
Asutatud
1932

Nel japäev,  22.  oktoober 2020     Nr  18 (522)

Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

Algasid Puka kooli ehitustööd
Oktoobri algul andis Otepää vallavalitsus 
välja ehitusloa Puka kooli laiendamiseks ja 
ümberehitamiseks. 

Praeguseks on Puka uue koolimaja ehitustööd alanud. 
Otepää vallavalitsuse tehniline konsultant Ake And-
ressoo ütles, et hetkel käib ehituseks kõlbmatu pinnase 
koorimine, seejärel kaevatakse valmis vundamendi koht 
ning hakatakse ehitama uue koolihoone põhikonstrukt-
sioone.

Ake Andressoo lisas, et uus, L-kujuline koolihoo-
ne ehitatakse olemasoleva võimla lõuna ja ida küljele, 
mis peaks valmis saama järgmise aasta mais. Senimaani 
toimub õppetöö veel koolimaja vanas osas. Pärast uue 
koolihoone valmimist kolitakse õppetöö vanast osast 
uude. Vana koolimaja lammutatakse, selle asemel 
hakkab olema haljasala. Galerii lammutatakse 2020. 
aasta oktoobris.

„Uut kooliaastat saavad Puka lapsed juba alustada 
uues koolimajas,“ sõnas Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala. „Tegemist on märgilise tegevusega, see tähis-
tab aastaid väldanud vaidluste lõppu, millest kogukond 
on juba väsinud. Puka lapsed ja õpetajad on aastaid 
oodanud uut kooli ja lõpuks on see reaalselt valmimas.

Puka kooli laiendamis- ja ümberehitamisprojekti 
maksumus on 1 975 617,60 eurot. Projekt on saanud 
toetust meetmest „Koolivõrgu korrastamine“. Puka 
kooli ehitab OÜ Mapri Ehitus, omanikujärelevalvet 
teostab AS Infragate Eesti. 

Olemasolev vana õppehoone oli rajatud ca 500 
õpilase tarbeks. Projektiga ehitatavas hoones on pla-
neeritud 90 õppekohta.

Tekst ja fotod: Monika oTrokova

ILMUB 2 KORDA KUUS

23. jaanuaril 2021. a toimub Otepääl juba 
seitsmendat korda talveöölaulupidu. Peo 
motiiviks on seekord „Talvine Horoskoop“. 
Kõiki sõpruskondasid ja koore oodatakse 
ennast peole kirja panema kuni 30. no-
vembrini.

Talveöölaulupidu on heaks näiteks suur-
te spordisündmuste kõrval, et elu kihab 
tõesti igas eluvaldkonnas ja igal aastaa-
jal. Korraldajad, Otepää Kultuurikeskuste 
töötajad, usuvad, et antud pidu lisab vää-
rikat kõla Talvepealinna tiitlit kandavale 
Otepääle.

Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja 
Merle Soonberg ütles, et laulupeole on 
oodatud nii laulukoorid kui ka niisama 
laulusõbrad.

23. jaanuaril 2021 laulupeol on kavas 
seitseteist eestikeelset maagilist ja armas-
tatud laulu läbi „Horoskoobi“ aegade. Neid 
on rõõm olnud laulda perekondlikel sünd-
mustel, küla- ja vallapidudel üle Eestimaa 
ja väljaspool Eestitki.

„Sellega teeme kummarduse juubila-
ridele, kes on laulnud Horoskoobi laulud 
meie südametesse,“ ütles Merle Soon-
berg. „Kutsume kõiki, kel laul südames, 
sellest sündmusest osa võtma. Tegemist 
on kooslaulmisele ja koosolemisele pü-
hendatud sündmusega, mille võtmesõ-
naks on koorilaul!“

Olge julged ja tulge oma koori või sõp-
ruskonnaga ning saage osa meeleolu-
kast  muusikasündmusest 23. jaanuaril 
kell 20.00 Otepääl!

Registreeri oma koor juba täna! Re-
gistreerida saab kuni 30. novembrini siit: 
https://forms.gle/BmMyucwUCMbKDhcP6

Lisainfo: Merle Soonberg, Otepää Kul-
tuurimaja kultuurikorraldaja, merle.soon-
berg@otepaa.ee.

Monika oTrokova

Tulekul on Eesti VII 
talveöölaulupidu 

Otepääl

Vasakult:   Otepää 
volikogu esimees Rein 
Pullerits, vallavalitsu-
se haridusspetsialist 
Janika Laur, vallava-
nem Jaanus Barkala, 
Puka kooli direktor 
Margot Keres, ehitu-
se objektijuht Martin 
Pezonen, tehniline 
konsultant Ake And-
ressoo
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Keerulistest teemadest keerutamata

Eelmisel nädalal oli mul pikem vestlus volikogu liik-
mega, kes tunnustas minu püüdu kirjutada headest 
asjadest. Muu jutu hulgas leidis ta, et keerulised 
teemad on kahjuks käsitlemata. Julgen siiski ka seda 
teha, sest ei ole olemas head ilma halvata. Vallal on 
tõepoolest erinevaid probleeme suurte projektide 
lõpetamisel, kuid need ei ole ületamatud. Keeru-
lised ja suured projektid on oma olemuselt üsna 
rasked hallata ning sellest tulenevalt on ka esita-
tav dokumentatsioon keeruline. Projektijuhid on 
ka ainult inimesed meie hulgast ning kohati võtab 
nõutav bürokraatia võimust. 

Otepää Tervisekeskusest

Eelmisel nädalal jõuti lõpparuande esitamiseni.  
Eelnevalt pöördusid minu poole murelikud val-
lakodanikud, kelleni olid jõudnud lendlehed, kus 
olid kirjas suurelt ja punasega süüdlaste nimed ning 
võimalik kahjutekitamine. Inimesed olid ärevuses, 
kas uus tervisekeskus jääb püsima või ähvardab seda 
hoopis pankrott. Tegelikkus on see, et valimised on 
alanud – eks lendlehe levitajad loodavad sellega 
teha ilmset pööret nendesse aegadesse, kus taga-
reast hõikajad kujundasid poliitikat ja sellega mitte 
kaasaminejaid ootas tasuta reis külmale maale. 
Loodetavasi on need ajad igaveseks ajaloorattasse 
kadunud. Tervisekeskusega seonduvalt – tegelikkus 
on see, et lähtuvalt projekti keerukusest ning vana 
ja uue kokku sobitamisest on tekkinud mitteabikõl-
bulikke  kulusid, kuid need ei ole tekkinud kellegi 
tahtliku toimetamise või pahatahtlikkuse tõttu. 

Neid projekte on vähe, mis realiseeruvad planee-
ritust 100% ning väikesed kõrvalekalded on nor-
maalsed. Kui lõpparuanne on kinnitatud, annan ka 
siin vastavatest summadest teada. Tervisekeskus on 
ja jääb otepäälaste hüvanguks püsima.

Keskväljaku projekt lõpusirgel

Keskväljaku projekt on samuti jõudmas lõpusirgele. 
Projekt on olnud keerukas ja selle käigus on tehtud 
erinevaid muudatusi. Vahetunud on ka projektijuht. 
Ka keskväljaku osas kõlavad kahtlused, et kõik ei 
ole nii hästi nagu peab. Hetkel käib dokumentide 
vormistamine ja analüüs, kokkuvõtteid saame teha 
siis kui teemadel on joon all. Seniks rahu ja ainult 
rahu. Laseme spetsialistidel toimetada. 

Väljak ise on saanud igatahes uudne ning kõneai-
net pakkuv. Eriti sooviks esile tuua kauaoodatud 
purskkaevu ja Otepää sümbolit karu, mis on leidnud 
oma koha nii  kaevu juures kui ka lõbusate „maga-
vate mõmmide“ näol. 

Otepää Turismiinfopunkt kolib

Nüüd aga positiivsemate teemade juurde. Otepääd 
külastas EAS-i nõukogu esimees Kersti Männik 
(pildil), kellega arutati  turismiga seonduvat. Teadu-
pärast lõpetab EAS turismiinfopunktide rahastami-
se uuest aastast ning  omavalitsused on valikute ees, 
kas sulgeda punktid või võtta nende ülalpidamine 

täies mahus valla õlgadele. 
Otepää, kui põhilise Lõuna-Eesti turismisihtkoha 

osas ei ole kahtlust, mis peab tegema. Vald peab ise 
hakkama  infopunkti pidama ning juba detsembri 
algusest alustab turismiinfo uues kohas – vallamajas. 
Läbirääkimiste teemaks oli võimalik lisarahastuse 
leidmine EAS-i poolt kuna Otepää on ikkagi vära-
vaks ülejäänud Lõuna- ja Kagu-Eestisse. Kas meie 
plaanid ka heakskiitu ning EAS-i poolt rahastamist 
leiavad, näitab juba lähitulevik.

Kohtumine politsei esindajatega

Ühes eelnevas Otepää Teatajas käsitlesin korrakait-
sega seonduvaid teemasid Otepääl. Selle tulemu-
sena leidis aset kohtumine valla ja Kagu politsei-
jaoskonna esindajate vahel, mille käigus analüüsiti 
hetkeolukorda. Osapooled tõdesid, et olukord ei ole 
hull, kuid kindlasti saab asju toimetada üheskoos 
tulemuslikumalt. Tuleb parandada infovahetust 
politsei ning valla vahel, samuti on oluline koostöö 
vallametnikega. Vald jääb oma soovi juurde, et 
ideaalis peaks kohalik piirkonnapolitseinik elama 
Otepääl. See tagaks oluliselt parema suhtluse koda-
nikega ning kindlasti oleks sellel oma roll  õigus-
rikkumiste ennetamisel. Otepää vallas on tööl ka 
menetleja, kelle töö tulemusena on nii mõnigi 
probleem leidnud kiire ja tulemusliku lahenduse.

Pensionil õpetajate tänuüritus

Otepää vald on juurutanud uue toreda traditsioo-
ni, kus oktoobris õpetajate päeva lähistel austa-
takse pensionil õpetajaid. Sellel aastal toimus see 
teist korda ning osavõtt oli  üsna rohkearvuline. 
Mis saaks olla veel suurem ning siiram rõõm, kui 
tunnustada neid väärikaid inimesi, kes on oma elu 
pühendanud laste õpetamisele!

Endistele õpetajatele esinesid Otepää Muusika-
kooli vanamuusika ansambel ning kohvilauas said 
pedagoogid omavahel mälestusi ja muljeid jagada.
Vallajuhid küsisid ka ettepanekuid ja arvamusi val-
laelu ja hariduselu korraldamise asjus. Üheskoos 
tõdeti, et sellist nähtust, nagu endised õpetajad 
pole olemas, õpetaja jääb õpetajaks elu lõpuni. Au 
ja kiitus neile!

Puka kooli ehitus läks käima

Oktoobri algul andis Otepää vallavalitsus välja ehi-
tusloa Puka kooli laiendamiseks ja ümberehitami-
seks. Puka kooli ehitustööd on  alanud.

Uut kooliaastat saavad Puka lapsed juba alustada 
uues koolimajas. Tegemist on märgilise tegevuse-
ga, see tähistab aastaid väldanud vaidluste lõppu, 
millest kogukond on juba väsinud. Puka lapsed ja 
õpetajad on aastaid oodanud uut kooli ja lõpuks on 
see reaalselt valmimas.

Praegu käib ehitustandri ettevalmistamine 
pinnase koorimise näol, seejärel kaevatakse valmis 
vundamendi koht, rajatakse vundament ning haka-
takse ehitama uue koolihoone põhikonstruktsioone. 
Uus, L-kujuline koolihoone ehitatakse olemasoleva 
võimla lõuna ja ida küljele, mis peaks valmis saama 
järgmise aasta mais. Seni toimub õppetöö veel koo-
limaja vanas osas. Pärast uue koolihoone valmimist 
kolitakse õppetöö vanast osast uude. Vana koolima-
ja lammutatakse, asemel hakkab olema haljasala. 

Üldplaneeringu ettevalmistamisest

Haldusreform tõi vajaduse uue üldplaneeringu 
järele. Erinevate piirkondade üldplaneeringud on 
koostatud erinevate põhimõtetest eri aegadel. On 
selge, et Otepää valla ruumilise arengu määratle-
miseks ja suunamiseks on vajalik uus ühtne (samas 
erinevate piirkondade eripärasid arvestav) ja kogu 
valda hõlmav üldplaneering. Koos üldplaneerin-
gu koostamisega viiakse läbi ka keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Keskkonnamõju stratee-
giline hindamise eesmärk on hinnata üldplaneerin-
guga kaasnevaid mõjusid looduskeskkonnale ning 
muutuva looduskeskkonnaseisundi kaudu avaldu-
vaid mõjusid inimese tervisele ja heaolule, kultuu-

Otepää Vallavalitsuse istungil

05.10.2020
n	 Määrati Otepää külas asuva Ritsu katastriüksuse (katastri-

tunnus 66602:001:1382) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse kohanimi Ritsu, koha-aadress Ritsu, Otepää 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Väike-Ritsu, koha-aadress Väike-Ritsu, Otepää küla, sihtotstarve 

– maatulundusmaa.
n	 Määrati Pedajamäe külas asuva Marsina katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:001:2401) sihtotstarbeks 80% maatulun-

dusmaa ja 20% ärimaa.
n	 Anti aktsiaseltsile Eesti Raudtee projekteerimistingimu-

sed Puka alevikus Pühajärve-Pukamõisa kinnistul, Jaama tn 

5 kinnistul ja Raudtee tn 1 kinnistul, Kibena külas Tartu-Valga 

475,7-478,4 km kinnistul ja Komsi külas Tartu-Valga 471,5-474,4 

km kinnistul raudteerajatiste ehitusprojekti koostamiseks (pro-

jekteerimistingimused lisatud).
n	 Anti Arula Maja OÜ-le projekteerimistingimused Arula 

külas Mäe kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti Aimur Uukile projekteerimistingimused Märdi külas 

Ala-Matu kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Jaak Eensalule projekteerimistingimused Arula külas 

Oru kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Anneli Aartile ehitusluba Otepää külas asuval Kaar-

napesa kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Liis Selgele ehitusluba Kastolatsi külas asuval Poti 

kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Väino Saarele ehitusluba Vana-Otepää külas asuval 

Rebasemäe kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Keeni Mõis OÜ-le ehitusluba Keeni külas asuval Kee-

nimõisa kinnistul eluhoone ümberehitamiseks.
n	 Anti Keeni Mõis OÜ-le ehitusluba Keeni külas asuval Pargi 

tee 14 kinnistul elamu ümberehitamiseks.
n	 Anda Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul asuvale ehi-

tisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Anti Pedajamäe külas Mäe-Käärike kinnistul asuvale ehi-

tisele (elamu) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 531 eurot.
n	 Anti üürile ühele isikule sotsiaaleluruum.
n	 Vabastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts 

Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kul-

tuurimaja kasutamisel 10. oktoobril 2020. a toimuva ürituse osas.

07.10.2020
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Puka alevikus asuval Kooli 

tn 3 kinnistul Puka kooli laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Otepää turuhoone 

rekonstrueerimine” järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud 

hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 

1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), 

Kalev Kepp, Kalev Merisalu ja Lea Ruuven.
n	 Otsustati korraldada lihthange “Ranna tee 1 Otepää laulu-

lava lammutamine” järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg 

– 30. oktoober 2020. a kell 11.00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik 

– Kajar Lepik.
n	 Anti otsustuskorras OÜ EKSIIV (registrikood 11104079, 

asukoht Otepää küla, Otepää vald, 67406) kasutusse 550kW 

õliküttel töötav katelseade (vara bilansiline jääkmaksumus 0 

eurot) järgmistel tingimustel: 1.1 kasutaja võib katelseadet kasu-

tada üksnes reservkatlana; 1.2 katelseade antakse kasutusse viieks 

aastaks; 1.3 katelseade antakse kasutusse tasuta.
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „06607 Valla heakord 

ja haljastus“ 44 649 eurot Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 

kinnistul tehtavate täiendavate ehitustööde kulude katmiseks.

12.10.2020
n	 Määrati Kuigatsi külas asuva Karupõllu katastriüksu-

se (katastritunnus 55701:001:0300) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Karupõllu, 

koha-aadress Karupõllu, Kuigatsi küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Karujaama, koha-aadress 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Rahel Rätsepso     15. oktoobril

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.

Karujaama, Kuigatsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Pühajärve külas asuva Neitsijärve katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:001:0930) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Neitsijärve, 

koha-aadress Neitsijärve, Pühajärve küla, sihtotstarve – maatu-

lundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Haavasalu, koha-aadress 

Haavasalu, Pühajärve küla, sihtotstarve – elamumaa.
n	 Kooskõlastati Päidla külas Lohu maaüksusele kavandatava 

puurkaevu asukoht.
n	 Anti SW ENERGIA OÜ-le projekteerimistingimused San-

gaste alevikus kaugküttetrasside rekonstrueerimise ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Taivo Tähele ehitusluba Räbi külas asuval Järvepera 

kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Triin Nurmsalule ehitusluba Vidrike külas asuval 

Künka kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Martti Korgile ehitusluba Mäha külas asuval Nur-

menuku kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Villu Allikbergile ehitusluba Otepää vallasises linnas 

asuval Oru tn 2 kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Margo Krüünvaldile ehitusluba Nüpli külas asuval 

Poslovitsa-Ranna kinnistul rannahoone püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Pühajärve rannapark kin-

nistul asuvale ehitisele (Aedlinna mängude väljak) osakasutus-

luba mängulinnakule ja madalseiklusrajale.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus ühele isikule.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
n	 Otsustati omandada Keeni külas Võru mnt 8-5 asuv kor-

teriomand.
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia personali koosseis alljärgnevalt: 

1.2 direktor (1), 1.2 õppealajuhataja (1), 1.3 majandusjuhataja (1), 

1.4 lasteaiaõpetaja (18), 1.5 logopeed (1,5), 1.6 eripedagoog (1), 

1.7 muusikaõpetaja (1,5), 1.8 liikumisõpetaja (0,75), 1.9 õpeta-

ja-abi (9), 1.10 kokk (2), 1.11 koka-abi (1), 1.12 majahoidja (1,5), 

1.13 majandustöötaja (0,5).
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järgmiselt: 

1.1 Marika Viks (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Raido 

Rõivas (Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.3 Sigrid Rõõ-

mussaar (Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.4 Maarika Tamm 

(Kaisukarude rühma vanemate esindaja); 1.5 Janek Moros 

(Maru-Mürade rühma vanemate esindaja); 1.6 Mari Kasemets 

(Pähklipureja rühma vanemate esindaja); 1.7 Grete-Ann Tadol-

der-Saar (Mesimummi rühma vanemate esindaja); 1.8 Kairi 

Schmidt (Lepatriinu rühma vanemate esindaja); 1.9 Kristo Käis 

(Otikese rühma vanemate esindaja); 1.10 Anita Tretjak-Orav 

(Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.11 Ere Paala (Otepää 

Lasteaia töötajate esindaja).
n	 Algatati Puka Kooli arengukava 2021 – 2023 koostamine.
n	 Algatati Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2021 – 

2024 koostamine.

AMETLIK INFO

Kohtumisel EASi nõukogu esimehe Kers-
ti Männikuga arutati Otepää Turismiinfo-
keskuse edasist saatust.

Vallavanem Jaanus Barkala kinkis kü-
lalisele kohalikku toodangut – Murimäe 
veini.

Taga volikogu aseesimees Jaanus Raidal

ripärandile ja varale.
Hetkel on koostöös AS-i Kobras käimas ettevalmistus-

tööd – kogutakse materjali, vaadatakse läbi hetkel kehti-
vaid üldplaneeringuid põhiteemade kaupa, jne. Praegu-
seks oleme selle tööga jõudnud sinnamaale, et soovime 
teha esmast ideekorjet, kus kõik asjast huvitatud isikud 
võivad esitada oma ettepanekuid. Siinkohas tahangi 
paluda külavanemate ja külade ning teiste huvigruppide 
abi üldplaneeringu koostamisel. Teie mõtted ja ideed on 
väga teretulnud. Palun arutage oma külarahva ja kogu-
konnaga läbi, millised on teie piirkonna või seltsi ühis-
huvid, mis võiksid kajastuda üldplaneeringu lahenduses.

Ideekorje on kavandatud läbi viia novembris-detsem-
bris. Sellest anname ka täpsemalt teada järgmisel valla-
lehes. Ideekorje lihtsustamiseks viime selle läbi kaardira-
kenduses selliselt, et igaühel on võimalus kaarditööriistade 
abil märkida ära objekt või piirkond, mille kohta ta soovib 
ettepanekuid teha ning samas keskkonnas on väljad, kuhu 
oma ettepanek kirjutada ning seda põhjendada. Seejärel 
hakkab vallavalitsus ettepanekuid analüüsima ning võtab 
neid edaspidi arvesse valla üldplaneeringu koostamisel. 
Ideekorje ei ole ainus võimalus, kus saab oma ideid ja 
ettepanekuid teha. Üldplaneeringu koostamise käigus 
korraldame mitmeid lahenduse väljapanekuid ja avalikke 
koosolekuid piirkondades. Anname sellest ka jooksvalt 
teada.

vallavanem Jaanus Barkala
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8. oktoobril kogunesid külade esin-
dajad ning valla juhid ja ametnikud 
Nõuni Kultuurimajja, et panna alus 
edasiseks paremaks koostööks. Koh-
tumisel joonistusid välja senise suht-
luse kitsaskohad.  

Tõdeti, et on vajalik omavaheli-
ne suhtlus sujuvalt toimima saada. 
Selleks on meil head eeldused –
oleme üks vähestest valdadest, kus 
on niivõrd suur külavanemate kogu 
ning tegus kogukonna liikumist koor-
dineeriv katusorganisatsioon Otepää 
Külade Ühendus.  

Grupitöö tulemusel leiti näiteid 
õnnestunud koostööst, aga ka vähem 
edukatest lugudest. 

Vaja on suuremat panust mõlemalt 
poolt. Toimivate suhtluskanalite väl-
japakkumine nii ladusalt ei läinud. 
Lepiti kokku, et ühiselt otsitakse 

Otepää valla külad ja ametnikud kohtusid Nõunis

lahendusi ühise inforuumi tekitami-
seks. Arengupotentsiaali jagub mõle-
male poolele.  

Koostööseminar oli esimeseks 
kaheaastase Leader projekti “Külade 
Vägi” raames läbiviidavate ühistege-
vuste seas.  

Tagasiside seminaril osalenud valla 
juhtfiguuridelt

“Igal külal on erinevad vajadused 
ja ootused. Nendega tuleb arvestada.” 
(vallavanem Jaanus Barkala).

“Oleme kogunud kohalikelt inimes-
telt ettepanekuid ja murekohti. Tunnen, 
et vallamajast kõiki pisiprobleeme ei 
näe.” (volikogu esimees Rein Pullerits).  

"Näen, kuidas informatsioon vahest 
moondub kabinetist kabinetti liikudes." 
(abivallavanem Kajar Lepik).

“Meil on kõigil võimalus teha 
ajalugu ja muuta koostöös koduvald 
paremaks!” (Otepää Külade Ühenduse 

juhatuse esimees Elmo Saul).
otepää külade Ühendus

Otepää vallas on tänaseks avatud kõik 3 noortekes-
kust – Otepää, Puka ja Keeni. Pukas ja Keenis tegeleb 
noorsootöö elluviimisega Pille Priidik ja Otepää noor-
tekeskuses noorsootöötaja Laura Kongi. 

Keeni ja Puka lahtiolekuaegadega saab tutvuda jooks-
valt läbi noortekeskuste Facebooki lehe. Otepää Ava-
tud Noortekeskus on hetkel avatud 3 päeva nädalas 
– esmaspäev, teisipäev ja neljapäev. Lisaks on avatud 
Nõuni noortetuba, mille tegevusi suunab Marika Viks.

Plaanis on arendada koostööd ning tegevusi Otepää 
noortekeskuste vahel, et noored saaksid tutvuda ning 
põnevaid tegevusi koos teha. Selle lühikese ajaga, mis 
olen taas tööl olnud, olen end kurssi viinud erinevate 
noortekeskuste töö ning muredega. Tõsi, koroona on 
mõjutanud paljuski noorsootööd ning nüüd tuleb taas 
näha vaeva, et noortel tekiks taas harjumus noorte-
keskustes käia. Ootame kõiki noori vanuses 7-26 ning 
oleme avatud noorte pakkumistele. Soovime tegevusi 
ellu viia vastavalt noorte vajadustest ja soovidest. 

Hetkel on valmimas Otepää noortekeskusesse vahva 
ja noortesõbralik seinamaaling, mille teeb Otepää oma 
noor – Anete Vihm. Tule viska pilk peale! 

Plaan on viia noortekeskused ühise nime alla. Uue 
aasta alguses kuulutame välja konkursi uue logo ning 
nime valikuks. 

16.-17. oktoobril osalesid Otepää valla noorsootöö-
tajad ühisel koolitusel Marja talus. Koolitusel arutleti 
noorsootöö põhimõtteid, erinevate noorte kaasamist 
ja lõpetuseks vaadeldi Otepää valla noorsootööd ning 
seati uued eesmärgid tulevikuks. Lisaks külastati Val-
ga ja Tõrva noortekeskust ning viidi end kurssi sealse 
olukorraga. 

Koolitust viis läbi Marek Mekk, kes on Eesti Avatud 
Noortekeskuste ühenduses aseesimees ning koolitaja 
ettevõttes Sebra Koolitused. 

käTlin nukka
otepää avatud noortekeskuse juhataja

Meie noortekeskused

Õpetajate päeva puhul toimus 7. oktoobril Ugandi Res-
tos kokkusaamine Otepää valla pensionipõlve veetvatele 
õpetajatele.

Õpetajaid võõrustasid Otepää vallavanem Jaanus Bar-
kala ja vallavolikogu esimees Rein Pullerits ning hari-
dusspetsialist Janika Laur.

Endistele õpetajatele esinesid Otepää Muusikakooli 
vanamuusika ansambel ning kohvilauas said pedagoo-
gid omavahel mälestusi ja muljeid jagada.

Vallajuhid küsisid ka ettepanekuid ja arvamusi vallaelu 
ja hariduselu korraldamise asjus. Üheskoos tõdeti, et 
sellist nähtust, nagu endised õpetajad pole olemas, 
õpetaja jääb õpetajaks elu lõpuni.

Pensionipõlve pidavate õpetajate tunnustamine õpe-
tajate päeva puhul sai alguse eelmisel aastal ning loo-
detavasti kujuneb sellest ka edaspidi tore traditsioon.

Monika oTrokova

Otepää valla 
endised õpetajad 

said kokku

Head külaelanikud, seltside, 
MTÜ-de, 

korteriühistute eestvedajad
ja aktiivsed vallakodanikud!

Otepää vald on meie kõigi ühine kodu. 
Soovime aidata hoida vallaelu ja tulla appi koha-
pealsete murede ja probleemide lahendamisel.

Oleme heameelega valmis osalema Teie 
koosolekutel, et nõu ja jõuga muresid 
lahendada ja rääkida valla plaanidest.

Ootame Teie kutset: 
Rein Pullerits (tel. 504 9575, 

e-post Rein.Pullerits@otepaa.ee) 
või Jaanus Barkala (tel. 503 6109, 

e-post: Jaanus.Barkala@otepaa.ee.)
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

24. oktoobril Naiste tervise- ja heaolupäev „Ausalt ja omavahel“. PÄÄSE 15 € . 
Kell 10.00 registreerimine ja hommikukohv. 
Kell 10.30-11.15 teatrikunstnik, Teadliku Muutuse Kunsti koolitajaks õppiv Kristiina 

Põllu: “Teadliku Muutuse Kunst - kuidas õnn algab iseendast ja selle seosest 
emotsioonidega.”(Sirutuspaus)

Kell 11.30-12.15 tervise- ja toitumisnõustaja Kerttu Siim-Wilcox: “Tervis on igaühe 
enda teha.” (Kohvipaus, üllatus naistelt!)

Kell 12.45 - 13.30 elustiiliettevõtja, Hingele Pai ajakirja peatoimetaja, joogaõpe-
taja Merit Raju: “Kuidas armuda elusse ja lasta ennast rõõmul juhtida.” 
(Sirutuspaus)

Kell 13.45-14.30 Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juhtiv sotsiaalnõustaja ja statistik 
Egle Ups: “Vägivald lähisuhtes. Kuidas seda ära tunda, aidata ja kust abi 
saada?”(Sirutuspaus)

Kell 14.45-15.45 naistearst Aive Kalinina: “Õpime kuulama oma keha. Räägime 
vitamiinidest, loodustoodetest, kehalisest enesekontrollist, unehäiretest, 
hügieenitoodetest jne.”

Palun registreeri ennast naistele mõeldud tervisepäevale (nimi, vanus, kontakt): 
kultuurikeskused@otepaa.ee või helista +372 5662 6481 Merle. Naised, 
veedame koos ühe päeva vabas, usalduslikus ja hubases keskkonnas, et 
iga küsimus leiaks õige suuna!

25. oktoobril kell 11.00-14.00 "Ehtelaeka meisterdamise töötuba". Kaunistame 
ehtelaekaid struktuurtehnikas. Töötuba viib läbi Triin Pannel. Info ja registree-
rimine: Merle Soonberg, 5662 6481 merle.soonberg@otepaa.ee. Osalustasu 
7 €, mis sisaldab töötoas vajalike materjale ning kohvipausi.

27. oktoobril kell 19.00 Komöödiateatri etendus “Kutse juubeliks ehk Pille Pürg 
ja tema 10 Eesti prominenti”. Pille avab nii mõnegi külje ka endast ja räägib, 
milline ta juubel välja peaks nägema, kes sinna peaks tulema ja keda ta iialgi 
sinna ei kutsuks – olgu kingitus ümbrikus kui suur tahes. See etendus värs-
kendab nii keha kui vaimu! Pange oma naeruhääled valmis! Täispilet 17 € , 
õpilane/tudeng/pensionär 15 €, sooduspilet kehtib koos soodustust tõendava 
dokumendiga. Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ning enne etendust 
koha peal. Piletite broneerimine +37256626481 Merle. Kehtivad ka 27. märt-
siks ostetud piletid. Lastele vanuses 7 eluaastat (k.a.) on sissepääs tasuta, 
kui istuvad saatja süles, erivajadustega kliendile ja tema saatjale sissepääs 
tasuta. Etenduse kestus u 1h 40min, 1 vaheaeg (20 min). Avatud kohvik!

29. oktoobril kell 10.00 ja 13.00 koguperelavastus „ERNESTO KÜÜLIKUD“ . 
„Ernesto küülikud“ on Piret Raua samanimelisel romaanil põhinev kooli-
laste- ja koguperelavastus. Tiheda sündmustiku ja värvikate tegelaste abil 
jutustatakse lugu mustkunstnikust, kes peab saatuse tahtel endale uue töö 
leidma. Pilet: 2 €. Piletimüük ja broneeringud: maarja@teatermustkast.ee. 
Koguperelavastus (vanusest 5+). Etenduse kestus 70 minutit.

  1. novembril kell 12.00 Otepää valla sünnikirjade jagamine.
  7. novembril kell 19.00 "Comedy Estonia Sügistuur". Comedy Estonia Sügistuur: 

iga-aastane ringreis üle Eestimaa lavade tuleb taas! Tegemist on klassikalise 
stand-up komöödia showcase stiilis üritusega, kus iga koomik toob lava-
le enda kirjutatud materjali. Show on soovitatavalt vanusele 16+. Kestab 
orienteeruvalt 2 tundi koos vaheajaga. Piletid müügil Piletilevis ning Piletilevi 
müügipunktides. COVID-19 leviku tõttu palume suhtuda hoolivalt enda ja 
teiste publikuliikmete tervisesse ning haigusnähtude ilmnemisel koju jääda. 
Täispilet 14 €. , Õpilane, tudeng 12 €.  Avatud KOHVIK!

11. novembril kell 11.00 lasteetendus ”Topo-Ropo”. Lavastus vanusele alates 
4. eluaastast. Etenduse pikkus 40 min. Tavahind 6 € gruppidele alates 10 
inimesest 4 € /vaataja, Perepilet 15 € . Piletid müügil Piletilevis. Kohtade 
broneerimiseks võtke, palun, ühendust telefonil +372 5660 2978 või e-mai-
liaadressil: mty.tikerkultuur@gmail.com .

14. novembril kell 19.00 „Meelelahutuslik Bingo“. Kell 19.00 avatakse uksed, kell 
20.00 hakkab Bingo. Sissepääs 6 eurot sisaldab 3 esimese mängu piletit ning 
suupisteid. Pileteid teistele mängudele saab osta koha pealt. Broneeri laud 
+372 5662 6481 Merle või kultuurikeskused@otepaa.ee .

31. detsembril „Vana lõpp ja uue algus koos ansambliga ONUD“. Laudade bro-
neerimine ja snäkivaagnate ettetellimine kultuurikeskused@otepaa.ee või 
+372 566 264 81 Merle. Pilet ette broneerimisel 15 € , koha pealt ostes vanal 
aastal 20 €  ja uue aasta pilet alates 00:01 25 € .

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

24. oktoobril kell 20.00 "Sügispidu ansambliga PIIRI PEAL". Pilet 7 €.
  5. novembril kell 19.00 Zetode “Traadilda” plaadi esitlustuur. Täispilet 7 € , soo-

duspilet 5 €.

Puka Kultuurimaja 
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

24. oktoobril kell 20.00 "Tantsuõhtu ansambliga Vana Kallim". Kaasa võib võtta 
meelepärast sööki, jooki. Avatud ka kohvik! Pilet eelmüügist 7 €  ja kohapeal 
10 € . Piletite ja laudade broneerimine: Helistage +372 55533564 (Katrin) või 
kirjutage katrin.uffert@otepaa.ee.

30. oktoobril kell 19.00 Tsooru külateatri etendus “Oi, kala kalake!”. Pilet 5 € !
  2. novembril kell 18.00 "Kaunis Hingedepäeva kontsert ADEELE JA JAAN 

JAAGOGA". Näitleja, lavastaja ja laulja Adeele Sepp koos muusikust elu-
kaaslase Jaan Jaagoga moodustavad armsa duo, mis esitab eestikeelset 
muusikat ja luulet. Pilet 5 €, Avatud kohvik!

 6. novembril kell 19.00 Otepää valla isadepäeva kontsert ja aasta isa tunnus-
tamine. Tasuta! 

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

24. oktoobril kell 11.00 “Plastikust ehete õpituba”. Juhendaja Karille Bergmann. 
Materjal juhendaja poolt, õpitoa hind 5 €. Registreeri ennast õpituppa +372 
530 082 26 Marina. 

25. oktoobril kell 15.00 Krabi külateatri etendus “*TÄRN*”. Teenenduskultuuri üle 
kurdetakse palju. Kiiksu kohvik taotleb nüüd Michelini tärni ja muidugi peab 
vastav olema nii menüü kui ka teenendus. Tulge vaadake ja õppige! Pilet 5 €. 

27. novembril kell 19.00 Tsooru külateatri etendus „Oi, kala kalake!“. Pilet 5 €.

 Hea kultuurisõber – sisesündmustel antakse 
 külastajatele maskid Otepää valla poolt!

16. oktoobril oli Nõuni kultuurimajas pub-
likumagnetiks Elva LendTeatri etendus 
„Lõks”. Kriminaalnäidend, mille lavastanud 
Malle Pärn ja mis hoidis põnevust lõpuni ega 
lasknud hetkegi igavust tunda. Poolsada teat-
risõpra elas etendusele kaasa pinevusega, kes 
on mõrvar? 

Ikka on tore lavalaudadel näha „oma küla 
poissi” Aaret. Väike Valter ei jõudnud ära 
oodata, millal vanaisa tuleb. Tuli, tuli. 

Lõpetuseks aplus ja tänud ja muidugi meie 
traditsiooniline teatriloterii, milles seekord 
auhindadeks „ahjusoojad” Otepää kultuu-
rikeskuse logoga pastakad ning peaauhind 

vaba pääse kahele teatrisse. 
Vaheajal sai noortekohvikus maiusta-

da noorte endi kokatud sefiirikorvikese-
ga (pildil). Lahe, et huvihariduse projekti 
raames saab põnevaid ja vajalikke koolitusi 
korraldada. Vähemalt meie lapsed ei sure 
nälga, kui emmet kodus pole, vaid saavad 
ise söögi tegemisega hakkama. 

Turvaliselt koduteele saatis seekord kõik 
teatrisõbrad jällegi „ahjusoe” Nõuni kultuu-
rimaja logoga helkur. 

Rõõmsate kohtumisteni, näeme Nõunis!

Marika viks

Teatrielamus Nõunis

15. oktoobril tähistas Pühajärve Põhikooli lasteaed Pipi oma 27. 
sünnipäeva. Saali kogunesid kõik lasteaia lapsed ja õpetajad. Oli 
natuke ootusärevust... Lasteaiaõpetajad piilusid vargsi ukse poole... 
Ja siis läks saali uks lahti ning sisse tantsis päris Pipi, kes hakkas 
imeilusat Pipi laulu laulma! Lastel oli rõõmu palju, suuremad 
laulsid, tantsisid kaasa. Vaevalt jõudis Pipi lastega juttu puhuma, 
kui saali uks jälle lahti paiskus. 

Kes see küll oli? Lapsed ehmusid parasjagu, õpetajad ka. Seal 
seisis Pipi isa, kes oli oma kalli lapse sünnipäevale tulnud. Ta oli 
päris suur ja natuke hirmuäratav ning kõva häält tegi ka. Päris 
pisikesed hakkasid ikka veidi kartma aga õpetaja abi Alla võttis 
tillukesed pipid enda hoole alla ja pidu võis jätkuda. Sai tantsu lüüa, 
laulda ja Pipiga veidi juttugi ajada. Peo lõppedes andis direktor 
Miia kõigile kolmele rühmale kingituseks väga maitsva tordi ning 
pidu jätkus rühmaruumis edasi. 

Oli üks väga tore ja vahva päev!
EglE sisask

Pipi sünnipäev
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Õpetajate päeval saame tänada ja tunnustada õpetajaid, kes meid 
aitavad, hoiavad, innustavad, motiveerivad, õpetavad, hindavad. 
Kui vaja, siis ka utsitavad, et me õigel rajal püsiksime. Nad on 
poole kohaga meie vanemad. Täname teid selle eest.

Tänu teile me oleme üldse siia jõudnud. Just teie, õpetajad, 
olete meid viinud ristmikuni, kus me peaksime ise suunatule sisse 
lülitama ja valima, mis õige ja mis vale. Õpetajate päeval saime ka 
ise proovida olla õpetaja ja saada aimu, mis tunne on teha mitu 
tundi järjest seda tähtsat tööd. Suurenes veelgi austus teie ja teie 
töö vastu, ja kes teab, äkki keegi meist hakkab sellest päevast 
inspireerituna just seda tööd tegema tulevikus.

Teie töö nõuab nii palju pingutust, sallivust, kannatust ja kõike 
veel, mida igaüks meist ei suuda. Te arvestate kõigi ja  kõigega ja 
lasete meil olla sellised, nagu me oleme. Te armastate võrdsust 
ja soovite seda arendada ka meis. Te annate meile andeks meie 
eksimused ja õpetate meid meie vigadest õppima. Te teete meist 
inimesed, kes me tahame olla. Olete meile suureks eeskujuks! 
Teadke, kui õpilased lähevad koolist, siis õpetajad, te jääte siiski 
meie südametesse ja teie tarkused meid saatma! Aitäh!

keeni Põhikooli 9. klass

Õpetajatele tänu

noloogiakeskuses oli põranda sisse ehitatud 
akvaarium. Õppisime tundma erinevaid mage-
veekalu ja kuuldu-nähtu kinnistamiseks täit-
sime töölehed. Kalafarmis Linaski OÜ, mille 
üks omanikke on Puka kooli vilistlane Liisi 
Rosenberg, tekkis palju elevust, kui läksime 
kaluripaadis järvele, et võtta kalapüünisest ehk 
mõrrast saaki. Paljud kalad olid alamõõdulised 
– need lasti kohe vette tagasi. Saime kätte ka 
angerja, kes kukkus kastist välja ning siples. 
Kolmandal õhtul kutsusime lätlased osalema 
Puka öölaulupeole, mis toimus juba 13. korda.

Viimasel päeval matkasime kogu seltskon-
naga umbes 15 km. See polnud tavapärane 
matk ühest punktist teise, sest teel tegime 
pause, et meisterdada käepärastest vahendi-
test “kuldkalakesi” ning võistelda saapavis-
kamises ja palliveeretamises. Tahtsime teada, 
kas paremad on eestlased või lätlased. Kok-

Nordplus Juniori projekti lõppkohtumine Pukas

Nordplus Juniori projektile “Kalade tähtsus 
meie elus” pani ilusa punkti projektiosaliste 
kohtumine Puka koolis ja selle ümbruses.

Aasta tagasi sügisel algas Puka koolis Nord-
plus Juniori projekt “Kalade tähtsus meie 
elus” koostöös kahe Läti kooli – Dravnie-
ku põhikooli ja Riebini gümnaasiumiga. Oli 
teada, et projekt kestab ühe õppeaasta ja lõpeb 
mais. Läks aga natuke teisiti, sest kurja viiruse 
tõttu jäi kevadine kohtumine ära. Kolme kooli 
õpilased ja õpetajad said kokku alles vahetult 
enne uut õppeaastat, augusti lõpus.

Kui lätlased esmaspäeva, 17. augusti hom-
mikul Puka kooli ette saabusid, olid kõik algul 
tagasihoidlikud, isegi meie muidu eriti jutukad 
koolikaaslased. Mida aeg edasi, seda julge-
maks muutusime, sest saime teha koos palju 
põnevat ja harivat.

Pärast tervituskõnesid lasime külalistel 
ennast meie koolimajas kenasti sisse seada. 
Seejärel tutvustasime neile Puka alevikku. 
Tegime seda orienteerumismängu abil: õpi-
lased jagunesid rühmadesse ja rühmajuht 
viis meid tutvuma hoonetega, mis on Puka 
ajaloos mänginud tähtsat rolli, näiteks kiriku, 
apteegi, vallamaja, raudteejaamahoone ja 
kooliga. Kuna kõigis rühmades oli nii lätlasi 
kui ka eestlasi, said hakkajamad juba natuke 
omavahel inglise keeles suhelda. Hiljem tehti 
kokkuvõtteid kahe kohtumise vahepeal toimu-
nust. Koolides olid korraldatud kalateemaliste 
esemete näitused ning distantsõppe ajal foto-
konkurss “Kohtumine kalaga”. Õhtu lõpetu-
seks vaatasime orienteerumismängu fotosid 
ja uudistasime koolimaja ning muuseumituba.

Teisel päeval sõitsime Tartusse. Käisime 
Tartu ülikooli loodusmuuseumis, kus saime 
palju infot loomade ja kalade kohta. Edasi 
kõndisime Kassitoomele lõunat sööma ja see-
järel ülikooli botaanikaaeda tutvuma huvitava-
te taimedega. Saime võimaluse botaanikaaias 
ise ringi vaadata ning seda võimalust mõist-
likumad õpilased ka kasutasid. Tartu-päev 
lõppes vahva laevareisiga Emajõel.

Kolmapäeval ootas meid Võrtsjärve limno-
loogiakeskus. Üks rühm viidi parvega Võrts-
järvele, teine õppis seni keskuses angerja 
teekonda ning võimalikke ohustajaid. Lim-

kuvõttes jäime viiki. Nõnda läksime sõbrali-
kult üheskoos Kraine kohvikusse viimasele 
lõunale.

Oligi aeg teha projektikohtumisest kokku-
võte. Tundus, et projekt lõppes liiga kiiresti. 
Just nüüd oleks veel tahtnud koos teha tore-
daid asju! Enne lätlaste lahkumist mängisime 
ja õpetasime neile eesti seltskonnamänge, 
nagu “Kes aias?”, “Me lähme rukist lõikama” 
jm. Need olid väga lõbusad ja nalja sai palju. 
Kõik osalejad said kaasa projektitööd tõesta-
va sertifikaadi. Koostöös lätlastega tuleb veel 
koostada ja trükki anda projekti kalender. Aga 
hüvastijätul mõtlesime, et kohe võiks alata 
mõni uus tore projekt.

Puka kooli 7. klassi õpilased 
EvE-liis PikkEr, kEiri rEBanE, 

Elin hainsalu
Foto: grETE luukanEn

Loodus kasvatas rukkiterad,
kivi veskil jahvatas nad.
Jahust ema küpsetas leiva,
perel süüa ja tänada...
  Oskar Ehaste

5.- 9. oktoobril tähistas Keeni lasteaed Kratila Naerukrattide rühm 
leivanädalat. Nädala eesmärk oli selgitada lastele, kui tähtis on 
meile leib. Tegevused rühmas olid ülesehitatud nii, et laps mõis-
taks leiva teekonda lauale, teaks leiva valmistamise võtteid ning 
selleks vajaminevaid töövahendeid.

Nädala jooksul tutvusime erinevate teraviljadega, vaatlesime 
viljapäid ning nendest saadud jahusorte: nisu-, kaera-, odra- ja 
rukkijahu. Uurisime, kuidas valmistati leiba vanasti ja kuidas val-
mib leib tänapäeval. Paljudes kodudes küpsetavad emad ja va-
naemad ise leiba. Lapsed pakkusid välja mõtte ka ise lasteaias 
leiba küpsetada.

Ja see mõte saigi teoks tädi Kati näpunäidete järgi. Pesime käed 
hoolikalt puhtaks ja sidusime põlled ette. Vaatasime kõigepealt 
üle komponendid, mida tädi Kati tutvustas  ja mida leiva sisse 
paneme. Kasutasime leivataigna tegemisel juuretist.

Lapsed said ise kaaluda jahu, suhkrut, soola, erinevaid seemneid 
ja need taignale lisada.  Kõik lapsed olid leivateol agarad abime-
hed. Suure huviga oodati leivataigna kerkimist ja veel suurema 
innuga leiva ahjust välja võtmist.

Täname õpetaja Kaid, kes lubas lahkesti meil  käsitöö- ja ko-
kandusklassis leiba küpsetada. Ja oli ise ka tubli valvaja, et leivad 
õigeaegselt ahjust välja võetud saaksid.  Mõnusat leivalõhna oli 
tunda üle koolimaja. Süües sooja leiba, tõdesime, et omatehtud 
leival on magus maitse.

naerukrattide rühma õpetaja ÜllE MakkE

Omatehtud leib on magus

Projektiosalised Tartus 

Nordplus Juniori projekt “Kalade tähtsus meie elus” 
kestis 2019. aasta septembrist 2020. aasta augustini ning tegevuses oli 30 õpilast. 
Projekti koordinaator Puka koolis Liidia Saarmann nägi organiseerimisega palju 
vaeva alates projekti eesmärkidest lähtuva tööplaani koostamisest ja lõpetades 
pabistamisega, kas paha viirus ikka lubab kõike korraldada. Tema hea koostöö-
partner projektipäevadel oli inglise keele õpetaja Aime Soonvald. 

“Tavaliselt suvisel ajal puhatakse,” kommenteerib õpetaja Liidia tagantjärele. 
“Täna olen väga rahul, et kõik läks hästi.”

Muusikapäeval külastas lasteaeda Jaan 
Tätte juunior ehk Meisterjaan. Mees ju-
hatas oma ülirütmika improvisatsioonist 
tulvil kontserdi sisse öeldes, et lood, mis 
hakkavad kõlama, on nagu lood, aga 
nagu pole ka. Kes tema loominguga kur-
sis on, teab, millest jutt. Lood või mitte, 
publik sai vabalt tantsida küll ja veel. 

Kõige paremini võtab kontserdi kokku 
lastelt saadud tagasiside, millest jäid kõ-
lama järgmised märksõnad: rütm, äge 
tümps, kepsutamine, “suust pilliga” noor 
üllatusonu. „Suust pill” tähistab esineja 
üht instrumenti, parmupilli. Palad “Par-

„Suust pilliga” noor üllatusonu 
külastas Otepää lasteaeda

Lastekunstikoolide lõputööde 
näitus

Tallinnas Kullo Lastegaleriis  on üleval mitme-
kesine ja esinduslik väljapanek: 40 kunstiteost 
15-st erinevast koolist üle Eesti. Puka Kunsti-
koolist on esindatud Marge Anette Koorti lõ-
putöö. Margelt on väljas siidimaali tehnikas 
kangas „Mina ja Klaver“. Näitus jääb avatuks 
kuu lõpuni.

Puka kunstikooli juhataja EsTi kiTTus

mupillihullus” ja “Bambusest laev” panid 
puusad liikuma nii lastel kui veidi suu-
rematel. Üks töötaja liugles veel tund 
hiljemgi ringi öeldes: “Mul on täna vist 
õhtuni hoog sees!”

Meisterjaani kontserti rahastas Valga-
maa Arenguagentuur (projekt “Vaimu 
tervendav päev lastele, nende vane-
matele ja õpetajatele”). Sama projekti 
raames said meie lapsevanemad osa 
Tanel Jäppineni töötoast „Lastega koos-
töö saavutamine.” 

otepää lasteaia õppealajuhataja 
MErikE kasE
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10. oktoobril toimus taas Otepää valla rahvale 
Künkajooks ehk Otepää meistrivõistlused jook-
sukrossis. Traditsiooniline jooksuvõistlus korral-
dati Kagu Biathlon MTÜ initsiatiivil koostöös 
Otepää Vallavalitsusega.

Täname toetuse ja abi eest Ugandi Restot, 
Otepää Winterplace ja Pühajärve Spa&Puhke-
keskust. Täname Tehvandi Spordikeskust ja  aja-
võtja Tiit Tammemäed ning abilisi Annika Rehe-
maad, Siret Saldamit, Aire Simsonit ja Anatoli 
Šmiguni.

Ilm soosis jooksuvõistlust ning osalema oli 
tulnud ca 100 spordisõpra koos ergutajatega. 
Auhindu jagus kõigile osalejatele ning osavõtt 
oli tasuta. 

Jooksusõpru jagus  pisilastest kuni veterani-
de vanuseklassini välja ja eks jooksu distantsidki 
Kunimäel olid erineva raskusastme ja pikkuse-
ga. Alustati pisilaste distantsiga 200 m ja lõpeta-
ti 4200 m distantsiga meestele. Protokolli vaata 
Otepää valla kodulehelt: www.otepaa.ee

Täname kõiki osalejaid, kes tulid mõnusat 
sügispäeva sportlikult veetma ning kohtumiseni 
järgmisel Künkajooksul!

JElEna všivTsEva

Tänavusel Künkajooksul oli palju osalejaid

3. oktoobril peeti Kirikukülas 
Otepää Valla Mängude teine etapp, 
kus seekord pani oma paremuse 
maksma Pedajamäe esindusvõist- 
kond koosseisus Susan Vahrušev, 
Mait Mändmets ja Mattias Jõgi. 

20-punktilise raja läbimiseks 
kulus võitjatel aega 1:03. Iga rajal 
olnud märkepunkt oli ka eripunkti-
de vääriline ning sealt teeniti mak-
simumsilmad, ehk 76. Lisaks saadi 
lisapunkte rajal olnud 5-s kontroll-
punktis lisaküsimuste õigete vastus-
te eest. Siin teenis Pedajamäe lisaks 
veel 15 punkti. Ainus võistkond, kes 
suutis kõik küsimused korrektselt 

vastata, oli vallavalitsuse esindus-
võistkond. 

Võistkonnad lasti rajale 3min 
vahedega ning korraldajad rakenda-
sid ka lisaks läbimiseaja koefitsenti 
sarnaste tulemuste puhul viigi tekki-
mise võimalust. Kõikide tulemuste 
kokku liitmisel sai Pedajamäe võidu 
summaks 148 silma. 

Pedajamäe küla sai ka külade 
arvestuses esikoha Pilkuse küla ja 
Vana-Otepää küla ees. Sõpruskon-
dadest saavutas esikoha Metsakun-
nid. Ettevõtete/asutuste arvestuses 
võidutses Otepää vallavalitsuse võist- 
kond Ugandi Resto võistkonna ees. 

Ilmataat kostitas sündmust ime- 
ilusa ilmaga ja osavõtjad ning kor-
raldajad jäid väga rahule. 

Tulemused

KÜLAD
1. Pedajamäe küla - 148p / 01:03 (1)
2. Pilkuse küla - 126p / 01:25 (2)
3. Vana-Otepää küla - 80p / 02:06 
(6)
4. Vidrike küla - 54p / 02:01 (7)
ETTEVÕTTED/ASUTUSE D
1. Otepää vallavalitsus - 115p / 01:46 
(4)
2. Ugandi Resto - 100p / 01:56 (5)
SÕPRUSKONNAD

Otepää valla mängude teisel etapil orienteerumises 
võidutses Pedajamäe küla võistkond

1. Metsakunnid - 120p / 01:36 (3)

Järgmine etapp – BOWLING, 
toimub juba kuu lõpus 31. oktoobril 
Pühajärve SPA Bowlingus. 

Selle sündmuse eripära on aga 
see, et kõik 4-liikmelised võistkon-
nad saavad oma ajaakna mängimi-
seks, millal neid kohale oodatakse. 

Lisaks kehtib siis on mängul 
ka oma kiiks, kus mängida saab 
mõlema käega.

ago arro
otepää valla Mängude 

peakorraldaja

XIV Valgamaa 
spordiveteranide spordipäev

14. novembril, avamine kell 10.00 Valga Spordihallis,  
J. Kuperjanovi 36  Valgas.

Kell   9.00-14.00  LASKMINE
Istudes 10+10 lasku, õhupüss; N M35-49; N M50+
Kell 10.00-12.00  MALE 
Kell 10.00-14.00  PETANQUE
Kell 10.00-14.00 KORVPALLI VABAVISKED
Kell 10.00-14.00 VÕRKPALL       Segavõistkonnad (2N + 2M)
Kell 10.00-14.00 BRIDŽ PAARIDELE
Kell 10.00-14.00 KERGEJÕUSTIK 

Vanus sünnikuupäeva järgi.
Naised, mehed NM35-49 a; 50-59a; 60-69 a; 70-79 a; 80+

Hoota kaugushüpe (2 hüppe summa,) 
kuulitõuge (vasaku ja parema käe tulemus liidetakse 
kokku). 
Kuuli raskus: vanus 35-49a: N-4kg, M-7kg; 50-59a: 
N-3kg, M-6kg; 60-69a: N-3kg, M-5kg; 70-79a: N-2kg, 
M-4kg; 80+: N-2kg, M-3kg.

Kell 14.00-14.30 MÄLUMÄNG
Võistkonnas kuni 3 liiget, 20 spordiküsimust

Võrkpallis, laskmises, males, bridžis ja mälumängus 
selguvad Valgamaa Spordiveteranide Seltsi 2020. a meistri-
võistluste medalivõitjad.

Spordipäeva lõpetamine kell 14.30, autasustamine.
Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest!
Spordihallis viibimise ajal on nõutud puhtad vahetus-
jalanõud.
Mitte seltsi liikmetele osavõtumaks 2 eurot.
Köetud SAUNAD.
Info: Ülo Mere, tel 52 90854.

Talvepealinn otsib jõulukuuske

Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta paiku taas Talvepealinna kesk-
väljakut ning pakub silmarõõmu kogu talveaja jooksul.

Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14 meetrit, kuusk peab olema 
tihe, mitte väga kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas. Jõulupuu tuuakse 
linna esimeseks advendiks ning esimesel advendil süttivad sellel tradit-
siooniliselt ka jõulutuled.

Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta kuni 16.11.2020 e-posti 
aadressil: Jaak.Grynberg@otepaa.ee  ja tel 502 2316 (Jaak Grünberg).

Valgamaa MV meeskondlikus mälumängus on toimunud aastaküm-
neid. Palupera karikat on peetud ka juba 27. korda, kus selgitatakse 
ka Valgamaa meister. Palupera karikamängud on klassikalise mälu-
mängu formaadiga ja teemaks Eesti ja Eestiga seonduv. Peetakse 
kolm vooru. Tavaliselt toimub mäng talvel, kuid tänavuse eriolukorra 
tõttu tuli viimane voor pidada sügisel.

25. septembri õhtul oli kogunenud Rõngu Rahvamajja 15 võistkon-
da kogu Lõuna-Eestist. Vanad tegijad Otepäält, Sangastest, Pukast, 
head sõbrad Tartust, Põlvast, Räpina Kuke talust. Ja uued tulijad 
Pikasillast ning Mäetaguselt. Mängujuhid Tõnu Talve ja Valdis Meos 
olid valmistanud ette järjekordsed 36 pähklit. Enne viimast vooru oli 
üldvõidu võimalus nii Otepää vallal kui ka Kuke talul. Valgamaa MV 
arvestuses käis kõva heitlus teise ka kolmanda koha eest Sangaste 
ja Valga vahel, võitjana väljus Sangaste.

Üldkokkuvõttes võitis karika ja ühtlasi ka Valgamaa meistritiitli 
Otepää valla võistkond kooseisus Kaido Mägi, Mairold Kõrvel, Urmas 
Kuldmaa ja Argo Kaldmäe (pildil). Teiseks tuli Kuke talu Räpinast, 
Põlva ja Tartu Flamingo ees. Valgamaa MV hõbemedalid riputati 
kaela Sangaste võistkonnale (Tiina Liivamägi, Marina Varjun, Mati 
Raudsepp, Virgi Roose ja Tambet Kuus). Võitjatele tõi edu hea ko-
haliku ajaloo tundmine ja ühtlane, hästi kokku mänginud kooseis. 
Sangaste teadis aga väga hästi just sporditeemat.

Parimad said võitjakarikad ja medalid. Auhinna laualt said võistle-
jad valida väärtkirjandust. Ei puudunud lõpus ka väike banketilaud. 
Seda kõike tänu headele toetajatele: Elva vald, Valgamaa Spordiliit, 
Rõngu Rahvamaja ja MTÜ P-Rühm.

Kohvilauas jäi kõlama soov ka järgmisel aastal Palupera mängust 
osa võtta, samas sai ka häid mõtteid, kuidas mängu veel paremaks 
ja huvitavamaks teha. Tegijatel on igal juhul tahe ja soov olemas 
jätkamiseks.

kalEv lÕhMus

Otepää mälumängurid võitsid järjekordselt
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24.10 kell 9-16 Sügiskuu laat Ote- 
pääl Maxima poe taga. T. 56618707

Anda üürile 1-toaline kõigi muga-
vustega korter Otepää kesklinnas 
Kopli tn. 1-korrusel. Tel 5650 3356

REHVIVAHETUS PILKUSEL!
Broneeri aeg Wolf Garage faceboo-
ki lehel või helista 54551840.

Müüa toidukartulit Laura Nõunis.
56457495 Maret

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

MARIA ILUTUBA Rõngus, Valga 
mnt 9. Broneerimine tel. 55638016,
e-mail:mariaarak78@gmail.com

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

Elektritööd    520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

KU U LU T U S E D

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

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

Üks pikk eluraamat on sulgenud.

Südamlik kaastunne Marjule, 
Maarjale ja Kasparile perega kalli 
ema, vanaema ja vanavanaema

ANNA REILE

kaotuse puhul.

Silva, Leida, Ülle, Piret, Tiiu, 
Ants ja Rein

Avaldame siirast kaastunnet
Rainerile ja Alarile peredega 

ning Mallisele kalli ema, vanaema 
ja vanavanaema

VIRVE
kaotuse puhul.

Rain ja Marge Kimmel

Su tugev elutahe väsis...

Südamlik kaastunne Marjule 
kalli

EMA

lahkumise puhul.

Mare, Ellen, Anni

Unehõlma emasüda vajus,
helged mälestused maha jäid.

Südamlik kaastunne Mallisele
kalli ema

VIRVE SAARe

surma puhul.

Majarahvas

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

VIRVE SAARE

kaotuse puhul.

Evald, Olev ja Priit peredega

Südamlik kaastunne Alarile 
kalli ema

VIRVE SAAR

surma puhul.

Töökaaslased Otepää 
teedepiirkonnast

Avaldame kaastunnet Rainer 
Saarele perega kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema 

VIRVE SAARE 

surma puhul.

Pühajärve jahiselts

Siiras kaastunne Marju Külm'ale

EMA

kaotuse puhul.

Pärna 16 majaelanikud

Mälestame

IVAR OHNO`t

Sügav kaastunne Sirjele ja 
lastele peredega kalli abikaasa, 

isa ja vanaisa surma puhul.

Külli, Maret ja Aino

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Avaldame kaastunnet 
Marju Külmale

EMA

surma puhul

Audentese töökollektiiv

Seoses külmade ilmade saabu-
misega sooviks tehnikahuviline 
osta autosid, mida garaažis no-
kitseda. Võib pakkuda seisnud, 
rikkega autosid kui ka uuemaid.
5787 0404

Ära viska 
asja(ta) ära.
Anneta 
uuskasutuseks!

31.10.20 kell 11–14 OTEPÄÄL
Uuskasutuskeskuse kaubik peatub 31.10  
Otepää turul (Munamäe 4) ja 
võtab vastu kõik majapidamises asjatuna
seisvad, kuid veel terved, puhtad ja heas 
korras rõivad | jalanõud | kodukaubad | 
raamatud | filmid | mänguasjad | nõud jpm

Lisainfo: kaubik@uuskasutus.ee
+372 5553 3001
www.uuskasutus.ee

Otsin kliendile heas seisukor-
ras maja Otepääl. Hind kuni 150 
000 €. Umbes 120 m² ja kinnistu 
kuni 1 ha.

Üürile anda väga heas seisukor-
ras maakivist elamu Otepää lä-
hedal. Üp.355 m².

Otsin kliendile järve äärset ehi-
tusõigusega krunti või olemas-
oleva hoonestusega kinnistut. 
Valmis maksma head hinda! Kõik 
pakkumised vaatame üle! Kon-
takt: Janek Moros 529 4294 või 
info@varaleidja.ee

Kinnisvara Otepääl ja mujal Lõuna-Eestis!
Kui Teil on soov osta või müüa oma kinnisvara 
ja vajate selleks kohaliku spetsialisti abi, 
siis võtke minuga julgelt ühendust.
Leiame koos lahenduse!
Sinu maakler Otepääl juba 17 aastat!
Janek Moros. 

Tervitused Otepää kinnisvaraturult!

Tel. +372 5294 294, info@varaleidja.ee.

Head Otepää linna elanikud!

Käes on sügiskoristuse aeg. Koristatud lehed viiakse 
ära 31.10.-01.11.2020 ja 14.-15.11.2020. 

Palume SELLEKS AJAKS koguda prügikottidesse 
AINULT puulehed ja asetada kotid puulehtedega oma 
maja aia taha. Palume kasutada kuni 150-liitriseid 
tugevaid prügikotte! 

JÄÄTMEID sisaldavaid ja MAHTU ÜLETAVAID 
kotte ära ei veeta!

Lisainfo: 
tel. 515 9514 (Otepää Veevärk, Maire Mehine).

Teade! 
Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt Otepää Vallama-
jas on Igal esimesel esmaspäeval.
Lähemad kuud: 02.11.2020, 07.12.2020 ja 04.01.2021

Puka lasteaed 

ootab oma kollektiivi 
särasilmset, sõbralikku ja töökat 

• liitrühma õpetajat 1,0 ametikohale.
Lapsed vanuses 1,5 - 4 aastat.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Sooviavaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad doku-
mendid palun saata hiljemalt 30. oktoobriks 2020. 
a aadressil margot.keres@puka.edu.ee või paber-
kandjal Võru mnt 10, Puka, Otepää vald, Valgamaa.
Lisainfo Margot Keres, tel. 53739107.

Sotsiaal- ja invatranspordi
teenus 

arstide juures käimiseks. 

Eakatele saatja.

56 280 399
  OÜ URMI



22. oktoober  20208 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Välisvoodrilauad I sort           al. 8,14€/m2     + km
Krunditud välisvoodrilaud, I sort          al. 9,80€/m2     + km
Välisvoodrilauad II sort           al. 4,10€/m2     + km
Sisevoodrilauad I sort           al. 6,05€/m2     + km
Sisevoodrilauad II sort           al. 2,80€/m2     + km
Saunavoodrilauad            al. 20€/m2        + km
Lavalauad             al. 1,63€/jm      + km
Terrassilauad immutatud I sort          al. 9,71€/m2     + km
Terrassilauad II sort            al. 5,4€/m2       + km
Saematerjal ehituslik           al. 175€/m3      + km
Höövelpruss tugevsorteeritud          al. 295€/m3      + km
Höövelpruss II sort            al. 208€/m3      + km
Immutatud aiapostid           al. 1,46€/tk       + km
Liimpuittalad kuni 140x360mm, kuni 13.5m        al. 5€/jm           + km
OSB plaat             al. 7,69€/tk       + km
Vineer välis niiskuskindel           al. 13,31€/tk     + km
Vineer veekindel            al. 26,72€/tk     + km
Pellet 6mm Premium, 15kg kotis         al. 2,49€/kott    + km

Kvaliteetne ja soodne puit
Hea teenindus ja asjatundlikud nõuanded pealekauba!

Hinnad kehtivad ostukorvile alates 500€
Puidueksperdid OÜ

+372 5107 313

info@puidueksperdid.ee

www.puidueksperdid.ee

Avatud E-R 8-18 ; L 9-15
Viljandi mnt. 82, Räni, Kambja vald

Asume Lõunakeskuse kõrval
Sissesõit Ringtee tänavalt, Riia mnt Viljandi mnt ringristmike vahelt

24. oktoobril algusega kell 11.00 toimub Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Seltsi majas J. Hurda 5, 

Otepää mesinike teabepäev: 
33 küsimust kutselisele mesinikule Siim Õunapile.

Siim Õunap on Mesiveski OÜ omanik, kutseline mesinik Moostest, Põlva-
maalt.

Teabepäev toimub mesindusprogrammi raames ja on osavõtjatele tasuta.
Kõik huvilised on oodatud teabepäevast osa võtma ja küsimusi esitama!

Täiendav info: Liisa Ruukel, tel. 5285159.


