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Enamik hõbesõlgesid tuli 
Otepää valda

17. septembril jagati Tõrva Kirik-Kammersaalis Valga-
maa Rahvakunsti- ja Käsitöö Keskseltsi pärandihoidja 
hõbesõlgesid. Enamik hõbesõlgesid tuli Otepää valda.

Pärandihoidja sõlg on Valgamaal esemelist, rahva-
kunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, 
mida antakse välja kuues kategoorias: elutöö, rahva-
muusika, rahvatants, käsitöömeister, kultuuritöö, loo-
tustandev noor rahvakunstnik.

Elutööpreemia said seekord kaks inimest – Valga 
muusikakooli endine õpetaja ning tuntud koorijuht 
Sirje Päss ja Evald Raidma.

Evald Raidma on lõpetanud 1972. a H. Elleri nim 
Tartu muusikakooli klaveri erialal. Ta on teinud peda-
googitööd Viljandi Kultuuriakadeemia levimuusika 
osakonnas, on osalenud teatrite töös Ugalas, Endlas 
ja Vanemuises, kus ta lõi kaasa muusikalides ja kontsert-
meistrina. On töötanud Valga ja Elva muusikakoolides 
klaviriõpetajana ja lauluõpetajana. Tegutseb ansamb-
lites „Fix“ , „Tu 134„ ning „Melody“ klahvpillimängija 
ja vokalistina. Praeguses Otepää vallas teatakse Evaldit 
kui ansamblite juhendajat. Evald juhendab Puka Kul-
tuurimajas Puka meesansamblit ja Puka naisansamblit.

Rahvamuusika preemia pälvis Rene Raidsalu. Ta on 
läbi ja lõhki rahvamuusik, kes pärineb suurest sugu-
võsaorkestrist Pillipuu ning on isa Kalle Raidsalu ees-
kujul tegelnud lõõtsamänguga juba lapsest saadik. Juba 
9-aastaselt võitis oma vanuserühmas võistumängimise 
ning tänasel päeval kasvatab ise kolme last, kellele on 
lõõtsapisiku suutnud edasi anda. Kõige suurem saavu-
tus on 2019/2020 hooajal Sangaste kultuurimajas alga-
tatud Sangaste Lõõtsaklubi, kuhu saabus väga palju 
huvilisi.

Rahvatantsu hõbesõle sai Pühajärve põhikooli klas-
siõpetaja Krista Sumberg. Ta on pühendunud ja või-
mekas pedagoog, kes Pühajärve koolis õpetaja alates 
1993. aastast ning kellele see amet lausa kutsumus. 
Krista Sumberg on koolis aktiivne rahvatantsu eden-
daja ning iga-aastase rahvatantsupäeva Sihva Sabaku 
üks korraldajatest. Praegu juhendab ta koolis kaht rah-
vatantsurühma. Krista juhendatud rahvatantsurühmad 
on esinenud tublilt väga erinevatel Valgamaa ja Otepää 
piirkonna üritustel.

Käsitöömeistri hõbesõle pälvis Mari Mõttus. Mari 
Mõttus on pikaaegne MTÜ Karukäpp juhatuse liige ja 
selle üks vedajatest. MTÜ tegevuse eesmärgid on: rah-
vusliku traditsioonilise käsitöö säilitamine läbi elukes-
tva õppe, järelkasvu toetamise, mitmekülgse koolituse. 
Käsitööalaseid koolitusi korraldab Karukäpp Otepää 
vallamajas siiani. Karukäpp on oma toodangut müünud 
nii Eestis, kui ka välismaal – Venemaal, Rootsis, Norras, 
Saksamaal. Korraldatud on mitmeid käsitöönäitusi nii 
Otepääl kui ka Valgas, antud välja sokikalendrit ja kor-

raldatud ülemaailmset õueskudumise päeva.
Lootustandva noore rahvakunstniku tiitli sai Merilin 

Kirbits. Pärast Otepää Gümnaasiumi lõpetamist 
suundus ta TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse näitleja 
erialale õppima, mille lõpetas 2009. aastal. Kuna Meri-
lini suureks hobiks on aiandus, siis lõpetas ta hiljem ka 
Räpina Aianduskooli aianduse ja floristika erialal.

Merilin Kirbitsat teab Eesti publik eeskätt seriaalidest 
„Kelgukoerad“, „Saladused“, „Riigimehed“, „Siberi 
võmm“, „Kättemaksukontor“ jne. Merilin töötab 
Otepää Kultuurikeskustes loomejuhina ning lisaks on 
ka vabakutseline näitleja.

Merilin asus Otepääle tööle 2018. aasta märtsikuus 
ning sellest ajast alates on ta pühendanud kogu oma 
aja kohaliku kultuurielu edendamisele. Ta teeb igat 
asja – olgu see mõni väike kontsert või linna juubel – 
suure sisemise kire ja põlemisega. Tema korraldatud 
üritustel on alati läbimõeldud lavaseade ning maitse-
kalt kujundatud lava. Tema juuresolek puhub elu sisse 
ka kõige igavamale asjale ning kohalik elanikkond on 
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tema olemasolust ainult võitnud. Inimesed on pärast 
tema tööletulekut hakanud rohkem kultuurisündmusi 
külastama. Tagasiside kultuurisündmustele on olnud 
väga hea, kiidetakse ürituse üleseehitust ja lavakujun-
dusi ning head atmosfääri. Tema jaoks on oluline kogu-
konnatunnetus ja isetegemise soov. Ta on tõeliselt heaks 
leiuks ja pärliks, keda oma kultuurikollektiivi soovida. 
Tema eestvedamisel on kogukonna kultuurielu taas 
hoogu sisse saamas.

Valgamaa Rahvakunsti- ja Käsitöö Keskseltsi auliik-
meks sai Karula naisseltsi liige Eha Kotov, kes on olnud 
pikaaegne seltsi juhatuse liige ja raamatupidaja. 

Kultuuritöö hõbesõled said Valga Kultuuri- ja Huvi- 
alakeskuse kultuuri- ja haridustöö juht Kaja Sisask ning 
kõigile tuntud Tsirguliina rahvamaja juhataja Arne 
Nõmmik.

Otepää vald tänab ja tunnustab tublisid rahvakultuu-
ritegijaid!

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva 
pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres 
kasvab laps või lapsed, kes saavad kodunt armastust, 
hoolt, eeskuju ja õpetust.

Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- 
ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet, laste arv, 

Otepää Naisselts ootab kandidaate valla Aasta isa nimetusele

Seoses kolimisega on Otepää Turismiinfo-
keskus 1. oktoobrist alates külastamiseks 
suletud.

Piirkonna turismiinfo leiab internetis 
www.valgamaa.ee ja www.otepaa.eu.

Samuti võib helistada Valga Külastuskes-
kuse telefonil 7661699 või saata kiri: tu-
rism@otepaa.ee.

Kohtumiseni talvehooajal juba uues kohas!

Otepää turismiinfokeskus 
kolib

vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. 
Avaldusi saab esitada kuni 20.10.2020. Aasta isa avaldu-
se saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubrii-
gist Elanikule - Otepää tunnustab - Aasta isa. (Otselink: 
www.otepaa.ee/aasta-isa)

Avaldused palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.

ee või tuua Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13.

Aunimetuse “Otepää valla Aasta isa” väljaandmise ees-
märgiks on väärtustada isa  ja isadust, tunnustada mehe 
rolli laste kasvatamisel. 

Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös 
Otepää Vallavalitsusega.

Vasakult: Otepää valla kultuurispetsialist Valdur Sepp, Rene Raidsalu, Krista Sumberg, 
Mari Mõttus. Taga Merilin Kirbits ja Otepää vallavanem Jaanus Barkala. Evald Raidma 
ei saanud töökohustuste tõttu auhinna kätteandmisel osaleda.

Otepäälanna Vieno Zlobina tähistas sep-
tembris oma 101. sünnipäeva.

Vieno Zlobina on soome-ugri keelte pro-
fessor, kes elas paar aastat tagasi Pärnus,
nüüd elab ta Otepää vallas. 2017. aasta 
kevadel sai valmis Vieno elulooraamat. Üle 
100 leheküljeline teos ilmus nii soome- kui
ingliskeelsena ning pälvis hulga tähelepa-
nu. Raamat sarnaneb väga soome kirjani-
ku Antti Tuuri varem ilmunud menuromaa-
nile ja selle põhjal vändatud suurfilmile 
„Igitee“. 

2017. aastal kohtusid filmi tegijad va-
naprouaga Otepääl. Otepääl toimus ka 
selle filmi linastus. Eesti-Soome-Rootsi 
ühisfilm „Igitee“ pälvis Soomes kuus Jus-
sit, ehk Soome filmi „Oskarit“.

Nii Vieno Zlobina raamat kui ka film jutus-
tavad Stalini ajal Karjalasse emigreerunud 
välissoomlastest ja nende saatusest nõu-
kogude režiimi ajal.

Otepää vald saatis oma õnnitlused Tervi-
sekeskuses viibivale sünnipäevalapsele.

Monika oTrokova

Otepäälanna tähistas 
101. sünnipäeva

Tähelepanu Otepää 
linnaelanikud!

Otepää Jäätmejaamas on nüüdsest ole-
mas spetsiaalne konteiner, kuhu saab 
ära viia lehed, oksad ja muu taoline 
praht. 

Vastuvõtt on vallaelanikele TASUTA!

Otepää Jäätmejaam:

Aadress: Kastolatsi küla Otepää vald
Avatud: 
 T,K,N,R – 10.00-18.00; 
 L – 10.00-15.00
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Otepää sammub reipalt sügisele vastu 

Meie kauaoodatud, kuid lühike põhjamaa suvi on 
selleks korraks jälle läbi saanud ning esimesi samme 
astub kuldne sügis. Sügis, mis tähistab suve lõppu, 
on paljudele lemmikaastaaeg. On ju kõik nii kaunilt 
värviline – ilmad on mõnusad ja hommikune õhk 
karge. Metsast ja aiast on ikka ja jälle midagi võtta.

Pead tõstab koroona

Kõike seda toredust kipub kahjuks kollitama jälle 
pead tõstnud tõbi – koroona. Teatud murega loeme 
me ju kõik uudiseid, et teada saada uutest arengu-
test. Nakatumised näitavad kasvutendentsi, kuid 
miskipärast ei tundu kõik enam nii hirmuäratav kui 
kevadel. Vallavanema poole pöördutakse sageli nõu 
küsimiseks, et mis ja kuidas saab. Ega häid vastu-
seid ei ole alati anda. Keeruline on midagi oluliselt 
muutvat soovitada. Otepää valla kriisikomisjon on 
igatahes töövalmis ja hindab jooksvalt olukorda, et 
vajadusel rakendada meetmeid või anda nõu käi-
tumisjuhiste osas. Oluline on säilitada rahu ja selge 
mõtlemine. Elu ei saa jääda elamata. Kes tunneb 
ennast ebakindlalt, sel on mõistlik vältida rahvaroh-
keid üritusi. Ka maski kandmine ei ole häbiasi, seda 
nii avalikes ruumides kui ka kasvõi tänaval. Desin-
fitseerime käsi ja haigena püsime kodus. Leiame 
endas kodanikujulgust kutsuda ka teisi korrale.

Tulemas on mitmeid valla korraldatud üritusi ja 
kultuurisündmusi. Vallavanemalt küsitakse, et kas 
neid ikka on otstarbekas korraldada? Hetkesituat-
sioon on selline, et piiratud mahus sündmusi võib 
korraldada, oluline on loomulikult pidada kinni 
kehtestatud ettevaatusabinõudest. Kui jätta kõik 
sündmused ära ja langeda jälle täielikku isolatsioo-
ni, siis lakkab kogukond toimimast. Otepää vald 
tagab kultuuriasutustele sisesündmuste külastajate 
tarbeks näomaskid ja desovahendid on ka kohapeal 
olemas. Proovime püsida kuldsel keskteel, olla hoo-
likad ja ettevaatlikud. Tavakäike võiks loomulikult 
optimeerida, vajadusel saab ka kauplust külasta-
da korra nädalas kui käiku hästi ette planeerida, 
samuti ei pea sõpru, lähedasi igapäevaselt külas-
tama. Olemas on ju telefonid ja internet. Oleme 
hoitud ja optimistlikud!

Vallavõim tuli lähemale

Natuke ka valla rõõmudest ja muredest. Valla juh-
tkonna esindus käis tänavu esimest korda oma 
boksiga aiandusmaja juures sügislaadal. Küpseta-
sime vahvleid, pakkusime kohvi ja teed. Eesmärk oli 
tuua vallavõimu pisut rahvale lähemale ja kuulata 
inimeste rõõme, muresid, uusi ideid ning saada 
tagasisidet vallavalitsuse ning volikogu tööle. Tuleb 
tõdeda, et selline lähenemine väärib kordamist. Ini-
mesed olid vägagi suhtlemisaltid ning täis kirjutatud 
sai mitu suurt paberipoognat.

Probleeme oli teeaukudest, prügikäitlemisest, 
liikluskorraldusest riigiteel, ehituslubadest, pla-
neeringutest ja puudelangetusest. Lihtsamad küsi-
mused on juba lahenduse leidnud, kuid on ka neid, 
millega tegelemine nõuab aega. Luban, et tegele-
me ja püüame leida parimaid lahendusi. Inimesed 
vahest arvavad, et vallajuhtkonna osas kriitikat üles 
näidata ei ole ehk viisakas. Julgen omalt poolt soovi-
tada olla aus ja objektiivne, ehk vana tõdegi ju ütleb, 
et kus viga näed laita, seal tule ja aita.

Kultuur ja sport käivad käsikäes

Septembris on jälle olnud ka pisut uusi võite. 
Mõned päevad tagasi sai valmis Otepää Gümnaa-
siumi juures asuv multifunktsionaalne spordiväljak. 
Väljakul küll nime veel ei ole, kuid spordihuviliste 
poolt on see igatahes hästi omaks võetud. Suurt huvi 
näitab juba see, et isegi veel ehitataval spordiplat-
sil leidus neid, kes töömeeste tööde vaheaegadel 
püüdsid pallirõõme nautida. Väljakule tuleb lisaks 
veel sellel sügisel valgustus, et sportimise aeg pime-
datel sügisõhtutel oleks pikem ning rõõmsam. 

Otepää vald väärtustab kõrgelt sporti ja tuleb 
ära mainida, et analoogse väljaku avasime ka eel-
misel aastal Keenis ning korrastatud on ka Palupera 
tee korvpalliplats, kus suvel oli rohkelt kasutajaid. 

Arendustegevus spordivaldkonnas igatahes jätkub 
ning ideed ei ole ammendunud. Valmis sai ka spor-
dihoone juures asuv kauaoodatud parkimistasku, 
mis loodetavasti teeb spordihoone kasutajate elu 
mugavamaks ning ohutumaks.

Sport ja kultuur käivad Otepääl käsikäes ja üht 
ei eelistata teisele. Eelmisel nädalal anti Tõrva 
kirik-kammersaalis välja Valgamaa rahvakunsti ja 
käsitöö keskseltsi pärandihoidja hõbesõled, mis 
meie kõigi rõõmuks rändasid peamiselt Otepää 
kanti. Pidasime Tõrvas Otepää pidu! Otepää riisus 
koore, aga selleks, et kultuur toimiks, on vaja kul-
tuuritegijat hoida ja luua talle tingimused. Otepää 
kultuurielu on vägagi rikkalik ja teiste omavalit-
suste kultuuritegelaste poolt leiab tihti imestamist 
see, millistes summades Otepää kultuuritegevusse 
panustab. Leian, et vald on õigel teel. Väärtustades 
kultuuritegijaid ja nende tööd, panustame tulevikku 
ning kindlustame kultuuripärandi arengu. 

Meie hästitoimiv keskse korraldusega iseseisvate 
kultuurimajade süsteem on pälvinud laialdast huvi 
ja järgimist ka mujal Eestis. Leian, et oluline on 
märgata ja toetada altpoolt tulevaid algatusi. Mida 
rikkalikum ning sündmusterohkem on kultuurielu, 
seda jätkusuutlikum on see tervikuna. Tuleb osata 
kaasa elada ka pisikestele sündmustele, mille alga-
tavad näiteks kasvõi külaseltsid või muidu aktiiv-
sed kodanikud, sest väikestest kildudest saab kokku 
suure ja toreda kultuurimosaiigi.

Aastal 2024 saab Tartu Euroopa kultuuripealin-
naks ja ka teistelt Lõuna-Eesti valdadelt oodatakse 
rahalist panust selles osalemiseks. Mõnevõrra häm-
mastust on korraldajates tekitanud Otepää soov 
reaalselt kultuuriteemades kaasa rääkida. Otepää 
ei soovi olla lihtsalt rahajagaja ja kaasanoogutaja. 
Summad on suured ja andes need oma kultuurielust 
välja, ilma selget arusaama omamata, mida vastu 
saame, oleks ilmselgelt vastutustundetu.

Kultuurivaldkonnas noa ja kahvliga sööma õpeta-
mist Otepää kultuuritegijad ei vaja ja pigem tuleks 
arvestada meie arvamuste ja kogemustega sünd-
muste korraldamisel. Iga euro kulutamine väärib 
igatahes eelnevalt läbimõtlemist ja eesmärgistamist. 

Korrakaitsest ja inimeste turvalisusest

Viimasel ajal on kerkinud Otepääl päevakorda kor-
rakaitse teemad. Politseijõude on püsivalt koomale 
tõmmatud ja Otepääle ei ole enam jäänud justkui 
midagi. Kui mõned ajad tagasi oli politseil puudus 
materiaaltehnilistest vahenditest, kuid inimesi jagus,  
siis oli vallal lihtne materiaalsete vahenditega kaasa 
aidata. Praegu asju justkui jagub, kuid inimesi ja 
tahet enam mitte. On täiesti mitterahuldav olukord, 
kus väljakutsele reageerimist peab ootama kuni 
tunni ja isegi kauem ning selle ajaga jõuavad röövlid 
lahkuda. Vallakodanikelt laekub pidevalt tagasisi-
det probleemidest, kuid lahendusi ei paista. Vald 
on panustanud suuri summasid videokaameratesse, 
kuid kui neid keegi ei vaata, mis sellest siis kasu on!

Otepääl on kirja järgi olemas justkui piirkonnapo-
litseinik, kuid tegelikkuses paikneb ta kusagil mujal. 
Politsei mõte ei ole ju ainult juba toimepandud kuri-
tegusid avastada, vaid politsei kohalolu, see, et nad 
on nähtavad, on ju ennetustöö. Piirkonnapolitseinik 
peaks omama head tagasisidet kogukonnaga kuid 
seda ei ole. Sel suvel tekkis olukord, kus üks piirkon-
napolitseinik lahkus töölt, uus saabuv läks järgmisel 
päeval haiguslehele ja selle asendaja puhkusele… 

Korda nõudev vallavanem on loomulikult tüütu 
tegelane aga soe soovitus helistada numbril 112 ei 
paranda olukorda. Mis tulemusrikkast koostööst 
omavalitsuse ja politsei vahel selliselt rääkida saab, 
jääb mulle küll arusaamatuks. Prioriteedid pole 
igatahes paigas. Kui vallaametnikele sisendatakse, 
et riiklikult eriti oluline on püüda mõnd 17-aastast 
koolikohustuse mittetäitjat või kasvatada ümber 
sigaretiga vahelejäänud ja järgmisel kuul 18 aastat 
täis saavat noorukit, olen mina nõutu. Tegeleda 
tuleb päris probleemidega. On selleks siis avaliku 
korra rikkumised, röövimised, vargused, isikuvas-
tased kuriteod või ka ohtlikud liiklusrikkumised. 

Otepää Vallavolikogu istungil
   17.09.2020
n	 Võeti vastu Otepää valla 2020. aasta lisaeelarve.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. 

a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistus-

kohtade koosseisu kehtestamine“ lisa punkti 6.2 veerus 5 juristi 

koormuseks 1 koht.

Otepää Vallavalitsuse istungil
   09.09.2020
n	 Määrati Mäeküla külas asuva Üti katastriüksuse (katastri-

tunnus 72401:002:1192) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmi-

selt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Üti, koha-aadress Üti, Mäeküla 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Ütisauna, koha-aadress Ütisauna, Mäeküla küla, sihtotstarve – 

elamumaa.
n	 Määrati Nõuni külas asuva Jennuda katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:002:0191) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Jennuda, 

koha-aadress Jennuda, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundus-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Jennudapõllu, koha-aadress 

Jennudapõllu, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 

katastriüksuse kohanimi 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, 

koha-aadress 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, Nõuni küla, 

sihtotstarve – transpordimaa.
n	 Määrati Nõuni külas asuva Kassioti katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:002:0153) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kassioti, koha-aad-

ress Kassioti, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Kassipõllu, koha-aadress Kassipõllu, 

Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksu-

se kohanimi 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 

23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, Nõuni küla, sihtotstarve – 

transpordimaa.
n	 Määrati Nõuni külas asuva Kooli katastriüksuse (katastri-

tunnus 58202:002:0080) jagamisel moodustatavate katastriüksus-

te kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järg-

miselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kooli, koha-aadress Kooli, 

Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi Koolipõllu, koha-aadress Koolipõllu, Nõuni küla, sih-

totstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 23238 

Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Rä-

bi-Nõuni- Lutike tee, Nõuni küla, sihtotstarve – transpordimaa.
n	 Määrati Räbi külas asuva Sillamäe katastriüksuse (katastri-

tunnus 58202:001:0330) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse kohanimi Sillamäe, koha-aadress Sillamäe, 

Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi Sillanurme, koha-aadress Sillanurme, Räbi küla, sih-

totstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 23238 

Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Rä-

bi-Nõuni- Lutike tee, Räbi küla, sihtotstarve – transpordimaa.
n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht 

Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumis-

kohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses 

Eesti Vabariigi omandis olevale, Vidrike külas asuvale reformima-

ta maaüksusele, millel asub Otepää vallale kuuluv Saare-Vidrike 

tee ning mis jääb Tammemäe (katastritunnus 63601:003:1912) ja 

Tammemäe (katastritunnus 63601:003:1911) kinnisasjade vahele, 

pindalaga 12 m².
n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht 

Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumis-

kohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses 

Plika külas asuvale Mõisapargi kinnistule.
n	 Anti Villu Allikbergile projekteerimistingimused Otepää 

vallasiseses linnas Oru tn 2 kinnistul elamu ja maasoojuskütte 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Leonid Tolstovile projekteerimistingimused Mäha 

külas Suure-Pursa kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti 

koostamiseks.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Remy Jalajas                 1. septembril
Saskia Juur                 3. septembril
Saskia Davõdov                 4. septembril
Alfred Daniel Karjalaine                7. septembril
Amy Neuhof             14. septembril

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav 
infoleht, mida annab välja Otepää vallavalitsus.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal,
tel 5531235. 
Teostus: Otepää vallavalitsus 
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal 
enne lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile: 
teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ja lühendada. 
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

n	 Anti BGM OV OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Arumäe kin-

nistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti CUMO Partners OÜ-le ehitusluba Kuigatsi külas 

asuval Karupõllu kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti OÜ-le KARUPESA HOTELL ehitusluba Otepää 

vallasiseses linnas asuval Karupesa kinnistul hotell Karupesa 

ümberehitamiseks.
n	 Anti OÜ-le REMONTER ehitusluba Nõuni külas asuval 

Nõuni Sidejaoskond kinnistul teenindus-büroohoone rekonst- 

rueerimiseks.
n	 Anti Aiki Martinsonile ehitusluba Tiidu külas Kivimaa 

kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Nadežda Kivitile ehitusluba Sihva külas Lasketiiru 

kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Ilmar Kompusele ehitusluba Pilkuse külas Särevälja 

kinnistul ja Unimetsa kinnistul tiigi rajamiseks.
n	 Anti Sihva külas 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee 

kinnistul asuvale ehitisele (tõstetud ristmikud) kasutusluba.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus kahele isikule.
n	 Määrati kahele isikule toetus raske majandusliku olukorra 

puhul kogusummas 270 eurot.
n	 Anti Riho Kollistile luba paigaldada ajavahemikuks 4. - 

19. september 2020. a motospordiürituse „Otepää Mäkketõus 

2020“ reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt 

ristmiku haljasalale.
n	 Anti Onur Ersezenile sõidukijuhi teenindajakaart tööta-

miseks sõidukijuhina taksoveol.
n	 Otsustati korraldada lihthange “Otepää Kopli tn 6b 

masuudihoidla lammutamine” järgmiselt: 1.1 pakkumuste esita-

mise tähtaeg – 25. september 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest 

vastutav isik – Kajar Lepik. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallava-

litsuse 19. juuni 2020. a korraldus nr 2-3/321 „Lihthanke “Otepää 

Kopli tn 6b masuudihoidla lammutamine” korraldamine“.

AMETLIK INFO

Politsei ei saa kohalikule omavalitsusele ette kirjutada, 
millise pakutava teenusega vald peab rahul olema. Vald ei 
ole väikevend ega lihtsalt kõrvaltvaataja. Vallakodanikud 
kui maksumaksjad avaldavad oma mõtteid ja vallavalitsu-
se ülesandeks on viia need soovid politseini. 

Minu kui vallavanema konkreetne soov on, et Otepää 
saaks juba lähitulevikus tegusa piirkonnapolitseiniku, kes 
elaks kohapeal ja tunneks kohalikke olusid ning sooviks 
tegelikkuses Otepääl õiguskorra kaitsesse panustada. 
Vald on loomulikult valmis sellele igati kaasa aitama ja 
vajadusel kasvõi elamispinnaga abistama. Loodame, et 
lõpuks politsei juhtkond proovib leida toimivaid lahen-
dusi, mitte ei käsitle valla soove tüütu mürana, mis tõsist 
töötegemist segab. Vald igatahes selle eesmärgi saavuta-
mise nimel tegutseb.

Sihva külaplatsi rajamine

Sügise tulekuga on selleks aastaks suures osas lõpenud 
Sihva külaplatsi ettevalmistustööd. Tuleohtlikest ja lagu-
nenud kuuridest on enamik lammutatud. Ülejäänud lik-
videeritakse 1. maiks järgmisel aastal. Hiigelkogus prügi 
on koristatud. On jäänud veel pinnase silumine, täitmine 
ja tee korrastus. Eesmärk on järgmist jaanipäeva uuel 
külaplatsil pidada. Koostöös külaaktiiviga tuleb leida 
vajalikud lahendused ja need ka ellu viia. Elavas vaimu-
silmas näevad paljud korrastatud platsil juba külakiike, 
laste mänguväljakut, väikest paviljoni, kõlakoda jne. Kõik 
ideed on teretulnud ja väärivad kaalumist.

Elanike arv Otepääl on tõusuteel

Enamik ääremaa valdu peab tõdema, et elanikkond 
väheneb järjekindlalt. Otepääl on õnn kuuluda nende 
omavalitsuste hulka, mille elanikkond ei vähene või püsib 
stabiilsena. Viimaste andmete põhjal on Otepää elanik-
kond on liikunud positiivses suunas. Ilmselt on selles osa 
meie kõigi kogukonda panustamises. Tullakse ju ikka 
sinna, kus on tööd, meelelahutust, sportimisvõimalusi, 
kultuuri ja loomulikult lasteaedu ning koole. Otepää on 
läbi aastate panustanud haridusse, kultuuri ja sporti ning 
arendanud taristut. Iga Otepääle tulnud elanik, suvila-
omanik, investor ja külaline annavad oma panuse, et 
Otepää areneks. Suur tänu teile kõigile!

vallavanem Jaanus Barkala
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13. septembril toimus traditsiooniline Otepää 
Aiandus- ja mesindusseltsi sügislaat, kus sai osta 
käsitööd, istikuid ja muud palju põnevat. Oma 
telgiga oli laadal ka Otepää valla esindus.

Otepää valla telgis vastasid vallakodanike küsi-
mustele vallavolikogu esimees Rein Pullerist, val-
lavanem Jaanus Barkala, kultuurispetsialist Valdur 
Sepp ja Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma 
Riivald. Pakuti kohvi ja omaküpsetatud vahvleid.

Vallakodanikel oli võimalus tulla ja vallavõimu 
esindajatega rääkida, kõik üleskerkinud küsimused 
pani vallavanem ka kohe kirja.

„Inimesi käis päris palju, meiega suheldi aktii-
vselt, sellega tulime oma inimestele jällegi lähe-
male,“ sõnas vallavanem Jaanus Barkala. “Saime 
informatsiooni paljudest murekohtadest ja saime 
ka uusi ideid, mida teha teisiti. Kindlasti jätkame 
taolist suhtlust ka edaspidi.“

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Otepää valla esindus käis Otepää sügislaadal  

Otepää päästekomando uus pealik Andrus 
Rinne on pärit Tallinnast, ta on lõpetanud Tal-
linna Spordiinternaatkooli. 

2003. aastal lõpetas ta Sisekaitseakadeemia 
päästeinseneri erialal. Päästetöö-alast staaži 
on Andrusel alates 1981. aastast, kui ta läks 
tööle Tartu päästekomandosse, alustades 
tööd päästjana ning jõudes rühmapealikuks. 
Seejärel aastatel 2007-2010 oli ta Võnnu ko-
mandopealik, ning 2010-2020 Tartu korra-
pidamisgrupis vanemoperatiivkorrapidaja ja alates 01.09.2020 Otepää 
päästekomando pealik.

Andrus Rinne kontaktid:
tel. 503 3517,
e-post: Andrus.Rinne@rescue.ee 

Otepää päästekomandol on 
uus pealik

Nõuni külas asuva Nõuni algkool kinnistu (kinnistu registriosa nr 1589540, 
katastritunnus 58202:002:0830, üldpindala 3,60 ha) haritava maa 0,94 ha 
suuruse osa renditasu algsuurusega 110 eurot aastas. 

Kirjalik pakkumine peab sisaldama kõiki enampakkumise tingimustes 
sätestatud andmeid ja see tuleb esitada hiljemalt 12. oktoobriks 2020. a 
kella 14:00-ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus või 
posti teel vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 või elekt-
rooniliselt digitaalallkirjaga krüpteeritult (faili adressaat Jaak Grünberg, 
36402152725) e-posti teel aadressil vald@otepaa.ee. Enampakkumise 
osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 20 eurot tuleb tasuda Otepää Valla-
valitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 
12. oktoobriks 2020. a kell 14:00.

Kinnistu, seda puudutavate dokumentide ja enampakkumise tingimuste-
ga saab tutvuda vallavalitsuses eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal 
(kontaktisik Jaak Grünberg, tel 502 2316). Enampakkumise tingimustega 
on võimalik tutvuda ka vallavalitsuse dokumendiregistris: https://atp.
amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=262083.

Otepää Vallavalitsus annab 
kirjalikul enampakkumisel rendile 

Otepää Naisseltsi juhatus kutsus oma liikmed ja 
külalised Tehvandi staadioni kohvikusse 13. sep-
tembril tähistama seltsi 30. sünnipäeva.  Külalis-
teks olid Otepää vallavalitsuse esindajatena Jaanus 
Barkala, Rein Pullerits, Valdur Sepp ja Monika 
Otrokova. Otepää Vallavalitsus kinkis naisseltsi-
le aastapäeva puhul 300 eurot. Tervitamas olid ka 
esindajad Eesti Kultuurkapitali Valgamaa eksper-
tgrupist, Tartu Maanaiste Liidust ja Otepää Aian-
duse ja Mesinduse Seltsist. 

Avasõnavõtt oli Otepää Naisseltsi esinaiselt Ene 
Raudsepalt (pildil), kes tutvustas kohalviibijate-
le seltsi taasloomise lugu ja tänapäeva tegemisi. 
Esimest korda loodi Otepää Naisselts 1931. aastal,  
tookord katkestas seltsi tegevuse sõda. Eesti taas- 
iseseisvumise ajal hakkas uuesti elavnema seltsielu 
ja tunti vajadust ühistegevuse järele. Ka Otepää 
aktiivsemad naised otsustasid taasluua oma orga-
nisatsiooni. Nii saigi tänane Otepää Naisselts uue 
alguse 1990. aastal ja esinaiseks valiti tookord Riita 
Aader, kes oli sel ametipostil 21 aastat ja oma tege-
vusega  pälvis ka Otepää valla medali. Seltsi algu-
saastail kasvas liikmete arv  jõudsalt, 1992. a oli neid 
105. Koheselt käivitusid ka mitmed ringid: toidu-
valmistamise, õmblemise, lilleseade, ravimtaimede 
ja keeltering. Kui sirvida vanu naisseltsi protokolle, 
siis saab öelda, et ära tehtud on palju tänuväärset 
tööd. Naisseltsi põhieesmärk on olnud heategevus, 
enesearendus ja valla elanikele suunatud ürituste 
korraldamine. Nii on ellu kutsutud valla emade- ja 
isadepäeva pidulik tähistamine, aasta ema ja isa 
tunnustamine. Oleme propageerinud elukestvat 
õpet ja korraldanud teabepäevi, oleme õppinud 
viltimist, keraamikat, maalimist portselanile jms. 

Naisseltsi algusaastail alustati kohe ka välissuhete 
arendamist. Kõige pikaajalisem koostöö oli Soome 
Marttadega. On vastastikku külas käidud, korral-
datud õppepäevi ja näitusmüüke. Erilist äramaini-
mist väärib soomlastega tehtud pikaajaline koostöö 
Kuigatsi kooli laste hüvanguks. Laste hea käekäigu 
eest hoolitseti ka siis, kui lapsed juba täiskasvanuik-
ka jõudsid.

Naisseltsil on oma lipp ja logo. Seltsile kuulub 
ka väike majake, mis küll remonti vajab, aga me 
tegeleme sellega ja praeguseks peaks olema majale 
paigaldatud uus välisuks.

Tänapäeva naisseltsi tegemised on mõnevõrra 
teistsugused, sest elu-olu on  muutunud ja inimestel 
on palju teisi võimalusi oma vaba aja sisustamiseks. 
Samas inimeste vajadus ühistegevuse ja seltsielu 

Otepää Naisselts – 30 tegusat aastat! 

järele on ka tänapäeval olemas. Enamasti korra 
kuus saame oma seltsi liikmetega kokku, et koos 
midagi toredat teha või mõnda sündmust tähistada. 
Suuremad ettevõtmised on pikaajaliste traditsioo-
nidega käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva 
korraldamine suvel ja talvel talveturu läbiviimine. 
Loodame, et oleme nendega hästi toime tulnud. 

Otepää Naisseltsis on praegu liikmeid 21. Siin-
kohal tasub märkida, et kuigi aja jooksul on elu on 
teinud oma korrektuurid ning liikmed on tulnud ja 
läinud, on seltsi tuumik kindel olnud algusest täna-
päevani. Otepää Naisselts teeb koostööd teiste selt-
sidega ja on Tartu Maanaiste Liidu liige ning osaleb 
igal aastal Baltimaade maanaiste konverentsil. 
Otepää Naisseltsi tegemisi on märgatud ja oleme 
kahel korral olnud Valgamaa tunnustussündmuse 
„Märka Tegusaid Ühendusi“ nomineeritute hulgas.

Palju ilusaid ettevõtmisi on saanud teoks tänu 
toetajatele ja koostööpartneritele. Tuhat tänu 
kõigile, kes iganes moel on meid toetanud! 

 Sünnipäevapeol tänas seltsi esinaine asutajaliik-
meid ja juhatust, kõik osalejaid said naisseltsi poolt 
väikse meene. Muusikalist meelelahutust pakkus 
Meelis Külaots koos tütrega Kongutast. 

Suur tänu kõigile külalistele, kes meid heade 
soovide ja õnnitlustega meeles pidasid ning Teh-
vandi staadioni kohvikuperele, kes meid võõrustas. 

Me kõik koos soovime iseendile, et jätkuks 
teotahet ja uusi ideid ning oleks jätkuvalt sõpru 
ja toetajaid. Naisseltsi  esinaisele Enele soovime 
jõudu, jaksu seltsielu eestvedamisel ning Riitale   
kiiret paranemist! 

Ootame oma seltsi uusi liikmeid!

leida vuTT, Mairi JärvisTe

n	 Kinnitati lihthanke “Munamäe tn 8a Otepää tuletõrjevee-

hoidla lammutamine” tulemused. Tunnistada vastavaks Lammu-

tusmehed OÜ (registrikood 11880441), TERASTEENUS OÜ 

(registrikood 10943961), Kurla Ehitus OÜ (registrikood 14505181) 

ja Bergermaster OÜ (registrikood 10983564) pakkumused, kuna 

need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tin-

gimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks Bergermaster OÜ pak-

kumus maksumusega 11 714 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks 

tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus. 

Kvalifitseeriti eduka pakkumuse teinud pakkuja Bergermaster OÜ.
n	 Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Nõuni külas 

asuva Nõuni algkool kinnistu (kinnistu registriosa nr 1589540, 

katastritunnus 58202:002:0830, üldpindala 3,60 ha) haritava maa 

0,94 ha suuruse osa rendile andmiseks renditasu algsuurusega 110 

eurot aastas (kirjaliku enampakkumise tingimused lisatud). Moodus-

tati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1. Kajar 

Lepik (komisjoni esimees); 2.2. Jaak Grünberg; 2.3. Eveli Misnik.
n	 Anti Gerli Kirikalile tasu eest üürile Otepää vallasiseses 

linnas Kopli tn 8-15 asuv korter, suurusega 53 m². Sõlmiti Gerli 

Kirikaliga tööandja eluruumi üürileping töölepingu kehtivuse ajaks 

tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020. a.
n	 Kinnitati Otepää Muusikakooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 

1.1 Katrin Karus (lastevanemate esindaja); 1.2 Külli Uibo (lasteva-

nemate esindaja); 1.3 Maarja Raud (lastevanemate esindaja); 1.4 

Lii Peterson (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate 

esindaja); 1.5 Eliise Palmiste (õppurite esindaja); 1.6 Jorma Riivald 

(volikogu esindaja).
n	 Nimetati OÜ Otepää Üürimajad Otepää valla poolseks osa-

nikuõiguste teostajaks Jaanus Barkala.
n	 Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt „Arenduspro-

jektid“ Otepää Motoklubile 2 539 eurot projekti „Ruumide kohan-

damine motospordi mitmekülgsete tegevusvõimaluste pakkumiseks 

kogukonnale“ omaosaluse katmiseks.
n	 Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt “082025 Toetus 

kultuuriorganisatsioonidele ja -seltsidele“ OTEPÄÄ NAISSELT-

SILE 300 eurot seltsi tunnustamiseks 30. aastapäeva puhul.

   14.09.2020
n	 Määrati Kibena külas asuva Vana-Ella katastriüksu-

se (katastritunnus 60802:003:1891) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vana-Ella, koha-aad-

ress Vana-Ella, Kibena küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Vana-Ellanurme, koha-aadress Vana-El-

lanurme, Kibena küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrata Kibena külas asuva Vana-Ella katastriüksu-

se (katastritunnus 60802:003:1892) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vana-Ellapõllu, 

koha-aadress Vana-Ellapõllu, Kibena küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Vana-Ellametsa, koha-aadress 

Vana-Ellametsa, Kibena küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Kinnitati Tiidu külas asuva Pajukurmu maaüksuse erasta-

mise tingimused. Tiidu külas asuva Pajukurmu maaüksuse 11 466 

m² suuruse maa rastamisel on ostueesõigus vastavalt maareformi 

seaduse § 22 lõikele 1 nimetatud maal asuvate ehitiste omanikul 

Silvia Brandtil.
n	 Anti Mart Kollakule projekteerimistingimused Kastolatsi 

külas Naela kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks. 
n	 Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Lipuväljak 14, Tartu mnt 1, Tartu mnt 4, Tartu mnt 6, Tartu 

mnt 8, 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee, Lipuväljak T7, Lipu-

väljaku ja Piiri tänav kinnistutel Tartu mnt 1, 6 ja 8 kaugkütte 

liitumistorustiku ehitamiseks tingimusel, et ehitamisel arvestakse 

Maanteeameti 19. augusti 2020. a kirjas nr 15-2/20/36413-2 toodud 

nõuetega.
n	 Anti Raudsepa külas Esno ja Luigakuuri kinnistutel asuvale 

ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Anti Sihva külas Vatu kinnistul asuvale ehitisele (teenindus-

hall) kasutusluba.
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil 

Päidla külas asuva Päidla-Kalavahi tee (teeregistri tee nr 5820043) 

teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus 

Päidla külas asuvale Päidla kinnistule (kinnistu registriosa nr 

182540, katastritunnus 58202:001:0271, pindala 13,94 ha, sihtots-

tarve maatulundusmaa) ca 100 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 84 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule kogusummas 300 eurot.
n	 Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 Mittetulun-

dusühing Sangaste Rukkilill 1. oktoobril 2020. a toimuva ürituse 

“Eakate päeva tähistamine” korraldamine 350 eurot; 1.2 Mittetu-

lundusühing Sangaste Rukkilill 19. detsembril 2020. a toimuva 

ürituse “Eakate aastalõpupidu” korraldamine 350 eurot; 1.3 Mit-

tetulundusühing Iiah 23. detsembril 2020. a toimuva ürituse “Aas-

tavahetuspidu” korraldamine 350 eurot.

AMETLIK INFO
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

  1. oktoobril kell 11.00-14.00 Otepää Kultuurimajas EAKATE PÄEV. 
Esinevad Otepää valla isetegevuslased, Are Jaama ning Boris 
Lehtlaan! Päeva juhivad Otepää valla Sotsiaalteenistuse juhataja 
Kadri Sommer ja Otepää Kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja 
Merle Soonberg.

Kavas: 
*Perearst doktor MERLE KALLAS "Elu dementsusega. Millised on tun-

nused ja kust saab abi?"
*Maanteeameti ennetustöö spetsialist SIRLI TALLO "Liiklusohutus. Eakad 

ja liiklus!"
*Ohvriabitöötaja SIRJE SILLAMÄGI-TAMM "Füüsiline ja vaimne vägivald 

meie ümber. Kas see puudutab ka eakaid?"
*Ajuvirgutusvõimlemise harjutused.
*Kohal Otepää valla sotsiaalosakonna töötajad, kes vastavad küsimuste-

le ning abistavad vajadusel dokumentide toimingus.
*ABIVAHENDITE NÄIDISED JA MÜÜK
*PEREÕDE KONTROLLIB SILMI, MÕÕDAB VERERÕHKU NING -SUHK- 

RUT! Võimalus tulla spetsiaalse bussiga trajektooril Sangaste-Kee-
ni-Puka-Nõuni. Anna tuleku soovist teada 566 26 481 Merle. KAE-
TUD KOHVILAUD! Sündmus on tasuta!

10. oktoobril kell 14.00-18.00 Otepää Kultuurimajas Inspiratsioonipäev 
käsitööhuvilistele. Pakume ideede teostamiseks materjale ja töö-
vahendeid õpetajatele, huviringidele ja käsitööhuvilistele. Töötoad 
ja käsitöö näidised annavad inspiratsiooni käsitöötegijale. Kohapeal 
on abiks töötoad. Pole valmis käsitööd, vaid huvitavad võimalused 
ise valmistamiseks. Vahetame, kaupleme või annetame kapisahtlisse 
jäänud materjaliga. Info ja registreerimine: Anne +3725289278,   

 anneperlov@gmail.com, kaupleja kohamaks 2m / 5€.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

16. oktoober kell 19 LendTeatri etendus „LÕKS”
24. oktoober kell 20 SÜGISPIDU, ansambel Piiri peal
  5. november kell 19 ansambli ZETO „Traadilda” plaadiesitlustuur

Puka Kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

  3. oktoobril kell 08.00 – 14.00 Puka Kultuurimaja pargis Puka SÜGISLAAT 
ning Rahvusvahelise Loomakaitsepäeva tähistamine! Kauplema 
on oodatud: toidukaubad, talukaup, käsitöö, istikud/taimed, käsitöö 
õlled/siidrid/mahlad. Kohatasu 5€

Sügislaada kava:
10.00 Päeva avamine
10.15 Lemmiklooma joonistamine, kõrvitsate kogumine Tallinna looma- 

aia tarbeks
10.45 Lemmikloomadega auring laululaval ning nende tutvustamine
11.00 Konkursi “Minu lemmikloom” väljakuulutamine
11.15 Kohtumine Valga Loomadevarjupaiga töötajaga
11.45 Eesti Loomakaitse Liit koos Puka Noortega räägivad loomadest
12.15 Kohtumine koerte treeneriga
12.45 Lõuna Puka Noortekeskuse Kohvikus
13.15 LendTeatri lavastus “Teofrastus”
          Laadale registreerimine ja lisainfo tel: +372 555 33 564 Katrin

  2. novembril kell 18.00 Puka Kultuurimajas Kaunis Hingedepäeva 
kontsert ADEELE JA JAAN JAAGOGA. Näitleja, lavastaja ja laulja 
Adeele Sepp koos muusikust elukaaslase Jaan Jaagoga moo-
dustavad armsa duo, mis esitab eestikeelset muusikat ja luulet. 
Kuigi valdavalt on Adeele tuntud just etenduskunstide vallas, siis 
tegelikult on ta juba nooruspõlvest saadik tegelenud laulmise ja 
lugude kirjutamisega. Ettekandmisele tulevad südamlikud Adeele 
sulest pärit palad, mis segunevad luuletekstidega. Kitarrimängija 
Jaan seob aga nii akustilise kui elektripilliga need kaks maailma 
omavahel kokku üheks tervikuks. Pilet 5€, Avatud kohvik!

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

  1. oktoobril kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas EAKATE PÄEV. Külas 
perearst Tatjana Laadi ja jurist Eveli Misnik. Meeleolukaid vahepa-
lasid pakuvad Sangaste Kultuurimaja isetegevuslased. Kohvilaud! 
Sündmus on TASUTA! Sündmus valmib koostöös MTÜ Sangaste 
Rukkilillega.

 3. oktoobril Sangaste Kultuurimajas kell 20.00 TANTSUÕHTU 
ansambliga BOOMER. Meeleolukad vahepalad Krahvi Teatrilt. 
Avatud kohvik. Pilet 5€. Laudade broneerimine telefonil 530 08 
226 Marina

  7. oktoobril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas “Vabariigi Pillimees Ju-
han Uppin Eesti tuur”. Täispikk soolokontsert kahes osas. Kestus 
koos vaheajaga 2 tundi ja 15–30 minutit. Peamiselt lõõtspillimängi-
jana tuntud Juhan Uppini muusikaline pagas on mitmekülgsem kui 
enamik kuulajaid arvata oskab. Selle kontserdiga võtab Uppin oma 
eri tahud lahti ja kokku: nii lõõtspilli-, kui ka kandlemängijana, nii 
traditsiooni hoidjana kui ka loojana. Juhan Uppin on kahel viimasel 
aastal välja andnud kaks sooloalbumit – “Pikk lugu” (2018, lõõtspill) 
ja “Päkarauakannel” (2019). Kontserdi vaheajal on korraldatud 
plaadimüük. Peale kontserti autogrammid, pühendused. Täispilet 
7 €, sooduspilet 5 €. Piletid müügil Piletilevis, Sangaste Kultuuri-
majas ning tund enne algust koha peal. Lisainfo: +372 530 08 226 
Marina. Avatud kohvik Kairi Tordid.

18. oktoobril kell 13.00 Sangaste Kultuurimajas Otepää valla laululaps 
2020. Kõik Otepää valla laululapsed saavad kokku, et laulmises 
mõõtu võtta. Tuleb üks vahva kontsert. Muusikalist mitmekesisust 
tuleb pakkuma Silver Sepp, kes on väga omapärane multitalent, 
kellelt on võimalus saada palju inspiratsiooni! Sündmus on tasuta, 
tule ja ela kaasa! Saab suu ka magusaks!

 Hea kultuurisõber – sisesündmustel antakse 
 külastajatele maskid Otepää valla poolt!

Nõuni Kultuurimaja on Nõuni noortega ikka 
sealse kandi vahvaid vanavanemaid septemb- 
rikuu teisel pühapäeval õnnitlemas käinud, 
külakostiks isetehtud kaart, muhvin või tükike 
küpsisetorti. 

Sel aastal aga kutsusime kõike teatrisse 
vaatama Krabi Külateatri humoorikat eten-
dust „Piimäpukijutu”. Oluline on leida aega ning 
saada kokku oma armsate inimestega. Etendu-
se lõppedes oli meil nagu ikka, loterii-allegrii, 
kus teatrisõprade vahel läksid loosi pisikesed 
auhinnad ja peavõit, vabapääse kahele Nõuni 
kultuurimajja teatrisse. 

Ning saabuski kõige pidulikum hetk (pildil), 
noored palusid  vanavanemad lava ette ning 
kinkisid neile endi „disainitud” kollase kassi 
küpsiku. Küpsiseid jätkus ka pühapäeval kin-
kimiseks neile, keda teatris polnud. Aitäh teile, 
kallid vanavanemad, et te olemas olete!

Marika viks

Sangaste Kultuurimaja vanavanemate päev oli 
väga tore. Tervitamas käis vallavolikogu esimees 
Rein Pullerist. Esines külalistantsutrupp Jose-
phined, Keeni kooli algklasside tantsurühm, 
mängisid lõõtsad ning lavadebüüdi tegi Krahvi 
Teater. Mängiti vanu mänge, mida mängisid 
meie vanavanemad ning hiljem söödi üheskoos 
kringlit. Oli mõnus olemine.

Marina Pulver

Otepää Kultuurimaja vanavanemate päeval oli 
kohaletulnuid tervitamas vallavanem hr.Jaanus 
Barkala. Meenutused tema lapsepõlvest ning 
vanavanematest oli meeldiv sissejuhatus jutu-

vestja Piret Päär ning pärimusmuusiku Kulno 
Malva unustama panevale kontserdile. Kuna 
2020 aasta on rahvajutu aasta, siis tegime üles-
kutse kõigile vanavanematele ning ka emadele, 
leida veidi aega ning rääkida lugusid, mis toimus 
nende lapsepõves. Kui elame ainult tänapäevas 
ja unustame, mis oli enne meid siis järjepide-
vus katkeb ja ürgne vägi jääb nõrgaks. Hiljem 
kohvilauas sai olnu üle jutustada veel pikemalt.

Merle soonBerg

Puka Kultuurimaja vanavanemate päeva ees-
märgiks oli tänada vanavanemaid ja vanavana-
vanemaid lastelaste kasvatamise, jagatud hoole 

Vanavanemate päev Otepää vallas

ja armastuse eest! Teadmised, elutarkus, tradit-
sioonid, mis me oleme oma lapsepõlvest vana-
vanematelt kaasa võtnud, programmeerivad 
meie hingedesse ja südamesse omapärast kul-
tuurkoodi, mis tihendab eri põlvkondade vahe-
list suhtlemist ja aitab meil elus edasi liikuda. 
See on üks  ääretult südamlik ja imeline päev, 
sest mõeldes vanaemale ja vanaisale, täitub meie 
süda soojade tunnetega ja vahest toob ka pisara 
silma. Meeleolu lõid noored lauljad ja tantsijad 
Sille Lõõndre ja Ewe Ly Oja juhendamisel. 
Peale kontsertid pakuti vanavanematele kohvi, 
suupisteid ja torti!

kaTrin ufferT

7. oktoobril kell 19 
          Sangaste Kultuurimajas

Pühajärve Põhikoolis alustab 
tegevust EELKOOL 

teisipäeval, 29. septembril kell 8.30.

Eelkooli lapsevanemate koosolek toimub 
neljapäeval, 24. septembril kell 17.00 
koolimajas.

Eelkooli õpetaja Anneli Teder

Eakate päeva kava loe kõrvalolevast kultuurikalendrist.

Sügislaada kava loe kõrvalolevast kultuurikalendrist.
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Oled Sa Mait või oled Sa Liia, 
kanna Sa kleiti või jutustad liialt – 
lasteaias sõbra Sa alati leiad!

Kuna sellest sügisest on rühmad komplekteeritud vanuseliselt, 
siis liikusid paljud lapsed “oma” rühmast teise rühma. Ja kuidas 
siis uute kaaslastega ikka tutvuda, kui mitte ühel toredal mängu-
hommikul läbi mängu ja lusti?

Enne, kui lapsed said koos lustima ja tutvuma hakata, lepiti 
kokku, milline on üks tore rühma- ja mängukaaslane. Laste jutust 
selgus, et hea sõber on kindlasti sõbralik ja abivalmis, tema sõnad 
on ilusad ja head ning ta laseb teisel rääkida ja ootab rahulikult 
oma korda. Kui kokkulepped sõlmitud ja käejäljega kinnitatud, ei 
takistanud enam miski lapsi lustimast. 

Nii toimuski 10. septembril Otikese rühmas mänguhommik, 
kus lapsed said läbi erinevate tegevuste õppida uute kaaslaste 
nimesid ja paarides koostööoskusi arendada. Lapsed mängisid 
erinevaid nimemänge, ütlesid kaaslastele ilusaid sõnu, võistlesid 
võistlusmängudes, aitasid üksteist üle jõe ja puudu ei olnud ka 
laste lemmikutest – õhupallimängudest.

Üks on kindel – 
oled sa Juku või Matu, 
meeldib Sul nukk või auto – 
lasteaias sõbrad kõik,
rõõmu täis on laste pilk!

otikese rühma õpetajad leana ja Pilvi

Lõbus mänguhommik Otepää 
lasteaia Otikese rühmas

Täname kõiki vanavanemaid, kes osalesid 
ja ka neid, kes olid mõttes meiega ja järgmisel 
aastal plaanivad kindlasti tulla.

Kas olete kunagi saanud kingituseks 
vedelas lämmastikus külmutatud roosinupu?

Keeni Põhikooli õpi-
laste ja lasteaia laste 
vanavanemad said 14. 
septembril sellise ülla-
tuse osaliseks, mida 

nad ilmselt ei osanud oodata.
Kõik algas rahulikult kui koolijuht Kalmer 

tervitas meie hakkajaid ja asjalikke vanavane-
maid. Päevakangelasi oli koolimajja saabunud 
ligi 30 ja neil oli rõõm näha meie uute lahen-
dustega  rõivistut ning remondi läbinud aulat. 
Suur rõõm oli kuulda, et lapselaste ja kooli 
käekäigu vastu tuntakse huvi ja Kalmeriga 
koos arutleti meeleldi erinavatel teemadel. 
Lisaks väike kohv ja kringel. Kuid siis…

…kutsuti kõik võimlasse ja see, mis seal 
ees ootas oli kõike muud kui rahulik. Meile 
tuli külla Viki teadusteatrist Teeme Keemiat 
(pildil). Koos õpilastest julgete abilistega tegi 
ta vägevaid katseid – pandi üksteist põlema, 
tehti elevandi hambapastat, külmutati roose 
ja banaane vedelas lämmastikus ja otseloomu-
likult tehti ka suurt pauku (lausa mitu korda).

Uute kohtumisteni!

Huvijuht kaiJa TaMM

Registreerimiseks vajamineva ankeedi leiad Otepää valla kodulehelt.
Palume täidetud ankeedid saata hiljemalt 1. oktoobriks 2020 

meiliaadressile: kultuurikeskused@otepaa.ee.

Lauluvõistlustel osalevad vanuserühmad:

1. vanuserühm 3 - 7 aastased;
2. vanuserühm 8 - 10 aastased;
3. vanuserühm 11 - 13 aastased; 
4. vanuserühm 14 - 16 aastased;
5. vanuserühm 17 - 19 aastased. 

Kõigi vanuserühmade puhul arvestatakse võistleja vanust seisuga 31. 
detsember 2020. a. Laulja saab osaleda piirkondlikul lauluvõistlusel 
kas elukoha, kooli, muusikakooli või huvikooli asukoha põhiselt. Laulja 
tohib osaleda vaid ühel piirkondlikul eelvõistlusel.

VÄGA AUSTATUD PILKUSE, 
VANA-OTEPÄÄ, KASTOLATSI 

JA TRUUTA KÜLADE ELANIKUD!

Ootame teid Pilkuse külamaja tuleviku arutamise 
koosolekule, mis toimub 28. septembril kell 19.00 
Pilkuse külamajas.

Pilkuse külaselts ja otepää vallavalitsus

Lauluvõistlus "Otepää valla laululaps 2020" toimub 
18. oktoobril  kell 13.00 Sangaste Kultuurimajas

Iga lauluõpetaja saab Puka ja Sangaste piirkonnas igasse vanuse- 
rühma esitada 2 lauljat. Iga lauluõpetaja Otepäält igasse vanuserüh-
ma 3 lauljat.

Kõik lauljad esitavad ühe laulu.

Nõuded laulule:

*sõnad on eesti keeles või laulja emakeeles;
*esituse kestus ei tohi ületada 3 minutit;
*saatemuusika eest hoolitsevad juhendaja ja solist ise.
Kasutada on CD mängija, USB ja klaver.

PALUME VÕTTA LAUL VIDEOLINTI! Kui eriolukord naaseb, siis 
toimub võistlus selle video alusel virtuaalmaailmas.
Saaliproovid toimuvad eelneval kokkuleppel korraldajatega.



24. september  2020O  T  E  P  Ä  Ä6
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Otepää vald sai mälumängus esikoha

Laupäeval, 12. septembril toimus Paides 
Eesti omavalitsuste vaheline mälumäng 
Maakilb, mille Otepää valla esindus Haap-
salu linna ja Paikuse osavalla ees võitis.

20 parema võistkonna finaalis mängisid 
Otepää esinduse koosseisus Kadri Steinbach, 
Meelis Lill, Urmas Kuldmaa ja Kaido Mägi.

„Viimati võitsime selle sarja 2008. aastal, 
nii et läks 12 aastat aega uue eduni,“ sõnas 
Kaido Mägi, kes on ka Otepää Raamatu-
kogu direktor. „Algselt pidi finaal olema 
märtsis, kuid kurja viiruse tõttu toimus see 
alles läinud laupäeval.“

Tulemused ja küsimused-vastused on lehel 
www.kilb.ee.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

15. augustil toimus Pukas Valgamaa jooksusarja IV etapp. 
Võistlusel osales ligikaudu 100 jooksjat. Kõige noorem osaleja 
oli 2aastane ja vanim 74aastane.

Vanuseklasside parimad
TP-4   Marianne Tammekivi, Hermann Varik
TP-6   Andriana Hiis, Kasper Kala
TP-8   Hanna-Loore Varik, Gert Pehk
TP-10  Una Perkone, Jakob Pirnipuu
TP- 12  Martiina Mätas, Tristen Klimbek
TP-14  Keiri Rebane, Ken Urb
NM18  Anete Pavlov, Reinis Feldmanis
NM      Triin Bergmann, Joosep Perv
NM40  Tatjana Mannima, Ever Sinisalu
NM50   Maris Jaama, Tiit Kibuspuu
NM60   Ene Aigro, Aivar Lillipuu
NM70+  Leili Teeväli, Mati Silberg

Puka jooksu toetasid Otepää vald, Valgamaa Spordiliit, MTÜ 
Spordiklubi Stek ja Otepää Vallavolikogu liige Raivo Nurmetu.

Suur tänu Kai ja Heikki Kadajale, kes aitasid võistlust läbi viia.

Puka spordiklubi, foto: rein lePPik

Puka suvejooksu tulemused

Vasakult: Meelis Lill, Kadri Steinbach, Kaido Mägi ja Urmas Kuldmaa.

17. septembril avati Otepää Gümnaasiumi staa-
dionil uus multifunktsionaalne spordiväljak ehk 
„puur”. Mini-arenal on võimalik tegeleda mitme 
harrastusspordi alaga.

Multifunktsionaalne spordiväljak, ehk „puur” on 
ehitatud vähemalt mitme erineva pallimängu har-
rastamiseks – jalgpall, korvpall, võrkpall, rahvas-
tepall. „Puuri“ mõõtmed on 490 m². Lähiajal on 
plaanis rajada mänguväljakule ka valgustus.

Mänguväljak avati FC Otepää väikeste jalgpalli-
poiste mänguga. Linti lõikasid läbi Otepää vallava-
nem Jaanus Barkala ja FC Otepää treener Martin 
Teder.

„Nagu me teame, on liikumine tugeva tervise 
alus ja Otepää vald sportliku vallana on alati 
oluliseks pidanud pakkuda inimestele erinevaid 
spordi- ja liikumisvõimalusi,“ ütles vallavanem 
Jaanus Barkala.

Avamängu palli tõi mängu vallavolikogu esimees 
Rein Pullerits, pallid kinkis lisaks mängijatele 
Otepää Gümnaasiumi direktor Maire Murumaa.

Ehitaja Otepää Ehitusgrupp, järelevalve teostaja 
Frapini OÜ. Kogumaksumus on ca 70 000 eurot, 
rahastati täielikult Otepää valla eelarvest.

Viimase aasta jooksul on Otepää vallas rajatud 
üks uus mini-arena Keeni noortekeskuse juures ja 
korda tehtud Palupera tee korvpalliväljak. 

Nüüd lisandus uute/korda tehtud spordiväljakute 
nimekirja ka Otepää Gümnaasiumi mänguväljak.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Otepää Gümnaasiumi staadionil avati uus spordiväljak

Linti lõikasid (vasakult) Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja 
FC Otepää treener Martin Teder. Seda jälgivad tagapool Otepää 
Gümnaasiumi direktor Maire Murumaa, Otepää vallavolikogu 
esimees Rein Pullerits ja Otepää abivallavanem Kajar Lepik.

Aasta oli 1994 kui 28. septembri hommikul 
kõiki halvas teade Estonia hukust. Paljud 
kaotasid sel ööl oma sugulase, sõbra, tut-
tava. 

Ka minu sõbra viis meri endaga külma 
hauda. Vesi oli tol korral +8 kraadi. Otsus-
tasin  hakata ujumas käima kuni ka järve-
vesi jõuab 8 kraadini. Aga selleks ajaks olin 
juba jäänud sõltuvusse. Ja järsku märkasin, 
et kuu ajaga oli kadunud liigesevalu õlas!

Hakkasin terviseinfot otsima ja ennäe! 
Tulemuseks on, et karastamine külmas 
vees teeb organismi haigustele vastupida-
vamaks, aitab stressiga toime tulla, kiiren-
dab ainevahetust, see omakorda kiirendab 
kehas rasvade põletamist.

Tavaliselt ujutakse 2-3kraadises vees 
30st sekundist kuni 2 minutini. Kaks minutit 
külmas vees ujumist annab sama efek-

ti kui tavaline tunniajaline ujumine. Kuid, 
mida suurem on kehapind, seda suurem 
on soojakadu... 

Mittekarastunud inimene hukkub külma 
vette sattudes väga kiiresti. Karastunud 
inimene võib 0 kraadi  juures vastu pida-
da umbes 60 minutit.  Räägitakse ka, et 
külmaga kohanenud inimesel on rohkem 
pruuni rasvakudet, mis võimaldab kiiremini 
sooja saada. Regulaarselt talisuplusega 
tegelevatel inimestel on vähem ülemiste 
hingamisteede haigusi.

Alates sellest sügisest on vallavalitsus 
võimaldanud meile peale suplust kasutada 
riietumiseks vetelpääste ruumi. See on 
hädavajalik kui väljas kallab vihma, lörtsi, 
rahet või puhub vinge tuul. 

Talisupluse harrastajad! Esimene koh-
tumine on juba 26. septembril k.a. kell 

16.00 vetelpääste majas, vajalik on ajad 
läbi arutada ja tegevuskava klubi asuta-
miseks paika panna.

info ene kelder, 5228000
aedlinna seltsing

Suvi läbi – supelhooaeg algamas

Hea vallaelanik!

Oled oodatud kohtumisele 
vallavolikogu esimehe ja vallavanemaga

8. oktoobril algusega kell 18.00 Puka rahvamajas.

Esitame küsimusi ja teeme ettepanekuid 
vallaelu paremaks korraldamiseks.

Puka alevikunõukogu

10. oktoobril algusega 
kell 12.00 

Künkajooks. 

Korraldajad Kagu Biathlon MTÜ 
ja Otepää Vallavalitsus.

Info ja registrerimine: 
Jelena Všivtseva, leena.vsivtseva@
gmail.com, tel 5218929.
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        Võit iseenda üle 
        on filosoofia krooniks

URMAS TOOM

Õnnitleme

sünnipäeval!

Ristiema perega

60.

Meie mõtetes püsid Sa üha, 
elad edasi meie seas...

MILVI RÜGA (s.Vindi)
1943-2020

Mälestame leinas kallist 
klassiõde ja tunneme kaasa 

abikaasale ja lastele peredega

Otepää KK 36 lend

Müüa kuivi küttepuid. Kuulutus ei 
aegu. 5216 878

Müün toidukartulit „Laura“ 
Nõunis. Tel 5645 7495 Maret.

Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku. Tõsteteenus 3,5t kraana. 
Tel: 5291256

Anda üürile 2-toaline möbleeri-
tud kõikide mugavustega korter 
Otepää kesklinnas Kopli 8. Üür 
200 eurot kuus + kommunaalid. 
Kontakt 5166163

7K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
505 6107

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilauda. Trans. 
tasuta! Tel. 5258911

Muruniitmise teenus, kaevetööd, 
üldehitustööd. Tel 53439100

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused). Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. Aivar tel. 56628835

Müüa lõhutuid küttepuid 
koos veoga, koorem 6 rm. 
Tel: 5251746

Elektritööd    520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

KU U LU T U S E D

     HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
       valmistamine
       paigaldamine
       puhastamine
       kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

               
Indrek 5107312

    www.palukivi.ee
     Otepää vald, Miti küla, Palu 

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Mälestame endist lauljat

MARTA LAPPI

Südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele.

Ansambel Laulurõõm

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Otepää Teataja reklaamihinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.NÜÜD SAAB

RUUKKI 
VIHMAVEESÜSTEEMI
LAOST KOHE KÄTTE 
aadressil Metalli tee 1

Techne Töökoda OÜ
tel 509 8625
toomas@techne.ee

Tumepruun
RR32

- ostame metsamaterjali, 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine 
ja järelvalve,
- metsanduslikud 
konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Otepää postkontor on

21.09-28.09.2020 
ajutiselt suletud.

P.Dussmann Eesti OÜ
pakub tööd kokale

Töö kirjeldus

Igapäevased tööülesanded:
* Roogade valmistamine etteantud menüü alusel
* Töökoha-, seadmete- ja töövahendite korrashoid
* Osalemine inventuuridel
* Enesekontrolliplaani täitmine
* Kauba tellimine, vastuvõtt, kontroll ja ladustamine
* Ressursside efektiivne kasutamine

Ootused kandidaadile
* Väljaõpe kohapeal
* Eelnev töökogemus antud valdkonnas
* Kiire õppimisvõime, hea pingetaluvus
* Kohusetundlikkus, kiirus ja täpsus
* Positiivsus, sõbralikkus ja abivalmidus
* Hea meeskonnatöö oskus
* Tahad areneda koos ettevõttega

Ettevõte pakub
* Eneseteostamise võimalust
* Kaasaaegseid töötingimusi
* Pikaajalist töösuhet
* Arenemisvõimalust
* Sõbralikku ja abivalmis kollektiivi
* Erialast täiendkoolitust

Asukoht: Otepää Gümnaasium

Lisainfo: +372 5628 7339

Palju õnne!

101
Õnnitleme sünnipäeva 

puhul!

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

VIENO ZLOBINA

Müüa 2-korruseline maja 
Otepääl, 113,1 m², 

Vahe tänaval. 
Hind 73 000 €. 

Katrin 5880 1518, 
Katrin.varv@novemkinnisvara.ee

Müüa 3-toaline korter 
Kannistiku vkt 4, 

Pühajärvest 1 km, 66,9 m². 

Hind: 39 000 eurot. 

Katriin 53 500 551, 
katriin@novemkinnisvara.ee 

Otsin kliendile kinnistut elamu ehitamiseks.

Otsin kliendile renoveerimist vajavat elamut.

Katriin 53 500 551, katriin@novemkinnisvara.ee 

Parmet AS
pakub tööd: 

metallitööpingi operaatorile
ja tootmistöölisele. 

Lisainfo: väljaõpe kohapeal. 
Töökoht asub Otepääl. 
Töötasu kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
CV saata aadressile: cv@parmet.ee
Kontakttelefon: 56 483 746 Virve Parik

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 

EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
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Alexela alustas sel suvel kogukonnaprogram-
miga, mille eesmärk on läbi puude istutamise 
heastada autoga sõitmisest tekitatud ökoloo-
gilist jalajälge. Napilt kolme kuuga on istuta-
miseks kogutud rohkem kui 18 000 isikut, mis 
pannakse metsaühistute poolt mulda juba sel 
sügisel üle Eesti. Ent kampaania pole sellega 
kaugeltki mitte läbi – eesmärk on iga eestlase 
kohta istutada vähemalt üks puu ehk kokku 
1,33 miljonit istikut.

AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson toob 
välja, et erinevaid võimalusi, kuidas suunata 
lõpptarbijat veelgi rohkem panustama kesk-
konnahoidu, on nende meeskond otsinud ja 
välja pakkunud juba mõnda aega. „Alexela on 
teeavaja, kes on esimeste seas, kes investeerib 
keskkonnasõbralikemate kütuste turule toomi-
sesse ja kohalikku tootmisesse biometaani näol 
ning nüüd oleme esimese eraettevõttena käi-
vitanud kogukonnaprogrammi, millesse saab 
igaüks lihtsasti panustada, et keskkonnahoid 
saaks igaühele aina loomuomasemaks – tangid 
ja sinu eest istutatakse puu,“ märgib Adamson, 
kes lisab, et algatatud kogukonnaprogramm on 

tarbija jaoks mugav võimalus reaalselt midagi 
looduse heaks ära teha.

Miks panustatakse just metsa?

Uue metsa istutamine aitab tuntavalt vähenda-
da autoga sõitmisel tekkivat ökoloogilist jala-
jälge, kuna kasvaval metsal on võime siduda 
süsinikku ja toota hapnikku. „Üks keskmise 
suurusega puu suudab oma elu jooksul tänu 
fotosünteesile salvestada üle 600 kilogrammi 
süsinikku ja toota aastas ühe inimese kahe 
aasta hapnikuvajaduse,“ märgib Adamson. 
Seega seisavad puud puhta looduse eest ning, 
kuna puhta looduse säilitamine on meile 
kõigile ja järeltulevatele põlvedele väga oluline, 
kutsub Adamson inimesi algatusega liituma.

Kuidas saada omale isiklik 
puu või lausa mitu?

Alexela abil oma isikliku puu istutamine on 
lihtne – ise istikut muretsema ei pea ja näppe 
mullaseks tegema samuti mitte – valikus 
on, kas tankida või osta istik mugavuspoest. 
Adamson selgitab, et Alexela püsiklient, kel on 

olemas Kodukaart, peab algatusega liitu-
miseks ettevõtte kodulehel aktiveerima 
kogukonnaprogrammi liikmestaatuse. 
Seejärel tuleb välja valida sobiv maakond, 
kuhu puu(d) istutatakse. Inimene ise oma 
välja teenitud puid istutama ei pea, seda 
teevad tema eest metsaühistud.

Programmiga liitunu, kes on andnud 
nõusoleku loovutama oma püsikliendi 
soodustusest ühe sendi programmi heaks, 
teenib ühe puu välja juba umbes 14 liitri 
tankimisega. Sellele lisab Alexela omalt 
poolt juurde samuti ühe sendi iga liitri 
kohta, mis tähendab, et ühe puu istuta-
miseks ongi juba raha kokku kogutud. 
Üks istik maksab 25 senti.

Need, kel tankida pole vaja või soovi-
vad mulda panna rohkem kui ühe puu, 
saavad seda teha Alexela tanklapoe 
kassas. Adamson meenutab, et mugavus-
poe kassast ostis alles hiljuti üks noorpaar 
korraga lausa 40 puuistikut, mis jõuavad 
sel sügisel Ida-Virumaa mulda.

MariT liik

Alexela kogukonnaprogrammi abil istutatakse sel sügisel 
üle Eesti mulda rohkem kui 18 000 puud

Maailma Parima Spordikeskuse Suvelõpp

Reedel, 25. septembril kell 11.00-15.00 Kääriku Spordikeskuses

Hooajale sobilik sügisene distantsihoidev Kääriku uute valminud objektide avamise 
ja avatud uste reedelõuna. 

Septembrikuus kõik kõik on uus – kergejõustikustaadion, jõulinnak, väliujula, Greeni saun, 
heitealade väljak, kuulitõukeala, võistkonnamajad, ÖÖD Hötels.

    11.00 Kogunemine Kääriku Kergejõustikustaadionil
    11.15 Üllatusesineja (Slackline)
    11.20 Avasõnad ja tervitussõnad 
Väljaku avamine – osalejad heidavad, viskavad, löövad, tõukavad spordivahendid murule
    11.40 Üllatusesineja (trikipallur)
    11.45 Jalgpallimatš 30 x 30 min.
    12.00 Kuulitõukesektori pingi avamine 
    12.45 Kergejõustik – esimesed staadionirekordid
    13.45 vaba aeg, ala tutvustamine ja liikumine erinevate objektide vahel

•  Ajakavas toodud ajavahemikul toimub välijõusaali demoüritus seadmetel ja turnimisalal (Davidcityline ja 
FysioCentrum)

•  Avatud on ÖÖD maja uksed
•  Avatud on Võistkonnamaja uksed
•  Staadionil välitelk suupistete ja jookidega
•  Õhtut juhib Margus Ader

•  Fotograaf Tarmo Haud
•  Kogu ala avatud meediale.

krisTJan karis
sa Tehvandi spordikeskuse

juhatuse liige

Võimalus ühineda Vidrike Külamaja
vahva meeskonnaga!

Oleme saanud juba kolmeseks ning üha enam inimesi on Külamaja Otepää küngaste
vahelt üles leidnud. Tänu külaliste arvu kasvule soovime täiendada oma toreda
kokkuhoidva mees(nais)konna ridasid pitsameistri ja klienditeenindajaga. Kui oled
rõõmsameelne, teotahteline ning õpihimuline, siis ootame väga Sinu CV-d.

Omaltpoolt pakume super töötingimusi, rõõmsat ja toetavat meeskonda ja veel
toredamaid Külamaja Sõpru. Kui muretsed, kas pitsa tegemise oskused on piisavalt head,
siis ole mureta – väljaõppe teeme Sulle kohapeal! 

Saada meile oma CV aadressile pizza@kylamaja.ee hiljemalt 10. oktoobriks.


