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Omanäolised koolid on väärtus

AMETLIK INFO

K

Otepää Vallavalitsuse istungil
03.05.2021
n

Määrati Nõuni külas asuva Tükipoe katastriüksuse

(katastritunnus 58202:002:0892) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tükipoe, koha-aadress Tükipoe, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2
katastriüksuse kohanimi Postiääre, koha-aadress Postiääre, Nõuni
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi
5820026 Mäkketõusu tee L1, koha-aadress 5820026 Mäkketõusu
tee L1, Nõuni küla, sihtotstarve – trans-pordimaa.
n

Anti Heikki Kikkasele projekteerimistingimused Sihva

külas Voki kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitusluba

Vana-Otepää külas asuval Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Muudeti Puka alevikus Kooli tn 6 hoones asuvate ruumide

kasutusse andmiseks MTÜ-ga Pritsumehe Marid 29. augustil
2019. a sõlmitud äriruumi üürilepingu punkti 2.1 ja lugeda leping
sõlmituks tähtajaga kuni 31. detsember 2025. a.
n

Vabastati erandkorras kaks isikut korraldatud jäätmeveoga

liitumisest.
n

Eraldati Otepää valla 2021. aasta eelarve realt „Arendus-

projektid“ Otepää Motoklubile 2180 eurot projekti „Motospordi
treening- ja võistlusrajad Otepääle“ omaosaluse katmiseks.
10.05.2021
n

äesoleva aasta algus on olnud Otepää
haridusasutustele mõtete kogumise ja
tulevikuplaanide tegemise aeg.

Volikogu on kinnitanud Otepää gümnaasiumi,
Puka kooli, Pühajärve põhikooli, Keeni põhikooli
ja Otepää lasteaia arengukavad. Kõik arengukavad on koostatud kolmeks aastaks ehk 2021
– 2023.
Kõik haridusasutuste juhid läbisid enne arengukavade koostamise alustamist haridus- ja teadusministeeriumi koolituse. Seekordsed arengukavad on võrreldes eelmiste aastate omadega
eesmärgipärasemad, konkreetsemad, selgemad
ja lühemad.

Anti Ero Kurjamale ehitusluba Kaurutootsi külas asuval

Järvekalda kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

20. mai 2021

Määrati Kääriku külas asuva Laane katastriüksuse

Põhirõhk on õpilaste ja lasteaialaste individuaalse
arengu toetamise konkretiseerimisel. Koolid on
pööranud suurt tähelepanu oma kooli suundade
(loodus, muusika, liikumine) väljatöötamisele ja
edasiarendamisele. Lisaväärtusena pakutakse
mitmekülgset huvitegevust. Väärtustatakse ka
õpetajaid ja püütakse toetada nende enesearendamist. Huvitavaid mõtteid ning häid kogemusi ei
otsita mitte ainult koolitustelt, teiste omavalitsuste haridusasutustest ega välismaalt, vaid jagatakse
häid praktikaid, õpetamise metoodikaid ja õppematerjale ning märgatakse kolleege oma maja
sees. Julgustatakse õpetajaid oma suurepäraseid
kogemusi jagama. On läbimõeldud tegevused,
mis julgustavad lasteaialast kooli minemisel ja
õpilastel ühest kooliastmes teise üleminemisel.
Koostööle lapsevanematega on suured ootused,
mille nimel nähakse rohkem vaeva.

Otepää muusikakool laieneb

AMETLIK INFO
sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Laane,
koha-aadress Laane, Kääriku küla, sihtotstarve – maatulundus-

Kooliaasta hakkab lähenema lõpule ja juba on
toimunud meie valla esimene lõpuaktus. 18.
mail oli Otepää Muusikakooli pidulik lõpuaktus. Kooli lõpetas 11 noort muusikut. Aktus oli
pidulik ja täis lõpetajate emotsionaalseid esinemisi. Mul oli uhke tunne seista tublide lõpetajate
ees ning soovida neile jätkuvat muusikaarmastust ja ka muusikaõpingute jätkamist. Olles ka
ise Otepää muusikakooli lõpetanud, tean täpselt
milline rõõm sünnib ühisest pillimängust. Otepää
muusikakool on meie valla uhkus ja nii õpilased
kui õpetajad pakuvad valla rahvale ja külalistele
oma rohkete esinemistega palju rõõmu.
Kuni käesoleva õppeaasta lõpuni sai muusikakoolis õppida ainult Otepääl. Alates uuest
õppeaastast laieneb Otepää muusikakool ka
Keeni. Keeni põhikool ja Otepää muusikakool
on teinud suurepärast ja tulemuslikku koostööd.
Keeni põhikooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad suhtuvad koolis alustavasse muusika tasemeõppesse positiivselt. Koolid mõtlesid algul
mitme erineva pilliõppe peale, aga ei suutnud
otsustada, mis võiks parim valik olla. Siin tulid
appi lapsevanemad. Arvestades nende soove
alustatakse sügisel klaveri ja klassikalise kitarri
õpetamist. Muusikakooli vastuvõtukatsed toimuvad juuni esimesel nädalal. Edukat osalemist
kõigele!

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Laane-Margo, koha-aadress
Laane-Margo, Kääriku küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Mägiste külas asuva Kotka katastriüksuse

(katastritunnus 72401:001:0521) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kotka, koha-aadress Kotka, Mägiste küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kulli, koha-aadress Kulli, Mägiste küla, sihtotstarve
– maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Kure, koha-aadress Kure, Mägiste küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Truuta külas asuva Tasatsepõllu katastriüksu-

se (katastritunnus 63602:003:1010) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tasatsepõllu,
koha-aadress Tasatsepõllu, Truuta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Tasatseõue, koha-aadress
Tasatseõue, Truuta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Kooskõlastati Mäeküla külas Kiviniidu maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n

Anti Alo Lubjale projekteerimistingimused Pedajamäe külas

Väljametsa kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Ingrid Tigasele projekteerimistingimused Otepää

vallasiseses linnas Pikk tn 24a ja Pikk tn 26 kinnistutel elamu
ja autode varjualuse/külm panipaik püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Otsustati jätta OÜ Raatuse Maja vaie rahuldamata.

n

Anti üürile ühele isikule sotsiaaleluruum.

n

Määrati puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise

toetus neljale isikule.

Heade soovidega,

n

Jaanus Barkala
vallavanem

Otsustati jätta rahuldamata viis puuetega inimeste eluaseme

füüsilise kohandamise toetuse taotlust.
n

Määrati Otepää Külade Ühendusele 4500 euro suurune

(katastritunnus 63601:002:1051) jagamisel moodustatavate

kogukondade koostöövõrgustiku tegevustoetus.

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

n

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse kor-

raldamise toetus järgmiselt: 1.1 MITTETULUNDUSÜHING

COVID-19 vaktsineerimiseks aegade broneerimine

Ester Ruus 			
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Johannes Alvere 			
Helju Jäär 			
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Mai Mõttus 			
Veera Allev 			
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Hilda Vernik 			
Heili Alber 			
Lille Paalo 			

70

Varju Teder 			
Leidi-Reet Mägisoo 		
Elvi Rattasep 			

ürituse „Jaaniõhtu“ korraldamiseks; 1.2 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 200 eurot 2021. a detsembrikuus

MAI JUUBILARID
90

PILKUSE KÜLASELTS 250 eurot 19. juunil 2021. a toimuva

toimuva ürituse „Jõulupidu“ korraldamiseks; 1.3 Mittetulundusü-

20. mail

19. mail
20. mail

11. mail
23. mail

7. mail
26. mail
29. mail

9. mail
24. mail
31. mail

Juunikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume saata vastavasisuline teavitus e-posti
aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405.

17. mail õhtust alates on COVID-19 vastu vaktsineerimiseks aja broneerimine avatud kõigile
inimestele, kes on vähemalt 16 aastased.
Aja vaktsineerimiseks saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee. Lisaks on võimalik
endale lähim vaktsineerimiskoht ja registreerimise info leida kaardirakenduselt https://vaktsineeri.
ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/. Vaktsineerimise koht ei ole seotud inimese ametliku elukohaga – kõik võivad endale broneerida aja endale
sobivasse piirkonda üle Eesti.
Alaealistele peab aja broneerima tema seaduslik esindaja.
Vaktsineerimise korraldajad paluvad inimestelt
kannatlikkust – esialgu on aegu pakkuda vähem,
kui on soovijaid, kuid järgmistel nädalatel vaktsiinitarned suurenevad ning mai- ja juunikuu
jooksul saavad kõik soovijad esimese kaitsesüsti.
Alustasid ka vaktsineerimiskeskused, kuhu
aga ei ole samuti mõtet kohale minna ilma aega
broneerimata – vastu võetakse eelneva registreeringu alusel.
Lisaks jätkavad vaktsineerimisega maakondlikud haiglad ja mitmed eratervishoiuteenuse osutajad. Perearstid jätkavad eeskätt riskirühmade
ja eakate vaktsineerimisega ning teiste dooside
manustamisega, kuid vanemaealised ja riskirühma kuuluvad inimesed võivad endale soovi korral
aja broneerida ka mujale.

Alates 18. maist saab riigiinfo telefoni 1247 kaudu
broneerida aega COVID-19 vaktsineerimiseks.

hing Iiah 250 eurot 28. augustil 2021. a toimuva ürituse „Muinastulede öö Kuigatsi paisjärvel“ korraldamiseks; 1.4 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 250 eurot 2021. a novembri-/

Telefoni teel saab aegu broneerida kõikidesse vaktsineerimiskohtadesse üle Eesti. Samal
numbril saab vajadusel vastuseid COVID-19
vaktsineerimise kohta tekkivatele küsimustele.
Kõnekeskus töötab seitse päeva nädalas ajavahemikul 8.00-20.00.

detsembrikuus toimuva ürituse „Sügisene perematk“ korraldamiseks; 1.5 MTÜ Otepää Aedlinn 200 eurot 2021. a augustikuus
toimuva ürituse „Spordipäev“, 2021. a septembrikuus toimuva
ürituse „Mihklipäev“ ja 2021. a oktoobrikuus toimuva ürituse
„Helkurikõnd“ korraldamiseks.
n

Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta:
www.vaktsineeri.ee

korraldamise toetuse määramine“ punkti 1.13 alljärgnevalt: „1.13
MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 250 eurot
2021. a oktoobrikuus toimuva ürituse „Teatripäeva tähistamine

Allikas: Sotsiaalministeerium

Pühajärve Koduteatri etendusega Rukki Narrid“ ja 2021. a

novembrikuus toimuva ürituse „Naljakuu tähistamine
Krahvi Teatri huumorietendusega“ korraldamiseks;“.
n

Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021.

a korralduse nr 60 „Kultuuriürituse toetuse määramine“ punkti
1 alljärgnevalt: 1.1 sõnastada punkt 1.6 järgmiselt: “1.6 osaühing
ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 2021. a septembris toimuva
ürituse “Lõuna-Eesti kontsert” korraldamiseks 620 eurot;”; 1.2
sõnastada punkt 1.19 järgmiselt: “1.19 MEIE PÄEV OÜ 2021. a
juunikuus toimuva ürituse “Margit Tali Laulustuudio suvekontsert” korraldamiseks 600 eurot.”.
n

Otsustati muuta Monster Music OÜ-ga 18. mail 2018. a sõl-

mitud rendilepingut Otepää vallasiseses linnas asuva Ranna tee
3 kinnistu (katastritunnus 63601:002:3510) kasutusse andmiseks
vastavalt korraldusele lisatud rendilepingu muutmise kokkuleppe
projektile.
n

Need, kellel, on esimene vaktsiinidoos juba
saadud, saavad teise doosi samas kohas, kus
esimese.

SÜNNID

Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021.

a korralduse nr 62 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse

Anti Otepää vallasiseses linnas Ranna tee 3 asuval kin-

nistul (katastritunnus 63601:002:3510) paikneva rannahoone I
korrusel asuv rannavalve ruum, suurusega 15,6 m², otsustuskorras
Pühajärve Taliujula MTÜ (registrikood 80595600, aadress Valga
maakond, Otepää vald, Otepää linn, Ranna tee 3, 67408) tasuta

Lenna Värva 			
Lisandra Rikanson 		
Eleri Uibo 			
Tristan Tamm 			

28. aprillil
6. mail
8. mail
13. mail

Inimestel, kes on COVID-19 juba läbi põdenud,
tuleks immunoprofülaktika ekspertkomisjoni
soovitusel teha üks vaktsiinidoos ja mitte varem
kui 6 kuud pärast tervenemist.
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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

kasutusse.
n

Kehtestati Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse

detailplaneering.

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 3. juunil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää valla aasta ema on Marge Roio
8. mail toimus Otepää valla aasta ema tunnustamine Otepää kultuurimajas. Otepää
valla aasta emaks sai üheksa lapse ema
Marge Roio. Ta elab Restus Hobusaare
talus, kus koos isa Valmariga veetakse eluvankrit, mille nimeks paljulapseline pere.
Nüüdseks on oma projekti järgi arendatud talu järjest enam jalgadele saamas
ja jõudsalt arenemas. Pere kolm last on
igati aktiivsed ja mitmekülgsete hobidega õppurid, pesamuna Kusti Raju naudib
9-kuuse elumõnusid. Pere vanim laps,
16-aastane Hans Hannes, õpib juba ametit
ja annab varsti vanaisale silmad ette.
Pereema Marge Roio on lõpetanud
Tartu Kutsehariduskeskuse jaemüüja korralduse erialal. Hetkel kulub lõviosa ajast
perele. Suur pere vajab ema igal sammul.
Targalt ja läbi igapäevakasvatuse on elu
korraldatud nii, et vajadusel suuremad
aitavad väiksemaid. Eriliselt meeldiv on
lasterikka pere juures see, et kõik arvestavad kõigigi. Jagatakse võrdselt. Pere ja
ilusa kodu süda ongi Marge.
Ema Marge jõuab imekombel veel
tegeleda ka oma hobidega. Taluümbrust
kaunistavad lilled, „loomaaed”, kuhu
lisandus hiljuti kaks sebrat, vajab hoolt ja
toitmist. Hilistel õhtutundidel klõbisevad
vardad ja siis näevad ilmavalgust kaunikirjalised sokid, säärised ja peapaelad. Ja
kui ikka jääb aega üle, pakub Marge oma
kokakunstioskusi teistelegi. Kõik selle
pere 9 särasilma on arvamusel, et nende
emme on parim maailmas. Marge Roio
on tõesti suurepärane ema – ise noor, aga
hingesooja looja ja selle edastaja oma paljudele lastele. Suure pere isa Valmar Kängsepp sai eelmisel aastal valla aasta isaks.
Aasta ema konkursi korraldas Otepää
Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega. Sellel aastal laekus konkursile seitse
kandidaati: Marge Roio, Agnes Areng,
Ülle Kaarna, Ruth Leopard, Merle Soonberg, Lille Tali ja Maie Tanni. Aasta ema
sai mälestuseks Helen Ilvese poolt valmis-

tatud keraamilise meene „Pesapuu“.
Aasta ema tervitasid ja tunnustasid
Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits, vallavanem Jaanus Barkala ja Otepää
Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp.
“See, et valla aasta ema nimetusele
esitati seitse kandidaati, näitab, et meie
vallas väärtustatakse emadust ja emaks
olemist,” sõnas Jaanus Barkala. “Emadepäeva traditsiooni hoidmine on ka praeguses muutuvas maailmas väga oluline.”
Koosviibimine toimus mõnusas,
sumedas kultuuriruumis meeldiva
muusika ning luule saatel. Muusikalist
meeleolu pakkusid ansambel “Lõõtsa
väntsutajad” ning kitarrist ja laulja Pelle
Põldma. Luuletuse esitas pisikene luuletüdruk Matilda Leopard.
Aasta ema tunnustamise korraldas
Otepää Kultuurikeskused koostöös
Otepää Naisseltsi ja Otepää Vallavalitsusega. Lavastas Otepää Kultuurikeskused
loomejuht Birgit Leopard. Kehtivatest piirangutest lähtuvalt toimus sündmus ainult
kutsutud külalistele.
Aasta ema 2021 nominendid
Merle Soonberg elab Otepää linnas. Ta
olnud Otepää valla kultuurielus aktiivne
juba sellest ajast, kui oli ise noor. Olles
juhendanud mitmeid noorte rahvamuusikaorkestreid, on ta olnud nö. muusikaemaks paljudele Otepää valla noortele.
Hetkel toimetades Otepää Kultuurimajas,
on tema see, kes alati kõik majakülalised
võtab vastu naerusuiselt ja soojalt. Tal
on oskus luua enda ümber imearmas ja
kodune õhkkond ning pole vahet, kellega
ta suhtleb – alati on tunne nagu oleks ta
päike, kes särab kõigile. Merle Soonbergil on kaks last: Karl August (22) ja Heidi
(19).
Ruth Leopard elab Tõutsi külas ja töötab
SA Otepää Tervisekeskuses hooldustöötajana. Ta on alati öelnud, et tema lapsed

on tema kalleim vara. Seda väidet, et
nende pere lapsed on väga kokkuhoidvad, saavad kinnitada kõik pereliikmed.
Tema lapsed on tublid ja hakkajad, näidates häid tulemusi nii õppetöös kui ka
hobides. Ta on motiveerinud ja julgustanud lapsi õppima seda, mis neid kõnetab.
Kooli kõrvalt on Otepää Muusikakoolis
õppinud kõik lapsed, väljaarvatud pere
pesamuna Hiie-Mari, kes alles hiljuti
alustas oma kooliteed Pühajärve Põhikooli esimeses klassis.
Ruth Leopardi võib iseloomustada kui
tugevana, vastupidavana ning toetavana.
Töötanud ta vanadele inimestele abikäena, on ta alati saanud palju kiituseid:
tore, naeratav ning nooruslik, krapsakas
tüdruk. Tal on 9 last: Tambet (31), Birgit
(29), Gertrud (27), Magnus (24), Mirjam
(20), Rasmus (17), Roland (14), Matilda
(11) ja Hiie-Mari (8).
Agnes Areng tuleb Laukülast ja töötab
hooldusjuhina AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Sangaste Kodus. Ta on väga hea
ema, ta on alati olnud usaldusväärne ja
õiglane. Oma lapselastele on ta väga hea
vanaema, ta armastab oma lapsi ja lapselapsi üle kõige. Ka oma tööd armastab ta
üle kõige, kliendid on talle väga olulised
ja ta tahab, et nad tunneksid end koduselt hooldekodus. Tema hobideks vaipade
heegeldamine ja aiandus. Agnes Arengul
on 2 last – 29a tütar ja 26a poeg; 2 lapselast – 5a poiss ja 1a 8k tüdruk.
Lille Tali on 67-aastane, lesk, 3 lapse ema,
7 lapselapse vanaema ning sajakonna
lapse muusikaema. Tema juured on pärit
musikaalsest suguvõsast, kus pilli mängib
rohkem kui 60 inimest kolmest põlvkonnast. Juba lapsepõlvest on saatnud teda
rahvamuusika ning seda muusika-armastust on ta süstinud ka oma lastesse ning
ka lastelastesse.
Ta on nii ihult kui hingelt rahvamuu-

Vasakult: Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits, aasta
ema Marge Roio, Otepää Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp
ja vallavanem Jaanus Barkala
sik ja pärimuse edasikandja. Lisaks oma
lastele on tema käe all rahvamuusika ja
rahvakultuuriga sõbraks saanud rohkem
kui sada noort. Tal on olnud eluajal erinevaid ameteid: juuksur, katlaoperaator, jne,
kuid nende kõrval üks suurimaid ameteid
on olnud ema ja vanaema. Tema lapsed
on Merle, Marko ja Margit, lapselapsed
Karl August, Heidi, Marko Martin, Mia
Maarja, Kaur Krister, Remy Renet ja
Marko Romet.
Maie Tanni töötab Otepää Gümnaasiumis koristajana. Maie on suure südamega, hoolib teistest, on väga lahke. Kuulab
alati ära, kui on mingi mure. Ta on lõbus
ja rõõmsameelne, sellist ema sooviks iga
laps endale. Tal on kaks last – tütar Tiina
(37) ja poeg Toomas (34).
Ülle Kaarna elab Kaurutootsi külas ja
töötab SA Otepää Tervisekeskuses hooldusõena. Tema kõige suurem teene on
olnud see, et ta on üksikemana suutnud
oma lastest kasvatada tublid ja iseseis-

vad inimesed. Ta on oma olemuselt
hooliv, väga kannatlik, töökas ja ülimalt
rõõmsameelne inimene. Peale isa surma
jäi laste kasvatamine tema hooleks. Ta
on alati toetanud laste unistuste täitumist ning on pidanud oluliseks, et lapsed
saaksid hea hariduse.
Ülle Kaarna jaoks on kõige tähtsamaks
pere ja kodu, ta on alati hoolitsenud selle
eest, et kodu oleks koht, kus on hea olla.
Ta tegeleb palju ka käsitööga, ta koob
sokke ja tikib. Sokke jõuab ta kududa
rohkem, kui pere suudab ära kanda.
Lisaks tegeleb ta ilusate asjade kogumisega, mille alla kuuluvad kristallvaasid, seinamaalid ja seinataldrikud. Peres tihti naljatletakse selle üle, et kui maavärin peaks
tulema, siis maja ehk kokku ei kukugi ja
seeläbi surma ei saa, kuid mõne maali või
seinataldikuga võib küll pihta saada. Ülle
Kaarnal on 3 last: Janar (35), Jaanika (34)
ja Triinu (32) ning 6 lapselast.
Monika Otrokova
Foto: Karl-Kristofer Kivisalu

Vidrike külas Kiisu ja Särekalda katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

DETAILPLANEERINGUD
Otepää linnas Põllu tn 19 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus algatas Otepää vallasiseses linnas asuva Põllu tn 19 katastriüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi planeeringualale ehitusõiguse andmist
pereelamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 0,21 ha.
Algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel, avalikus dokumendiregistris,
Ametlikes
Teadaannetes
ja eelregistreerimisel tööajal
Otepää Vallavalitsuses.
Täiendav
info: planeerimisspetsialist
Neeme Kaurov,
neeme.kaurov
@otepaa.ee,
7664820.

Otepää Vallavalitsus algatas 26.04.2021 korraldusega nr 2-3/264 Vidrike külas asuvate Kiisu ja Särekalda katastriüksuste detailplaneeringu koostamise.
Planeeritav ala hõlmab Kiisu ja Särekalda katastriüksusi. Planeeritava ala pindala on ca 3,9 ha. Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale pereelamu maa kruntide moodustamiseks ning kruntidele
ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele.
Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asuvad Kiisu ja Särekalda katastriüksused tihedamalt asustatud küla alal.
Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu alusel on Inni järve ümbritsev
ala määratud tihedamalt asustatud küla alaks, kus üksiku eluasemekoha rajamist lubatakse olemasolevale või
moodustatavale hoonestamata katastriüksusele, mille suurus on vähemalt 1 ha. Maaüksuse kruntimisel elamuehituse eesmärgil koostatakse detailplaneering.
Parema lahenduse saavutamiseks tuleb arvestada piirkonnas väljakujunenud üldmiljöö ja struktuuriga. Algatatav detailplaneering ei
ole vastuolus üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades
puudub.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja
kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak
13, 67405 Otepää).
Algatamise korraldusega
on võimalik tutvuda Otepää
valla veebilehel, avalikus
dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja eelregistreerimisel tööajal
Otepää Vallavalitsuses.
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme
Kaurov, neeme.kaurov@
otepaa.ee, 7664802.

Planeeringualade piirid on tähistatud
oranžiga
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Kultuurikalender
Kallid kultuurisõbrad!
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Otepää jaoskonna naiskodukaitsjad andsid
oma panuse ,,Anname au” kampaanias

Loodame kohtuda taas juunis, kui piirangud on leevenenud.
Juunis on oodata mitmeid kultuurisündmuseid. Ees ootab Eesti lipupäev
ja Otepää linna sünnipäeva tähistamine. Sündmused saavad toimuma
kooskõlas kehtestatud piirangutega.
Seniks meeldivat suve ootust!
Soovib Otepää Kultuurikeskused pere

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
27. jaanuaril kell 19.00 LendTeatri etendus „Kadrill maksuametiga”. Pilet 5 € , õpilastele 1 €

Neljapäeval, 27. mail kell 19 Nõuni kultuurimajas Krabi Külateater esitleb:

*

Kogu aeg kurdetakse, et teenEnduskultuur on meil väga kehv. Kiiksu kohvikus on sellega kõik
väga hästi. Vaadake ja õppige!
Pilet 5 € , õpilasele 1 €

Teatavasti oli aprillikuu veteranikuu. Selle
raames toimusid erinevad üritused, mis
olid pühendatud Kaitseliidu ja Kaitseväe
veteranidele.
Kuu algas sinilillillede kandmisega, mis
aitas luua ,,anname au” meeleolu. Pärastpoole hakkas tekkima erinevaid sellega
seotuid väljakutseid nagu nt veteraniväljakutse, kus pidi jooksma või rattaga
sõitma. Distantsid olid vastavalt 3,2 ja 20
kilomeetrit. Väljakutsel olid esindatud
ka meie Valga ringkonna Otepää jaoskonna naiskodukaitsjad. Üritusi sellega
seoses oli veelgi, aga seda saab lugeda
annameau.ee leheküljelt.
Otepää jaoskonna naiskodukaitse
tegemistest sai tehtud kollaaž, kus koguti
kokku jaoskonna liikmetelt pilte. Piltidel
oli soov näha naiskodukaitsjaid jalgrattaga sõitmas, kuna eelmise aasta oli
teemaks kõndimine, siis sooviti see aasta
teistmoodi ennast aktiviseerida. Veel

pakkusid naiskodukaitsjad annetuse eest
kampaania meeneid, annetuse tulu läks
Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule.
Jõuan nüüd oma emaga alustatud projekti juurde, mis sai alguse eelmise aasta
karantiiniajal. Neile, kes pole veel tutvunud meie tegemistega, lühiülevaade
eelmisest aastast. Põhimõte oli väärtustada Vabadussõjas langenuid sellega, et
rääkida nende tavalisest elust väljaspool
Vabadussõda. Muidugi oli nende juttude
eesmärk näidata, kui mõnus ja lihtne
meie tänapäeva elu on ning, mis põhjustel nad otsustasid üldse sõtta minna.
Seda kõike vahendasid nende järeltulijad. Samuti võeti ette ka nende sangarite hauaplatside hooldamine. Täpsemalt
saab infot Lõuna-Eesti Postimehe artiklist "Otepää valla kalmistutel puhkab
mitu sõjasangarit".
Tänaseks on lisandunud nimekirja

mitu vabadussvõitlejat. Täpsemalt 5,
kelle haudadega meie tegeleme. Nendeks
on Jaan Muinasmaa (Sangaste kalmistu),
Eduard Suurseppa (Sangaste kalmistu),
Jaan Praoski (Sangaste kalmistu), Karl
Vahera (Sangaste kalmistu), Aleksander
Lõokese (Ilmjärve kalmistu) ja Peeter
Ruusi (Ilmjärve kalmistu) hauaplatsid.
Infot sai hauaplatside kohta teatmeteostest ja internetist. Mõnede kohta sai ka
infot täpsemalt, nt Eduard Suursepp, kes
oli sõjakirjanik ja leitnant. Veel sai infot
ka Peeter Ruusi kohta, tema oli sel ajal
Eesti loomaarst ja kolonel. Ülejäänud
haudadega tegeleme praeguseni ja tähistame tähtpäevadel küünalde panemisega.
Selline kuu aitas tunnustada veteranide
minevikus tehtuid panuseid, mis muutsid
meie praegust eluolu. Pole tulevikku ilma
minevikuta!
Ander Alliksaar

Hea Sangaste koguduse liige või sõber!
Sangaste kirikus toimuvad jumalateenistused ikka ja alati tavalisel ajal, pühapäeva keskpäeval, kell 12.00.
Niisamuti toimuvad ka kõik vaimulikud ametitalitused ristimised, konfirmatsioon, laulatused ja viimsele teele
saatmised vastavalt kokkulepitud ajale,
mida saab teha telefonil 5168127 või siis
koguduse abiõpetaja Tanel Meieli telefonil 5018803.
Ristimisi ja igavikuteele saatmisi toimetavad Teie soovil ka koguduse jutlustajad Karin Varblane ja Nevil Reinfeldt,
nende kontaktnumbri saate koguduse
üldnumbrilt. Ristimised ja konfirmatsioon on EELK Sangaste koguduses
tasuta.
Hea ja kaunis on ka toetada kogudust
oma iga-aastase liikmeannetusega praegusel raskel ajal, kui inimeste tegevused
on olnud mitmeti piiratud ja niisamuti ka
kiriku ning koguduste tegevused. Alati on

oodatud ka sõbraannetused. Liikmeannetuse suurus on nagu alati – vabatahtlik. Ja Jumal õnnistagu heldeid ande ning
andjaid!
Koguduse arveldusarve on:
EE532200001120024871 Swedbank,
EELK Sangaste Püha Andrease
kogudus.
Tähelepanu! 28. mail toimub Valga
praostkonnas "Kirikute öö", kus saab
kirikuid külastada jumalateenistuste
välisel ajal.
Nii Sangaste kui ka Laatre kirikud on
sellel õhtul avatud kella 18.00 alates ja
kell 19.00 algusega on mõlemas kirikus
eeskava.
Laatre kirikus tutvustab kirikut ja
koguduse elu abiõpetaja Tanel Meiel ja
muusikaga rõõmustab puhkpilliansambel
EmeriitBrass.
Sangaste kirikus on kohal õpetaja Ivo

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)

Pill ja laulja Tajo Kadajas, kes samuti alustavad kell 19.00 ja rõõmustavad Teid vaiksete viisidega õhtutunniks ning kommentaaridega lauludele. Esitamisele tulevad
ka Tajo uued laulud.
Mõlemas kirikus on üritused tasuta,
piletite müüki ei toimu. Oma rahulolu või
selle puudumist saate väljendada väikese
vabatahtliku annetusega – või selle tegematajätmisega korjanduskarpi.
Tule rõõmsasti kogu perega ja võta
kaasa hõimud-kaimud. Kevadine soojus
on kirikud soojaks kütnud, õhtutunnil ei
tee siiski paha kerge kampsuni kaasvõtmine.
Olete oodatud!

Koristustalgud Sangaste
kiriku ümbruses
29. mail kell 11.00-15.00
Talgulistele pakume talgusuppi!
Võta oma töövahend kaasa!
Lisainfo: Ivo Pill tel. 516 8127

Kirikute öö
28. mail
Otepää kirik on
avatud kell 18.00-21.00.
Kell 18.00
kirikupalvus ja orelipooltund.
Kõik on oodatud!
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Otepää lasteaias tehakse sporti lustiga
Otepää lasteaia Pähklikese ja Võrukaela maja võtsid osa „Lasteaedade spordipäevast”.
Pähklikeses sporditi 11. mail ja Võrukaelas 12. mail.
Kuna tegemist oli üle eestilise üleskutsega, toimusid spordialad ühise juhendi järgi.
Ette oli antud neli ala: paigalt kaugushüpe, täpsusvise terakotikestega, osavusteatejooks
ja ristkeks. Lisaks toimus tants ja trall.
Meie spordime tervise tugevaks!

Keeni Põhikool kuulutab välja konkursi
vabade ametikohtade täimiseks alates
2021/2022. õppeaastast:

Tekst ja fotod: õppealajuhataja Kerli Murd

logopeed 1,0 ametikohta (lasteaed ja kool)
klassiõpetaja (eripedagoogilised kompetentsid)
1,0 ametikohta
klassiõpetaja 1,0 ametikohta
inglise keele õpetaja 1,0 ametikohta
põhikooli loodusainete õpetaja 17 tundi
klassiõpetaja 13 tundi
füüsikaõpetaja 6 tundi
Ettevõtliku vaimuga väike maakool otsib oma sõbralikku kooliperre
erinevaid õpetajaid. Keeni kool on tugev kaasaegsete haridussuundumustega kogukonnakool.

Ootused kandidaadile

Lepatriinude osavusteatejooks

Paigalt kaugushüpe õpetaja Mari juhendamisel

• vastavust õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (haridus võib olla
omandamisel);
• sul on soov õpetada ja õppida, kogemusi omandada ja areneda
koos kooliperega;
• oled väga hea suhtleja, empaatiline ning kohusetundlik.

Omalt poolt pakume

Kuigatsi külade kogukonna toimetused
Kuigatsi külade kogukonna moodustavad Kuigatsi,
Vaardi, Vaalu, Mägiste, Ädu ja Pringi külad ning
loomulikult väega ja vägevad inimesed nendes
külades. Selle pundiga on ette võetud nii mõndagi,
sest leiame, et koos on mõnusam, lõbusam ja mõttekam.
2020. a kevadel sai Kohaliku omaalgatuse programmist toetuse projekt “Kuigatsi külade kogukonna võimekuse tõstmine”, mille raames soetati
lava-paneelid (1x2m 6 tk), kokkupandavad pingid
(12 tk), kokkuklapitavate jalgadega lauad (6 tk) ja
pukklauad (3 tk). Kasutus on koroona tingimustes
olnud oodatust väiksem, kuid see ei pea sugugi nii
jääma.
Lähiajal on plaanis jaanitrall 19. juunil Ädumäe
peolaudas ansambliga Qvalda ning muinastulede
öö Kuigatsi paisjärve ääres. Hoog sees, sai kirjutatud ka teine projekt 2021. a kevadvooru, et meie
üritusi veelgi soojendada ja hubasemaks muuta (valgusketid, terrassisoojendid ja väike helisüsteem).
Välisündmused on ju hetkeoludes kõige eelistatumas seisus ning ühtlasi hakkavad ka inimestele
järjest enam meeldima. Muidugi, kui sündmus on
mugav ja stiilne.
Kui soovid oma sündmusele rentida lava, laudu
või pinke võtke julgesti ühendust Kaijaga (5666
2597, tammkaija@gmail.com, FB Kaija Tamm).
Enne veel kui trallime jaanipäeval kutsume kõiki
osalema Kogukonna kokatundides. Pühapäeval, 23.
mail õpime valmistama hulganisti hõrgutisi – Poke
kausse, kohvirulli karamelliga, Bounty trühvlit, ...
(leia Otepää Teatajast kuulutus).
Ps! Kuigatsi külade kogukonna sündmustele on
oodatud kõik, kellel huvi ja tunne, et see on just
mulle ☺

Palume esitada motiveeritud avaldus ja CV koos kvalifikatsioonile vastava lõputunnistuse ning akadeemilise õiendiga 24. maiks
2021. a Keeni Põhikooli aadressil Kooli tee 2, Keeni, Otepää vald
67012 või e-posti aadressil direktor@keeni.edu.ee
Tööle asumise aeg alates 23. august 2021. aasta.
Lisainformatsioon: õppejuht Ivi Tigaselt:
ivi.tigane@keeni.edu.ee, 5528870; 7696220.

Kaija Tamm
Ädu külavanem, projektijuht

Alates maikuust võtab Puka Teenuskeskuses
kodanikke vastu sotsiaaltööspetsialist
Kersti Tamm teisipäeviti kell 9.00-13.00.
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk
jätkab vastuvõtuga Sangaste Teenuskeskuses.

• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
• puhkust 56 päeva;
• sõbralikke ja ettevõtlikke kolleege ning rahulikku töökeskkonda
väikeses maakoolis.

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub
üks kord kuus, iga kuu esimesel esmaspäeval.
Vastuvõtt toimub Otepää Vallamajas 8.30 – 18.00.
Järgmised vastuvõtuajad 07.06.2021 , 05.07.2021
ja 02.08.2021.
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Kaks Otepää valla teed läbivad
uuenduskuuri
Otepää vallavalitsus on saanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhist investeeringutoetust Laksi-Kolmi tee ja Kastolatsi tee rekonstrueerimiseks.
Palume vallakodanikel teetööde toimumisega arvestada.

Kastolatsi tee rekonstrueerimine
Kastolatsi tänav, mis läheb edasi Kastolatsi teeks, algab Otepääl
Palupera teelt ja suundub Tartu maantee suunas. Teel on plaanis
parandada 570 m pikkuses lõigus asfaltkatet.
Kavas on teha järgmised tööd: mullatööd, uue truubi ehitamine, vana asfaltkatte freesimine, aluse ehitamine freespurust killu
lisamisega, asfaltbetoonist katte rajamine ja uute mahasõitude
ehitamine.
Tööde maksumus on 179 628,00 eurot, millest toetus on 100
000 eurot, ülejäänud osa moodustab valla omaosalus.
Töid teostab Nordpont OÜ. Töödega alustatakse maikuus ja
tee peab olema valmis septembri lõpuks 2021. Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab OÜ Lacados.

Laksi-Kolmi tee rekonstrueerimine
Laksi - Kolmi tee asub Tiidu külas Otepää vallas ning ühendab
Valga maanteed ja Kolmimäe teed.
Tegemist on suure liikluskoormusega kruusakattega teega,
mille olukord on eriti kehv sügisel vihmaperioodide ajal ja kevadel
lumesulamise perioodil.
Suvel, kui liigub väga palju põllumajandustehnikat (traktorid,
kombainid, jms), tolmab tee väga tugevasti. Ebatasane ja kulunud
kruusakattega tee ehitatakse ümber mustkattega teeks. Seega saab
teekate saab tugevamaks ja peab vastu seal liikuvale rasketehnikale.
Kavas on teostada järgmised tööd: mullatööd, aluskatte ehitamine purustatud kruusast, 2,5 kordne pindamine graniitkilluga ja
mahasõitude ehitamine.
Tööde maksumus on 71 820,00 eurot, millest toetus on 50
992,00 eurot, ülejäänud osa moodustab valla omaosalus.
Töid teostab JBS Infra OÜ. Töödega alustatakse juunikuus, tee
valmib septembri keskpaigaks 2021. Omanikujärelevalvet teostab
OÜ Lacados.
Vabandame ebamugavuste pärast, võimalikest tee sulgemistest
anname vallakodanikele jooksvalt teada!
Monika Otrokova

MTÜ Otepää Naisseltsi liikmete
ÜLDKOOSOLEK
toimub 25. mail 2021 kl. 17.00 vallamajas
Päevakord:
1.2020. a majandusaasta-aruande ettekanne ja kinnitamine
2.Revisjonikomisjoni akti ettekanne ja kinnitamine
3.Kokkuvõte seltsi 2020. a toimunud üritustest
4.Seltsi 2021. a tööplaani koostamine ja kinnitamine
5.Sõnavõtud,ettepanekud
Sinu osavõtt vajalik!
Juhatus

KINNASPUNKT AVAB UKSED
TAAS 24. mail
Kinnaspunkt on pärast pikka koroonapausi tühjendamisel ning
kõik järelejäänud asjad toimetatakse ära saamaks ruumi UUELE
KAUBALE.
Esmaspäeval, 24. mail avatakse uksed taas ning ootamas on
soodsate hindadega laste-, naiste- ja meeste riideid, nõusid, mööblit ning kodumasinaid.
Saadaval on erinevate suurustega külmikuid, sügavkülmikuid,
elektripliite, nõudepesumasinaid ja pesumasinaid. Samuti ootavad
uusi omanikke diivanid, toolid, 2 söögitoa komplekti, voodid ning
madratsid. Lastele on pakkuda nii mänguasju, mööblit kui kärusid.
Kinnaspunkti kaup tuleb Soomest, Otepää sõprusvallast Vihdist, kus tegevust korraldab vabatahtlikest koosnev MTÜ Kinnas.
Koostöö sai alguse 1994.aastal, mil Vihti noorte organisatsioonid
hakkasid aitama Otepää lapsi vahendades abisaadetisi. Nimi „Kinnas“ tuleb sellest, et kaup toodi personaalselt käest-kätte.
Kinnaspunkt on juba 10 aastat tegutsenud Otepää Vallamaja
keldris (sissepääs on Merle Lillepoe taga, vasakpoolne uks). Oleme
avatud esmaspäeviti 13 - 16, kolmapäeviti ja laupäeviti 10 – 13.
Ootame teid külastama!

20. mai 2021

Tartu Rattaralli 40. juubeliaastal vändatakse virtuaalselt
Nelikümmend aastat tuhandeid Eesti ja välismaa rattasõpru rõõmustanud Tartu Rattaralli sõidetakse tänavu olude sunnil virtuaalselt.
Küll aga on korraldajatel olukorrast maksimumi võttes rattasõprade jaoks midagi uut ja
huvitavat pakkuda.
Peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on korraldusmeeskonnas arutatud läbi mitmeid erinevaid variante, kuidas juubeliaasta rattasõitu
päriselt korraldada, kuid kehtivaid piiranguid
arvesse võttes pole neid võimalik ellu viia.
„Muidugi on kahju, aga lõpmatuseni selle
otsuse langetamisega oodata ei saanud ja nüüd
on meil võimalus täielikult keskenduda just virtuaalsõidule,“ nendib ta.
Valikus uus rattaralli kombo
Virtuaalse rattaralli puhul on valikus kolm
distantsi. Traditsiooniliste 128, 58 ja 25 km
radade kõrval on valikus esmakordselt rattaralli kombo, kus 128 km saab läbida osade kaupa,
minimaalselt 12,8 km ühe korraga. Koht, kus
sõiduring teha, jääb iga osaleja enda otsustada.
„Virtuaalse rattaralli esimestel päevadel
saavad tähistatud originaalrajad rattasõpradele, kes soovivad läbida traditsioonilist Tartu-Elva-Otepää marsruuti. Neile, kes Lõuna-Eestisse tulla ei saa, pakume koostöös rattaklubidega üle Eesti erinevaid rajavariante.
Igal juhul peaksid kõik soovijad leidma endale
sobiva ja turvalise koha, kus virtuaalsõit teha,“
selgitab Kelk.
Valitud distantsi läbimiseks on aega veidi üle
viie nädala, vahemikus 1. maist 6. juunini.

2015. aasta Tartu Rattaralli

Foto: Tarmo Haud

Lastesõidud samuti virtuaalselt

Rattafestivalil uus nimisponsor

Ka lastesõidud toimuvad tänavu kaugosalusega, minimaalne distants on 500 m. „Eelmine
aasta ei julgenud me lastele virtuaalset rattasõitu välja pakkuda, kuid oleme ühiskonnana terve aasta vältel olukorraga kohanenud
ja leiame, et lastevanemate kaasabil on siiski
võimalik seda ohutult läbi viia. Soovitame eelkõige kergliiklusteid ning kinniseid alasid, kus
tavaliiklust ei ole,“ tõdeb Kelk. Virtuaalne lastesõit toimub samuti 1. maist 6. juunini.

Suuresti tänu headele koostööpartneritele ning
sponsoritele on võimalik keerulised ajad üle
elada ja pakkuda inimestele võimalust osaleda
üritustel – vastavalt olukorrale kas virtuaalselt
või reaalselt. „Oleme väga tänulikud, et juba
varasemalt Tartu Rattaralli sponsorite nimekirjas olev Hawaii Express on otsustanud ürituse
toimumisse veelgi suurema panuse anda.
Seetõttu kannavad rattaüritused nüüdsest
Hawaii Expressi nime,“ lisab Kelk.

Keeni Põhikool vaatab optimistlikult tulevikku
Käesoleva aasta algul
seadis Keeni Põhikool endale järgmiseks
kolmeks aastaks eesmärgid – valmis kooli
arengukava.
Kooli juhtkond on veendumusel, et õpilaste
arvu vähenedes kogu Kagu-Eesti piirkonnast
tuleb igal väiksel põhikoolil hoida elujõulist
mõtteviisi ja arendada konkurentsi eeliseid
teiste ees. Soovime kindlasti hoida kooli traditsioone ja head mainet.
Kooli arengukavas on igal aastal oma
fookus: 2021 – juhtimise ja põhisuundade
kavandamise aasta;
2022 – õpetaja professionaalse arengu toetamise aasta;

2023 – õpilast ja õppimist väärtustav aasta.
Rakendame kaasava hariduse põhimõtteid,
anname kõigile lastele ja õpilastele võrdse võimaluse hariduse saamiseks tulenevalt nende
individuaalsusest. Oleme võtnud eesmärgiks soodustada meie lasteaias alushariduse
omandanud laste haridustee jätkamist meie
põhikoolis. Me teeme seda läbi koostöö lapsevanematega, õppeasutuse mainekujunduse,
eelkooli ning kaasaegsete haridussuundumuste
rakendamise.

mudelit. Liigume õppepäeva korraldamisel
kogukoolipäeva idee suunas, kus õppepäev on
korraldatud viisil, et õpilaste aeg oleks vaheldusrikkalt sisustatud. Hästi planeeritud päevas
on väga oluline osa õuevahetundidele, aktiivsetel huvitegevustel õppe- ja rühmatöödel.
· Kuulume Tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustikku, viime senisest aktiivsemalt ellu eesmärgistatud valdkondlike tegevusi.
· Keeni Põhikool alustab koostööd Otepää
Muusikakooliga.

PÕHISUUNAD AASTATEKS 2021-2023

Keeni Põhikoolis õpib 101 õpilast ja lasteaias
käib 44 last. Oleme igal juhul veendumusel, et
meie laste ja õpilaste arv ei lange lähiaastatel.

· Keeni Põhikool liitub Ettevõtliku Kooli pro-

grammiga.
· Rakendame kooli juhtimises „Maailma
parima haridusasutuse juhi“ kompetentsi

Keeni põhikooli juhtkond

Nahakasvajate mobiilne diagnoosikabinet
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:
17.–21. mai, Antsla Tervisekeskuse hoovis, Koolitee 12
25.–28. mai, Tõrva Tervisekeskuse hoovis, Tartu 1
31. mai–11. juuni, Valga Haigla ees, Peetri 2
14.–25. juuni, Otepää Vallavalitsuse ees, Lipuväljak 13

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.
25. mai, Otepää, kiirabi kõrval olev parkla, Tartu mnt 1B

OTEPÄÄ VALLA MÄNGUD −
SUUR LÕPUPIDU
toimub 6. juunil KÄÄRIKU Spordikeskuses
Kavas: Rannavolle, Kanuuralli, Laste teatevõistlused ja
palju üllatusi. Toimub suur Otepää Valla Mängude esimese hooaja lõpetamine ja võitjate väljakuulutamine.

20. mai 2021

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

520 50 16

Mahetootmise ettevõte võtab
pika- ja lühiajalisele rendile põllu- ja rohumaid. Heizung.oy@eesti.
ee; tel 511 3543
Muruniitmise teenus, kaevetööd,
üldehitustööd. Tel 53439100
Helmi-Aakre karjäär müüb ehitustöödeks, teede ja platside ehituseks
ja remondiks sõelumata ehitusliiva. Hinnad kokkuleppel. Transpordi
võimalus. Info tel. 5148125

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157

Ostan Enn Volmere maale.
53 561309, volmere@hotmail.com

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

Ohtlike puude hooldus & raie, hekipügamine ja viljapuude lõikus
arboristilt. 56999884, laur@puujuuksur.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

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

OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema
töökorras. Võib pakkuda ka raamatuid, mööblit, nõusid ja muud vanavara. Tel. 58725458

K U U L U T U S E D

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Sanitaartehnika kauplus üle Eesti
www.dr-sanitaartehnika.ee
WC-potid, segistid, valamud,
radiaatorid, pumbad salvkaevu.
D.R. Sanitaartehnika Lembitu 6
Tartu telefon: +372 740 9142
Müüa kaks kinnistut Sangastes,
Väike-Emajõe ääres. Elamumaa
3350 m² ja elamumaa 2250 m². Olemas vesi ja elektriliitumine. Kaks
kokku 40 000 EUR. tel 55 697176
Müüa mõõdetav kinnistu Väike-Emajõe ääres 1,5 ha, rannajoon 160 m. Hind 35 000 EUR. Tel
55 697176
Autoromude tasuta äravedu ja registrist kustutamine. Tel 5370 2052
Müüa seemnekartulit, sordid
"Gala" (varasem); "Laura" (keskvalmiv), väga heade maitseomadustega. Tel. 53474771

Lemmik Mees OÜ otsib oma töökollektiivi puuseppa. CV saata:
lemmikmees@gmail.com
Koristan tasuta vanametalli, sobib
kõik, mis on raud, akud, arvutid
vene elektroonika. (v.a külmkapid),
muu kõik sobib. Pakkuda suuremaid koguseid. Kuulutus ei aegu,
tel 51936110.

Aime Karu

19.04.1936 - 14.05.2021

Leida Uibo

16.05.1952 - 12.05.2021

Ostan Otepääl garaaži / garaažiboksi. Kõik pakkumised teretulnud
numbrile 5518926.

Mati Hallika

04.06.1941 - 04.05.2021

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku, sõelmeid. Veo- ja tõsteteenus 3,5t kraana. Tel:5291256

Endel Oja

07.04.1944 - 12.05.2021

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
•
•
•
•

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Mälestame kauaaegset
majanaabrit

AIME KARU

Arnold Vilde

05.04.1925 - 06.05.2021

Südamlik kaastunne
Katrini perele.
KÜ Munamäe elanikud

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312

Meie seast on lahkunud
isa

www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Avaldame kaastunnet Kunole
isa

ENDEL OJA

ENDEL OJA

07.04.1944 - 12.05.2021
Leinavad tütar Külli ja poeg Kuno

kaotuse puhul.
Töökaaslased OÜ-st RASPER
Kaseokstes leinasahin
tasane, kui tuuleke.
koduõues vaikne valu
isa suikund unele.

Siiras kaastunne Kunole perega
ja kõigile lähedastele

Eesti spordi treeningkeskus

ENDEL OJA
kaotuse puhul.

Seoses töömahu suurenemisega otsime
oma meeskonda hooajalisi ja põhikohaga töötajaid.
Tööd saavad:

Naabrid Ester, Leida
ja perek. Linnamägi

PUHASTUSTEENINDAJA
KOKAABI
KOKK

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Töö sobib sõltumata varasemast töökogemusest
ja vanusest.
Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis anna
endast teada ja tule vestlusele.
Asume Otepää vallas Kääriku külas.
Info tel 5305 1265 heiki@tehvandi.ee

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

Mälestame

ENDEL OJA

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

ja avaldame kaastunnet
poja Kuno perekonnale.
Märt ja Lembit-Ülo peredega

Südamlik kaastunne Külli ja Kuuno perele kalli isa, vanaisa ja äia

ENDEL OJA
kaotuse puhul.
Mälestavad Raa, Kaido
ja Rain perega

Keset ilusat kevadist päikesekulda
Sind tee viis sinna,
kust tagasi ei tulda...

Mälestame armast naabrimeest

ENDEL OJA
Sügav kaastunne lastele
peredega.
Perek. Ladva, Villemson,
Järveoja

• toateenija-koristajale
Avaldus ja CV esitada aadressil:
Nüpli k., 67408 Otepää vald
või ylle@tehvandi.ee.
Täiendav info www.tehvandi.ee
ja telefonil 76 69 553.

Seal kus sulgub eluraamat
algab mälestuste tee...

Südamlik kaastunne lähedastele
isa, äia ja vanaisa

ARNOLD VILDE
lahkumise puhul.
Arno, Mare, Eha, Hilja,
Jaan, Mareta

Mälestust Sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi.

Avaldame kaastunne kõigile
lähedastele

Arnold Vilde
kotuse puhul.
Otepää Invaühingu liikmed
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Kuidas 40 aastat tagasi looduskaitset õppisime
EI MIDAGI UUT.
Nüüd, mil näen teleekraanilt murdeealist noor, õlakott kaasas, kõndimas pealinna parkides ja jätkuva kohusetundlikkusega konisid kogumas, meenub mulle
midagi tuttavlikku aastakümnete tagant.
Just samal moel puhastasid, korrastasid
kümned täiskasvanud oma telgiplatse igal
hommikul…
„Peatuspaik peab meist maha jääma
puhtamana endisest,“ kordas igal hommikul enne väljasõitu meie reisi peakorraldaja ja -sisustaja Jaan Eilart (24.06.1933
– 18.05.2006). Vastuvaidlejaid ei kuulnud.
Sest enamikule meist oli see reis nagu
õnneloos! Järjearvult teine omalaadne,
1000 kilomeetrit ratastel ja sellest peaaegu
pool maad põhimõtteliselt olematul teel
Koola poolsaarel.
VAHEPEATÜKKE
SAJANDIVAHETUSEST
Mäletan nagu eilsest tollase Puka sovhoosi direktori Erik Mütsi telefonikõnet: „Kas
me ei peaks kirjutama ühte lugu Jaan
Eilartist?“ „Oo, ei!“ julgesin kiirustades
keelduda. Samas ei rutanud ma keeldumist põhjendama. Ometi oli Erik Müts
Otepää looduskaitseseltsi juhajana sellega
ühele meie kohustusele viidanud. Küllap
mõtlesin enese päästmiseks ka vabanduse: Oli ju Erik Müts tollal oma majandis
ja leheveergutelgi tuntud targa ja imetletud sõnaseadjana… Lootus jäi temale. Ja
kuidas oleksin ma osanud tookord avada
Jaan Eilartit? Liiga suur, mitmekülgne,
paljude kultuurikihtidega läbi imbunud
kirjamees ja looduskaitse eestvedaja
tundus Jaan Eilart mulle tookord. Mina
ainult üks väike provintsi ajakirjanik…
MÄLETAN VEEL, kui raskelt-raskelt
sündisid me reisikirja peatükid ja sisu.
Kuni leidsin sissejuhatuseks kirjelduse
sellest ajast, kuidas ma reisiks valmistusin.
Nii said alguse minu senise elu esimese
ja pikima, ligi 10-osalise sarja kirjatükid,

pealkirjaga „Põhjamaale!“ Algas see ettevalmistustest.
Tollane majanaaber, Otepää keskkooli
bioloogiaõpetaja Helgi Kangur, kes sellise
reisi läbiteinuna oli mulle nii reisiidee
„ettesöötja“ kui ka esimene nõuandja.
„Sääsed on seal suured ja aplad! Hea, kui
leiad midagi, mis nägu ja kaela kataks...“
kõlas üks soovitusi. Nädal aega otsisin
tihedat riidetükki, siis lõiget, mõõte, kuni
sain valmis oma imepärase pead, kaela
ja poolt nägu kaitsva „sääsekaitse“. Olgu
ette öeldud, et vaja seda polnudki. Küll
kulus asjaks aga magamiskott ja lootus, et
leian varju mõne reisikaaslase telgis.
JA NÜÜD PEAASJA(DE)ST e
REISIST. Ärasõidupäeval olin väga
täpselt eelteates märgitud paigas, Tartu
loodumuuseumi ees, kus rivis seisis 3 suurt
IKARUS-bussi, kõik rõõmsalt naeratavaid-lehvitavaid reisiselle täis.
Nagu esimeses peatuses selgus: üks
buss oli üliõpilastega (põhiliselt Eilarti
õpilastega), üks buss oli ELKS-i (Eesti
Looduskaitse Seltsi) liikmete päralt ja
üks buss tavaliste reisi- ja loodushuvilistega. Esimestest sõidukilomeetritest
hakkas selguma, et see reis on isemoodi
ehk Eilarti nägu. Alustuseks soovitati oma
bussile leida nimi, see plakatile joonistada
ja bussiküljele kleepida. Teisena määrati
igas bussis nn ametimehed (nt kirvevana
(see vist oli ka bussivanem), kelle peaamet
oli aga igas õhtuses peatuses kiirustada
metsa, et lõkkesse sobivat raiuda. Olid
veel haguvedajad, lõkkemeistrid, peakokad, lauakatjad, laulu ülesvõtjad, riimiseadjad jpt.
Õhtud olid alati isemoodi, hommikud
ühtemoodi: kiired ja krapsakalt korda
loovad, sest alati oli ees tihe päevakava või
pikk tee… Eriti sisutihedad olid päevad
Lapimaa looduskaitsealal (käik muuseumi, juhatajalt tööaruanne, sõit järvel, tõus
mäele (u 250 m), ronimisega koos looduslike vääriskivide otsimised, õhtul asjatund-

ja abiga kivide sorteerimised). Teisel õhtul
taidluskava igalt bussiseltskonnalt (Jaan
Eilart 50!). Oi neid laululõõritusi ja tantsumüdistusi Lapimaa metsa all! Taidluse
ja laulujuhina mõtlesin kõige lihtsamalt:
oleme saamide maal, olgu lugulaul ja tants
kõige lihtsamad. Nii me oma bussi esinejatega ümber lõkke, käed üksteisel õlgadel,
aeglaselt tammusime. Selline joik: „Mis
siit saamilt saada tahta, meilt pole võtta,
neil pole anda…Äänisjärves suured kalad,
sõid nad ära Jaani jalad.“
Oi, kuidas me järgmisel hommikul Põhja-Eestist pärit vanimate loodusdaamide
hukkamõistvat mõminat ja põletavaid
pilke pidime taluma! Niimoodi polevat
veel keegi julgenud härra Eilartile „au“
osutada. Järgmisel hommikul oli „tere
hommikust“-käigul härra ise ja meie
telgi ees, et naerul näoga küsida: „Kuidas
magasite?“
IGAVESTI MEELDEJÄÄV oli Lapimaalt üks väga tuuline öö. Liivane pinnas
ei võtnud enam hoida meie telki – see
kippus liivale vajuma nagu pannkook,
kord ühest, kord teisest küljest. Venitasin
siis ennast magamiskotist ja asusin telgivalvesse: nagu tuul tiris ühe vaia, nii mina
hagijana valmis vajutama. Und enam ei
tulnudki! Nii nägin ja kuulsin väga lähedalt öökulli üle lendamas. Pahandas ka:
minu maa, minu koht! Aga samal ööl
mõtlesin oma telginaabrist Ollist, väiksest,
vaprast õpetajast ja emast…
KÕIGE VALUSAMALT HINGE
LÄINUD sellest reisist Põhjamaale oli pilt
kaevanduste piirkonnast. Loodus oli seal
peaaegu jäägitult hävitatud, maa kaetud
halli-kollaseseguse pinnasekattega. Meie
bussijuht tegi lühipeatuse fotohuvilistele… Olin vaid sammu astunud, kui kaugelt-kõrgelt kõlas väga käskiv venekeelne
keeld: „Peatumine pole lubatud, fotografeerimine keelatud!“ Nii püüdis Venemaa
kaitsta oma suuri saladusi ja rikkusi, mida
peitis Koola maapõu. Meile sai teatavaks,

Jaan Eilart austab ilmatark Vadim Želnini (1909 - 1996)
mälestust ja lähedasi Elva kalmistul
et Koola kaevandused peidavad kõike,
mida pakub Mendelejevi tabel! Põhja
Jäämeri ja linnamiljöö päästsid (ajutiselt)
sellest rusutisest.
INIMESTEST hoian oma elupäevade
lõpuni mälestust Olli Antsovist, telgikaaslasest, õpetajast ja emast, Antslast pärit.
Reisile oli ta tulnud oma poja eest ehk
mälestuseks. Poeg suri ülikooli lõpetamise eel lastehalvatusse. See tõbi laastas
1950ndatel noorte tervist ja võttis elusid.
Ollil oli soov tõusta meiega koos mäele,
otsida ja leida sealt kõige kaunimad kivikesed poja mälestuseks. Ollil hakkas streikima süda, väsis jaks. Tõime Ollile kaasa
kõige ilusamad kivid, mida leidsime. Selle
loo Ollist kirjutasin ka oma reisijutustusse.
Selle avastas lugejana Jaan Eilart. Ja oli
ta pärast seda läinud Ollit otsima. Sõitis
Antslasse, et talle lilli viia. Kust ma seda
tean? Helistas mulle ja pahandas. Küsis,
millega ma hakkama olin saanud, et Eilart
ise kohale tuli ka talle emadepäeval lilli tõi.

On ajakirjanikulgi hoida üks imeline
tunnustus: postkaart täis tihedat kirja
tagaküljel. Allkiri: Jaan Eilart. Seal on
tõdemus, et kunagi varem pole ta tahtnud
lugeda neid reisikirju, mis tema juhendamistest sündinud. Ikka olnud need täis
vigu ja vääriti mõistmist. Esimest korda
oli ta hakanud „Põhjamaale“ pilku peale
heitma, siis vahepealkirjadest innustatult põhjalikumalt lugema ja lõpetuseks
kogema, et kirjutaja on väga põhjalikku
(lisa)tööd teinud, uusi fakte lisanud. Ja ta
on oma varasemaid sellelaadseid kogemusi nüüd korrigeerinud.
Polnud parimat mul enam soovida. Kui
keegi ajakirjanikule otsustas sõnadega
„säru“ teha, võtsin ikka uuesti lugeda seda
tunnustust. See oli mulle nagu kaitsekilp.
On tänaseni… Ja tähtsam paljudest au- ja
tänukirjadest…
Tekst ja foto: Aili Miks
Otepää endine ajakirjanik

Kevadised veed ja vintis vineer
Kevad teeb looduses kihutustööd ja võtab
võimust, vaatamata talve pidevatele vaktsiinisüstidele. Pistelised lumesajud ja ,,päike välja-päike
peitu” on selle võimuvõitluse üks osa, aga lõpuks
võidab ju kevad niikuinii.
Kevad on jooksvate mahlade ja voolavate vete
aeg. Ehk siis aeg nendega ka tegeleda. Sellest ja
muust johtuvalt koostasin eelnõu Otepää volikogule, millega soovime toetada Sangaste küttetorustiku kapitaalremondi omafinantseeringut.
Eelnõu esitamiseks vajaliku viie allkirja saamiseks
andsid volikogu liikmetest allkirja selle koostaja
Kaido Tamberg, Tatjana Laadi, Rando Undrus,
Marika Viks ja Martin Teder. Praegune Sangaste
katlamaja rentnik SW-Energia on saanud rahastuse KIKist vastavale projektile. Projekti kogumaksumus on ca 300 000 eur, millest pool annab
riik ja pool tuleb leida juurde.
Meie ettepanek on vallal käituda solidaarselt ja
sarnaselt Otepää küttemajandusega toetada vähemalt ühekordselt olulist soojamajanduse arendusprojekti vallas ja vallale. Sangaste alevile tähendaks see seda, et niigi taluvuse piiril olevale soojahinnale jääb ,,raevukas” hinnatõus ära. Seda siis
lisaks KIK-i toetusele ka valla ühekordse rahalise investeeringu abiga. Oluline on siinkohal ka
valla energiaeesmärkide täitmine ja ökoloogilise
jalajälje vähendamine. Vähenevad soojakaod ja
-lekked, mis viivad omakorda väiksemate kuludeni ja loodetavalt ka vähema omahinnani. Sangaste küttemajandus saaks sellega moderniseeritud ja aja nõuetele vastav ning talutava hinnaga

keskkütmine saab jätkuda. Lisaks avasime teise
eelnõuga ka arutelu Sangaste kütmise viimisest
lähemas tulevikus Otepää Veevärk AS alla. See
on 100% vallale kuuluv ettevõte, mis tegeleb juba
praegu kogu valla veemajandusega ja lisaks ka
Otepää linna kütmisega. Laienemine võimendaks nende tegevusala ja annaks kõigile tarbijatele suurema kindluse ja kvaliteetsema teenuse.
Kütmise kvaliteet ja ka hinnakujundus on siis ka
vallal endal paremini reguleeritav ja jälgitav. See
viiks tasakaalu tarbijate kohtlemise ja tingimused
eri piirkondades ning võimaldaks arendada säästlikkumat kütmist vallas.
Algatada selline arutelu eraldi päevakorrapunktina leidis volikogus laiapõhjalist toetust.
Lisaks VL Ühinenud Kogukondade Sangaste liikmetele saime tuge asjaga edasi minna ka Nõunist,
Pukast ja Otepäält. Samuti andsid oma soosiva
nõusoleku plaaniga edasi minna Reformierakonna fraktsioon ja 2 Keskerakonna liige Otepäält.
Sangaste saadikud tänavad kamraade solidaarsuse ja toe eest! Loodame lähikuudel tegudeni
jõuda!
Viidatud arutelus käsitleti ka vallale kuuluvate
ettevõtete (AS Otepää Veevärk, SA Otepää Tervisekeskus) nõukogude komplekteerimist. Kuna
haldusreformiga on laienenud nende ettevõtete
tegevusala ka väljapoole keskust, vajavad ümbermõtlemist ka senised põhimõtted. Esindatud
peaks olema ka piirkonnad väljastpoolt Otepääd
jne. Kuna on tegemist ka elutähtsate teenustega, on siin ka oluline kõigi volikogus esindatud

peamiste poliitiliste jõudude kaasamine asjadesse
vaatamata poliitilisele hetkeolukorrale.
Otepää Vineerivabrik on sattunud skandaaliihara uudistetööstuse hammasrataste vahele.
Olen väga seda meelt, et Otepääle ja vallale on
taolise tööstuse olemasolu õnnelik sattumus ning
selle olulisuses pole mõtet kahelda. See, et on ka
tootmisega kaasnevast mürast häirituid, on kurb
tõsiasi. Nendega tuleb tegeleda ja ka tegeletakse
nii valla, kui tööstuse poolt lahenduse leidmiseni.
See aga ei tähenda, et peaksime oma ettevõtjaid
meedias näägutada ja närida laskma. Pigem on
vajalik nende kogukondlik kaitsmine, mitte aga
tülide võimendamine ja meediasse paiskamine.
On üsna kohatu ja ebamõistlik närida kätt, mis
meid ka toidab. Samaga teisi Eestimaa paiku
meelevaldselt sildistades ja sealsetes kogukondades arusaamatust tekitades. (Mu üks koolivend
Kehrast küsis, et kas Otepääl on plaanis oma
kismakogemust nüüd tasakaalukasse Kehrasse
eksportida hakata?). Arvan, et peaksime oma
probleemid siseselt lahendada suutma ja oma
ettevõtjaid enam hindama. Ei ole see Otepää
senine tegelik nimeau tänu võlgu mitte iseloomulikele kismadele, vaid ikkagi ettevõtluse rajatud
objektidele ja võimalustele, mis meil uhkelt Talvepealinna nime laseb kanda ning muud head kuulsust annab. Tervitan meie valla ettevõtluse visa
hinge ja vabandan Teie ees nende eest, kes seda
saadavat kasu omamoodi mõistnud on.
Ehk siis meie hää vallaelanik: hoia end ikka
kevadele ihus ja hinges avatud, mõista ja ole

mõistetud, austa ja ole austatud! Sest nii on meil siinmail hää
elada.
Ilusa kevadiste jõudude dessanti meie kodudesse!
Kaido Tamberg, Otepää volikogu liige

