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Otepää keskväljak saab valmis
Viimastel nädalatel on Otepää keskväljakul toimunud mitmeid muutusi.
Korrastati on kivisillutist, kõrvaldati talve jälgi
ja tehtud garantiitöid.
Lillekastid on täitunud esimeste lilledega ning
ellu on äratatud karupurskkaev.
Varjualuste all ja ees paiknevate valguskastid e
infostendid on saanud põnevad ajaloolised tekstid.
Eksponeeritud on Eesti lipu lugu ja varjualuste
all on Tartu Ülikooli ajalooteaduri Ain Mäesalu
koostatud väljapanek Linnamäe leidudest.

Esmaspäeval tuli talv korraks tagasi
ja kattis väljaku valge vaibaga

Vallavalitsuses on
taas tavapärane töö
Alates 3. maist taastus Otepää vallavalitsuses ja teenuskeskustes tavapärane töö
– ametnikud on kohapeal tööl, kaugtööd
ei toimu.
Palume vallakodanikel siiski kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida. Palume
kohale tulles kanda maski ja pidada kinni
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest.
Alates 3. maist lubati kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed, 9. ja 12. klasside õpilased ning
kutsekoolide õpilased, kes sooritavad sel
õppeaastal riigieksameid.
Otepää valla bussiliinid (ka koolilapsi
teenindavad liinid), on tööl tavapärase
graafiku alusel, alates 3. maist taastuvad
ka kommertsliinid.
Kõikide ametnike kontaktid on leitavad:
www.otepaa.ee/kontaktandmed

Otepää Lipuväljaku infostendidelt saab nüüd lugeda Eesti lipu loo kohta (koostaja Otepää Gümnaasiumi ajalooõpetaja Heivi Truu) ja arheoloogilistest leidudest
Otepää Linnamäelt (koostaja: TÜ ajalooprofessor Ain Mäesalu)

Otepää keskväljakul asuv karupurskkaev on
talveunest ärganud ja taas tööd
alustanud!
Fotod: MONIKA OTROKOVA

RMK töötajad avastasid Keeni lähedalt
riigimetsast Eesti kõrgeima haavapuu
RMK töötaja avastas, et Eesti
kõrgeim haab asub Valgamaal
Otepää vallas Tiidu külas kõrgusega 43,2 meetrit või enamgi. Seni teadaolevalt kõrgeim haab Tartumaal
Järvseljal küündib 41,6 meetrini.
„Analüüsisin Maa-ameti aerolidari andmeid ja üllatusena märkasin, et ühe eraldise esimese rinde
keskmine kõrgus ulatus 45 meetrini,“ jagas esimesi muljeid RMK
kaugseirespetsialist Tauri Arumäe.
Kohapeal andmete õigsust kontrollimas käinud taksaatorid Tõnis
Leosk ja Teele Paluots kinnitasid
leidu, kui mõõtsid tava kõrgusmõõtjaga suuremate haabade kõrguseks
üle 43 meetri.

Puu täpse kõrguse mõõtmiseks
kaasati Eesti Maaülikooli Geomaatika õppetooli dotsent Harli
Jürgenson ning kaasprofessor Aive
Liibusk, kelle väljatöötatud metoodika põhjal on ka teised Eesti kõrgeimad puud konkreetse kõrgusnumbri külge saanud. Eesti kõrgeim
kuusk (48,58m) ja mänd (46,4m)
paiknevad Põlvamaal Ootsipalus.
Elektrontahhümeetriga saadi puu
ametlikuks kõrguseks maapinnast
43,22 m.
Eesti kõrgeima haavapuu juurde
paigutatakse puud tutvustav infotahvel.
RMK
Foto: ARVO SAAL

MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Päikeseline kevad silmades,
olulised mõtted südames

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
22.04.2021
Kinnitati Pühajärve Põhikooli arengukava 2021 - 2023.

n

Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018.

a määrust nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord“.
n

Kinnitati Keeni Põhikooli arengukava 2021 - 2023.

n

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida liisingu-

lepingud kahe sõiduauto kasutusrendile võtmiseks.
Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel muuta Ugandi

Meelelahutus OÜ-ga sõlmitud rendilepingut Otepää vallasiseses linnas asuva Linnamäe org kinnistu (kinnistu registriosa nr
2294540, katastritunnus 55601:004:1870) kasutusse andmiseks
vastavalt otsusele lisatud rendilepingu muutmise kokkuleppe
projektile.
n

Otsustati anda vallavanemale 2021. aasta puhkus järg-

miselt: 07.06.-13.06.2021; 28.06.-12.07.2021; 26.07.-31.07.2021;
09.08.-15.08.2021.
n

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida aktsia-

seltsiga AQUA MARINA vallavara tasuta kasutamise leping
Otepää vallasiseses linnas asuva Isamaasõja kinnistu (kinnistu
registriosa nr 18860450) kasutamiseks vastavalt otsusele lisatud
lepingu projektile.
n

Anti projekti „Otepää erihoolekande teenusmajade ehi-

tamine“ omafinantseeringu tasumiseks garantii summas kuni
300 000 eurot.

Otepää Vallavalitsuse istungil
19.04.2021
n

Määrati Sihva külas asuva Ristipealse katastriüksuse

(katastritunnus 63601:002:1483) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Ristipealse,
koha-aadress Ristipealse, Sihva küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Uue-Ristipealse, koha-aadress
Uue-Ristipealse, Sihva küla, sihtotstarve – maatulundusmaa;
1.3 katastriüksuse kohanimi 23236 Männiku-Pühajärve tee,
koha-aadress 23236 Männiku-Pühajärve tee, Sihva küla, sihtotstarve – transpordimaa.
n

Määrati Sihva külas asuva Pühajärve puidutööstus

katastriüksuse kasutamise sihtotstarbeks tootmismaa.
n

Anti Madis Palmile projekteerimistingimused Pedajamäe

külas Mäekalda kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks
n

Anti Evald Aartile projekteerimistingimused Nüpli külas

Riisika kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks
n

Anti Mario Mäekivile ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas asuval Kuuse tn 3 kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Rein Vaabelile ehitusluba Pilkuse külas asuval Kün-

kamäe kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Anneli Veski-Burrile ehitusluba Arula külas asuval

Mäe kinnistul abihoone rekonstrueerimiseks.
n

Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba Otepää

vallasiseses linnas asuval Piiri tänav kinnistul, Lille tn 13 kinnistul ja Tartu mnt 16 kinnistul sõidu- ja kõnnitee ning parkla
rajamiseks.
9. Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Lille tn 13 kinnistul ja Lille tänav T2
kinnistul kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
n

Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba Otepää

vallasiseses linnas asuval Lille tn 13 kinnistul ja Lille tänav T2
kinnistul sadeveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
11. Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Lille tn 13 kinnistul ja Lille tänav T2
kinnistul veetorustiku rajamiseks.
n

Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba Otepää

vallasiseses linnas asuval Piiri tänav kinnistul soojatorustiku
rajamiseks.
n

Anti Vidrike külas Köörimäe vkt 8 kinnistul asuvale ehi-

tisele (üksikelamu) kasutusluba.

SÜNNID

Head otepäälased, aeg on möödunud kiiresti ja
märkamatult on kätte jõudnud kevadkuu mai.
Ega suvigi lase ennast enam palju oodata. Kirjutan järgnevalt, mis vallas vahepeal olulist on
juhtunud.
Leevenevad koroonapiirangud
Koroonarindel on õnneks positiivseid muutusi
ja sellest kuust leevenevad ka piirangud. Vaktsineerimised on edenenud ja üha enam inimesi
on saavutamas haiguse osas immuunsust. Lapsed
saavad järk järgult tagasi kooli ning uksi võivad
avada ka kauplused ja teenindusasutused. Vallavalitsus on mai algusest tööl tavapärases rütmis.
Ametnikud on töökohtadel ning vastuvõtud toimuvad etteregistreerimisel. Loodetavasti saame
lähiajal taas hakata kultuurisündmusi nautima.
Seniks võtame asja rahulikult ja lootusrikkalt.
Üldplaneeringu arutelud
Otepää valla uus üldplaneering on jõudnud sellisesse staadiumisse, et möödunud nädalatel saime
korraldada avalikud arutelud erinevate küladega. Mõttevahetused ja planeeringulahenduste
tutvustused toimusid interneti keskkonnas ning
inimeste osavõtt oli aktiivne. Osalesin ka ise kõigil
koosolekutel ja kokkuvõtteks saab tõdeda, et arutelud olid väga vajalikud ning tulemusrikkad.
Mis olid põhiküsimused? Nagu ikka, on oluline
maakasutuse ettenähtud otstarve, võimalikud
ehitusõigused, ujumiskohad, teed, tänavad ja
miljööväärtuslikud alad. Eraldi küsimusena tõstatus vineerivabriku teema ja selle osas korraldame
eraldi arutelukoosoleku. Laekunud ettepanekute
ja arvamuste põhjal täiendatakse planeeringut
ning siis saame edasi liikuda järgmisesse, seaduses ettenähtud etappi ehk avalikkudele aruteludele. Loodetavasti koroonaolukord leeveneb ja
saame need korraldada juba vahetult.
Vineerivabriku võimalik laienemine
Viimasel ajal on laiemat arutelu leidnud vineerivabriku laienemise teema. Algatatud on vastav
detailplaneering ja toimub selle menetlus. Tuleb
tunnistada, et teema on üsna keeruline. Ühelt
poolt on vineerivabrik siinse piirkonna üks suuremaid tööandjaid ja maksumaksjaid. Teisalt,
Otepää on turismipiirkond koos vaikuse ja puhta
loodusega ning kohalike elanike soovide ja vajadustega. Tuleb leida need otsustuskohad, milles
saab kokku leppida ja milliseid kompromisse
saavad teha vineerivabrik ja kohalikud elanikud.
Selge on see, et vabriku laienemine ei saa olla
lõputu, sest see toob selgelt kaasa Otepää, kui
väärtusliku elukeskkonna, kahjustumise.
Tootmise laienemine toob kaasa täiendava
müra, reostuse, toorainet ja valmistoodangut
transportivate veokite liikluskoormuse kasvu
jne. Teadupärast ei ole ümber Otepääd ringteed ja praktiliselt kogu liiklusvoog läbib linna.
Tootmise ja laoplatside ning tiheasustuse vahele
peavad jääma puhveralad, mis aitavad kahjulikke mõjusid leevendada. Lahendused tuleb leida
lähedalasuvate elamute osas.
Lõpuks tuleb kusagil piir ette, kustkohast enam
edasi minna ei saa. Vallavalitsus peab antud
teemade käsitlemisel lähtuma rangelt seadustest, kuid arvestamata ei saa jätta ka kohalike
elanike emotsioonidel ja vajadustel põhinevaid
arvamusi. Maksutulud ja töökohad on positiivne, kuid ka väärt elukeskkond ei ole vähetähtis.
Seetõttu korraldame üldplaneeringu menetluse
käigus ka spetsiaalse avaliku koosoleku, et kõiki
neid teemasid põhjalikult käsitleda.
Sangaste soojamajandus tagasi valla kätesse

Tristjan Jakobi 			

AMETLIK INFO
Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele

n

isikule summas 97 eurot.
Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 Mittetulun-

n

n

n

6. mai 2021

14. aprillil

tehinna tõusu üle Sangaste aleviku piirkonnas,
kus soojateenust pakub SW Energia. Hinnatõus
toimus, kuid õnneks jäi see kardetust väiksemaks.
Küsimusi ja muresid jäi aga õhku palju. Selle
aasta alguses tegi SW Energia vallale ettepaneku
katlamaja investeeringute jääkmaksumuse kinnimaksmiseks ning katlamaja vallale tagasiandmiseks. Tänaseks päevaks on jõudnud valla lauale
ka kiri, milles SW Energia teeb ettepaneku kütterasside renoveerimise omaosaluse maksmiseks
valla poolt. Lubatakse, et siis küttehinnatõusu ei
tule. Vastavalt vallale kuuluvate trasside rendilepingule on rendilepingust tulenevalt see kohustus
SW Energial.
Eelmisel vallavolikogu istungil arutati antud
teemat ning jäi seisukoht, et kõigi asjaolude
väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus sotsiaalmajandusliku uuringu. Uuringu tulemusena
hinnatakse võimaliku tehingu juriidilist ning
majanduslikku poolt. Esialgse mõtte kohaselt
võtaks vald tagasi nii katlamaja kui ka trassid ning
tasuks ise vastavad investeeringud. Vajaminevate summade suurusjärk jääb üle 200 000 euro.
Teenust hakkaks pakkuma AS Otepää Veevärk,
kes pakub sooja ka Otepää linnas ning vee ja
kanalisatsiooniteenust kogu vallas. Kui arvutused osutuvad positiivseteks ja selle tulemusena
on võimalik küttehinna langus, siis minnakse
otsustega edasi ja juba uuel kütteperioodil saavad
Sangaste elanikud leevendust küttehindades.
Ootame tulemusi.
Otepää keskväljak on saamas lõppakordi
Viimased nädalad on toimunud Otepää keskväljakul usin askeldamine. Korrastatud on kivisillutist, kõrvaldatud talve jälgi ja tehtud garantiitöid.
Kanepi Aiand on täitnud lillekastid esimeste lilledega, mis meile silmailu pakuvad. Ellu on äratatud meie au ja uhkus – karupurskkaev.
Varjualuste all ja ees paiknevad valguskastid
on täitunud põnevate ajalooliste tekstidega, mida
soovitan kõikidel uudistama tulla. Eksponeeritud
on Eesti lipu lugu ja varjualuste all on Tartu Ülikooli ajalooteaduri Ain Mäesalu koostatud väljapanek Linnamäe leidudest. Rahastaja poolt tuleb
viimane kontrollkomisjon, mis teeb väljakust ja
saavutatust lõppkokkuvõtte. Pärast seda saame
asuda ette valmistama pidulikku avamisüritust.
Saabumas on emadepäev
Viirushaiguse leviku tõttu on nii mitmedki planeeritud üritused ja kokkusaamised pidanud ära
jääma. Eelmisel aastal tähistasime emadepäeva
kahjuks ainult virtuaalsel teel. Sellel aastal tähistame vabas õhus ja vallakodanike osavõtul.
Otepää valla aasta ema väljakuulutamine, koos
vastava piduliku sündmusega, toimub 8. mail kell
15.00 Otepää lipuväljakul.
Emadepäev on üks neist traditsioonilistest tähtpäevadest, mida tähistatakse vaatamata sellele,
milline on olukord riigis või maailmas. Traditsioonid on midagi, mis meid inimestena alal hoiavad.
Traditsioonid annavad meile kindlustunnet, et
maailm, kuigi muutunud, on ikka endine. Niikaua
kui püsib Maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega
kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Niikaua, kui
püsivad inimesed, on emadus ja emaks olemine
au sees ja väärtustatud. Ema kandvast rollist on
palju räägitud ja seda on raske ülehinnata. Ema
õpetab meile selgeks meie esimesed käitumis-,
elu- ja mõtlemismustrid. Emadelt õpime, kuidas
olla hea inimene, kuidas märgata teisi, oskust olla
vastutulelik, aga ka enda eest seista ja palju muud
eluks vajalikku.
Hoidkem oma emasid! Head emadepäeva!

Juba eelmisel sügisel olid tulised arutelud küt-

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

Jaanus Barkala
vallavanem

dusühing Sangaste Rukkilill 2021. a juulis toimuva ürituse “Kultuuringreis Ida-Virumaale” korraldamiseks 450 eurot; 1.2 Muusikute täiendõppe keskus 2021. a septembris - detsembris toimuvate
ürituste “ Klassikalise muusika koolikontsert “korraldamiseks 370
eurot; 1.3 Varju Teder pereansambli ,,Duo Teder“ osalemiseks 12.
- 18. juulil 2021. a toimuval Kaustineni Rahvusvahelise folkloorifestivalil 300 eurot.
Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021. a

n

korralduse nr 60 „Kultuuriürituse toetuse määramine“ punkti
1 alljärgnevalt: 1.1 sõnastada punkt 1.5 järgmiselt: “1.5 osaühing
ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 2021. a augustis – septembris
Rakvere Spordikeskuses toimuval kontsertüritusel osalemiseks 630
eurot;”; 1.2 sõnastada punkt 1.17 järgmiselt: “1.17 MTÜ Krahvi
Teater 2021. a oktoobris – novembris toimuva esietenduse “Hullu
professori komejant” korraldamiseks 450 eurot;”.
n

Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Kinnitati Otepää Vallavalitsuse infoturbepoliitika.

n

Määrati Vana-Otepää külas asuva Viinamäe katastriük-

26.04.2021

suse (katastritunnus 63602:001:1371) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Viinamäe, koha-aadress Viinamäe, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2
katastriüksuse kohanimi Metsakohina, koha-aadress Metsakohina,
Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Virulombi tn 15

n

katastriüksuse kasutamise sihtotstarbeks elamumaa.
Anti Tiit Juhani’le projekteerimistingimused Nüpli külas

n

Karja kinnistul elamu, abihoonete ja tugimüüri ehitusprojekti
koostamiseks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 11. jaanuari 2021. a korraldus nr 2-3/9 “Tiit Juhani’le projekteerimistingimuste andmine”.
Anti 3D Infra OÜ-le ehitusluba Nüpli külas asuval Arumäe

n

kinnistul elamu püstitamiseks.
Anti Skygroup OÜ-le ehitusluba Nüpli külas asuval Arumäe

n

kinnistul elamu püstitamiseks.
Anti Sinukodu Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Otepää valla-

n

siseses linnas asuval Savikoja tn 6 kinnistul elamu püstitamiseks.
Otsustati algatada Otepää vallasiseses linnas asuva Põllu tn

n

19 katastriüksuse detailplaneering.
Otsustati algatada Vidrike külas asuvate Kiisu ja Särekalda

n

katastriüksuste detailplaneering.
n

Määrati tervisetoetus kuuele isikule kogusummas 417 eurot.

n

Anti Vana-Otepää külas asuva Vana-Otepää mänguväljak

kinnistu (registriosa nr 8082150, katastritunnus 63601:001:0417,
pindala 5961 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa)
otsustuskorras MITTETULUNDUSÜHINGU VANA-OTEPÄÄ
KÜLASELTS (registrikood 80219793, aadress Kortina VanaOtepää küla) tasuta kasutusse.
Seati Kuigatsi külas asuva Pihla kinnistu kasuks reaalservi-

n

tuut.
n

Määrati Andrea Works OÜ-le 2021. a valmiva lühifilmi “Uibo

Talu” tootmiseks 200 euro suurune kultuuriürituse toetus.
n

Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021.

a korralduse nr 62 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse
korraldamise toetuse määramine“ punkti 1 alljärgnevalt: 1.1 alapunkt 1.5 sõnastada järgmiselt: „1.5 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 250 eurot 2021. aasta I poolaastal toimuva ürituse
„Kanuumatk“ korraldamiseks“; 1.2 alapunkt 1.9 sõnastada järgmiselt: „1.9 MTÜ ARULA KÜLASELTS 250 eurot 2021. aasta II
poolaastal toimuva ürituse „Arula esmamainimise 602. aastapäeva
tähistamine “ korraldamiseks;“.
n

Tunnistati kehtetuks OÜ-le Urmi antud taksoveo sõidukikaart

TVSK020424.

Kui vajate nõu ja arvutiabi pindalatoetuste taotlemisel e-PRIAs,
siis Otepää valla inimestel on kodulähedane võimalus
Sangaste kultuurimajas 12. mail kell 10.00-18.00.
Palun aeg eelnevalt kokku leppida telefonil 5238902 või
e-posti aadressil selliseell@gmail.com.
Ell Sellis
Maaelu Edendamise Sihtasutuse konsulent

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 20. mail.

6. mai 2021

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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1. mail avati Nõunis hotell

Otepää Vallavalitsuses
saab tööd

A

ga mitte tavaline, vaid putukahotell.
Teeme ära! seltskond kutsus sel aastal
üles märkama ja toetama meid ümbritsevat elurikkust. Eesti loodusele saab igaüks ulatada abikäe, aidates hoida, luua ja taastada elurikkusele sobivaid tingimusi kõikjal meie ümber.
Olime meiegi Nõuni noortega kaasa löömas.
Margit Otepää Looduskeskusest rääkis meile
huvitavalt putukate toimetamistest – kes piniseb,
kes sumiseb, kellele meeldib mätta alla pugeda,
kes valib elukohaks võimalusel tammepuu, kes
on õnnelik kivide vahel peidus olles jne. Vahepeal
sekkus meie jutuajamisse Nõuni järve roostikust
kõlav hüübi hääl, eks temalgi oli üht-teist arvata.
Tegime kiirelt eskiisprojekti, arutasime läbi
materjalivaliku ning tegudele. Kes suundus järve
äärde kõrkjaid korjama, kes hakkas lauamaterjali
saagima ning siis kõik üheskoos ehitama. Vahva,
kõik said proovida drelliga kruvimist ja puurimist,
haamriga toksimist, käsisaega sahkatamist, labidaga kaevamist. Töö oli vaeva väärt – kaks putukahotelli said kasutusloa. Põnev on, millal kolivad
sisse esimesed asukad.
Tühi kott ei seisa püsti, värskes õhus tööd teinu
kõht läheb tühjaks. Kanapasta, kaneelisaiakesed
ja tagatipuks jäätis said otsa niuhti. Aitäh sulle
talguline Hade, Miia, Elerin, Mathias, Cäthy,
Margit ja Terje, et ulatasid abikäe. Aitäh ka meie
toetajatele, ilma puidumaterjalita, aukudega telliskivideta, tööriistadeta ja maitsva kõhutäieta
ikka hotelli ei ehita.
Ka 23. aprill, jüripäev, oli sel aastal natuke teistsugune. Jüripäeva on meie kandis ikka tähistatud.

tugiisik

• Erivajadusega täiskasvanu abistamine Otepää valla territooriumil, juhendamine ning toetamine. Töö on osakoormusega.

Nõuded kandidaadile:

• vähemalt üldkeskharidus;
• omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge
pingetaluvus;
• tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest seadus näeb ette vangistuse ja teda ei ole karistatud tahtlikult toime
pandud kuriteo eest;
• lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest.

Kasuks tuleb:

• eelnev töökogemus erivajadustega inimestega;
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• täiendkoolituse võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks saata oma sooviavaldus, haridust tõendav dokumendi koopia
ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-posti
aadressile: vald@otepaa.ee kuni 31.05.2021.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032 (Kadri Sommer).

Kas siis teatevõistlustega peredele või orienteerumisega või lihtsalt lõkkega. Sel aastal ühinesime
Ajakeskus Wittenstein kutsega pidada maarahva
tähtsaimat püha jüripäeva üle-eestilise suursündmusega Jüriöö Märgutuled 2021 ja näidata, et
Eestimaa küla elab.
Kuigi ilm oli selline, et hea peremees ei ajanud
koera ka välja, rääkimata heast perenaisest, kes ei
ajanud ka planeeritud lustisõiduks hobust välja.
Aga hobused olid Pärdu talus kohal, siiski oma

aias. Nautisid koos meiega õhtuvidevikus jürituld, kuulasid koos meiega telefoni vahendusel
Jaagupi kontserti, nuusutasid mõnusat lõkkel
sossutatud vahukommilõhna, noogutasid kaasa,
et lõkkes küpsetatud kartulid on nämmad ning
olid üliõnnelikud, et külakostiks kaasa võetud leib
oli peopesal nii maitsev. Olime õnnelikud meiegi,
lõkketuli on mõnus ja loob emotsiooni.
Marika Viks

50+ vanuses inimestel on võimalus vaktsineerimisele
registreeruda
Alates 3. maist oodatakse COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki 50-aastaseid või veel sel aastal
50-aastaseks saavaid inimesi. Samuti on endiselt
oodatud vaktsineerima COVID-19 riskirühma
kuuluvad inimesed sõltumata vanusest. Vaktsineerimise aja saab broneerida kas digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee, helistades kohalikku haiglasse või eraraviasutuse registratuuri.
„Maikuu jooksul avame vaktsineerimise võimaluse järk-järgult kõigile soovijatele. Oluliselt
kasvanud vaktsiinitarned võimaldavad alustada
vähemalt 50-aastaste kaitsesüstimist ning mai
teises pooles avada võimaluse juba ka 16-49-aastastele,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
„Vaktsineerimine päästab elusid, vähendab
haiglaravi koormust ning võimaldab järk-järgult
piiranguid leevendada, ühiskonda avada ja tavapärasema elukorralduse juurde naasta. Seetõttu
on väga oluline, et igaüks meist vaktsineerimise
võimalust kasutaks.“
Endiselt oodatakse vaktsineerima ka kõiki
vähemalt 16-aastaseid COVID-19 riskirühma
kuuluvaid inimesi. Riskirühma kuulumise kohta
saab inimene infot oma perearstilt või patsiendiportaalis digilugu.ee avalehel jaotuses Minu
andmed. Haigekassa koostas riskirühma kuuluvate inimeste nimekirjad jaanuari alguse seisuga
ning nendele inimestele on digiregistratuuris
vaktsineerimisaja broneerimise võimalus samuti
avatud.
„Vaktsineerimise maraton on jõudnud ühe
olulise tähiseni: suurem osa riskirühmadesse kuuluvatest inimestest on praeguseks vaktsineerimise
võimaluse saanud. Seetõttu on vaktsineeritavate
sihtrühmadega edasiliikumine igati tervitatav,“
ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi.
„Riikliku vaktsineerimiskava peamine eesmärk
oli vaktsineerida esmalt eakad ja krooniliste
haigustega inimesed, et kaitsta ühiskonna kõige
haavatavamat osa. Riskirühmade vaktsineerimi-
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sel on endiselt võtmeroll perearstikeskustel, sest
perearstidel on terviklik ülevaade nimistusse kuuluvate inimeste terviseseisundist ning usalduslik
suhe patsientidega.”
Perearstid kutsuvad üles kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi, kellega ei ole perearstikeskuse
poolt veel ühendust võetud, endast ise perearstikeskusele teada andma, kuna patsientide kontaktandmed võivad olla muutunud.
Ametlik info COVID-19
vaktsineerimise kohta: www.
vaktsineeri.ee.
Korduma kippuvad küsimused: https://kkk.kriis.ee/et
Infot selle kohta, kuidas
toimub vaktsineerimine
perearstikeskustes, leiate
perearstide seltsi kodulehel
aadressil www.perearstiselts.
ee ja oma perearstikeskuse
kodulehelt.
Kuidas broneerida vaktsineerimisaega:
Vaktsineerimine on avatud kõikidele 50-aastastele ja vanematele ning sel aastal 50-aastaseks
saavatele inimestele.
Lisaks on vaktsineerimine avatud kõikidele vähemalt
16-aastastele riskirühma kuuluvatele inimestele.
Kontrolli, kas kuulud riskirühma patsiendiportaalist
digilugu.ee.
Vaktsineerimisaja saad digiregistratuuri kaudu, kuhu vaktsineerimisaegu lisatakse vastavalt riiki saabuvatele vaktsiinikogustele või helistades haigla

või vaktsineeriva eratervishoiuasutuse registratuuri. NB! riskirühma kuuluvatel inimestel on võimalik vaktsineerimiseks aeg broneerida nii perearstikeskusesse kui ka mõnda teise tervishoiuasutusse.
Täpsemaid võimalusi näete aadressil digilugu.ee.
Digiregistratuuris aja broneerimist juhendavad
ka vabatahtlikud telefonil 6003 033, kõnesid võetakse vastu iga päev kell 10-14.
Haigekassa

Head otepääkad!
Kutsun teid kõiki üle vaatama enda garaažid ja kuurid, et
ripakil ja üle olevad jalgrattad vallamajja tuua!
Paljud lapsed, noored ja täiseas vallakodanikud ihkavad
endale kaherattalist abimeest, kuid raha selle soetamiseks
napib.
Oleme sotsiaalteenistusega valmis rattaid abivajajatele
edastama ja teile toodud ratta eest suurt tänu edasi ütlema.
Oleksime rõõmsad kui sõiduriistad oleksid puhtad ja sõidukorras!
Võtke meiega julgesti ühendust!
Kadri Sommer
Sotsiaalteenistuse juhataja
kadri.sommer@otepaa.ee
+272 766 4825; 53033032

Keskkonnaloa muutmise
taotluse menetlusest
teavitamine
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus on esitanud avalduse
kehtiva vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324966 muutmiseks, milles taotletakse vee erikasutuse keskkonnaloas
lubatud põhja- ja pinnaveevõtukoguste suurendamist, kuna
kunstlume toomiseks vajamineva vee kogus on kasvanud.
Tegevuse asukoht on Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4
kohaselt peab vallavalitsus avaldama seitsmepäeva jooksul
keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse
saamise kohta.
Keskkonnaloa andmine/muutmine otsustatakse hiljemalt
90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.
Dokumendiga on võimalik tutvuda
https://kotkas.envir.ee/documents/d/50654-4208a49551bf242cb69046fe0a890a8108a90b4726b17359decd06587ad8117b
Monika Otrokova

PUKA KOOL võtab tööle majahoidja
1,0 ametikohta alates 4. juunist 2021.
Ootame kandideerima kui Sul on tahe ja valmisolek töötada
välitingimustes. Sa oled kohusetundlik, aus ja ei pelga füüsilist tööd. Sulle meeldib puhtus ja kord ning Sa oled hoolas
ja korrektne oma tööülesannete sooritamisel.
Saada oma sooviavaldus meiliaadressil: margot.keres@
puka.edu.ee hiljemalt 21. maiks 2021 või küsi lisainfot telefonil 53739107.
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Kultuurikalender

Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481
Laupäeval, 8. mail kell 15:00 Otepää Lipuväljakul Otepää valla aasta ema tunnustamine.
Esinevad: ansambel "Lõõtsa väntsutajad", pisike luuletüdruk Matilda Leopard, kitarrist
Pelle Põldma. Korraldab: Otepää Kultuurikeskused, Otepää Naisselts, Otepää vallavalitsus.
Lisainfo: Otepää Kultuurikeskused loomejuht Birgit Leopard, Tel. Nr: 5853 5109

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
Pühapäeval, 15. mail kell 12:00 kutsuvad Sangaste Kultuurimaja ja Rahula Aiandustalu
Rahula Aiandustalu aiapäevale koos " Maakodu" tegevtoimetaja ja suure aiahooliku Eva
Luigasega.
LÜKKUB EDASI!

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
Reedel, 7. mail kell 18:00 Puka Kultuurimajas "Puka näputöömeistrite käsitööd" näituse avamine. Külastajate arv on piiratud! Vajalik eelregistreerimine tel. 555 33 564, Katrin Uffert.
Laupäeval, 15. mail kell 9:00 – 12:00 Puka GARAAŽIMÜÜK: Müümine on võimalik avada oma
maja ees või Puka staadioni parklas. Teeme oma kodud korda ja leiame igale asjale uue
omaniku. Puka kultuurimaja pargis on avatud talukaupade ala ja ka aia- ja taimekaupade
tänav. Registreerimine ja info Tel.Nr: 555 33 564, Katrin Uffert.

6. mai 2021

Headuse maja

LUGEJA KIRJUTAB
Siin ta on – kesklinnas seisev hoonete
kompleks – Otepää Tervisekeskus.
Perearstide kabinetid, registratuur, labor,
silmaarst, teisigi kabinette – uues hoones.
Röntgen, hambaarst, õendusosakond,
hooldusosakond – tundmatuseni muudetud vana haiglahoone. Tervisekeskuse kompleksi kuulub ka Palupera mnt
ääres asuv hooldekodu, kuhu kuuldavasti
lähiajal hakkab kerkima juurdeehitus.
Kiidusõnad Otepää vallale oma inimeste kõige kallima vara – tervise hoolitsuse eest.
Tervisekeskusesse pöördumegi erinevate muredega, et saada ravi ja leevendust oma tervisele.
Kõige tähtsamad ja vajalikumad on
siin töötavad inimesed – perearstidest
kuni hooldajate ja tehnilise personalini. Tuleme konsultatsioonile ja retsepti saama. Tõsisema terviserikke korral
osutub vajalikuks jääda õendusosakonda. Või hoopiski hooldeosakonda palatisse nr. „Viimane kodu“ – voodi, kapp,
potitool – paariks aastaks, 5-6 aastaks –
kui vanaks saada kellelegi elupäevi on
antud. Voodihaigel on raskem harjuda
oma „uue koduga“, kõndija liigub rulaatori abil.
Puhtus, see vaheldusrikas toit, erinevad
salatid, küpsetised. Kõige meeldivam on
aga rahulik teenindamine, naeratus näol.
Kerge see ei ole – vanemas eas
muutume rahutuks, lapsemeelseks, liialt
nõudlikuks. Rahu… ainult rahu... peavad
käitumismalliks võtma hooldajad.
Olen 7 kuud olnud patsiendiks õendusosakonnas. Olen aru saanud, et ainult
tugeva närvikavaga ja kõige inimlikumad
inimesed loovad siin sõbraliku õhkkonna. Kord Elvas taastusravil olles keegi
küsis: „Mis seal Otepää Tervisekeskuses
nii erilist on, et kiidetakse ja sinna tahetakse?“
Nüüd oskan vastata: kogu personal on
sõbralik, ühise eesmärgi nimel tegutsev,
ei ühtegi kurja sõna ei ole ma kuulnud.
Andres juhatab vägesid, Janek juhib
autot ja hoiab maja ja majaümbrust
korras – lahke, naljasõna huulil, naeratus silmis. Krista – õendusjuht, kannab
kohale kõik suured pakid ja kastid,

igapäev vajamineva varustusega, ise väike
ja väle.
„Õekesed“ Piert, Triinu, Airina, hele,
Tiina, Karin… ikka 24 tundi järjest tööl.
Imetlen neid: ei istu nad oma protseduuride toas tablette nimekarbikestesse
jagamas ja pabereid täitmas, nad on kogu
päeva liikvel abistamas hooldajaid, toidujagamisel, haigete vannitamisel, voodipesu vahetamisel, „rändajaid hingi“
palatisse juhatamisel.
Minu väledajalgne Kaja! Tundub, et
rõõmustad iga korba üle, mis haavale on
kasvanud, konsulteerid pidevalt perearstiga, teed oma tööd innuga. Südamest
aitäh sulle hoolitsuse eest!
Armsad hooldajad! Imetlen teie vastupidavust – 24 t käed-jalad töös, öösel
ikka saate sõba silmale, kui just mõnest
palatist jälle rahutut häält ei kosta. Hea,
et allkorrusel sai sügisel pesumaja korda!
Nüüd lisandus teie tööde hulka ka pesupesemine! Kordagi pole ma kuulnud
nurisemist töökoormuse üle.
Ülle (suur Ülle – nagu isekeskus kutsutakse) saabub hommikul tööle ja kohe
oma pakatava naeruga äratab palatites
olijad. Algab söötmine, koristamine, vannitamine – naeru ja nalja kogu päevaks.
Ülle on siin majas kõige pikema staažiga
– 18 a.
Teine Ülle (väike Ülle – vaid eristamiseks, tegelikult sportlikult tugev).

Toob sõbrapäevaks ja sünnipäevadel
lilli, munadepühaks – korvitäie värvitud
mune, tegutseb tasa ja targu nõudlikult
ajab ka nõrgemad rulaatoriga kõndima.
Ruth – sõbralik ja naerusuine, igaühega oma suhtlemismaneer. Meie joogiveega varustaja – puhas kaevuvesi jõuab
pudelis iga soovijani.
Lea – rahulik ja toimekas, lühidalt ja
konkreetselt lahendab kõik probleemid.
Ingrid – kell 16-17 sõidad sa sisse oma
suure pesuvahendite käruga, lahkudes
jätad endast maha puhtusest säravad
ruumid.
Aitäh teile kõigile tänuväärse töö eest!
Kõik kokku olete liitunud tugevaks ja
sõbralikuks kollektiiviks. Sellisena oletegi
Otepää Tervisekeskusele head mainet
loonud.
Andreselgi on põhjust uhkust tunda
oma tööka ja üksmeelse kollektiivi üle.
Tänuks jõulude ajal muusika kuulamine
ja väikesed maiustused kingiks.
Vabariigi aastapäeva puhul sai igasse
palatisse valge lillepott gümnaasiumi väikeste meistrite poolt kokku pandud.
Otepää vallal ja igaühel meist on
põhjust uhke olla oma tervisekeskuse üle.
Tänutundega kõigile
Melanie Pullerits
Foto: MONIKA OTROKOVA

Korvpalliklubi Valgamaa neljas suvelaager toimub
12.07.-18.07.2021 Värska Gümnaasiumis
Laagris osalemiseks palume registreeruda kkvalgamaa@gmail.com. Kirjutada lapse ees- ja perekonnanimi ning
sünnikuupäev. Lapsevanema või lapse eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktisiku telefoninumber.
Laagritasu (75 eurot) ülekandeid ootame MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa arveldusarvele EE112200221067236955.
Tasumise tähtaeg on 27.06.2021 ja seda on võimalik teha selle kuupäevani ka osade kaupa (makse selgitusse
kirjutada laagris osaleja nimi ja märksõna VÄRSKA SUVELAAGER. Näide: Ats Tamm, Värska suvelaager).

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 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.)

Tasutud laagritasu ja lapse registreerimise puhul, kui laps osaleda ei saa, tasume tagasi 50% osalustasust, summas
37,50 eurot. Korraldajad arvestavad kõikide lastega varem, et tagada laagrisärgid ja kõik muud vajalikud, et tõsta
laagris kvaliteeti.
Valgamaa lapsed sõidavad laagrisse bussiga (12.07) kell 09:00 Valgamaa Kutseõppekeskuse parklast
(Valga-Tsirguliina-Otepää-Värska).
NB!
Selleks et laagris osaleda, palume esitada perearsti kinnitus (tervisetõend) lapse tervisliku seisundi kohta. Tervisetõend võtta kaasa laagri toimumise kuupäevaks ning esitada see treeneritele!
Treener Brendon Paidra: tel 53426883
Treener Olver Kaljuvee: tel 53749266
Treener Kevin Kangur: tel 56745015
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Eesmärk: Olla teadlik enda tegemistest, tunda uhkust edusammude ja arenguvõimaluste üle, arendada analüüsioskust.
Tunnikirjeldus: Tutvu Keeni Põhikooli trips-traps-trulli mängulauaga kuhu oleme pannud kirja kõik põnevad tegemised ja õnnestumised distantsõppe
ajal. Joonista ka endale mängulaud ja mõtiskle tegevuste, kohtumiste, arengute jms üle, mis toovad naeratuse suule ja viivad EDASI! Alati võid lisada
ka inimesi/organisatsioone, kellele tänulik oled. Kujunda enda hinne targalt - märka positiivset ja enda panust :)
Näide:
Meie inspireerivad toidupakid on alati südamega tellitud, pakendatud ja üle antud.
Suur aitäh Kalli, Ivi, Terje ja Merle! Väga
tänulikud oleme oma sõpradele AS Sangaste Linnasest. Eestis ainulaadne helbetehas
on meie jaoks lausa erakordselt oluline!
Täname ka Kalmerit, Maarjat, Kaijat,
Iirist, Marinat, kes need pakid kenasti peredele koju toimetasid.

Kaasava eelarve hääletusele laekus 11 ideed,
mille on esitanud üksi või väikegrupis meie kooli
34 õpilast. Õpilaste teadlikkus demokraatlikest
otsustusprotsessidest ning aktiivsus koolielus
kaasa rääkida on juba suurem.
Kaasava eelarve projektid on üleval tutvumiskeskkonnas: https://kaasavkool.rahvaalgatus.ee/
schools/4

14. aprillil tutvustas Jelena Kalames õpetajaskonnale haridusprogrammi “Ettevõtlik
kool”.
19. aprillil läbisime juba ka baaskoolituse,
kus mõistsime, miks on vaja ettevõtlikkust
ning kuidas seda õppeasutuses süsteemselt
arendada. Praktiliste näidete ja põhjaliku
ülevaate järel olime “müüdud”.

Karjääriteemadest teadlikumaks saamiseks
toimus igale klassile (1.-9.) karjääritund.
Töötukassa karjääriinfo spetsialist Tuuli
Mekk selgitas väiksematega mõisteid ja
sukeldus suurematega eneseanalüüsi ja
edasiõppimise valikutesse.
9. aprillil osalesid 8. ja 9. klassi õpilased
Valgamaa haridusmessil. Kristofer Ojale
naeratas koguni loosiõnn!

Juhtkond helistas kõikidele lapsevanematele, et
paremini mõista perede olukorda distantsõppe
valguses.
Üldiselt suudavad õpilased õpimotivatsiooni hoida, veebitundide ja iseseisva töö maht on
tasakaalus, noorte iseseisvus ja tehniline taiplikkus/osavus on kasvanud.
Täname kõiki peresid kaasamõtlemise ja
positiivse suhtumise eest.

Märtsis võtsime osa Eesti noorte algatatud
aktsioonist WeMuuv. Kaasa lõid Maarja,
Marina, Jaana, Ivi, Iiris, Kersti, Maie, Gaidy
ja Kaija. Hoog sees jätkame aprill-mai liikumissarjas “Otepää liigub”.

Märtsis ja aprillis osalesid õpilased distantsõppe “vahetundides”. Õpilaste jagatud pildid/
videod lustakate ülesannete lahendamisest
koduses keskkonnas (põrand on laava, põrandad puhtaks, munadepüha tervitus ja trenn
õues) olid nutikad ja loovad.
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Otepää Avatud Noortekeskus
otsib uut logo

Distantsõpe: trips-traps-trull

22.04.2021 kinnitas Otepää Vallavolikogu
meie kooli arengukava. Arengukavas on
määratletud põhisuunad aastani 2023.
Pikemalt saab sellest lugeda juba järgmises Otepää Teatajas.

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

5. klassi õpilased kirjutasid meie Keenia
sõber Valentinele inglise keele tunnis enda
hobidest, tutvustasid ennast ja meie kodukanti. Meie kirjad viis Valentinele MTÜ
Mondo esindaja.

Lastekaitse Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel saabusid koolile
13 arvutit. Neid saame õppetöös tehniliste võimaluste parandamiseks distantsõppe perioodil ja muul ajal vajaduspõhiselt
jagada. Aitäh Kalmerile ja Maarjale kiire
tegutsemise eest!

Meie tegemistel saab silma peal hoida facebookis Keeni Põhikool ja kodulehel keeni.edu.ee
Hinne: Keeni Põhikooli meeskond koosseisus õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja töötajatega on teinud kiiduväärt tööd, kasutades ära kõiki
võimalikke ja võimatuid vahendeid/suhteid/sündmusi/mõtteid/….
Juhtkond: Kalmer Sarv, Ivi Tigane, Marina Varjun, Kaija Tamm

Otepää Avatud Noortekeskus (Otepää, Keeni ja Puka) kuulutab
välja logokonkurssi. Konkursi eesmärk on luua noortekeskustele
kaasaegne ja ühtne logo.
Ideekavandite esitamise aeg on 03.05-04.06.2021. Pärast tähtaega
esitatud ideekavandid konkursil ei osale. Konkurssi võitja saab
auhinnaks 300 eurot.
Konkursil võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.
Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et esitatud töö on
esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale
isikule.
Tingimused logo ideekavandile:
* Logo peab seonduma ja andma edasi noorsootöö olemust/
tööd noortega;
* Kujutis logol peab olema selge ja üheselt mõistetav;
* Logol võib kasutada teksti „Otepää Avatud Noortekeskus" või
„Otepää Noortekeskus“;
* Logo peab olema kasutatav ka oluliselt vähendatud või suurendatud kujul;
* Logo peab olema kasutatav trükistel ja veebis ning kangal trükituna;
* Logo tuleb esitada nii must-valge kui ka värvilisena;
* Logo peab esitatud olema .pdf formaadis. Konkursi võidutöö
esitajal tuleb logo vormistada vektorgraafilisena (formaadid .ai,
.cdr või .eps).
Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:
* Logo originaalsus ja kaasaegsus;
* Logo kasutamise võimalusterohkus eri meediumites;
* Logo atraktiivsus ja mõistetavus.
Ideekavandid tuleb saata e-posti aadressil: Katlin.Nukka@otepaa.
ee, e-kirja teemaks palume märkida „Logokonkurss" hiljemalt
04.06.2021 kell 17.00. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi,
e-aadress, telefon). Lisatud peab olema ka kavandi idee kirjeldus.
Valiku esitatud tööde hulgast teeb Otepää Avatud Noortekeskuste poolt moodustatud komisjon. Komisjonil on õigus sobiva
kavandi puudumisel kuulutada konkurss nurjunuks ja jätta auhind
välja andmata. Ideekonkursi tulemus avalikustatakse Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee hiljemalt 28.06.2021.
NB! Autoritasu sisaldub konkursi auhinnarahas.
Lisainfo: Kätlin Nukka
Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja,
tel 5332 6699			
				

Monika Otrokova

Otepää Muusikakool
laieneb Keeni Põhikooli
Alates 2021. aasta septembrist laiendab
Otepää Muusikakool oma tegevust muusikahariduse andmisel Keeni Põhikooli tänu
direktor Kalmer Sarve initsiatiivile ning
Otepää valla toetusele.
Sügisel alustatakse õppetööd kahel erialal klaver ja klassikaline kitarr. Õpilasi võetakse
vastu esialgu 1. klassi.
Meil on väga hea meel, et saame valla ainsa muusikakoolina viia laiapõhjalise ning
kvaliteetse pilliõppe aina rohkemate noorte
muusikahuvilisteni.
Muusikalised katsed sisseastumiseks 1.
klassi toimuvad Keeni Põhikoolis 02.06.2021
alates kell 12 - 15.
Otepää Muusikakoolis toimuvad katsed sisseastumiseks eelkooli ja 1. klassi 31.05.2021
- 01.06.2021, mõlemal päeval alates kell
13 - 18.
Palume katsetele eelnevalt registreeruda
muusikakooli telefoni (53033037) või meiliaadressi (muusikakool@otepaa.ee) kaudu.
Helen Kirsi
Otepää Muusikakooli direktor
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Mida Tartu Maratoni raja KAH-ala metsa
majandamise kavast teada saab?
RMK on oma kodulehele välja pannud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade metsatööde kavade projektid ja saatnud teate
nende valmimisest ka kõigile ettepanekuid
esitanutele.
Neis tänaseks veel kinnitamata kavades
oleme kirjeldanud oma vaate, kuidas ja millises tempos võiks konkreetsetel aladel metsatöödega tegeleda.
Metsaülemana ma tean, et nimetatud metsaosa on erilise tähtsusega spordiinimestele,
sest Klubi Tartu Maraton suusarada läbib ala.
Seda teadmist ning meile saadetud ettepanekuid arvesse võttes olemegi teinud metsatööde kava projekti lähemaks kümneks aastaks.
Mida kava lugedes silmas pidada?
Kava alguses anname ülevaate vastaval alal
kasvavast metsast: kui suur osa sellest on
majandatav ja mittemajandatav, mis vanuses
too mets on ja mis puuliigid seal kasvavad.
Seejärel kirjeldame kavas, arvestades laekunud ettepanekuid ja oma kogemusi, kuidas
sealset metsa lähema 10 aasta jooksul võiks
majandada. See kava ei ole kinnitatud, vaid
ka sellele saab tagasisidet anda ja ettepanekuid esitada.

Hea lapsevanem!

Metsatöösid plaanime vaid ühes metsaosas Hellenurme külast kagus, kus oleme
plaaninud teostada lageraie (LR). Pööran
tähelepanu, et kokkuvõttes küsimus ei ole
selles, mis nime all ja kui suurel pindalal
metsas raieid tehakse. Küsimus on selles,
milline näeb raiutud ala välja peale raietegevust, kas seal on piisavalt valgust ja ruumi
uute puude väljakasvatamiseks ja kuidas
on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti
sobitatud. Kultuuriliste, sotsiaalsete, ökoloogiliste ja majanduslike aspektide vahel on
vaja leida kompromiss, siis on metsa majandamine jätkusuutlik.
Lageraie ei tähenda KAH-aladel metsa
täielikult lagedaks raiumist. Kui meil on
silme ees lageraiealad üksikute säilikpuudega, siis KAH-aladel on võimalik ja ka
vajalik neid säilikpuid jätta alale mitu korda
rohkem, eriti raja äärde. Samas on Klubi
Tartu Maraton avaldanud soovi eemaldada
raja äärest puud, mis takistavad lume jõudmist rajale.
Miks siis ikkagi ei raiuta alati nii, et metsa
ilme säiliks senisel kujul? Uutele puudele ei
jätku liiga tiheda metsa all arenemiseks piisavalt valgust ja toitaineid. Nende puudujää-

gi parandamiseks ei piisa ka sellest, kui uusi
puid väljaraiutute asemele istutada. Kui toitu
ei jätku ja valgust on vähe, siis need noored
puud hästi ei kasva. Vaja on kriitilist pindala
lagedat ala, et uued, valgusnõudlikud puud
hakkaksid edukalt kasvama. Metsa kasvatades peame alati raiuma lagedaks vähemalt sellise pinna, et uued puud suudaksid
kasvama hakata.
Tulles seadusandluse juurde ja kasutades
tööde kirjeldamiseks terminit lageraie, ei
keela keegi metsaomanikul teha metsa väikeseid häile või raiuda puid hajali. Säilik- ja
seemnepuudena on võimalik kasvama jätta
palju rohkem puid kui seaduses lageraie
korral nõutud. Lageraie nime all tehtud
raietööd võivad välja paista samamoodi nagu
valikraie või mõne muu raieliigi korral tehtu,
kui me seda vaid soovime. Valik- ja turberaiete nime all tehtav on aga hoopis enam reglementeeritud, kasvama ei saa jätta rohkem
kui nõutud.
Lisaküsimuste korral võtke minuga ühendust!
Risto Sepp
RMK Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee

Hea lapsevanem!

Õues võib juba väikestes gruppides treenida ja kutsume lapsi jalgpallitrenni.
Avame mai kuus uue treeningrühma 6-7aastastele
lastele ning võtame juba toimivatesse treeningrühmadesse juurde 8 kuni 15aastaseid lapsi.
Treeningud toimuvad hetkel Kääriku kunstmuruväljakul ja Otepää Gümnaasiumi staadioni miniarenal.
Mai teisest poolest toimuvad kõik treeningud juba
Pühajärve ääres Aedlinna jalgpalliväljakul. Esimene
kuu on proovikuu ja tasuta.
Lisainfo saamiseks või treeningutele registreerimiseks võta ühendust meie noortetreeneri Martin Raid’ga
– martinr@fcotepaa.ee või tel. 5622 4920.
FC Otepää

TULE KODIJÄRVE KOJU

TEGEVUSJUHENDAJAKS
Tegevusjuhendaja töötab psüühilise erivajadustega inimestega, juhendades ja toetades neid nende igapäevatoimingutes (nt toiduvalmistamine,
koristamine, hügieenitoimingud, huvitegevus jm
lihtsamad tegevused).
Aitab suhelda ja kontakti hoida elanikel lähedastega; hoiab korras tööd puudutava paberimajanduse ning fikseerib päeva jooksul toimunu kalenderplaanis.

Tööd tehes tagab tegevusjuhendaja sõbraliku
ja turvalise õhkkonna.

Lisainfo tööpäeviti telefonil: 51 979 046
(Moonika)

			
www.hoolekandeteenused.ee
				
hoolekandeteenused

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

KUI SA OLED
oma loomult empaatiline,
järjepidev,
kohusetundlik, hea suhtleja
ja meeskonnatöötaja

JA SUL ON
• vähemalt keskharidus ja
soovitavalt tegevusjuhendaja kutse
või sobiv kõrgharidus,
• arvuti kasutamise oskus
vähemalt algtasemel,
• eesti keele oskus.

SIIS KANDIDEERI
CV Keskuse kaudu
või kirjuta e-postile: varbamine@
hoolekandeteenused.ee
märgusõnaga “Kodijärve TJ”.

MEIE PAKUME
• Graafikujärgset täiskoormusega
vahetustega tööd E-P;
• 7-päevast lisapuhkust;
• väljaõpet ning täiendkoolitusi;
• vahvaid ühisüritusi koos perega
ning toetusi erinevatel elusündmustel.

Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui ootavad midagi.
Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe, võib-olla ka mure lähedase pärast – Sind peab jätkuma kõigi ja kõige jaoks. Aga kuidas Sul endal läheb? Kuidas Sul päriselt läheb?
Kutsume Sind üles kõige keskel märkama ka iseennast ja oma vajadusi. Lasteabi pakub tuge mure või
segaduse korral. Helista 116 111, kirjuta info@lasteabi.ee või vestle www.lasteabi.ee kaudu.
Veebilehelt www.tarkvanem.ee leiad infot laste kasvatamise kohta ja nippe, kuidas iseennast hoida
ja toetada.
Oleme Sinu jaoks olemas!

6. mai 2021

M ahetootmise ettevõte võtab
pika- ja lühiajalisele rendile põllu- ja rohumaid. Heizung.oy@eesti.
ee; tel 511 3543

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Elektritööd

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku, sõelmeid. Veo- ja tõsteteenus 3,5t kraana. Tel: 5291256
Muruniitmise teenus, kaevetööd,
üldehitustööd. Tel 53439100
Pere otsib enda suvekodule 8 km
Otepäält hoolivat majahoidjat aastaringselt nii sise- kui välitöödele.
Soovijatel palun helistada 5048392.

520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
Müüa lõhutud küttepuud teile sobivas mõõdus. Tel 5260859
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835
Müüa ehituslikku saematerjali lauad, prussid. Pakume transporti
alates 1 m3. Tel 56837161

Helmi-Aakre karjäär müüb ehitustöödeks, teede ja platside ehituseks
ja remondiks sõelumata ehitusliiva. Hinnad kokkuleppel. Transpordi
võimalus. Info tel. 5148125
KIVIRAIDURI TEENUSED
Tel 5107312.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Olete oodatud
minu salongi

NAILSTIME
Tehvandi hotellis.
Geelküüned,
geellakk,
pediküür.
Aja broneerimiseks
või lisainfo saamiseks
helistage 53421809.
Margit Mõistus
Facebook: geelküüned/
geellakk by Margit

16.05.2021 kell 9.00-16.00 toimub
kevadlaat Otepääl Maxima poe
taga haljasalal. Tel 56618707

Tehnikahuviline ostaks neljarattalise sõbra! Uus või
vana, katkine või terve, auto
või traktor. Kõik pakkumised
oodatud! Ümbervormistamine kohe! 5356 1164

Siiri Rannik

09.11.1946 - 24.04.2021

Aivo Maiberg

11.10.1936 - 25.04.2021

Mälestame head majanaabrit

KALJU VALGET
Kallis Reet,
südamlik kaastunne abikaasa

Lembit Saar

Kliinikumi uus Mammobuss Lõuna-Eestis
Tänavu on rinnavähi sõeluuringule oodatud naisterahvad sünniaastatega
1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971.
Ühtlasi, erinevalt varasemalt, on 2021. aastal sõeluuringule oodatud
nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata naisterahvad.
Sõeluuringule pöördumiseks palume registreeruda telefonil 731
9411 tööpäevadel kell 8.00–16.00.

Kliinikumi Mammobuss ootab teid:
19. aprill–14. mai, Võru Polikliiniku ees, Jüri 19a
17. mai–21. mai, Antsla Tervisekeskuse hoovis, Koolitee 12
25. mai–28. mai, Tõrva Tervisekeskuse hoovis, Tartu 1
31. mai–11. juuni, Valga Haigla ees, Peetri 2
14. juuni–25. juuni, Otepää Vallavalitsuse ees, Lipuväljak 13

Lembit Saar

12.06.1957 - 28.04.2021

ja

Anne Peetersood
mälestades.
Siiras kaastunne lähedastele.

Südamlik kaastunne Markole isa

VAMBOLA TIIRMAA

Nahakasvajate mobiilne diagnoosikabinet
Nahakasvajate mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtud kiirendavad
inimeste õigeaegset jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. Mobiilne kabinet on varustatud kaasaegse
aparatuuriga nahakasvajate diagnoosimiseks, kus võtavad vastu
nahahaiguste arst Ene Pärna ja õde Maili Maalmann.
Vastuvõtule broneerimine toimub kliinikumi etteregistreerimiskeskuse telefonil 731 9100 või kodulehelt. Nahaarsti vastuvõtule
pöördumiseks ei ole tarvis perearsti saatekirja, ravikindlustatud
isikutel tuleb tasuda tavapärane visiiditasu 5 eurot.
11. mai, Võru Spordihall, Räpina mnt 3A, Võru
25. mai, Otepää, kiirabi kõrval olev parkla, Tartu mnt 1B

Täname südamest kõiki, kes avaldasid kaastunnet
ning tulid ära saatma
kauaaegset pedagoogi

Ilmi Puhmi

lahkumise puhul.
Pühajärve - Rõngu
Puhkpilliorkester

Elutuli süttis, elutuli põles,
elutuli väreles ja kustus...

Naabripered Kaasiku majast

Sinaida Ernitsat
Avaldame kaastunnet
Marko Tiirmaale kalli

Avaldan kaastunnet omastele.

isa

isa

Naaber Anneli

lahkumise puhul.

lahkumise puhul.

EELK Sangaste Püha Andrease
kogudus

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Andresele
ja teistele lähedastele
kalli ema, vanaema ja abikaasa

Mälestame firma algusaastate
tarka nõuandjat

SIIRI RANNIK

03.05.1926 -05.11.1993

surma puhul.

kaotuse puhul.

95. sünniaastapäeval.

Head mälestust hoides leinavad

Leonid ja Maie

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Annika, Urve, Ülle ja Marek

ENDEL TOOM

Sügav kaastunne Eikile ja Evele

9. 11.1946 - 24.04.2021

Siiras kaastunne Eikile ja Evele
kalli ema ja ämma

Armsat langu leinab ja
avaldab südamikku kaastunnet
lähedastele

SIIRI RANNIKU

SIIRI RANNIKU

kaotuse puhul

kaotuse puhul.

Kadri

Merike, Eve ja Reet

Kolleegid vineeritehase
I vahetusest

See armas
kellest äkki jäime ilma,
on tegelikult alles meie sees.
Ta on nii ligi,
et ei torka silma,
nii nagu valgus tolmukübemes...

SIIRI RANNIK

12.08.1928-07.04.2021

9.11.1946 - 24.04.2021

Lähedased: Jan-Ander ja Annely Kundla

leinavad abikaasa
ja lapsed peredega.

Mälestan

Südamlik kaastunne
Marko Tiirmaale kalli

Kui juhtub nii, et ema läheb ära
ja teda hoida me enam ei saa
jääb tühjaks tuba, päike kaotab sära
kuid hell mälestus temast elama jääb.

SIIRI RANNIK

KÜ Männi elanikud

lahkumise puhul.

Valgamaa Spordiveteranide
Selts langetab leinas pea

Enno Raudseppa

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele.

"Kalla kallis Isa käsi
rahu minu südame"

Südamlik kaastunne
Marko Tiirmaale
perega armsa

Mõni hetk on elus valusam kui teine
mõni hetk on valus, väga-väga valus.

On ääretult kurb,
aeg seda ei muuda.
Ja kuidas ka ei paluks,
Sa tulla ei suuda.

VAMBOLA TIIRMAA

Maga vaikselt, puhka rahus südamed on Sinuga …
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Avaldame kaastunnet
Reet Mägisoole poegadega kalli

LEMBIT SAAR

Küsige tuulelt, kuhu ma lähen,
teadke, et päiksena kaitsma jään teid.
Linnuna lendan ja mõne tähe
õhtuti süütan, mis ühendab meid...

Südamilk kaastunne onu Reinule perega kalli abikaasa, ema ja
vanaema kaotuse puhul

SIIRI RANNIK
Hiie ja Üllar peredega, Lea

Hällist hauani, viimse õhtuni
juhib Jeesus elusõudu…

Südamlik kaastunne
Marko Tiirmaale
perega kalli isa ja vanaisa

Vambola Tiirmaa

igavikku lahkumise puhul.

Mälestame kallist klassikaaslast
ja tunneme südamest kaasa
lähedastele.

Maarja koguduse koor

Otepää Keskkooli 38. lend

EELK Otepää Maarja kogudus

Vambola Tiirmaa

kaotuse puhul.
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Hundisoo piirkond areneb

K

oroonaviirusele ja sellest tingitud
piirangutele vaatamata on elu
Otepääl edasi liikumas. Hundisoo piirkonnas toimetavad ettevõtted
on kriisis kenasti ja suuremate probleemideta hakkama saanud. Viimasel aastal on
rajatud piirkonda päikeseparke rohelise
energia tootmiseks ning märkimisväärselt
on korrastatud ka üldist väljanägemist.
Käimas on üldplaneeringu protsess,
aset on leidnud esimesed koosolekud
ning arutelud. Piirkonnas maavaldusi
omav UPM-Kymmene Otepää OÜ on
samuti kaasatud ning käesolev artikkel
ongi peamiselt just üldplaneeringu protsessist ajendatud. Otepääle kohaselt on
antud küsimuses tekkinud palju linnalegende alates UPM´i tootmise olulisest
suurendamisest kuni pelletitehase rajamiseni välja. Saan kinnitada, et ettevõttel
selliseid plaane ei ole ning tegu on selgelt
väljamõeldisega.
Maailm meie ümber on kiires muutumises ning üheks suurimaks riskiks tootmisettevõtte jaoks on tooraine puudus.
Viimastel aastatel on metsandussektoris
olnud lisaks raiemahtude vähendamisele
teemaks üldine raierahu kevadperioodil.
Tootmisettevõtte jaoks tähendab selline
muutus kahte valikut – kas seisata tootmine täiendavalt kaheks kuuks aastas või

luua võimalused suurema toorainemahu varumiseks ja hoiustamiseks, et antud
periood üle elada. Tootmine ja piirkonnas stabiilse töö pakkumine on meile
oluline, seetõttu on juba kaks aastat
tagasi algatatud detailplaneering eesmärgiga rajada täiendav laoplats vineeritehase ning Hundu/Duende motelli
vahelisele alale. Antud planeering on
keskkonnamõjude hindamise faasis ning
loodame täiendava platsi rajamist alustada hiljemalt järgmise aasta suvel.
Piirkonna elanikud on väljendanud
muret Hundisoo ettevõtete mürataseme
osas. Tuleb nõustuda, et tööstus toob alati
kaasa teatava keskkonnamõju – suurema
liikluskoormuse piirkonna teedel, energiatootmise, müra, valguse jne.
Sellele vastukaaluks on paljudel piirkonna elanikel võimalus käia tööl oma
kodu lähedal ning teenida piirkonna keskmisest kõrgemat palka. UPM-Kymmene Otepää OÜ täidab oma tegevuses
Eestis kehtivaid norme. Ettevõte omab
riiklikku keskkonnakompleksluba, mis
on kõigile tutvumiseks avalikult kättesaadav. Oleme sertifitseeritud muuhulgas
ka ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaadiga.
Öise müraga oli probleeme pärast
tehnoloogia muutust mõni aasta tagasi
ning läbi viidud mõõtmised näitasid öise

mürataseme piirnormi – mis on 45dB,
ületamist 1-2 dB – võrra. Probleemi ilmnedes tegime täiendavad investeeringud
ning viisime ettevõtte poolt tekitatava mürataseme summutite paigalduse
ning ventilatsiooniseadmete vahetusega
lubatud piiridesse. Keskkonnaamet kinnitas peale läbiviidud tegevusi ning korduvaid mõõtmisi mürataseme vastavuse
piirnormidega.
Lisaks juba varem algatatud planeeringule oleme teinud ettepaneku ka üldplaneeringu protsessis. Valla üldplaneering
määrab piirkonna maakasutuse juhtotstarbe järgnevatel kümnenditel ning
vaatamata asjaolule, et UPM-il lähiaastatel Otepääl tootmismahtude suurendamise plaane ei ole, soovime siiski luua
võimalused pikemas plaanis ettevõtluse
arenguks Otepää Hundisoo piirkonnas.
Hundivälja kinnistu, oleme planeerinud
jagada kruntideks ning luua eeldused
näiteks päikeseenergia tootmiseks sellel
alal.
Hundisoo piirkond on olnud tööstusala juba ligemale 100 aastat ning antud
ala arendust toetavad ka mitmed arengukavad. Üks viimaseid neist on 2020. aasta
detsembris valminud Rahandusministeeriumi poolt tellitud ning Cumulus Consulting OÜ poolt koostatud „Kagu-Eesti
tööstusalade uuring“. Uuringu punktis

3.3.1 on välja toodud Otepääl asuv Hundisoo tööstusala kui üks perspektiivseid piirkondi, kus oleks mõistlik tööstust arendada ning luua selleks eeldusi.
Samuti on kohalik omavalitsus pidanud
oluliseks Otepää valla arenguvisioonis
märkida, et kohalik omavalitsus toetab
erasektori initsiatiivi olemasolevate tööstusalade arendamisel ja laiendamisel.
UPM-Kymmene Otepää OÜ on piirkonna üks suurimaid tööandjaid ning
oluline eksportöör. Ettevõttes töötab
250 inimest, kellest pooled on Otepää
valla elanikud. Toetudes 2020 välja antud
Ernst and Youngi metsa- ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüsile,
toob iga otsene töökoht Eesti metsa- ja
puidusektoris kaudse ja kaasneva tööhõivega teist samapalju lisaks.
Julgen väita, et Otepää on mitmes
mõttes just selline nagu ta on tänu sellele,
et piirkonnas arendatakse lisaks turismile
ka muid majandusharusid.
Hundisoo piirkonnas on tööstuse või
rasketehnikaga seotud ettevõtteid 7
ning kõigil neil on oluline roll piirkonna
arengus ja tööhõives.
Silver Rõõmussaar
UPM-Kymmene Otepää OÜ
Tehasejuht

Esmaspäeval ilmus Delfi Ärilehes artikkel
UPM-Kymmene vineeritehasest, mis mind
väga kurvastas. Kurvastasin nii inimesena,
kelle süda valutab Otepää ja selle inimeste
heaolu pärast kui ka vallavolikogu esimehena, kelle jaoks iga kohaliku lahkheli või
küsimuse lahkamine riiklikus meedias on
sügavalt ebameeldiv.
Kõigepealt arvan, et on lausvale rääkida
vineeritehase TOOTMISE laiendamisest, sest
selline võimalus lihtsalt puudub – Eestis ei
jätku selleks toorainet ehk siis kasepalki. Samas pean ma ääretult kahetsusväärseks, et
olukorras, kus vald ja vineeritehas olid avatud aruteluks, otsustasid keskkonnakaitsjad
kaasata ajakirjanduse. Olen kaugel sellest, et
laekuv maksutulu on tähtsam, kui keskkond.
Tean, kui aldis on vineeritehas lahendama
tekkivaid keskkonnaprobleeme, oleksime
ilma ülevabariigilise käratagi kompromissi leidnud, milleni tee nüüd on ilmselgelt
okkaline.
Vineeritehase vastased on ähvardanud
meeleavaldusega vallamaja ees, kui nende
nõudmisi ei täideta. See on nende õigus.
UPM-Kymmene vineeritehas pakub tööd
120-le inimesele meie vallas ja see on meie
jaoks sotsiaalselt väga oluline.
Mina ühinen selle meeleavaldusega, kus
on plakatid nagu „Jätke meile töökohad alles“ või „Käed eemale meie leivakotist“ ja ma
tean, et Otepääl on palju inimesi, kes sama
meeleavaldusega ühinevad.
Vastastikust mõistmist ja kena kevadet
soovides
Rein Pullerits
Otepää vallavolikogu esimees

Otepääle on plaanis rajada erihoolekandemaja

O

tepää Vallavolikogu otsustas oma
22. aprilli istungil anda vallavalitsusele garantii Otepää erihoolekande teenusmaja ehitamiseks.
Plaani järgi on teenusmaja kavas rajada
Otepää linna, aadressile Tartu mnt 2.
Algselt pidi hoone tulema aadressile
Kastolatsi 25, kus asub ka praegu hooldekodu. Tehti valmis ka vastav projekt
ja viidi läbi ehitushange, aga kõik pakkumused ületasid oluliselt eelarvet ning
hange tühistati.
Tulenevalt sellest muudeti algset erihoolekande teenusmaja asukohta, samuti
tehti muudatusi ruumide osas, samas
säilib teenuskohtade projektijärgne arv.
Eelpool nimetatud muudatused võimaldavad vähendada hoone ehituslikku

maksumust.
Hoone on planeeritud kahekordsena.
Hoones asub teenuseid saama 18 psüühilise erivajadusega isikut, kes elavad ühekohalistes tubades. Lisaks elutubadele on
hoonetes ühised ruumid – köögid, sanitaarruumid, ühiselu ruumid, teenindavad
pinnad. Töötajaid saab olema 4, kes ka
otseselt erivajadusega inimestele teenuseid osutavad. Erihoolekande teenusele
suunab Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse
osutamist hakkab koordineerima vallavalitsuse sotsiaalteenistus. Varasemalt on
Otepää vallavalitsus psüühilise erivajadusega inimeste igapäevaelu toetamise
teenust pakkunud vallavalitsuse hoones.
Projekti abikõlblikkuse periood on
02.07.2018 - 30.06.2022. Toetust on
saadud meetmest „Erihoolekandeasu-

tuste reorganiseerimine”.
Projekti eelarve on 686 136 eurot,
millest toetus on 432 818,64 eurot
(63,08%) ja omaosalus 253 317,36 eurot
(36,92%).
Kellele see teenus mõeldud on?

Mida teenusel tehakse?
Kogukonnas elamise teenusel elavad
inimesed koos ühe perena, jagavad ühist
elupinda ning tegevusjuhendaja aitab
neid: ajaplaneerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel,
õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures, töötamise või töösarnaste
tegevuste juures.
Inimese vajadusi ja tegevusvõimet
arvestades ostetakse temaga koostöös
hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel muretsetakse ka käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega
täisealisele, kes tuleb toime enese eest
hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamisetöödes, kuid vajab päevasel ajal
pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel
ning elamiseks eluruumi.
Teenuse eesmärk on säilitada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, et ta
Millal teenust osutatakse?
tuleks peresarnase elukorralduse juures
võimalikult iseseisvalt või väikese juhen- Teenuse kasutamine toimub ööpäevadamisega toime oma igapäeva eluga.
ringselt, kuid öisel ajal ei viibi personal

teenuse osutamise ruumides, vaid on
inimesele kättesaadav (nt telefoni teel).
Mille eest tuleb tasuda?
Inimene tasub majutuse ja toitlustamise
eest.
NB! Tegemist ei ole ööpäevaringse erihoolekandeteenusega. Teenust ei osutata
isikule, kellel esineb pidevalt agressiivset
käitumist, mille tõttu on ta endale ja/või
teistele ohtlik ning alkoholiprobleemidega inimestele.
Lisainfo erihoolekande kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused
Monika Otrokova

