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Otepääl toimus traditsiooniline
korrakaitsjate tänuüritus
13. novembril toimus hotellis Karupesa Otepää valla
jõustruktuuride esindajate tunnustamisüritus ning korrakaitsjate – politsei, piirivalve ja kaitseliidu 102. aastapäeva tähistamine.

Head ettevõtjad ja
ürituste korraldajad!

Tänukirjad pälvisid:

Jõustruktuuride tänuürituse korraldab Otepää vallavolikogu õigus- ja korrakaitsekomisjon.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Paremalt: volikogu esimees Rein Pullerits, õigus- ja korrakaitsekomisjoni liige Enn Sepma,
abipolitseinik ja Naiskodukaitse Valga ringkonna esinaine Mari Mõttus, õigus- ja korrakaitsekomisjoni aseesimees Kaido Tamberg, vallavanem Jaanus Barkala, õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees ja abipolitseinik Urmas Kuldmaa, Naiskodukaitse liige ja abipolitseinik
Rita Pärnik ning vallavalitsuse liige Valdur Sepp.

Keeni Põhikool tähistas 180. sünnipäeva

Keeni kooli eelkäija on Kihu algkool, mis
avati ümberehitatud vana mõisahoone
rehehoones 1840. aastal. Aastatel 1935–
1938 ehitati Kihu kooli jaoks ümber Keeni mõisahäärberi ruumid. Pärast 1930.
aasta kooli põlengut kolis kool Keeni
mõisahoonesse. 1991. aastal oli koolis
192 õpilast.
Keeni kooliperet käisid õnnitlemas volikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus Barkala.
„Teeme pidevalt pingutusi, et kooli kaasajastada ja oleme selle poolt, et Keeni
koolil oleks oma kindel koht. Plaanis on
avada siin ka Otepää muusikakooli filiaal. Kooli korrashoidmisel tegutseme
jõudumööda, meie sooviks on see, et
kool peab tundma, et on hoitud ja vajalik,“ sõnas vallavanem Jaanus Barkala.
Monika Otrokova

20. detsembril toimub kella
11.-14.00 Otepää Keskväljakul
koos Talvepealinna avamisega
traditsiooniline
Otepää Talveturg.
Kõik müüjad on oodatud hea ja
paremaga Talveturule kauplema.
Teid ootab ees sisukas jõulueelne
päev ning kehakinnituseks
kuum supp.
Talveturgu korraldab
Otepää Naisselts koostöös
Otepää Kultuurimajaga.
Toetab Otepää vallavalitsus.
Küsi infot ja registreeri kauplejaks
5615 3357 Ene Raudsepp

Pidulikul koosviibimisel tunnustati politseinikke, kaitseliitlasi, abipolitseinikke ja päästjaid. Jõustruktuuride
esindajaid tänasid ja tunnustasid vallavanem Jaanus
Barkala, vallavolikogu esimees Rein Pullerits ning vallavolikogu õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas
Kuldmaa.
„Traditsioon tunnustada kohalikke turvalisuse eest
seisjaid algas juba 24 aastat tagasi ning see kestab loodetavasti veel edasi,“ märkis Jaanus Barkala. „Kui
algusaastatel oli palju motiveeritud inimesi ja vähe
vahendeid, siis nüüd on jälle vastupidi. Materiaalseid
vahendeid on piisavalt, kuid kahjuks napib inimjõudu.
Sellepärast ongi tähtis tunnustada neid, kes oma aega ja
tahtmist panustavad meie turvalisuse tagamisse.“

Kärol Villemson Toomemägi, Aleksander Mõttus, Mari
Mõttus, Rein Jüris, Urmas Kuldmaa, Gerli Rosenberg,
Rita Pärnik, Madis Mõistus.

ILMUB 2 KORDA KUUS

Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste
vaheleht 17. detsembril Otepää Teatajas.
Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste
korraldajatelt oma talviste ürituste kava
11. detsembriks 2020 e-posti aadressile:
monika@otepaa.ee ja koopia teataja@
otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada
oma talvistest üritustest või teenustest.
Vahelehes on tutvustava artikli avaldamine
tasuta. Kasutage seda võimalust!
Laekunud talveüritusi kajastatakse
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee
sündmuste rubriigis.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Tegutsemist täis novembrikuu

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil

tunnus 72402:001:0781) jagamisel moodustatavate katastriük-

30.10.2020
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 28. oktoobri

2020. a korralduse nr 2-3/603 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks lasteasutuste ajutine sulgemine“ punkt 1.2.

02.11.2020
n

Määrati Keeni külas asuva Ruusa katastriüksuse (katastri-

tunnus 71401:002:1431) jagamisel moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt:
1.1 katastriüksuse kohanimi Ruusa, koha-aadress Ruusa, Keeni
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Katariina, koha-aadress Katariina, Keeni küla, sihtotstarve
– maatulundusmaa.
n

Määrati Pringi külas asuva Tootsi katastriüksuse (katastri-

tunnus 72401:002:1540) jagamisel moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt:
1.1 katastriüksuse kohanimi Tootsi, koha-aadress Tootsi, Pringi
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi
Uue-Tootsi, koha-aadress Uue-Tootsi, Pringi küla, sihtotstarve –
maatulundusmaa.
n

Määrati Risttee külas asuva Raja katastriüksuse (katastri-

tunnus 72401:003:0015) jagamisel moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt:
1.1 katastriüksuse kohanimi Raja, koha-aadress Raja, Risttee
küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Väike-Raja, koha-aadress Väike-Raja, Risttee küla, sihtotstarve –
elamumaa.
n

Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas projektee-

Hea otepäälane! Käes on aasta kõige pimedam
aeg, kuid jõulukuuni ei ole enam palju oodata
jäänud. Õhtuti on märgata juba ringiuitavaid päkapikke, kes akendest sisse piiluvad ja meile jõulurõõmu valmistada soovivad. Oleme siis tublid, et jõuluvanal ka meid põhjust külastada oleks!
Kahjuks on sellele ootusajale langenud taas
koroonakriisi ägenemine. Otepää on senini olnud
hoitud ja loodame, et meie kõigi vastutusrikka
tegevuse tulemusena see ka nii jääb. Tulemas on
jõulupeod ja koosviibimised. Paljudel on tekkinud
küsimus – kas neid võib korraldada ja millised
oleksid ohutusmeetmed?
Jõulusündmuste ära jätmine ei ole Otepää hetkeolukorda arvestades põhjendatud. Toovad ju
need sündmused killukese rõõmu meie argipäeva.
Küll aga tuleb arvestada riiklikult kehtestatud piirangutega ning sündmuste läbiviimisel kasutada
loomingulist lähenemist. Kui siseruumides peod
tunduvad liiga riskantsed, siis miks mitte korraldada neid vabas õhus, kus on võimalik hoida turvalist
distantsi ja vältida nakatumist?
Jõuluvana jõululõkke ääres, koos kuuma jõulujoogi ja jõulurõõmuga, võiks olla tore lahendus
alternatiiviks tavapärastele siseruumides toimuvatele klassikalistele jõulupidudele. Kindlasti on
veel palju ja palju häid mõtteid, peab ainult pealehakkamist olema.

rimistingimused Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas
kinnistul majandushoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kristiine Karule projekteerimistingimused Ädu külas

Kupli kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Nikita Oissarele projekteerimistingimused Nüpli külas

Rüakõrtsi kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Donna Mäele projekteerimistingimused Vidrike külas

Suur-Karupea kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 90 eurot.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele

isikule kogusummas 70 eurot.
n

Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt „Aren-

dusprojektid“ MTÜ-le Otepää Aedlinn 2100 eurot projektide
omaosaluse katmiseks, sh: 1.1 projektile „Mängulinnaku projekteerimine ja ehitamine“ 1026,60 eurot; 1.2 projektile „Otepää
aedlinna mänguväljaku arendamine“ 896 eurot; 1.3 projektile
„Mänguväljaku infotahvel“ 177,40 eurot.
n

Anti Rein Orule sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks

sõidukijuhina taksoveol.
n

Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis jär-

gmiselt: 1.1 Mare Raid (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2
Jana Mae (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Karel Hein
(kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Janek Moros (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.5 Silver Rõõmussaar (kooli toetavate
organisatsioonide esindaja); 1.6 Tarmo Pilv (vilistlaste esindaja);
1.7 Marika Paavo (õppenõukogu esindaja); 1.8 Kaidi Palmiste
(õppenõukogu esindaja); 1.9 Karl Eric Mõttus (õpilaste esindaja).
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 28. oktoobri

2020. a korraldus nr 2-3/603 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks lasteasutuste ajutine sulgemine“.

09.11.2020
n

Nõustuti Vaardi külas asuva 989 m² suuruse maaüksuse

Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi omandis oleva maaga
piirneva maareformi seaduse § 312 lõikes 1 nimetatud maana
vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 14.
n

Määrati Lauküla külas asuva Kösti katastriüksuse

(katastritunnus 72402:003:0981) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kösti, koha-aadress Kösti, Lauküla küla, sihtotstarve – 65% maatulundusmaa ja
35% mäetööstusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Väike-Kösti,
koha-aadress Väike-Kösti, Lauküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Tiidu külas asuva Koba katastriüksuse (katastri-

SÜNNID
Kenneth Mõttus 			

AMETLIK INFO

31. oktoobril

Otepää vallavalitsus võtab alates esmaspäevast,
16. novembrist elanikke vastu etteregistreerimisel, seda ikka seoses ägenenud koroonakriisiga.
Kohtumisel tuleb kanda maski, mille saab vajadusel kohapeal.
Haigustunnustega palume vallamajja mitte tulla.
Palume enda ja teiste turvalisuse huvides pöörduda
vallavalitsuse ametnike ja sotsiaaltöötajate poole
helistades või elektroonilisi kanaleid kasutades.
Otepää valla kultuurimajades jätkub töö tavapärasel viisil. Kultuurimajad on varustatud maskide ja
desovahenditega. Kõigil kultuuriüritustel palutakse
tungivalt kanda maski.

Valgus Nõunis ja bussijaama renoveerimine
Pimedal ajal tunneme me kõige rohkem puudust
valgusest. Valgel suveööl ei vaata me igatsevalt tänavavalgustuslambi poole, kuid pimedal sügisõhtul on
iga lamp kulla hinnaga. Nõunis kortermajade juures
valmis just uus ja kauaoodatud valgustuslahendus
ning said paigaldatud lambid. Tooksin seda projekti
hea näitena valla ja külaaktiivi vahelisest koostööst.
Küla poolt tuli initsiatiiv, milles juhiti tähelepanu
probleemsetele kohtadele. Vald eraldas rahalised
vahendid ja koostöös valmis suurepärane lõpptulemus, millega kõik rahul saavad olla.
Otepää vallas on uuel aastal ellu rakendumas
pikalt ettevalmistatud mahukas tänavavalgustusprojekt, mille käigus vahetatakse vanad, elektrikulukad lambid kaasaegsete vastu. Vald on pikemat
aega kogunud ka kogukondadelt ja vallakodanikelt
tagasisidet probleemkohtadest tänavavalgustuses
ning jõudumööda püüame ka neid ettepanekuid
realiseerida. Kindlasti kõike ühe aastaga ei jõua,
kuid oluline on iga aasta midagi teha ja samm-sammult edasi liikuda. Selleks, et plaane teha, on vallakodanike tagasiside jätkuvalt oodatud.
Arutelus Nõuni külaaktiiviga sai ka veel otsustatud, et oluline on Nõuni bussijaama eraomanikult
vallale tagasiostmine, mida ka tegime. Sügise saabudes sai bussijaam renoveeritud ning on valmis
pakkuma bussiootajatele vihma ning tuulevarju.
Nõuni piirkonnas ehitas vald kauaoodatud tolmuvaba mustkatte mitmelegi teelõigule ning uuel
aastal ehitus jätkub.

Kohtusime Otepää aedlinna elanikega
Hiljuti leidis aset vallajuhtide ja aedlinna elanike
igasügisene traditsiooniline kohtumine. On tekkinud tore tava, et sügisel kohtuvad Otepää aedlinna seltsingu eestvedamisel aedlinna elanikud
ja vallajuhid, kus siis vabas õhkkonnas arutatakse

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

piirkonna probleeme ja seatakse sihte. Seekordne
nõupidamine toimus konstruktiivses meeleolus ja
mõlemapoolselt oli tore tõdeda, et aasta eest postitatud eesmärgid on leidnud enamuses ellurakendamist. Paranenud on heakord, niitmine, lehekoristus. Juurde on saadud ja paigaldatud vajalikesse kohtadesse prügikaste. Jalutajate rõõmuks on
lisatud istepinke, valminud on mänguväljak, lisandunud ja korrastatud on tänavavalgustuslampe.
Ranna ning pargi heakord on paranenud ja alates
sellest sügisest saavad rannahoonet kasutada ka
talisuplejad. Tehtud on palju, kuid arenguruumi on.
Uue aasta tööplaan sai jälle seatud ning tegevusi
ja ideid, mis ootavad valla ja kogukonna koostöös
lahendusi, on piisavalt. Rõõm on koostöös kodukohta paremaks teha!

Keeni kool tähistas väärikat juubelit
Keeni Põhikool tähistas äsja oma 180. sünnipäeva.
Seoses viirusohuga pidi suured pidustused kahjuks
toimuma pisut tagasihoidlikumalt ja ilma vilistlaste
osavõtuta. Pidu sai aga kooliperega kenasti peetud
ja peokõnedes vaadati nii ajalikku kui ka tulevikku.
Võime vaid ette kujutada, mida mõtles 180 aastat
tagasi kohalik mõisahärra, kes andis korralduse
rajada mõisarehe alla üheaastane ja ühe-klassiline
külakool koos ühe õpetaja ja 20 õpilasega…
Algus oli aga tehtud ja eks suured asjad algavadki väikestest. Kas oli kooli rajamise sooviks
talulastele kirjaoskuse õpetamine või oli ajendiks hoopis võistlus innovaatilise naabritega, seda
me täpselt ei tea, kuid ajalugu on näidanud, et
Keeni kool on oma koha päikese all leidnud. 180
aastat on ühe kooli jaoks igatahes üsna soliidne
iga ja kooli tegevus jätkub aktiivselt. Vald on läbi
aastate kooli tegevusse usinalt panustanud, kuid
töid jätkub. Hiljuti sai kooliga kokku viidud lasteaed ning ruumid said renoveeritud. Sellel aastal sai
uue kuue fuajee, aula põrand, garderoob ja söögisaal. Kaasajastamist ootab köök. Vald on igatahes
rõõmuga jätkuvalt valmis Keeni kooli arengusse
panustama.
Keeni kool on jätkusuutlik ning loodetavasti
see ka nii jääb veel vähemalt sama kauaks kui on
ajalugu. Senikaua, kuni püsib kool, püsib ka elu
maal. Hoiame ja väärtustame oma valla koole!
Edu ja õnne kooliperele ja kogu koolile!

Turismiettevõtjate ümarlaud Otepääl
Mõned nädalad tagasi toimus Otepääl turismiettevõtjate ümarlaud-seminar. Kohtumise eesmärk oli
arutada Otepää Turismiinfokeskusega seonduvat
ning kaardistada koostöös turismiettevõtjatega,
Valgamaa Arenguagentuuriga ja Otepää vallavalitsusega kitsaskohad Otepää turismimaastikul.
Arutelu oli pikk ja põhjalik, ideid oli rohkelt ning
õhus oli tunda koostöövalmidust. Ühine seisukoht
oli, et Otepää Turismiinfokeskus on piirkonnas
vajalik ning selle arengusse peavad kõik osapooled
panustama. Kuigi maakonna turismitegevusest
toimub 70% Otepääl, on turismindus eelkõige
ikka otepäälaste mure. Otepää peab ise näitama
initsiatiivi ning võtma turismiarenduse ning turundustegevuse enda kätesse. Lootused, et ehk keegi
kusagilt meie eest seisab, on asjatud. Tartu ja EAS-i
initsiatiivil on loomisel Lõuna-Eesti turismiklaster,
kuid turismiettevõtjate ja omavalitsuste hinnangul
on tegemist ette luhtunud ettevõtmisega. Otepää
on ise tuntud kaubamärk, selle nimel, et see ka nii
jääks, peame me aga ise
kõik seisma. Reaalsuses on Otepää Kagu-Eesti
turismivärav. Enamik Kagu-Eesti külastusi saab
alguse Otepäält ja lõppeb samuti Otepääl. Peame
oma positsiooni Eesti turismimaastikul arukalt
rakendama. Lähiajal valmib valla eestvedamisel
esialgne tegevuskava, mida hakatakse turismiettevõtjatega koostöös edasi arendama.

Korrakaitsjate tunnustamine

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed
järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Koba, koha-aadress Koba,
Tiidu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse
kohanimi Kobapõllu, koha-aadress Kobapõllu, Tiidu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Vana-Otepää külas asuva Uue-Jaanimäe

katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0267) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Uuemäe, koha-aadress Uuemäe, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Uue-Jaanimäe,
koha-aadress Uue-Jaanimäe, Vana-Otepää küla, sihtotstarve
– maatulundusmaa.
n

Kooskõlastati Päidla külas Puurkaevu maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n

Anti Leo Urmile ehitusluba Kaurutootsi külas asuval

Kiiviti kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n

Anti Raimo Lepikule ehitusluba Lauküla külas asuval Palu

kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Äärmusliku Spordi AS-ile ehitusluba Arula külas

asuval Kuutsemäe kinnistul Kuutse nõlva tooltõstuki rajamiseks.
n

Anti Meegaste külas Sikkamäe kinnistul asuvale ehitisele

(päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljaku kinnistul

asuvale ehitisele (Otepää Keskväljaku mänguväljak) kasutusluba.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele

isikule kogusummas 170 eurot.
n

Kinnitati lihthanke „Ranna tee 1 Otepää laululava lam-

mutamine“ tulemused. Tunnistati vastavaks Lammutusmehed
OÜ (registrikood 11880441), Terasteenus OÜ (registrikood
10943961), Kurla Ehitus OÜ (registrikood 14505181), Bergermaster OÜ (registrikood 10983564), OÜ A.K.Montage (registrikood 10911493),TLi-Produktsiooni OÜ (registrikood 12876178),
Aspen Grupp OÜ (registrikood 11104843), OÜ Relss (registri-

tunnustussündmus. Sellel ettevõtmisel on juba pikk
ajalugu ja traditsioon. Aasta oli 1996, mil esmakordselt
loodi Otepää piirkondlik korrakaitsekomisjon, mis erinevate nimede all on volikogus tegutsenud tänapäevani.
Järgmisel aastal saame tähistada selle traditsiooni igati
väärikat 25. juubeliaastat. Nii nagu iga algus on raske,
oli esialgu keeruline selgitada kohalikele poliitikutele
sellise komisjoni vajalikkust. Ajad aga läksid ja komisjon
töötas ning tulemused hakkasid silma paistma. Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni töö eesmärk on ühendada, vahendada ja edendada erinevate jõustruktuuride (politsei, päästeamet, kaitseliit, turvaettevõtted)
ning omavalitsuse omavahelist koostööd. Läbi aastate
on see tegevus olnud edukas ning tänu sellele on meie
kodupiirkond muutunud turvalisemaks ning paremaks.
Eks probleemid on ajas muutuvad. Kui algusaastatel oli
palju motiveeritud inimesi ja vähe vahendeid, siis nüüd
on jälle vastupidi. Materiaalseid vahendeid on piisavalt,
kuid kahjuks napib inimjõudu. Sellepärast ongi tähtis
tunnustada neid, kes oma aega ja tahtmist panustavad
meie turvalisuse tagamisse.
Eelkõige tuleb tunnustada vabatahtlikke, sest kui riigi
poolt on inimressursid kärbitud, peame me kodupiirkonnas ikkagi hakkama saama. Otepääl on vedanud, et meil
on veel kohapeal päästeüksus ja kiirabi. Politseijaoskond
on kahjuks likvideerunud ja abi peame ootama mujalt.
Ilmselt pole kaugel ajad, kus vald peab ametisse palkama
oma „šerifi“, kes siis kohapeal korda hoiab. Küll aitavad
meie turvatunnet kindlustada tublid abipolitseinikud,
vabatahtlikud päästjad Sangaste ja Puka komandost ning
kaitseliit oma laialdase ja tegusa liikmeskonnaga. Naabrivalve tegevus on toiminud Otepääl hooti, kuid ka seda
kodanikualgatust tuleb tunnustada.
Otepää vald on aastate jooksul panustanud ja arendanud videovalvesse ning selle tulemusena on avastatud ja
ära hoitud nii mitmeidki õigusrikkumisi.
Soovin politseile ja kaitseliidule head aastapäeva ning
au ja kiitus kõigile neile kes meie turvalisusesse ühiselt
panustavad.
Rõõmsat jõuluootust, olge terved ja hoitud!

13. novembril toimus Otepääl politsei ja kaitseliidu
aastapäevade tähistamiseks korrakaitsjate pidulik

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.

Jaanus Barkala
vallavanem

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 3. detsembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Nõuni küla kortermajad said uued tänavavalgustid

AMETLIK INFO
kood 11288412), OÜ Edmest EDM (registrikood 11230051) ja OÜ
Otike (registrikood 10398357) pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati
edukaks pakkumuseks OÜ A.K.Montage pakkumus maksumusega
4800 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n

Kinnitati lihthanke “Otepää turuhoone rekonstrueerimis-

tööde omanikujärelevalve” tulemused. Tunnistada vastavaks AS
Infragate Eesti (registrikood 10845129), P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
(registrikood 11270056), OÜ KESKKONNAPROJEKT (registrikood 10769210) ja Inseneribüroo Telora OÜ (registrikood 14197510)
pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks
AS Infragate Eesti pakkumus maksumusega 5203,80 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima
hinnaga pakkumus.
n

Anti Rein Orule taksoveo sõidukikaart sõiduki Toyota Proace

(riiklik registreerimismärk 247MSB) kasutamiseks taksoveol.
n

Määrati Tatjana Laadi sihtasutuse Otepää Tervisekeskus

nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 17. novembrist 2020. a.

Eelmisel nädalal süttisid Nõuni küla
kortermajade vahel uued tänavavalgustuslambid.
Tänavavalgustuse projekt sai teoks
tänu Otepää valla ja Nõuni küla
ühisele koostööle.
Kokku paigaldati neli uut posti
ja kuus uut lampi. Valgustust rahastas täielikult Otepää vald ja see läks
maksma 6841 eurot. Lisaks sellele sai
hiljaaegu korda tehtud Nõuni bussijaam, mida rahastas samuti Otepää
vald ning mis maksis 2 895 eurot.
Edaspidi on vallal plaanis mustkatte
alla tuua kortermajade vaheline tee
ja pikendada seda bussijaamani. Ka
bussijaama kavatsetakse paigaldada
lambid.
„Valminud tänavavalgustus on hea
näide sellest kuidas koostöös kogukonnaga saab vald edukalt korraldada

inimestele väga vajalikke töid ja teenuseid,“ märkis Otepää vallavanem
Jaanus Barkala.
Abivallavanem Kajar Lepik ütles,
et mõte paigaldada Nõuni külla
lisavalgustus, oli päevakavas juba
pikemat aega. „Viisime selle koos
külaelanike abiga ellu, tänan külavanemat Elmo Sauli initsiatiivi eest,“
ütles Lepik.
„Mina isiklikult tänan koostöö eest
lisaks külarahvale ja Otepää vallale ka
abivallavanemat Kajar Lepikut, Siim
Loosi (Võrgutehnikud OÜ) ja tema
abivalmis ehitajaid, Päidla külavanemat Ermo Kruuset, Ülar Lehistet,
Janno Jääri ja Kati Luhta ning kõiki,
kes vähem või rohkem kaasa aitasid,“
lisas Elmo Saul.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Fotol: Marika Viks, Kajar Lepik ja Elmo Saul.
Kõnealune lamp ka.

Pakendikonteinerite uus asukoht

Otepää vallavalitsus võtab elanike vastu etteregistreerimisel
Seoses Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud koroonaviiruse vastaste meetmetega võtab Otepää
vallavalitsus alates esmaspäevast, 16. novembrist elanikke vastu AINULT etteregistreerimisel.
Kohtumisel tuleb kanda maski, mille saab vajadusel kohapeal.

Otepää Katlamaja ees olevad pakendikonteinerid on
ümber paigutatud Konsumi taha, taarapunkti kõrvale.

Otepää Vallavalitsuses jätkub tavapärane töö. Palume enda ja teiste turvalisuse huvides pöörduda
vallavalitsuse ametnike ja sotsiaaltöötajate poole
helistades või elektroonilisi kanaleid kasutades.
Elukoha ja sünni registreerimist on võimalik
teha elektrooniliselt: www.rahvastikuregister.ee/
Elukohta ja sündi on võimalik Otepää vallava-

litsuses registreerida ainult etteregistreerimisel:
helistades tel. 766 4800, või kirjutades: vald@
otepaa.ee.
Otepää vallavalitsus paneb kõigile inimestele
südamele, et rahvarohketes kohtades tuleks kanda maski, pesta käsi ja hoida distantsi. Haigena
tuleb püsida kodus!
Otepää Kultuurikeskused annavad teada, et
valla kultuurimajades jätkub töö tavapärasel
viisil. Kultuurimajad on varustatud maskide ja
desovahenditega. Kõigil kultuuriüritustel palutakse tungivalt kanda maski.
Otepää valla raamatukogudes on samuti olemas desovahendid, raamatukogudesse minnes

Selleks valmis seal ka uus asfaldiplats. Palume edaspidi oma
jäätmed viia Konsumi juurde!

Reedel, 20. novembril kell 17.00
toimub
Pilkuse külamajas
uue külavanema valimine.
Ootame rohket osavõttu!
Külavanem

Head külaelanikud, seltside, MTÜ-de, korteriühistute
eestvedajad ja aktiivsed vallakodanikud!
Otepää vald on meie kõigi ühine kodu.
Soovime aidata hoida vallaelu ja tulla appi kohapealsete 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).

DETAILPLANEERINGUD
Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste
detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavolikogu kehtestas 22.10.2020 otsusega nr 1-3/61 Sihva külas asuvate Järveranna ja
Mäe katastriüksuste detailplaneeringu.
Planeeringuala pindala on ca 3,7 ha. Detailplaneering annab võimaluse Järveranna katastriüksus jagatakse kaheks ning seeläbi kahe elamumaa krunti moodustamiseks. Krundi jagamine on
planeeritud piki Kasepalu katastriüksuse juurdepääsuteed. Mäe katastriüksuse piire ei muudeta.
Olemasoleva hoonestuse juurde täiendavalt ehitisi ei kavandata. Uutele hoonestusaladele on
lubatud ehitada kuni 3 hoonet. Järveranna katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
hoonestuse suurimaks lubatud kõrguseks on 8 m ja suurimaks ehitisealuseks pinnaks 400 m². Mäe
katastriüksuse kavandatava hoonestuse suurimaks kõrguseks on 6 m ja suurimaks ehitisealuseks
pinnaks 300 m². Hoonete suurim maapealsete korruste arv on 2, lubatud on ka üks maa-alune
korrus. Hoonete välisviimistluses on lubatud kasutada puitu, kivi, klaasi, krohvi jm ning keelatud
on kasutada plastikut, plekki ja profiilplekki. Mäe kinnistul on lubatud maapinna madalamale reljeefiosale rajada kuni 400 m² suurune tiik.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanekud üldplaneeringu muutmiseks Järveranna katastriüksuse
osas maakasutuse muutmiseks maismaa osas põllu- ja metsamajandusmaast pereelamumaaks
ning lubatakse üksiku eluasemekohta rajamist katastriüksustele, mille suurused on vähemalt 0.7
ha. Planeeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.
Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda valla veebilehel www.otepaa.ee ja Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).

Seoses koolitusega jääb ära
sotsiaaltöötaja Pille Siku
vastuvõtt Puka teenusekeskuses
kolmapäeval, 25.11.2020.
Vastuvõtt on edasi lükatud ja toimub neljapäeval,
26.11.2020 kell 9-13.
Lisainfo ja etteregistreerimine telefonil 52 47 930

Teade!
Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt Otepää
Vallamajas on Igal esimesel esmaspäeval.
Lähemad kuud: 07.12.2020 ja 04.01.2021.

palutakse külastajatega hoida distantsi ja kanda
maski.
Sotsiaaltöötajate kontaktid on leitavad www.
otepaa.ee/sotsiaalteenistus. Palume aeg eelnevalt kokku leppida!
Vallavalitsuse ametnike kontaktid: www.otepaa.ee/kontaktandmed. Palume aeg eelnevalt
kokku leppida!
Terviseameti info ja juhised: www.terviseamet.ee/.ee/
Vabariigi Valitsuse teated: www.valitsus.ee.
Monika Otrokova

Munamäe tn 8A kinnistu suuline
enampakkumine
Otepää Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel
Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuva
kinnistu (kinnistu registriosa nr 1790940, katastritunnus 55601:004:1750, pindala 788 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) alghinnaga 40
000 eurot. Kinnistu on hoonestatud, sellel paikneb
kuur-käimlahoone. Kinnistut läbib elektrimaakaabelliin ja kinnistule jääb nimetatud objekti kaitsevöönd.
Kinnistu on antud rendile OÜ-le Merevi Invest kuni
2. jaanuarini 2021. a.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei
ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot ja tagatisraha suurus 4000 eurot. Tagatisraha ja
osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas
hiljemalt 14. detsembril 2020. a kell 10:00.
Suuline enampakkumine toimub 14. detsembril
2020. a kell 10.00 Otepää Vallavalitsuses III korruse volikogu saalis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).
Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada komisjonile järgmised dokumendid:
isikut tõendav dokument;
volitusi tõendavad dokumendid;
tõendid tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta.
Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab
tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal:
kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).
Suulise enampakkumise tingimused on kinnitatud
Otepää Vallavalitsuse 12. novembri 2020. a korralduse nr 2-3/635 lisana ja nendega saab tutvuda valla
dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/otepaa/
index.aspx?itm=265280
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja
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Ansambel Zetod esitlesid Nõunis oma
uut albumit „Traadilda“

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481

22. novembril kell 11.00 meisterdamise töötuba „Jõuluehete kaunistamine“.
Taaskasutame vanasid jõuluehteid, mille kaunistame kriidivärviga ning kuldame üle. Töötuba viib läbi Triin Pannel. Osalustasu 7 € . Kui sul on kodus
mõni vana jõuluehe millele soovid teha värskendust võid kaasa võtta. Töötoa
materjalid on juhendaja poolt. Lisainfo ja eelregistreerimine Merle 56226481
või merle.soonberg@otepaa.ee .
22. novembril kell 12.00 Otepää valla sünnikirjade jagamine. Sündmus on
kutsetega! Lisainfo Merle 56226481 või merle.soonberg@otepaa.ee
28. novembril kell 16.00 „I Kagu-Eesti rahvamuusikapäev“. Esinevad rahvamuusikaansamblid ja kapellid Valga,Tartu, Viljandi, Põlva ja Võru maakonnast.
Pärast kontserti mängib tantsuks ansambel Ahoi Tartust ning samuti on avatud
vaba lava. Sündmus on TASUTA. Lisainfo ja laudade broneerimine Merle
56226481 või merle.soonberg@otepaa.ee .
29. novembril kell 15.00 Otepää keskväljakul advendiküünla süütamine ning
jõulurahu väljakuulutamine. Küünla süütavad EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa ja Otepää valla juhid. Jõulurahu pakti allkirjastmine. Laulavad Otepää Gümnaasiumi lastekoori lapsed Eve Eljandi
juhendamisel. Lisainfo: kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle
Soonberg 5662 6481
29. novembril kell 16.00 Otepää Kultuurimajas kontsert „Valgre 21.sajandil“.
Valgre 21. sajandil on kontsert, kus muusik, laulja ja arranžeerija Fred Rõigas
esitab Raimond Valgre tuntumaid ja vähemtuntuid laule. Valgre 21. sajandil
pakub kuulajale äratundmisrõõmu 21. sajandi rütmimuusikast, kuhu on
põimitud Valgre kaunid meloodiad ning uusi põnevaid töötlusi. Kontsert
on TASUTA.
6. detsembril kell 16.00 2. advendi kontsert. Muusikarõõmu toovad teieni Otepää
varajase muusika ansambel ja loominguline kollektiiv MALK. Kaastegevad
Otepää Muusikakooli plokkflöödiõpilased. Kontsert on TASUTA.
11. detsembril kell 12.00 eakate jõulukontsert ning jõululõuna. Kontserdil kuulame
ja vaatame Otepää valla isetegevuskollektiive. Jõulutervitused toob Teile
Jõuluvana ning maestro Voldemar Kuslap. Pärast kontserti olete oodatud
jõululõunale. Kontsert on tasuta ja jõululõuna maksumus 5 €. Palume kindlasti oma osalemisest jõululauas eelnevalt teada anda 5662 6481 Merlele.
13. detsembril kell 16.00 Otepää Raekoja saalis PÜHAJÄRVE PUHKPILLIORKESTRI
juubelikontsert.
20. detsembril kell 11.00 – 14.00 Otepää keskväljakul Talvepealinna pidustused
ja talveturg.
Kell 11.00 Talveturu avamine.
Kell 12.00 talvekontsert, talvepealinna tiitli väljakuulutamine, jõuluvanade kokkutulek, kuumade jookide festival, küladest koosnev talvetänav,
külaelanike tunnustamine, tiki avamine.
31. detsembril „Vana lõpp ja uue algus koos ansambliga ONUD“. Laudade broneerimine 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 € .

Ansambel Zetod avaldas kuuenda albumi “Traadilda”.
Album jäädvustati kontsertsalvestusena 2019. aasta augustis Setomaal Treski Küünis ning koosnes lauludest, mida
ansambel on läbi oma 17 tegutsemisaasta esitanud. “Siin
pole rocki, siin pole poppi, isegi metalit mitte, siin on puhas
ja ehe UNESCO kultuuripärandisse kuuluv seto leelo”,
kirjeldas albumi sisu bändi liider Jalmar Vabarna. “Zetod
on leelost sündinud ja saavad sel albumil taas leeloks, kuid
see ei tähenda, et me nüüd pillid põõsasse viskaksime.” Ja
kui juba nii tore album välja antud, siis loomulikult – albumi
esitlustuurile!
Ootasime ja plaanisime kontsert 13. märtsil meiegi, aga
.... kohtusime 5. novembril! Heade ja vahvate sõpradega on
alati tore kohtuda, kuulda tervitust „Tereh, hüä inemine!”
ja kuulata nende poiste muusikalist emakeelt. Jalg lõi takti
kaasa, maski taga sai julgelt kaasa laulda. On väga südantsoojendav, et neis noortes meestes on usku ja tahet ehedat
ja algsel kujul talletatud leelot edasi kanda. Mis sa hing veel
oskad tahta, kui väike Villem peale kontserti küsib juurde
teist portsu kolmeahjupoti suppi, seda suurt ikka, mitte
väikest... ja ikka südamest. Kel soovi, soovitan soojalt endale

see album soetada, on mõnusat kuulamist, on mõnusat lugemist nii setu kui
eesti kui ka inglise keeles ning toetad

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648

21. novembril kell 17.00 Otepää valla isadepäeva kontsert ja aasta isa tunnustamine.
29. novembril kell 16.00 tervitame advendiaja algust.
6. detsembril tervitame teist adventi.
11. detsembril kell 18.00 Pühajärve Koduteater ja Teater Rukki Narrid esitlevad
Erlend Kollomi näidendid „OSKAR”.
12. detsembril kell 12.00 pensionäride ja taidlejate jõulupidu. Väike kontsert ning
ansambel „HÄÄMIIL“.
13. detsembril tervitame kolmandat adventi.
19. detsembril kell 16.00 laste jõulupidu.
26. detsembril kell 20.00 vana-aasta lõpupidu.

Puka Kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564

19. novembril kell 18.00 HOPA trenn täiskasvanutele. Juhendaja Sirle Lüüs.
Osalustasu 4 € . HOPA trennid on tõhusad, sest toimivad intervallide põhimõttel. Spetsiaalselt välja töötatud kavadega põletad rohkem rasva, toniseerid lihaseid ja tunned end oma kehas hästi juba pärast esimest trenni.
22. novembril kell 11.00 pühapäevane jooga töötuba. Registreerimine ja lisa
info Marika +372 55613320 või Kaie +372 53426828. Töötoa viivad läbi
joogaõpetajad Marika Kapp ja Kaie Põldma.
22. novembril kell 16.00 kontsert “Beethoven 250”, esineb Anna Maria
McElwain – klavikord (Soome). Ehkki klaverit peetakse Beethoveni muusika jaoks õigustatult kõige tüüpilisemaks pilliks, elas Beethoven veel ajal,
mil saksa kultuuriruumis oli klavikord keskne pedagoogiline instrument
ja endiselt laialdaselt kasutusel nii kodudes kui heliloojate poolt. Tänasel
kontserdil kõlab valik Beethoveni sonaate, ja mängituna teose loomisaja
tüüpilisel instrumendil, annab see kuulajale võimaluse neid uue nurga
alt vaadelda. Tasuta. Kultuurimaja poolt kohvilaud. Lisa infoks - kontsert
toimub „Tallinn feat. Reval“ festivali raames. Festivali toetavad https://
tallinnfeatreval.eu/toetavad-uus/ .

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226

21. novembril kell 20.00 80/90 stiilis „Kadridisko“. Tule peole 80/90 stiilis riietuses.
Kõlab 80/90 stiilis muusika. Pidu juhivad Kadriema ja Kadriisa. Mängud,
parimad kostüümid, auhinnad! Esinevad: eakate tantsurühm „Rõõmurullid“,
linetantsurühm „Kesa-Line“, kõhutantsijad, rahvatantsu pererühm, segarahvatantsurühm „Kõvvera Kõdara“. AVATUD KOHVIK! Pilet 5 €.
27. novembril kell 19.00 Tsooru külateatri etendus „Oi, kala kalake!“. Pilet 5 €.

Hea kultuurisõber – sisesündmustel antakse
külastajatele maskid Otepää valla poolt!

KUTSE KONTSERDILE
Olete oodatud kontserdile, mis toimub pühapäeval 22. novembril
kell 16 Puka Kultuurimajas. See on asendus kontserdile Ansambel
THELEME.
Soome päritolu ANNA MARIA MCELWAIN esitab klavikordil Ludvig van Beethoveni muusikat. Klavikord on vanim klahvpill oreli ja
klavessiini järel. Ehkki klaverit peetakse Beethoveni muusika jaoks
õigustatult kõige tüüpilisemaks pilliks, elas Beethoven veel ajal, mil
saksa kultuuriruumis oli klavikord keskne pedagoogiline instrument
ja laialdaselt kasutusel nii kodudes kui heliloojate poolt.
Usun ,et see on väga eriline kontsert – harukordne pill, väga nimekas interpreet, ilus
muusika, südamlik
Puka Kultuurimaja ja
sõbralikud kuulajad.
Suur tänu
Eesti Kultuurkapitalile,
Otepää Vallale
ja Puka Kultuurimajale!
Kohtume kontserdil!
Külli Teearu
Otepää Muusikaühing

meie muusikuid. Aiteh teile kuuekümne kuuest südamest!
Marika Viks
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Otepää Muusikakool 45
Otepää Muusikakool tähistab sel aastal oma
45. sünnipäeva.
1. septembril 1975. aastal avati Otepää Keskkooli ruumides muusikaklasside baasil Otepää
Muusikakool, kus toona alustas tööd 7 õpetajat, kelle juhendamisel sai õppida klaverit,
viiulit, akordioni ja erinevaid puhkpille. Muusikakooli esimeseks ja kõige kauaaegsemaks
direktoriks sai Vello Soots. Tema mantlipärijad on olnud Pirika Sööt, Tuuli Vaher ja Tanel
Soovares.
Alates 2004. aastast tegutseb muusikakool
taas ajaloolises, Eesti esimese maagümnaasiumi hoones Koolitare 7, mis ehitati aastal 1909,
olles vahepeal 13 aastat Otepää õpilastele
muusikalist haridust jaganud üldse Virulombi tänava õppehoones. Õpetajatel on palju
mälestusi sellest koolimajast, mida pidi ise
kütma ja kus tihti oli erakordselt külm. Hoolimata sellest pillitunnid andmata ei jäänud.
Järjepidevus on muusikahariduses kõige
olulisemal kohal. Pilli harjutamine on rutiini
ja tööd nõudev tegevus ning tulemused
tulevad just tänud järjepidevale edasiliikumisele. Otepääl on alati väärtustatud muusikalist
haridust ja kuigi 45 aastat ei ole maailma mastaabis väga pikk aeg, on see siiski oluline meile,
kes me siin tegutseme ja kelle südameasjaks
muusika ja selle edasiandmine on. Muusikakooli vilistlasi on 256. Tänu sellele järjepidevale liikumisele väärtustame neid inimesi, kes
minevikus selle kooli toimimisse on panustanud ja tänu kellele Otepääl nii elav kultuurielu

on olnud ja on praegugi.
Me oleme koolina erakordselt tänulikud
meid ümbritsevale toetusele ja abile. Otepää
Gümnaasium on ajalooliselt muusikakooli elus
olulist rolli mänginud ja teeb seda tänapäevani. Ühised õpilased on meil samuti Pühajärve
Põhikooliga, kust on sirgunud silmapaistvaid
puhkpillimängijaid kooli puhkpilliorkestrisse, vilistlased, kes teevad meile rõõmu tänaseni. Loodame valla ainukese muusikakoolina koostööle ka teiste haridusasutustega ja
näeme, kui oluliseks peetakse muusikalise
hariduse omandamist üldhariduskooli kõrval.
Muusikakoolis töötab hetkel 10 erakordselt tubli õpetajat. Loomulikult on esindatud
puhkpillid õpetajate Arno Antoni ja Külli
Teearu juhendamisel. Muusikakooli algusest on meiega õpetaja Merike Roop, kelle
juhendamisel akordionimäng ikka elab.
Kitarri õpetab alati positiivne Evelyn Ainlo.
Ilmselt on kõige populaarsemaks pilliks muusikakoolis klaver, mille õpetamise on endale
südameasjaks võtnud õpetajad Anneli Narusk,
kes harib õpilasi samuti muusikaajaloo vallas,
meie koolis esimest aastat õpetav ja tõeliselt
andekas multiinstrumentalist Gerli Kirikal
ja loomulikult legendaarne klaveriõpetaja
Anne Are, kes omaenda pillioskusele endiselt allahindlust ei tee ning ootab samaväärset pühendumist ka oma tublidelt õpilastelt.
Viiulit õpetab meil teist aastat särav õpetaja
Airi Pedaja ning laulmist alati rõõmus ja toetav
õpetaja Meeli Rammul. Kõikide laste muusikateoreetilised oskused tulevad loomulikult

õpetaja Lii Petersonilt, kes on kogu hingega
solfedžo õpetamisele pühendunud. Oleme
eriliselt õnnistatud, et saame oma õpilastele
nõnda palju muusikalisi valikuid anda – väikestes muusikakoolides pruugi see alati nii olla.
Püüame väärtustada oma õpetajaid, teades
kui palju tööd nõuab muusikalise hariduse
omandamine, et üldse jõuda selle õpetamiseni. Need on erilised inimesed.
Täname kooli head haldjat Liivi Parikut,
kes hoolitseb meie ilusa maja eest ning Kalev
Aigrot, kelle nõu ja jõud on igal hetkel olemas.
Muusikakool saab kvaliteetselt toimida
kohaliku omavalitsuse toel. Otepää vald
on korduvalt rõhutanud, et muusikakooli
olemasolu on igas kohalikus omavalitsuses
vajalik ning on elementaarseks huvihariduse
osaks. Tänu valla toele oleme saanud pidevalt
täiendada oma pilliparki ning saame uhkusega öelda, et tegutseme ilusas, omanäolises ja
tõeliselt ajaloolises hoones,
Muusikakool elab ja toimetab oma muusikalises rütmis olenemata praegustest keerulistest oludest. Loodame ikka rikastada
kohalikku kultuurielu, pakkuda kvaliteetset
muusikaharidust nüüd ja edaspidi ning hoida
seda järjepidevust, millele 45 aastat tagasi alus
pandi.
Palju õnne meile kõigile!
Elagu muusika!
Helen Kirsi
Otepää Muusikakooli direktor

Nõunis toimus noortele vaimse tervise
ja liikumise laager
Vahva laager sai teoks Haridus- ja Noorteameti projektikonkursi „Ideeviit“ raames. See
on meie noorte kolmas selle projekti raames
korraldatud sündmus, edukas oli eelmisel
aastal toimunud Sügiskool, kahjuks Kevadkool lükkus edasi.
Projekt annab noortele võimaluse ise
osaleda nii kirjutamises, läbiviimises kui ka
lõpparuande tegemises täiskasvanu juhendamisel. Oluline on, et see on noorte endi idee.
Selles osaletakse suure rõõmu ja huviga (kuigi
laager kahe ööbimisega oli küll väsitav, aga
hüüde peale: Pudrule! oli kogu kamp niuhti
ärkvel). Aitäh Cäthy ja Elerin!
Marika Viks

!3.-15. novembril toimus Nõuni kultuurimajas vaimse tervise ja liikumise laager. Kolme
päeva jooksul osales 22 noort Nõuni piirkonnast, mõni pidi küll laupäevaõhtuks koju
minema, mõni tuli laupäevaks ja pühapäevaks.
Kolme päeva vältel tegelesime erinevate tegevustega.
Reede õhtul tutvusime üksteisega läbi seltskonnamängude. Laupäeva hommik algas meil
Nuustaku Rantšos, kus proovisime jalkapiljardit, vibulaskmist, laserlaskmist ja discgolfi.
Kõigile meeldis väga. Õhtu poole mängisime
liikuvaid seltskonnamänge, tegime kahooti ja
täitsime tervisliku toitumise teemalist ristsõna.
Pühapäeva hommikul käis psühholoog Krista

meile rääkimas vaimsest tervisest ning sellest,
kuidas tunda ära probleemide sümptomid ja
kuidas sellises olukorras toime tulla.
Muidugi tühi kott ei seisa püsti, veel vähem
jõuab ta ringi liikuda. Toekama söögi ja tervislike vahepalade eest hoolitses Nõuni kauplus,
pudrud ja pastad aitas kokku keeta Marika.
Ürituse peamine eesmärk ehk noorte nutiseadmetest eemalhoidmine sai edukalt täidetud. Noortele meeldis laager ja üksteise seltskond, leiti uusi sõpru kui ka uuendati nooruspõlve sõprust. Avaldati soovi, et midagi sellist
võiks veel toimuda.
Cäthy Alev
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28. novembril nooleviske võistlus
Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 4 mängijat – 2 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib
asendada naisvõistlejatega. Kui võistlejaid on vähem kui
kolm, läheb arvesse olemasolevate mängijate visatud
punktide summa. teise mängija eest viskamine ei ole lubatud.
Jaanuaris jätkuvad mängud juba 16. jaanuaril MINI
REKETLONI (Sulgpall + Tennis) võistlusega.
Edasi lükatud BOWLING on planeeritud toimuma 31.
jaanuaril Pühajärve SPA Bowlingu saalis. Täpsem info
selle kohta avaldatakse juba lähiajal.

O T E P Ä Ä

19. november 2020

K U U L U T U S E D

19. november 2020

KUULUTUSED
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
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused). Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835
Elektritööd

520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
Viljapuude lõikus ja kujundamine.
56885527

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Pakume Pilkuse
külamaja kasutamist üritusteks, pidudeks, koolitusteks, koosviibimisteks
ja huviringideks.
HIND ON SOODNE.

Helmi-Aakre karjäär müüb ehitustöödeks, teede ja platside ehituseks ja remondiks koos transpordiga erinevaid täitematerjale.
Hinnad kokkuleppel.
Info tel 51999996 ja 5148125

Soovi korral võta ühendust.
Perenaine Merike, 51974916.

Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga. Tel. 509 3453

Oktoobrist on käimas
lõõtsakool. On veel mõned
vabad kohad. Küsi julgesti.
55514843 Rene

Sotsiaal- ja invatranspordi teenus
arstide juures käimiseks.
56 280 399

Epp, Ene ja Elo peredega.
Sügav kaastunne kalli isa, äia
ja vanaisa

OÜ URMI

ALVAR LINNAMÄGI
kaotuse puhul.

ALVAR LINNAMÄGE

OG klassiõpetajad, Kaja, Terje

Heido, Silver, Vladimir ja Kalev

Süütame küünla ja langetame
vaikses leinas pea

Südamlik kaastunne
poegadele peredega ema

ALVAR LINNAMÄGI

MALLE KALDA

mälestuseks.

lahkumise puhul.

Südamlik kaastunne Elvele,
Enele, Margusele, lähedastele.
Aegviidu pere

Endised töökaaslased
Otepää Haiglast

Südamlik kaastunne Raivo
ja Siim Kaldale armsa

Avaldame kaastunnet
lähedastele

ema ja vanaema

MALLE KALDA

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Raivole
ja Mardile peredega
kalli ema

Margus Park

Malle Kalda

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Aivo perega

Aivo ja Vello peredega

Une hõlma ema süda vajus,
kallid mälestused maha jäid.

Virulombi 3 KÜ elanikud

Südamlik kaastunnet Raivole
ja Mardile kalli ema

Malle Kalda

Kaotus on valus
mälestus jääb...

Mälestame endist õpetajat ja
avaldame sügavat kaastunnet
Rutti Kirbitsa perele

Südamlik kaastunne Ruttile ja
Kalevile laste peredega kalli ema,
ämma, vanaema, vanavanaema

Siiras kaastunne Merike Mändla
perele kalli

LUILE MULD

LUILE MULLA

ÕE ja tädi

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Eha perega

Kopli tn 8A elanikud

Mälestame abivalmis

ALVAR LINNAMÄGE

290x380 mm			 350.- EUR;
142x380, 290x190 			 180.- EUR;
290x130, 93x380 			 140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95
		 30.- EUR;
44x46
		 20.- EUR.

surma puhul.

Avaldame siirast kaastunnet
Aitale perega varalahkunud
poja, venna

Jahe sügistuul võttis Sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda...

Siiras kaastunne abikaasale
ja tütardele peredega.

reakuulutuse rida
(26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused
4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00
EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää vallavalitsuse ja
tema allasutuste kuulutused
avaldatakse tasuta.

ALVAR LINNAMÄGI

Mälestame pikaaegset
Tehvandi suusahüppemäe
meistrit

Perekond Saar

Kesk sügist ja päikesekulda,
viis sind tee, kust tagasi ei tulda.

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

Avaldame kaastunnet Enele
perega kalli isa

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestab hea sõber Kalev
perega

1.1 1 lk 		
1.2 ½ lk 		
1.3 1/3 lk 		
1.4 ¼ lk 		
1.5 1/8 lk 		
1.6 1/12 lk 		
1.7 1/24 lk 		
1.8 1/48 lk 		

7

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

21.11 kell 9-15 Kadrilaat Elvas
Keskväljakul. T. 56618707

Eakatele saatja.		
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Tõnis, Helgi, Jaanus,
Annika, Tiina

Elu on kui tundmatu tee
Iial ei tea, millal lõppeb see…

Elu on laul,nii habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis...

Südamlik kaastunne Aitale kalli
poja ja teistele lähedastele

MARGUS PARK´i

Vaikses leinas langetame pea...

Südamlik kaastunne Elvele,
Epule, Enele ja Elole peredega
kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja vanavanaisa

ALVAR LINNAMÄGi

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Voki 3 majarahvas

Otepää Gümnaasiumi 45 lend

Kõik tuled kustutas öö
ja valud vaigistas igavene uni.

Aastaid on naabruses elatud
rõõme ja muresid jagatud...

Sügav kaastunne Ene Mustale
perega kalli isa

Avaldame südamlikku kaastunnet
Raivole ja ta perele ema,
vanaema, vanavanaema ja ämma

Sügav kaastunne Raivole
ja Mardile peredega ema
ja õde Sirjele perega kalli

ALVAR LINNAMÄGI

MALLE KALDA

16.03.1942 - 03.11.2020

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Helmuth, Hele, Hilda ja Helmi

Malle Kalda
kaotuse puhul.

Jüri ja Valve, Aivo,
Kaido ning Jaan peredega
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Inglipuul ootavad täitmist Otepää
laste jõulusoovid
Maniküür
Pediküür
Parafiin kätele ja näole
Depilatsioon
Ripsmete värvimine
Kulmude piiramine ja värvimine
Broneerimine kokkuleppel tel. 55638016
E-maili aadress: mariaarak78@gmail.com

J.Uiga maalide näitusmüük
kunstikaupluses Krepp

Ka tänavune väga erakordne aasta on peagi lähenemas lõpule
ning enam pole mägede taga ka pühadeperiood koos saabuva
rõõmuga jõuluvana kingikotist. Samas on meie hulgas ka lapsi,
kel ühel või teisel põhjusel soovitud kink võib unistuseks jäädagi.
Just neile lastele mõeldes kogusid Maxima ja Eesti Lasterikaste
Perede Liit kokku laste soovid üle kogu Eesti – koostöös kohalike
sotsiaaltöötajatega ka 26 Otepää lapse kingisoovi.
“Juba 17. novembril paigaldatakse Inglipuu ka Otepää Maxima
kauplusesse,” lausus heategevusprojekti eestvedaja Janne Laik Maximast. “Nii saab Otepääl olla isiklikuks ingliks 26 kodukoha lapsele.”
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov.
Heategevusliku ettevõtmise kauaaegne patroon lauljanna Gerli
Padar paneb inimestele südamele, et kingisoovi puult võttes ostja
kingi võimalusel kas kohe või järgmise poeskäiguga soetaks ning
kaupluse infoletti antaks.
“Nii saame olla kindlad, et kõik kingid – olgu selleks mõni mänguasi, arendav mäng, koolitarve või ka soe riideese kenasti soovijateni jõuavad,” lisas ta.
Sarnaselt Otepääga jõuavad laste kingisoovid 17. novembrist
8. detsembrini Inglipuudele linnades ja valdades üle Eesti – kokku
saavad head inimesed osta jõulukingi ja olla isiklikult ingliks 2000
lapsele. “Sealjuures on koostöös Eesti Lasterikaste Perede Liiduga
nende hulgas ka 500 last, kellel peres vendi-õdesid kokku neli või
enamgi,” lisas Janne Laik.
Kingisoovi täitmiseks pole vaja teha muud kui valida Inglipuult
lapse jõuluunistus ning jätta seejärel ostetud kingitus soovi korral
ka pakkimata kujul poe infoletti või kassasse. Ka võib soovitud
kingi ise valmistada ning tuua see tagasi just sellesse Maximasse,
kust kingisoov võetud.
Autor: Maxima Eesti

1960. aastast said Uiga lemmikmotiivideks
Pühajärv ja Otepää maastikud.
Müügil ka teiste tuntud Eesti kunstnike maalid:
E.Maaser, A.Kongo, V.Ohakas, ...

Postiteenused tulevad maal ka koju kätte
Selleks, et postiteenuste kättesaadavust veel
paremini tagada, toob Eesti Post postiteenused personaalse postiteenuse raames ka koju.
Piirkondades, kus postiasutus asub kaugemal
kui 5 km või kus kohalik postiasutus on ajutiselt suletud, on selline personaalne postiteenus
kliendi jaoks tasuta, maksta tuleb vaid tellitud
teenuse eest (näiteks postmargi ost või kirja ja
paki saatmine).
Personaalse postiteenuse puhul osutatakse
klientidele postiteenuseid kirjakandja vahendusel. Kirjakandja saab kliendi juures müüa
postmarke, vormistada ajalehtede-ajakirjade
tellimuse või panna kliendi eest kirjad ja pakid
teele. Samuti saavad kirjakandja vahendusel
kliendid tasuda oma arveid või võtta vastu
pakke ja kirju.
Teenuse saamiseks tuleb Omniva kodulehel

Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks piirangud
Valitsus kehtestas korraldusega täiendavad piirangud klientide viibimisele ja liikumisele poes, kaubanduskeskustes, toitlustus- ja meelelahutusasutustes ning inimeste viibimisele avalikel koosolekutel
ja avalikel üritustel. Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad
kohapealsele ajaveetmisele klientide jaoks uksed sulgema kell 00.00,
toidu kaasaost jääb lubatuks. Uus kord hakkas kehtima esmaspäevast, 16. novembrist.
Poodides ja kaubanduskeskuste ühiskasutatavates ruumides nagu
koridorid ja aatrium hakkab taas kehtima nn 2+2 reegel. Kliendid
võivad poodides ja kaubanduskeskustes liikuda kahekesi koos, hoides teistest inimestest vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei
kehti koos liikuvatele perekondadele ja olukordades, kus tingimusi
ei ole võimalik mõistlikult tagada. Piirang ei kehti töötajatele ega ka
teenuse osutamise kohtades, näiteks apteekides, pankades, ilusalongides, kingseppade juures jm.
Leebema liikumisvabaduse piirangu kehtestas valitsus toitlustusettevõtete müügi- või teenindussaalides ning meelelahutus- ja
kultuuriasutustes, näiteks teatris, kinos, kontserdil, ööklubis jm, kus
lubatakse ühes seltskonnas koos viibida kuni kümnel inimesel, kes
peavad teistest inimestest hoidma vähemalt kahemeetrist vahemaad
(nn 10+2 reegel). Piirang kehtib väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala ehk ei kehti teatri- või kinosaalis istudes. Samuti ei kehti
piirang kohapealsetele töötajatele. Ka on ette nähtud erand peredele,
mis tähendab, et ühte perekonda kuuluvad inimesed saavad koos
liikuda sõltumata pere suurusest.
Teenuseosutaja peab tagama, et klientidel oleks võimalik tingimusi
täita ja hoolitsema selle eest, et inimeste rühmad saaksid väljaspool
istekohtadega ala olla hajutatult. Toitlustusettevõtted, kes pakuvad
kohapeal söömise võimalust, peavad tagama, et klientidel oleks
võimalik kahe meetri vahemaa hoidmise tingimusi täita, näiteks
paigutades selleks lauad piisavasse kaugusesse.
Lisaks otsustas valitsus, et toitlustus- ja meelelahutusasutused
peavad alates esmaspäevast, 16. novembrist sulgema kohapeal
viibivatele külastajatele oma uksed südaööst kuni kella 6-ni hommikul. Toidu kaasamüük ja -ost jääb lubatuks. Üle südaöö tohivad
oma uksed klientidele avatuks jätta statsionaarsete istekohtadega
kultuuriasutused, näiteks teatrid, kinod, kontserdisaalid.
Vaata ka www.valitsus.ee või www.kriis.ee.

Aadress: Rõngu, Valga mnt 9

Jumalateenistused
EELK Sangaste kirikus
jõuluajal 2020
29. novembril 12.00 Esimene advent
6. detsembril 12.00 Teine advent
13. detsembril 12.00 Kolmas advent
20. detsembril 12.00 Neljas advent
24. detsembril 16.00 Püha Jõuluõhtu
25. detsembril 12.00 Esimene
		Jõulupüha
26. detsembril 12.00 Teine
		Jõulupüha
27. detsembril 12.00 Jumalateenistus
31. detsembril 16.00 Vana-aasta õhtu
3. jaanuaril 12.00 Jumalateenistus
10. jaanuaril 12.00 Kolmekuninga		päev

täita ankeet www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine või helistada klienditeenindusse numbril 661 6616. Tellimuse vormistamisel tuleb märkida, mida soovitakse kirjakandja
abil teha, mis kuupäeval, kellaajal ning mis aadressil. Seejärel võtab klienditeenindaja ühendust ja lepib kokku teenindamise aja.
Kirjakandja koju tellimine on tasuta, maksta
tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest. Loomulikult kehtivad
täpselt samad hinnad kui postiasutustes.
Kirjakandja tuleb tellimust täitma üldjuhul
juba järgmisel tööpäeval, aga mitte rohkem
kui 3 tööpäeva jooksul. Kirjakandja tuleb koju
või tööle tööpäeviti kell 8:00-16:00. Personaalne postiteenus on suunatud maapiirkondades
postiasutusest kaugemal elavatele inimestele
ning eriti mugav neile, kel ea, tervise või tran-

spordi puudumise tõttu postiasutusse minek
raskendatud. Kirjakandja toob postiteenuse
koju kätte!

Suur valik postmarke otse postkasti
Ka markide ostmiseks on kliendi jaoks postiasutuste kõrval olemas mugavam lahendus.
Selleks ei pea kodust lahkumagi – postmarke
saab osta otse e-poest www.pood.omniva.ee/
ja lasta tuua need otse oma postkasti. E-poest
leiab suurima postmarkide valiku ning markide
postkasti tellimine maksab 0,90 €, marke pakiautomaati tellides on teenustasu 2,46 € . Lisaks
postmarkidele on e-poest võimalik soetada ka
kirjasaatmiseks vajalikke ümbrikuid, postkaarte
ja muud postikaupa.

Kirjakastid leiad nüüd kaardilt
Kui postmargid ja ümbrikud käes, siis on kirja
teele panemiseks mitu võimalust. Kirja saab
postitada kirjakasti kaudu, üle anda postiasutuses või samamoodi kodus kirjakandja vahendusel. Alates selle aasta suvest on kõik kirjakastid
ja tühjendusajad märgitud ka kaardile www.
omniva.ee/abi/kaart. Kokku on neid Eestis ligi
poolteist tuhat. Kaardirakendus www.omniva.
ee/abi/kaart võimaldab kliendil erinevate linnukeste märkimisel vaadata, kas ainult pakiautomaatide, kirjakastide, postkontorite ja postipunktide või kõigi ligipääsupunktide asukohti
korraga.
Kirjakastid on oranži värvi ja leitavad kõigis
populaarseimates kogunemiskohtades Eestis.
Kirjakasti kaudu saab postitada lihtkirju nii
Eestisse kui ka mujale maailma.
Alates 15. oktoobrist muutusid kõikide kirjakastide tühjendamisajad kliendi jaoks lihtsamaks ja loogilisemaks. Kõikides linnades tühjendatakse kirjakaste edaspidi esmaspäevast
reedeni kell 9:00 ja väljaspool linnasid esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 8:00. Nii
teavad kliendid paremini arvestada kirjakasti
tühjendusajaga ilma, et tuleks iga erineva kirjakasti puhul tühjendusaega üle kontrollida.
Erandiks tühjendusaegade puhul on väikesaared, sest nende tühjendamisel sõltub postikanne praamiliiklusest.
Kirja postitades tuleb kliendil jälgida ka kirjakasti tühjendamise aega, sest kiri on üle antud
alles siis, kui toimub kirjakasti tühjendamine.
Seega, kui kiri pannakse kirjakasti näiteks õhtul
pärast kirjakasti tühjendamist, siis läheb kiri
teele järgmise tühjendamise ajal. Kirjakastide
tühjendamise ajad on märgitud kirjakastidele,
lisaks on need leitavad ka veebikaardilt www.
omniva.ee/abi/kaart.
Mattias Kaiv
Omniva meediasuhete juht

