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Suvelõpp toob uued algused 

Algab uus kooliaasta

Suvi hiilib kikivarvul minema ja sügis läheneb 
jõulisel sammul. Algab uus õppeaasta. Otepää 
valla koolides on esimestesse klassidesse 
minemas hetkel 61 last. 

On eriline aasta, eriti Puka piirkonnale. Puka 
Kool saab kauaoodatud uue, kaasaegse koolihoo-
ne. Puka noortekeskus alustab uutes, remonditud 
ruumides endises Puka vallamajas, Kooli 6. Puka 
Kunstikool alustab õppetööd Puka kultuurimaja 
teisel korrusel, Kesk 47. 

Loodan, et ilusad ruumid inspireerivad õpilasi 
ja õpetajaid ning toovad rõõmu lapsevanemate 
südametesse. Vallavalitsus teeb kõik selleks, et 
kunstikool saaks kindlustunde ning jätkusuutliku 
arenguvisiooni.

Otepää Muusikakool laieneb. Lisaks Otepääle, 
alustatakse õppetööga Keeni Põhikoolis. Huvi 
on suur ning kevadistel sisseastumiskatsetel valiti 
välja õpilased, kes alustavad Keenis  õpinguid 
klaveri ja kitarri erialadel.

Loodan, et koolides saab toimuda kontaktõpe, 
sest lisaks hästi planeeritud õppetööle on koolid 
teadaolevalt planeerinud uusi huvitavaid huvi-
ringe ja hästitöötavad tegevused saavad jätkuda. 
Sõpradega koos olemine ja vahetu  suhtlemine 
on noortele väga oluline.

Lasteaedades harjutatakse uusi väikesi mudila-
si lasteaiaga kohanema. Varsti on kõik üks sõbra-
lik pere. Heameel on näha, et valla erinevatesse 
piirkondadesse on kolinud uusi lastega peresid 
ja ka mitmed noored inimesed on valinud meie 
valla oma uueks kodukohaks. 

Otepää on üks väheseid väikevaldasid Eestis, 
mille elanikkond ei kahane vaid näitab hoopis 
stabiilsust ja kasvutrende.

Oleme tublid vaktsineerijad

Vallavalitsuse organiseerimisel ning koostöös 
Valga Haiglaga toimusid Otepää valla koolides  

Otepää Vallavolikogu istungil

19.08.2021
n	 Tunnistati kehtetuks Pedajamäe külas asuva Marsina 

kinnistu detailplaneering.
n	 Tunnistati osaliselt kehtetuks Vidrike küla Köörimäe ja 

Nüpli küla Suur-Poslovitsa kinnistute detailplaneering Köö-

rimäe vkt 6 (katastritunnus 63601:003:2488) ja Köörimäe vkt 

7 (katastritunnus 63601:003:2489) osas.
n	 Kinnitati Otepää valla 2020. aasta konsolideeritud 

majandusaasta aruanne mööndusega, et ei võeta vallavalit-

suselt vastutust nõuete osas MTÜ-le Sangaste Asundused ja 

Riigi Tugiteenuste Keskusele (Otepää keskväljaku projekt), 

kuniks nõuded ei ole täidetud.
n	 Anti Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti „Otepää Güm-

naasiumi lift“ omafinantseeringu tasumiseks garantii summas 

kuni 45 000 eurot.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 

2018. a otsust nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja 

teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“.

Otepää Vallavalitsuse istungil

09.08.2021
n	 Anti aktsiaseltsile BALTOIL ehitusluba Tõutsikülas asuval 

Koljomõisa kinnistul seadmete hoiuhalliümberehitamiseks.
n	 Anti Räbi külas Järvepera kinnistul asuvale päikesee-

lektrijaamale kasutusluba.
n	 Anti Heiki Einpaul’ile projekteerimistingimused Nüpli 

külas Kivilossi kinnistul ehitise (Kolga spordihoone) laien-

damiseks üle 33% ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Kooskõlastati Restu külas Kärneri maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Priit Voolaidile ehitusluba Pedajamäe külas Vahtra 

kinnistul sauna püstitamiseks.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Armin Surri      9. augustil
Marliin Reidolf    13. augustil

 95 
Heino Kängsepp    13. augustil

 90 
Kadri Kukk      11. augustil
Aino Aug    31. augustil

 85
Anne Heinap    19. augustil
Õie Lehtmaa    24. augustil
Lehti-Kai Nõgel    28. augustil

 80 
Lea Jüris      2. augustil
Valve Sprenk    10. augustil

 75 
Ants Terav      7. augustil
Rein Adusson    20. augustil
Rein-Peeter Kruus   22. augustil
Enn Müürsep    26. augustil

 70 
Mare Kutsar      3. augustil
Silver Eljand    11. augustil
Ilko Luts     15. augustil

AUGUSTI  JUUBILARID

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

n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Piiri tn 10 kinnistul 

asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Vana-Otepää külas Metsa-Kopli kinnistul asuvale 

ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Tõutsi külas Urmitootsi kinnistul asuvale ehitisele 

(seadmete hoiuhall) kasutusluba.
n	 Anti Restu külas Kiisa kinnistul asuvale päikeseelektri-

jaamale kasutusluba.
n	 Anti Tiidu külas Kolmimäe tee 25 kinnistul asuvale ehiti-

sele (vedelsõnnikumahuti) kasutusluba.
n	 Otsustati rahuldada Mattias Lepa ja Mauri Mändoja vaie 

ning tunnistada Otepää Vallavalitsuse 31.05.2021 korraldus nr 

2-3/363 kehtetuks.
n	 Kehtestati Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse 

detailplaneering.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Otepää hooldekodu 

projekteerimis-ehitustööd“ järgmiselt:1.1 hankemenetluse liik 

–avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik –Kajar 

Lepik;1.3 hankekomisjoni koosseis –Kajar Lepik (komisjoni 

esimees), Andres Arike, Lea Ruuven, Kalev Kepp, Eveli Misnik, 

Kadri Vaks.
n	 Kinnitati riigihanke „Projekti „Otepää valla tänavavalgus-

tuse renoveerimine“ lisahange“ tulemused. Tunnistati vastavaks 

EST Networks OÜ (11826631), Kagu Elekter OÜ (11632588) 

ja LEONHARD WEISS OÜ (12083348) pakkumused, kuna 

need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud 

tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks Kagu Elekter OÜ 

pakkumus maksumusega 124 880,00 eurot (käibemaksuta), kui 

vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga 

pakkumus. Kvalifitseeriti eduka pakkumuse teinud pakkuja 

Kagu Elekter OÜ. Sõlmiti edukaks tunnistatud pakkujaga han-

keleping Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimiseks.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne 

ja toetuslepingu täitmine.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
n	 Otsustati mitte anda KPME International Group OÜ’le 

(registrikood 11398804) reklaamimaksu soodustust 08.06.2021.a 

välja antud välireklaami paigalduslubade nr 5-5/ 1494 ja nr 

5-5/1495 alusel paigaldatud reklaamide eest.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus 40 eurot.

11.08.2021

n	 Kinnitati riigihanke “Puka kooli sisustuse ostmine” tule-

mused. Tunnistati hankedokumentides esitatud tingimustele vas-

tavaks järgmiste pakkujate pakkumused:1.1. Kumer Saag OÜ 

(11611586);1.2. UAB –Sentios (302597426);1.3. ühispakkuja AKT-

SIASELTS INEST MARKET (10158185) ja IMP SERVICE OÜ 

(14123114). Tunnistati mittevastavaks ja lükati tagasi seadusliku 

või volitatud esindaja poolt allkirjastamata pakkumused: 2.1. AJ 

Tooted Aktsiaselts (10585384); 2.2. OÜ Virelton Pluss (12933820); 

2.3. A&T Trading OÜ (10449847). Tunnistati edukaks pakkumu-

seks Kumer Saag OÜ pakkumus maksumusega 98 284,84 eurot 

(käibemaksuta), kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim 

maksumus suhtes soodsaim pakkumus.

16.08.2021

n	 Kooskõlastati Kastolatsi külas Kaarna maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Ingrid Tigasele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Pikk tn 26 kinnistul asuva ehitise (elumaja, garaaži, kuuri ja 

käimla) lammutamiseks.
n	 Anti Ivo Aamerile ehitusluba Raudsepa külas asuval Väi-

ke-Kasesaare kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Piirimäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:003:1663) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht-

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Piirimäe, 

koha-aadress Piirimäe, Nüpli küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kaasiku, koha-aadress 

Kaasiku, Nüpli küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katast-

riüksuse kohanimi Kuusiku, koha-aadress Kuusiku, Nüpli küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.4 katastriüksuse kohanimi 

Männituka, koha-aadress Männituka, Nüpli küla, sihtotstarve 

– maatulundusmaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Suur-Poslovitsa katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:001:0141) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Suur-Poslovitsa, 

AMETLIK INFO

koroonaviiruse haiguse COVID-19 vastu vaktsi-
neerimised 10. ja 11. augustil. See tõi kaasa palju 
positiivseid emotsioone kuid kahjuks ka kriitikat. 

Vaktsiinivastased on selgelt nördinud valla 
toetavast ja organiseerivast seisukohast. Valla-
vanemana võin kinnitada, et kõigil on õigus oma 
arvamusele ja vaktsineerimist mittepooldavad 
kodanikud ei peaks laskma ennast toimuvast 
vaktsineerimisvõimaluste loomisest häirida. Las 
jääb kõigile oma valikuvabadus.  

Üldplaanis on meie valla elanikud silmapaist- 
valt tublid vaktsineerijad ja meie vaktsineeritute 
protsent on maakonna kõrgeim ning ka Eestis on 
see esirinnas. Ka Otepää valla koolides on vakt-
sineerimine olnud tulemuslikum võrreldes teiste 
omavalitsustega.

Otepää Gümnaasiumis sai vaktsineerimissüs-
ti 140 inimest, kellest 57 olid koolinoored (12+ 
vanusegrupis), Keeni Põhikoolis 36 inimest, 
kellest 23 olid koolinoored ja Puka Koolis 33 
inimest, kellest 6 olid koolinoored. Paljud õpi-
lased on juba suve alguses vaktsineeritud, aga 
nende arv ei ole hetkel teada. Otepää vallas on 
koroona vastu vaktsineeritud juba üle 70% täis-
kasvanutest.

Peagi on valla koolides teine vaktsineerimispäev, 
kuhu on oodatud nii esimese kui ka teise vaktsii-
nisüsti saajad. 

21. septembril toimub vaktsineerimine Otepää 
Gümnaasiumis kell 10.30-16.00 ning

22. septembril Keeni Põhikoolis kell 10.00-
12.00 ja Puka Koolis kell 13.00-15.00. 

Kasutage palun võimalust kodu lähedal end 
vaktsineerida lasta!

Soovin huvitavat ja rõõmurohket kooliaastat 
lastele, noortele, õpetajatele, noorsootöötajate-
le ja lapsevanematele ning kena sügiskuu algust!

Vallavanem  Jaanus Barkala

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 9. septembril.

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

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

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

Alates 26. augustist tuleb nendes avalikes 
siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit, 
kanda maski

Valitsus kiitis heaks korralduse, mille kohaselt 
jõustub alates neljapäevast, 26. augustist, mas-
kikandmise kohustus nendes avalikes siseruu-
mides, kus ei kontrollita COVID tõendit. Ava-
likes ruumides, kus COVID tõendit nõutakse, 
peavad seda hakkama esitama kõik kliendid või 
osavõtjad.

26. augustist tuleb COVID nakkusohu suhtes 
kontrollimata avalikes siseruumides hakata 
kandma maske. Maske tuleb hakata kandma 
kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud 
ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soo-
vijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega 
igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, 
millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.

Eelkõige puudutab see kaubandus- ja teenin-
dusasutusi, aga ka riigi ja kohalike omavalitsus-
te asutusi. Näiteks tuleb maske hakata kandma 
poodides, apteekides, telekommunikatsiooni 
ettevõtte või panga teenindussaalides, postkonto-
rites, raamatukogudes, aga ka politsei- ja piirival-
veameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa 
teenindussaalides ning mujal.

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 
12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on 
kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või 
muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Maskikandmise nõue säilib ühistranspordis, 
kaasa arvatud rongid ja praamid. Samuti säilib 

maskikandmise nõue jumalateenistustel ja 
muudel avalikel usutalitustel, kus siseruumides 
osalejate arv ei ole suurem kui 50 inimest (väli-
tingimustes 100) või on ruumi täitumus kuni 50 
protsenti. Kui osalejate arvud ületavad neid piire, 
tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.

COVIDi suhtes kontrollitud avalikus ruumis 
peavad tõendit esitama kõik kliendid või osavõt-
jad COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemi-
se või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse 
kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 
18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes.

Loe täpsemalt: www.kriis.ee/et/uudised/valit-
sus-kiitis-heaks-covid-piirangute-korralduse
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koha-aadress Suur-Poslovitsa, Nüpli küla, sihtotstarve – maatu-

lundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kopraoru, koha-aad-

ress Kopraoru, Nüpli küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 

katastriüksuse kohanimi Kuusejärve, koha-aadress Kuusejärve, 

Nüpli küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.4 katastriüksuse 

kohanimi Kuuseriisika, koha-aadress Kuuseriisika, Nüpli küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.5 katastriüksuse kohanimi 

Taltsioru, koha-aadress Taltsioru, Nüpli küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa; 1.6 katastriüksuse kohanimi Susimäe, koha-aad-

ress Susimäe, Nüpli küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Tõutsi külas asuva Koobamäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:003:1140) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht-

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Koobamäe, 

koha-aadress Koobamäe, Tõutsi küla, sihtotstarve – elamumaa; 

1.2 katastriüksuse kohanimi Vahemäe, koha-aadress Vahemäe, 

Tõutsi küla, sihtotstarve – elamumaa.
n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 21a 

maaüksuse erastamise tingimused.
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks 

järgmised Otepää valla omandis olevad kinnistud: 1.1 Puka ale-

vikus asuv Kooli tn 4a kinnistu (registriosa nr 2462040, katastri-

tunnus 60803:001:0013, pindala 10 532 m², sihtotstarve sotsiaal-

maa alaliik üldkasutatav maa), ehitatava maakaabelliini ja liitu-

miskilpide osas, koormatava ala pindala ca 16 m²(asendiplaan 

lisa 1); 1.2 Puka alevikus asuv Kooli tn 6 kinnistu (registriosa nr 

2418240, katastritunnus 60803:001:0008, pindala 4128 m², sihtots-

tarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) koormatava 

ala pindala ca 9 m²(asendiplaan lisa 2).
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ 

kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad kinnistud (asen-

diplaanid lisatud): 1.1 Otepää vallasiseses linnas asuv Kase tn 13 

kinnistu (registriosa nr 2327240, katastritunnus 55601:007:0006, 

pindala 3100 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav 

maa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 4 

m²; 1.2 Otepää vallasiseses linnas asuv Kadaka tänav kinnistu 

(registriosa nr 13953850, katastritunnus 63601:001:0309, pindala 

4391 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise 

osas, koormatava ala pindala ca 50 m²; 1.3 Otepää vallasiseses 

linnas asuv Kase tänav kinnistu (registriosa nr 14055250, katast-

ritunnus 63601:001:0278, pindala 6098 m², sihtotstarve transpor-

dimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 

430 m²; 1.4 Otepää vallasiseses linnas asuv Kesk tänav kinnistu 

(registriosa nr 13962550, katastritunnus 63601:001:0312, pindala 

5655 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise 

osas, koormatava ala pindala ca 207 m²; 1.5 Otepää vallasiseses 

linnas asuv Kesk tänav T1 kinnistu (registriosa nr 13962550, 

katastritunnus 63601:001:0313, pindala 276 m², sihtotstarve trans-

pordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala 

ca 101 m²; 1.6 Otepää vallasiseses linnas asuv Kirsi tänav kin-

nistu (registriosa nr 13701950, katastritunnus 63601:001:0316, 

pindala 1134 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnora-

jatise osas, koormatava ala pindala ca 155 m²; 1.7 Otepää valla-

siseses linnas asuv Kolga tee kinnistu (registriosa nr 13964950, 

katastritunnus 63601:001:0273, pindala 13 561 m², sihtotstarve 

transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala 

pindala ca 1071 m² + 59 m2; 1.8 Otepää vallasiseses linnas asuv 

Kuuse tänav kinnistu (registriosa nr 13878750, katastritunnus 

63601:001:0293, pindala 3560 m², sihtotstarve transpordimaa) 

ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 301 m²; 
1.9 Otepää vallasiseses linnas asuv Saare tänav kinnistu (regist-

riosa nr 13987450, katastritunnus 63601:001:0299, pindala 1011 

m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, 

koormatava ala pindala ca 312 m²; 1.10 Otepää vallasiseses 

linnas asuv Saare tänav T1 kinnistu (registriosa nr 13987450, 

katastritunnus 63601:001:0297, pindala 2338 m², sihtotstarve 

transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala 

pindala ca 308 m²; 1.11 Otepää vallasiseses linnas asuv Saare 

tänav T2 kinnistu (registriosa nr 13987450, katastritunnus 

63601:001:0298, pindala 2962 m², sihtotstarve transpordimaa) 

ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 43 m²; 
1.12 Otepää vallasiseses linnas asuv Saare tänav T3 kinnistu 

(registriosa nr 13987450, katastritunnus 63601:001:0300, pindala 

2702 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise 

osas, koormatava ala pindala ca 85 m²; 1.13 Otepää vallasiseses 

linnas asuv Sireli haljasala kinnistu (registriosa nr 2326840, 

katastritunnus 55601:007:0003, pindala 1143 m², sihtotstarve 

sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava tehnorajatise 

osas, koormatava ala pindala ca 16 m²; 1.14 Otepää vallasiseses 

linnas asuv Sireli tänav kinnistu (registriosa nr 13715950, katast-

ritunnus 63601:001:0285, pindala 1167 m², sihtotstarve transpor-

dimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 

20 m²; 1.15 Otepää vallasiseses linnas asuv Sulaoja soo kinnistu 

(registriosa nr 2329340, katastritunnus 55601:007:2050, pindala 

90 338 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) 

ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 18 m² + 

6 m²; 1.16 Otepää vallasiseses linnas asuv Sulaoja tee kinnistu 

(registriosa nr 13803650, katastritunnus 63601:001:0275, pindala 

5151 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise 

osas, koormatava ala pindala ca 409 m²; 1.17 Otepää vallasiseses 

linnas asuv Tamme puiestee kinnistu (registriosa nr 13800350, 

katastritunnus 63601:001:0286, pindala 10 237 m², sihtotstarve 

transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala 

pindala ca 246 m²; 1.18 Otepää vallasiseses linnas asuv Tenni-

sevälja tänav kinnistu (registriosa nr 13707850, katastritunnus 

63601:001:0315, pindala 5549 m², sihtotstarve transpordimaa) 

ehitatava tehnorajatise osas, koormatava ala pindala ca 146 m²; 
1.19 Otepää vallasiseses linnas asuv Uus tänav kinnistu (regist-

riosa nr 13741750, katastritunnus 63601:001:0329, pindala 3245 

m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, 

koormatava ala pindala ca 36 m²; 1.20 Otepää vallasiseses linnas 

asuv Vahtra tn 2a kinnistu (registriosa nr 2327040, katastritun-

nus 55601:007:0004, pindala 790 m², sihtotstarve sotsiaalmaa 

alaliik üldkasutatav maa) ehitatava tehnorajatise osas, koorma-

tava ala pindala ca 25 m²; 1.21 Otepää vallasiseses linnas asuv 

Vahtra tänav kinnistu (registriosa nr 13698250, katastritunnus 

63601:001:0314, pindala 2715 m², sihtotstarve trans-

pordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava 

ala pindala ca 103 m².
n	 Seati Enefit Connect OÜ kasuks sundvaldus 

tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks passiiv-

se elektroonilise side juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi 

ulatuses Sihva külas asuva Kondi 7 katastriüksuse 

koosseisus olevatele korteriomanditele: 1.1 erioman-

di ese eluruum nr 1 (kinnistusraamatu registriosa nr 

1478940); 1.2 eriomandi ese eluruum nr 2 (kinnis-

tusraamatu registriosa nr 1479040); 1.3 eriomandi 

ese eluruum nr 3 (kinnistusraamatu registriosa nr 

1479140); 1.4 eriomandi ese eluruum nr 4 (kinnis-

tusraamatu registriosa nr 1479240); 1.5 eriomandi 

ese eluruum nr 5 (kinnistusraamatu registriosa nr 

1479340); 1.6 eriomandi ese eluruum nr 6 (kinnis-

tusraamatu registriosa nr 1479440); 1.7 eriomandi 

ese eluruum nr 7 (kinnistusraamatu registriosa nr 

1479540); 1.8 eriomandi ese eluruum nr 8 (kinnistus-

raamatu registriosa nr 1479640).
n	 Seati Enefit Connect OÜ kasuks sundvaldus 

tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks passiiv-

se elektroonilise side juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi 

ulatuses Sihva külas asuva Kondi 9 katastriüksuse 

koosseisus olevatele korteriomanditele: 1.1 erioman-

di ese eluruum nr 1 (kinnistusraamatu registriosa nr 

1705940); 1.2 eriomandi ese eluruum nr 2 (kinnis-

tusraamatu registriosa nr 1706040); 1.3 eriomandi 

ese eluruum nr 3 (kinnistusraamatu registriosa nr 

1706140); 1.4 eriomandi ese eluruum nr 4 (kinnis-

tusraamatu registriosa nr 1706240); 1.5 eriomandi 

ese eluruum nr 5 (kinnistusraamatu registriosa nr 

1706340); 1.6 eriomandi ese eluruum nr 6 (kinnis-

tusraamatu registriosa nr 1706440); 1.7 eriomandi 

ese eluruum nr 7 (kinnistusraamatu registriosa nr 

1706540); 1.8 eriomandi ese eluruum nr 8 (kinnistus-

raamatu registriosa nr 1706640).
n	 Otsustada korraldada kirjalik kordusenampak-

kumine Kuigatsi külas asuva Pihla kinnistu (kinnistu 

registriosa nr 17415450, katastritunnus 55701:001:0390, 

pindala 3440 m², sihtotstarve elamumaa) võõranda-

miseks alghinnaga 6000 eurot. Otsustati moodustada 

enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 

Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 

2.3 Eveli Misnik.
n	 Otsustati korraldada kirjalik kordusenampakku-

mine Puka alevikus Kesk tn 13 asuv kinnistu (kinnistu 

registriosa nr 2461940, katastritunnus 60803:001:0012, 

pindala 1788 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühis-

kondlike ehitiste maa) võõrandamiseks alghinnaga 4000 

eurot (kirjaliku enampakkumise tingimused lisatud). 

Otsustati moodustada enampakkumise läbiviimiseks 

komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni 

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul kordusenampakkumisel Puka ale-
vikus Kesk tn 13 asuva kinnistu (kinnis-
tu registriosa nr 2461940, katastritunnus 
60803:001:0012, pindala 1788 m², sihtots-
tarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste 
maa) alghinnaga 4000 eurot. 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik 
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus 
sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt 
enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 
on 100 eurot ja tagatisraha suurus 400 eu-
rot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasu-
da Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 
7. septembril 2021. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 7. 
septembriks 2021. a kella 10.00-ks Otepää 
Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus 
või posti teel vallavalitsuse aadressil Lipu-
väljak 13, Otepää 67405 või elektrooniliselt 
digitaalallkirjaga krüpteeritult (faili adressaat 
Jaak Grünberg, 36402152725) e-posti teel 
aadressil vald@otepaa.ee. Kinnise ümbriku 
või elektronkirja pealkiri: „Kesk tn 13 kinnistu 
enampakkumine“.

Pakkumus peab sisaldama järgmisi and-
meid: pakkuja nime, elukohta või asukohta, 
isikukoodi või registrikoodi ja kontaktandmeid 
(telefon, e-posti aadress); nõusolekut enam-
pakkumises osalemiseks ja kinnitus tingimus-
tega nõustumise kohta; andmeid tagatisraha 
ja osavõtutasu tasumise kohta; pakkumuse 
summat; pakkumise esitaja allkirja; esinda-
ja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel).

Pakkumuste avamine toimub 7. septemb- 
ril 2021. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse 
nõukoja ruumis (Lipuväljak 13, Otepää val-
lasisene linn).

Kinnistu ja seda puudutavate dokumenti-
dega saab tutvuda eelneval kokkuleppel val-
lavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg 
(tel 502 2316).

Kirjaliku enampakkumise tingimused on 
kinnitatud Otepää Vallavalitsuse 16.08.2021. a 
korralduse nr 2-3/575 lisana ja nendega saab 
tutvuda valla dokumendiregistris: https://atp.
amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=281190 

AMETLIK INFO

esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra 

puhul ühele isikule summas 70 eurot.
n	 Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.
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Otepää linnas Hundisoo 5a katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus algatas Otepää vallasiseses linnas asuva Hundisoo 5a katastriük-
suse detailplaneeringu koostamise. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi planeeringualale ehitusõiguse 
andmist pereelamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 0.5 ha.

Otepää valla üldplaneeringuga on määratud Hundisoo 5a katastriüksuse maa-ala 
maakasutuse juhtfunktsioonideks on osaliselt nii pereelamu maa kui ka puhkemaa, 
haljasmaa ja parkmetsa maa. 

Hoonestus kavandaks rajada üldplaneeringus märgitud pereelamu maa juht-
funktsiooniga alale. 

Antud detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada haljasala ökoloogilise puhvert-
sooni ülesannet, sest detailplaneeringuala paikneb Hundisoo tööstusala naabruses.

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.

DETAILPLANEERINGUD

Planeeringuala piir (tähistatud oranžiga)

Otepää Vallavalitsus kehtestas 09. augustil 2021. a korraldusega nr 
2-3/555 Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneeringu 

Planeeringuga on muudetud elamuehituseks määratud hoonestusala asukohta ja 
täpsustatud ehitusõigust. Planeeritava ala pindala on ca 3,11 ha. Planeeritud Män-
nimäe katastriüksus säilib olemasolevana. 

Detailplaneeringu kehtestamisega muutub osaliselt kehtetuks Otepää Vallavolikogu 
27. juuni 2013. a otsusega nr 1-4-33 kehtestatud Väike-Juusa kinnistu detailplanee-
ring Männimäe katastriüksuse osas. Planeering on kooskõlas Otepää valla üldpla-
neeringuga ning selle elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid. 

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda valla veebilehel www.otepaa.ee ja Otepää 
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul kordusenampakkumisel Kuigatsi külas asu-
va Pihla kinnistu (kinnistu registriosa nr 17415450, 
katastritunnus 55701:001:0390, pindala 3440 m2, 
sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 6000 eurot. 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised 
ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vasta-
vat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest 
ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 
eurot ja tagatisraha suurus 600 eurot. 

Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasu-
da Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 7. 
septembril 2021 a kell 10:00.

Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 7. sep-
tembriks 2021. a kella 10.00-ks Otepää Vallavalit-
suse kantseleisse kinnises ümbrikus või posti teel 
vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 
või elektrooniliselt digitaalallkirjaga krüpteeritult (faili 
adressaat Jaak Grünberg, 36402152725) e-posti 
teel aadressil vald@otepaa.ee. Kinnise ümbriku 
või elektronkirja pealkiri: „Pihla kinnistu enampak-
kumine“.

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid: 
pakkuja nime, elukohta või asukohta, isikukoodi 
või registrikoodi ja kontaktandmeid (telefon, e-posti 
aadress); nõusolekut enampakkumises osalemiseks 
ja kinnitus tingimustega nõustumise kohta; andmeid 
tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta; pakku-
muse summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja 
volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel).

Pakkumuste avamine toimub 7. septembril 2021. 
a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis 
(Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).

Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega 
saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse 
tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kinnita-
tud Otepää Vallavalitsuse 16.08.2021. a korralduse 
nr 2-3/574 lisana ja nendega saab tutvuda valla do-
kumendiregistris: https://atp.amphora.ee/otepaa/
index.aspx?itm=281188 

Eterniidi kogumine 
2022

Valgamaa omavalitsused soovivad korraldada 
kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete 
kogumise vooru. Jäätmete tasuta üleandmiseks 
on vaja end ette registreerida. Juhime tähelepanu 
sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab 
pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul 
toimub eterniidijäätmete kogumine hinnanguliselt 
2022 aasta esimesel poolel.

Registreerimiseks palume täita ankeedi, mis on 
leitav valdade kodulehtedel (valga.ee, torva.ee, 
otepaa.ee) ja aadressil valgamaa.ee hiljemalt 
10.09.2021. Täpsemad juhised leiate ankeetide 
juurest.

Lisainfo: Valgamaa Arenguagentuuri programmide 
spetsialist Aet Arula-Piir,
tel. 5260236, e-post:  aet.arula@valgamaa.ee.

Kust ja kuidas saada COVID passi?

Viimastel päevadel on üles tõusnud küsimus, kuidas saab 
taotleda endale COVID passi.

Alates 9. augustist on lubatud korraldada vaktsineerimis-
tõendit nõudmata sisetingimustes kuni 50 ja õues kuni 100 
osalejaga üritusi. Kui inimesi on rohkem, võivad neis osaleda 
üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, koroona läbi põdenud 
või negatiivse testitulemusega inimesed.

Vaktsineerimise või koroonaviiruse läbipõdemise tõendit 
saab alla laadida patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

Võimalik on luua kolme uut tõendit – enda vaktsineerituse, 
COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemu-
se tõendamiseks. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui 
väljaprindituna paberil. 

Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite ehtsust saab 
kontrollida veebilehel: kontroll.digilugu.ee.

NB! Kui Teil ei ole võimalik ja puuduvad oskused koostada 
COVID digitõendit, siis võib pöörduda abi saamiseks Otepää 
valla raamatukogudesse, Otepää turismiinfopunkti, Sangas-
te, Puka ja Nõuni teenuskeskustesse ja Otepää Vallavalitsuse 
sotsiaalteenistusse.

Digitõendi koostamiseks tuleb kaasa võtta kaasa kehtiv ID 
kaart ja PIN koodid!

Juhendit vaktsineerimispassi koostamiseks vaata Otepää 
valla kodulehelt www.otepaa.ee.

Monika otrokoVa

Õppeaasta avaaktused

30. augustil
 

kell   9.00      Audentese 
           Spordigümnaasiumi Otepää filiaal

  1. septembril 

kell   8.30      Keeni Põhikool

kell   9.00      Puka Kool

kell   9.00      Otepää Gümnaasium

kell 10.00      Pühajärve Põhikool

kell 14.00      Otepää Muusikakool

Valgamaa Arenguagentuur kutsub nõustamistele

Valgamaa Arenguagentuur pakub professionaalseid tugiteenuseid ettevõtetele, mittetulundusühingutele, korteriühistutele ja kohalikele oma-
valitsustele.

Olete oodatud nõustamisele, kui vajate tuge

·  Ettevõtte või mittetulundusühingu asutamisel, juhtimisel, rahastustaotluste koostamisel;
·  Korteriühistu renoveerimisel KredExi toetuse, laenu või laenukäenduse abil.

Valgamaa Arenguagentuur korraldab ettevõtluse, turismivaldkonna ja mittetulundusühingute seminare ja koolitusi ning haldab Valga, Tõrva ja 
Otepää turismiinfopunkte. Uue teenusena alates aprillist pakume tuge maakonna korteriühistutele Kredexi toetuste, laenu ja käenduse taotluste 
planeerimisel. Konsultant selgitab, millised on korteriühistule sobivad teenused, taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded, taotlemiseks vajalikud 
dokumendid, laenu, käenduse või toetuse abil finantseeritavate tööde nimekiri, toetuse saaja kohustused, protsess ja selle tähtajad. Konsul-
tanti on võimalik tasuta kutsuda osalema korteriühistu üldkoosolekul, kus nad aitavad selgitada korteriühistule suunatud teenuste tingimusi. 
Lähemat infot teenuste kohta ja kontaktid leiate aadressilt https://www.arenguagentuur.ee.

Otepää Vallavalitsusele on laekunud UPM-Kymmene Otepää OÜ poolt 
ettepanek Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse 
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.

Detailplaneeringu algatamise ettepanek, põhjendused ja eskiislahendus on leitav 
veebiaadressilt https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=280495

Otepää Vallavalitsus korraldab 02.09.2021 algusega kell 15 veebis (ZOOM raken-
duses) detailplaneeringu koostamise ettepanekut tutvustava kaasamiskoosoleku.

ZOOMilink koosolekul osalemiseks https://bit.ly/OtepaaYP

Tähelepanu lapsevanemad!
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlust saab esitada 
Otepää Vallavalitsusse või viia klassijuhataja kätte. 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse Otepää 
vallas asuvasse haridusasutusse mineva lapse vanemale, kui 
lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.

Kolme- ja enamalapselise pere lasteaia toidu 
toetuse taotlust saab esitada Otepää Vallavalitsusse 
või lasteaeda.

Lasteaiatoidu toetus määratakse Otepää vallas asuvas lasteaias 
käivale lapsele, kui perekonnas on kolm või enam last ning lap-
se elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.

Lasteaiatoidu toetuse määramisel hüvitatakse toidukulu täies 
ulatuses. Lasteaiatoidu toetuse määramine otsustatakse septemb- 
rikuus ning vajadusel uuesti. Lasteaiatoidu toetus määratakse 
taotluse esitamisest kuni õppeaasta lõpuni 31. augustil.

Taotluste blanketid on olemas Otepää valla kodulehel rubriigis 
„Valdkonnad“ – „Sotsiaal- ja tervishoid“- „Eeskirjad ja korrad“.

Lisainfo: lastekaitse vanemspetsialist Kristin Leht
Tel. 766 4826; 512 5745, e-post: Kristin.Leht@otepaa.ee.

Otepää vallas alustab 
esmakordselt kooliteed 61 last
Otepää Gümnaasiumis läheb 1. klassi 36 last, gümnaasiumi 10. 
klassi läheb õppima 28 õpilast. Kokku õpib Otepää Gümnaasiu-
mis ligi 400 õpilast.

Pühajärve Põhikoolis asub esmakordselt õppima 9 last, kokku 
õpib 114 last.

Keeni Põhikoolis alustab 1. klassis kooliaastat 9 õpilast, kokku 
õpib 101 last. 

Puka Kooli 1. klassi läheb 7 õpilast, kokku õpib 80 last.
Otepää valla erakoolis – Audentese Spordigümnaasiumi Otepää 

filiaalis on 10. klassi minemas 13 õpilast, kokku õpib 42 õpilast.
Otepää Muusikakoolis õpib kokku 91 last.
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14. augustil toimus Sangaste Tammepargis Nipernaadi laat. 
Müüjaid registreerus päris palju, kuna ilm oli hommikul väga 
vihmane, siis jäid mõned tulemata. Need aga, kes kohale tulid, 
jäid laadaga rahule.

Selleks ajaks, kui laadapäev algas, otsustas ilmataat meile 
halastada ja ülejäänud päev oli ilus päikeseline. Laadakülalisi 
võttis vastu Pühajärve Puhkpilliorkester, kes mängis lõbusaid 
lugusid. Sõna sai Otepää vallavanem Jaanus Barkala, kes soovis 
kõigile toredat laadamelu.

Päeva juhtisid Lahedad Mutid. Oma esinemistega tõid nad 
kokku hulga rahvast. Ka kultuuriprogramm oli kirju. Päeva 

Sangaste Tammepargis toimus Nipernaadi laat

jooksul esinesid Sangaste Kultuurimaja ringid: näitetrupp 
"Rukkinarrid" (pildil), "Krahvi Teater", segarahvatantsurühm 
"Kõvvera Kõddara" ja Sangaste Lõõtsaklubi. Kõik etteasted 
võeti publiku poolt soojalt vastu.

Kuna halva ilma tõttu ei saanud batuuti üles panna, siis 
korraldati lastele mänge. Päeva jäi lõpetama Lauri Hermann 
Elmari raadiost, kes lasi head eesti muusikat.

Aitäh kõigile osalejatele ja abilistele ning võibolla kohtume 
veel!

Marina PulVer
sangaste kultuurimaja kultuurikorraldaja

KultuuriKalender

Sündmustel osalemiseks on vajalik esitada 
immuniseerimispass paberkandjal või nutiseadmes!

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

11. septembril toimub Sangaste kirikus ja Sangaste kultuurimajas Valga praostkonna 
Piiblipäev. Üritus on tasuta!

     
PÄEVAKAVA

Kell 10.30 Eesti Piibliseltsi piiblinäituse avamine Sangaste kultuurimajas. Näitus jääb avatuks ca 
2 kuud.

Kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus. Laulab Nõo koguduse segakoor, puhkpillimuusikat 
Emeriitbrassilt, teenivad praostkonna vaimulikud.

Kell 13.00 Lõunasöök Sangaste kultuurimajas kõigile osalejatele (suupistelaud).

Kell 14.00–16.00 Ettekanded Sangaste kultuurimajas:
• Jaan Bärenson – “Piibli ja vaimuliku kirjanduse levikust 18. ja 19. sajandil”.
• Dokumentaalfilm „Piibel Eestis. Eesti Piibliselts 200” (30 min).
• Anu Raudsepp „Sangaste kirikuõpetaja Chilian Rauschert (1652–1717) kihelkonna kiriku- ja 

koolielu edendajana“.

Korraldab: EELK Sangaste Püha Andrease kogudus, toetab Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, 
Eesti Piibliselts ja Otepää Kultuurikeskused.  NB! Vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduste-
le on üritusele nakkusohutuse kontrollita lubatud kuni 50 külastajat. Juhul, kui see arv on 
ületatud, siis on korraldajal õigus kontrollida nakkusohutust.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

28. augustil kell 20.00 Muinastulede öö päikeseloojangu kontsert. Nõuni vana koolimaja 
rannas pakuvad mõnuset meeleolumuusikat Julius Koppel ja Ott Leitham. Ehe tulemäng, 
showtrummar Peeter Jõgioja. Sööme pannkooke, võta sinagi sahvririiulilt kaasa moosi-
purk! Vihma korral toimub kontsert kultuurimajas. Info: Marika tel.53465648

Näeme Nõunis!

Sangastele oma külakapell

Sangaste Lõõtsaklubi kutsub kõiki sangaste kandi inimesi, kellel on huvi osaleda 
Sangaste külakapellis, endast teada andma sangasteloots@online.ee või helista 
telefonil 555 14843 Rene.

Ootame eelkõige inimesi, kes juba oskavad mingit pilli mängida või laulda. Kui os-
kused puuduvad kuid tahe on suur, siis anna ka endast märku. Bändi proov hakkab 
piisava huvi korral toimuma Sangaste kultuurimajas.

rene raidsalu
MtÜ sangaste lõõts

Sangaste Lõõtsa Kool alustab taas sügisel

Sangaste Lõõtsa Kool alustab taas lõõtsaõppega. Õppetöö toimub Sangaste Kultuu-
rimajas ja Pilkuse Külamajas. 

Lõõtsa koolis õppimise põhilisteks eeldusteks on 
huvi lõõtspilli muusika ja musitseerimise vastu ning 
elementaarse rütmitunnetuse olemasolu. Ideaalne 
muusikaline kuulmine ja viisipidamine pole nõutud. 
Lõõtsa koolis toimub individuaalõpe algajatele ja 
edasijõudnutele. Tundide aeg ja koht lepitakse kok-
ku õpetajaga. Lõõtspilli õppe kõrval on võimalus ka ansamblimängu algõpetust saada 
ning osaleda suuremas lõõtspilli ansamblis.

Lõõtspilli olemasolu ei ole algajal kohustuseks. Võimalus mängida tunnis kooli pilliga:
Ootame uusi õpilasi pühapäeval 5. septembril kell 13.00 Sangaste Kultuurimajas.

Kes ei saa 5. septembril kohale tulla, palume registreeruda telefonitsi: 55514843 Rene 
või e-kirja teel: sangasteloots@online.ee.

rene raidsalu
MtÜ sangaste lõõts

Krahvi Teatril tuleb sellel hooajal välja kaks etendust. Koos-
töös Sangaste Lõõtsaga etendub meelelahutuslik teatrietendus 
„Meele-LAHUTAJA“. Etenduses on pikemaid ja lühemaid 
naljakaid sketse, lugusi ja nalju eri autoritelt. Vaheajal teeb 
muusikat Sangaste Lõõtsaklubi. Etenduse pikkus 80 minutit.

Esietendub ka kevadel edasi lükatud Rain Rosengrafi 
etendus „Hullu Professori Komejant ehk Professor ja Karlson 
Keldrist“.   See on komöödia kolmes vaatuses. 1. ja 2. vaatuse 
tegevus toimub 2089. aastal Eestis. Äsja lõppes Eesti ja Hiina 
vaheline piiritüli…  Nii alustab Margit Tali meie etendusega. 
Keskpunktis on hull professor, kes just võitis Nobeli füüsi-
kapreemia ajamasina leiutamise eest. Teda külastab Karlson 
keldrist, kes soovib oma propelleriga pükse tagasi, mille ta 106 
aastat tagasi kaotas ühe lõpmata kauni ja kena Masa juurde. 
Hull professor soovib Karlsonit aidata, saates Karlsoni ajast 
tagasi pükse varastama. 

Kuid nii nagu ikka, kõik ei lähe plaanipäraselt. Ajamasin 
läheb rikki ning hakkab eelnenud ajast igasuguseid inimesi 
professori juurde tooma. Näiteks toob ajamasin Baskini, Pala-
metsa, kuulsa Vanamehe multikast, Jaan Pehki, Zenja Fokini 
ja paljud teisi. Nendega saab igasugust nalja. Kuidas nad käi-
tuvad ja mis moodi neid ajamasinasse tagasi saada, on omaette 
küsimus. Kuid põhiline küsimus on kadunud mees!!!

Kolmandas vaatuses näeme me 1983. aasta Tallinna klassika-
list paneelmaja korterit. See on sama korter, kuhu Karlson oma 
püksid kaotas. Näemegi lugu, kuidas Karlson püksid kaotas 
ning ajamasin kõik segi ajab ning sinna korterisse igasuguseid 
inimesi läbi riidekapi saadab. Mis sellest kõigest arvab kaunis 
ja lummav Masa ning tema tige mees? Ning kuidas meie kan-
gelased keerulistest olukordadest väljatulevad, saate näha kui 
külastate etendust.

Lisaks esineb Krahvi Teater oma sketsidega üle vabariigi 
igasugustel üritustel. Eelmisel hooajal esines Krahvi Teater 
erinevate ürituste raames Sangastes, Lüllemäel, Tartus, Külit-
ses, Tallinnas, Pärnumaal jne. Lisaks tehti sotsiaalmeediasse 
naljakaid videoid, sketse ja üks saade „Su nali kõlab tuttavalt“. 
Kõik osutusid väga populaarseks.

Samuti osutus väga populaarseks Krahvi Teatri paroodia 
„Aasta Ema“ (Naised Köögis ) laul. Seda saab kuulata Krahvi 
Teatri esituses RuutFM ist, Elmari Raadiost ja Vikerraadiost 
ja kuulata-vaadata youtubes.

Kuna „Aasta Ema“ laul osutus nii populaarseks, siis otsustas 
Krahvi Teater edasi tegelda ka muusikaga. Töös on hetkel kaks 
täitsa uut laulu: „Tähtis päev“ ja „Vajan Sind“.

Krahvi Teater ootab oma ridadesse kõiki, kellel on huvi näit-
lemise või teatri vastu. Ole noor või vana, mees või naine! Tule 
teatrit tegema. Oma soovist meiega liituda anna meile teada 
55514841 Kätlin või krahvi.teater@online.ee.

Krahvi Teatri proovid toimuvad Sangaste Kultuuriajas püha-
päeviti.

 krahvi teater

Sangaste Krahvi Teater alustab uut hooaega

Ene Markov asus Pukka tööle 1985. aastal. Suurimad ettevõt-
mised Puka raamatukogus on olnud uute ruumide saamine, 
internetipunkti avamine ja uute arvutite hankimine. Hetkel 
asub Puka raamatukogus ka postipunkt. 

2002. aastal tunnistati Ene Markov Valgamaa parimaks 
raamatukogutöötajaks.

Ene Markovit käisid õnnitlemas (pildil vasakult) volikogu 
esimees Rein Pullerits, kultuurispetsialist Valdur Sepp ja 
vallavanem Jaanus Barkala.

tekst ja foto: Monika otrokoVa

Puka raamatukoguhoidja 
Ene Markov tähistas 
60. sünnipäeva
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Puka Öölaulupeol oli laval üle 100 laulja

19. augustil toimus Puka Kultuurimaja pargis tradit-
siooniline XIV Öölaulupidu, mis kandis nime „Tulgu 
või tuuled – meie jääme“.

Laululavale kogunes kokku üle 100 lauljat, et 
esitada Eesti rahva armastatuid laule ja koos tähis-
tada Eesti Vabariigi 30. taasiseseisvusmispäeva. Sel 
korral toimus ühislaulmine Rolf Roosaluga bändi 
saatel. Laulupeol oli kavas 20 laulu ning laulude 
vahele kõlasid faktid, mis on juhtunud Eestis viimase 
30 aasta jooksul.

Dirigentideks olid juba kolmandat aastat Merle 
Soonberg ja Margit Aigro. Programmi viis läbi vastne 
Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Kaidi Pajumaa, 
kelle jaoks see oli esmakordne elamus.

Tervituskõnega esines kokkutulnutele Otepää kul-
tuurispetsialist Valdur Sepp. Tervituseks paluti lavale 
ka Puka Öölaulupeo algataja ja endine pikaajaline 
kultuurijuht Helgi Pung. Oma kõnes meenutas ta, 
kuidas sai korraldatud Eesti esimene digilaulupidu, 
mis läks Puka laululavalt interneti otseülekandena 
eetrisse Tallinna suurele ekraanile.

Ümmarguse tähtpäeva tähistamisel tahtsime teha 
midagi erilist ja lisada peole uusi värve. Otsustatud – 
tehtud! Rahva ette astusid lisaks peaesinejale solisti-
dena meie enda töötajad – loomejuht Kaidi Pajumaa, 
Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald, 
Otepää kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja 
Merle Soonberg ning lisaks ka Heidi Soonberg.

Laulupeo lõpetas ilus tulešõu, kuid sellega pidu 
ei lõppenud! Kõiki kohalviibijad ootas veel üks 
meeldiv üllatus – simman koos ansambliga „Qvalda“. 

Kümneid inimesi jäid lõkke äärde tantsima oma lem-
miklaulude rütmi järgi. Hilisõhtuni oli kõigil võimalus 
kohvikus või PargiRestos kehakinnitust saada. 

Hoolimata uutest tingimustest, milles seekord 
pidime Puka Öölaulupidu läbi viima, suutsime olu-
korrale kiiresti reageerida ja anda kõigile soovijatele 
võimaluse seda pidu nautida. Sellest peost on saanud 
kindlasti üks lahutamatu osa Pukast, selle sümbol.

Otepää Kultuurikeskuste perega leidsime, et nii 
palju positiivset tagasisidet, mida oleme saanud 
öölaulupeo sisuloome, läbiviimise, korraldusliku 
poole, helinduse-ja valguse, muusikavaliku ja lavali-
se kujunduse osas, pole veel ühegi teise ürituse kohta 
saanud.

Otepää Kultuurikeskused ja Puka Öölaulupeo kor-
raldusmeeskond tänab kõiki koorilauljaid, dirigente, 
esinejaid, soliste, bände, meie armsat publikut, heli- ja 
valgustehnikuid, toitlustajaid selle ilusa õhtu eest! Ja 
eraldi südamlikud tänusõnad meie vabatahtlikele!

XIV Puka Öölaulupeol esinesid naiskoor Helle-
tajad Elva vallast (juh. Merle Soonberg), Urvaste 
segaansambel Antsla vallast (juh. Kristina Saar), lau-
luansambel Rannalised Pärnust (juh. Terje Ojaste), 
segakoor Karp Tartust (juh. Reet Kuntus), naiskoor 
Domina Tartust (juh. Anneli Koppel), lauluansamblid 
Eluõied ja Vingerjas Mustveest (juh. Diana Siirak), 
segakoor Rõõm Valgast (juh. Lenel Rand), Valga 
Kammerkoor (juh. Maarika Reinhold), Tõlliste-Pu-
ka-Sangaste segakoor ja Tarvastu-Õru laulukoor (juh. 
Margit Aigro), Puka meesansambel, Puka naisansam-
bel ja segakoor U-Tuur (juh. Evald Raidma).

Lauljaid saatis ansambel koosseisus: Rain Rämmal 
klahvpillid, Pent Järve kitarr, Janno Trump basskitarr 
ja Karl-Juhan Laanesaar trummid.

Pidu toetas: Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, SA 
Valgamaa Arenguagentuur, Valgamaa Omavalitsuste 
Liit, peo korraldas Otepää Kultuurikeskused.

Ootame teid järgmisel aastal 19. augustil XV Puka 
Öölaulupeole!

Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja 
katrin uffert

foto: adaM illingworth

Lõikuskuu pargipeol 
kõlasid Karavani helid

Mu kallis Eestimaa,
oled mu kodumaa.
Oled päris väike,
aga ilus nagu päike.
Su metsad väga suured,
siin maal on minu juured.
Külm on su meri,
viljapõldudel palju teri,
olen õnnelik, et soontes
voolab mul eesti veri.

Su lipu värvid sini, must ja valge;
kui heiskan ta, see puna toob mul palgeil.
Siin lapsed üles kasvatad
ja kõiki meid sa armastad
ning kui ma õhtul magama,
siis tihti sind ma unes näen.

Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva 
puhul toimus Otepää Kultuurimaja 
pargis Lõikuskuu pargipidu ning ülal-
pool toodud luuletus võtab hästi kokku 
selle peo meeleolu.

Sumedal suveõhtul tervitas kokku-
tulnuid Otepää vallavanem Jaanus 

HOPA Tuntuse 
kampaania

2017. aastal Katrin Saare poolt asutatud Hopa 
Fit pakub inimestele võimalust muuta oma elu 
aktiivsemaks ning tervislikumaks läbi erinevate 
veebi- ja saalitreeningute ning instruktorite koo-
lituste. Ümber Hopa on koondunud väga suur 
seltskond aktiivseid trenniarmastajaid – 6,5 tuhat 
fänni ning 80 instruktorit, kes oma kodupaikades 
tervislikkust edendavad ning elu rikastavad! See 
ongi üheks Hopa suurimaks plussiks – suur, kok-
kuhoidev ning aktiivne kogukond!

30. augustil saab alguse Hopa online tren-
ni-väljakutse, kus saad 6 päeva jooksul proovi-
le panna nii enda keha kui tahtejõu, tehes iga 
päev erineva instruktori eestvedamisel lõbusaid 
ning tõhusaid trenne! Hopa trennid panevad 
Sind proovile, suurendavad enesekindlust ning 
toovad kokku seltskonna imelisi inimesi! Suu-
repärane enesetunne on garanteeritud juba 
peale esimest treeningkorda ning tunne, et saad 
kõigega hakkama, käib Hopaga alati kaasas!

Online trenne hakkavad läbi viima üle Eesti 
paiknevate väikelinnade instruktorid: Mari-Liis 
Märjamaalt, Kristiina Raplast, Marika Lindilt, 
Sirle Pukast, Kelli Alaverest ja Silja Mustlast. 
Lisaks tervislikumale elustiilile nakatavad Hopa 
instruktorid ka nalja ning positiivsusega – lisaks 
trennile vormib kõhulihaseid ka sellega kaasas 
käiv naer!

Väljakutse eesmärk on tuua efektiivsed ja 
kõikidele jõukohased treeningud kätte kõiki-
dele, kes soovivad astuda lisasammu oma elus-
tiili paremaks ning tervislikumaks muutmisel! 
Proovi järgi ning veendu, kui palju Hopa trennid 
Su argipäevasid rikastavad! Ning kes teab, ehk 
oled Sina meie järgmine instruktor, kes oma 
kodukandi elu hakkab edendama?

Juba 11.09 ning 26.09 on Sul võimalus läbida 
Hopa baaskoolitus, mille järel on koheselt või-
malus ka alustada oma teekonda Hopa instruk-
torina! Põhitõdesid tutvustav koolitus sobib 

Mis on Hopa Fit? Kas oled vara-
semalt Hopa trennidest miskit 
kuulnud? 

eelkõige algajatele – sealt saab 
kaasa nii õiged tehnikavõtted, 
treeningkavad ning kõik muu, 
mis alustavalt instruktorile 
vajalik!

Rohkem infot väljakutse ning 
koolituste kohta leiad Faceboo-
kist: @Hopa Fit - Trennid kodu-
kandis. Hopa Fit koduleht: 
https://www.hopafit.ee

Peatse kohtumiseni!

Barkala. Kõlama jäi mõte – hoidkem 
Eesti keelt, meelt, kultuuri ning andkem 
seda edasi oma lastele ning lastelastele. 
Oma mõtteid jagasid ka Mafalda ja 
Loreida, kes rääkisid olnust ning tulevast 
kerges huumorivõtmes. Pargipeol said 
kõik peolised jalga keerutada ansambli 
Karavan (pildil) muusika saatel.

Tänan kõiki mõistva suhtumise eest 
parki sisenemisel ning palun siiralt 
vabandust nende ees, kes pidid nautima 
pidu piirdelindi taga. Aeg on lihtsalt 
selline, midagi pole parata, peame ühes-
koos selle üle elama.

Kohe on algamas sügishooaeg ning 
loodame, et kõik plaanitud kontserdid 
ja etendused saavad toimuma. Seniks 
aga soovin kõigile imeilusat suvelõppu 
ning olge terved!

Pargipeo korraldasid Otepää Kultuu-
rikeskused.

otepää kultuurimaja perenaine-
kultuurikorraldaja

Merle soonBerg
foto: Maie tanni
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Kõik, kõik on uus septembrikuus

Seda värsirida Olivia Saare luuletusest „Üks 
tähtis kuu“ on kooliaasta alguses tsiteeritud 
vast tuhandeid kordi. See sügis algab Puka koo-
lirahva jaoks aga tõepoolest täiesti uut moodi ja 
uus on sedakorda lausa terve koolimaja.

Eelmisel õppeaastal elasime uue maja ootuses, 
õppides-töötades otse ehitustandri kõrval, 
kohati selle seeski. Saime tunda tolmu ja 
müra, näha väga lähedalt töötamas tõeliselt 
suurt rasketehnikat. Ei olnud alati kerge. Otse 
meie silme all kerkis uus maja muutudes aina 
salapärasemaks ja põnevamaks. 

See maja ei jäta külmaks vist küll kedagi, ta 
kas ei meeldi või meeldib väga. Selle pärisasu-
kad – õpilased pole täna veel sisse pääsenud, 
aga mind isiklikult huvitab nende arvamus 
kõige rohkem, sest nemad veedavad siin 
suure osa oma lapsepõlvest. Kõige põnevam 
osa seisab veel ees, nimelt sisustamine. Ühelt 
poolt muidugi mööbel, aga peamiselt siiski sis-
seelamine, maja ellu äratamine, sellega sõbraks 
saamine ja koos kasvamine. Ma julgeksin uue 
majaga kohanemist võrrelda isegi uue ilma-
kodaniku perre tulekuga: kõik ootavad teda 
põnevusega ja kui ta lõpuks kohal on, siis võib 
muidugi alguses selguda, et eks ta kipub vahel 
haigeks jääma, ei lase öösel magada ja päris 
kõike ei söö ka, aga kokkuvõttes on ta siiski 
nii oma, meie nägu ja tegu. Nii ka koolimaja 
kasvab ja areneb koos meiega, muutub meie 
nägu, väljendab meie väärtusi, aitab edasi 
kanda kooli traditsioone ja pakub kindlasti 
võimalust uutegi loomiseks.

Uue kõrvale jääb alles ka päris suur tükk 
vanast majast, kus paiknevad võimla ja söökla 
koos juurdekuuluvate ruumidega, võimla 
tagune osa renoveeritakse uuteks hoiu- ja töö-
ruumideks. Keldrikorrusel saab olema õpilaste 

Lähenev kooli algus toob 
liiklusesse rohkelt kergliiklejaid

riietehoid ja kooli jõusaal. Paljugi on veel teha, 
aga tasapisi liigume eesmärgi poole. Tänan 
kõiki, kes jõu ja nõuga või moraalse toena on 
olnud sel majaehituse teekonnal meie kõrval.

Tänavu seavad sammud Puka kooli poole 
80 õpilast, nende seas 7 esimesse klassi. Tööd 
alustab uus loodusainete õpetaja Arnold 
Looga. Klassiõpetaja Kristiine Karu jätkab 
abiõpetaja rollis, sel aastal püüame luua või-
maluse koolipsühholoogi teenuseks kohapeal. 

Plaanis on avada uusi ringe lisaks juba olnu-
tele. Huvilistel saab olema võimalus lisaks 
ajalehe väljaandmisele proovida kooliraadio 
tegemist. Õpilaste fantaasial pole reeglina 
piire, nende piiride kompamiseks-avastamiseks 
alustab loovstuudio, kus iga soovija saab või-

maluse ennast väljendada oma kätega midagi 
luues, proovides erinevaid vahendeid ja tehni-
kaid alates savist ja värvidest kuni voltimise ja 
kleepimiseni.

Soovime, et sel aastal viirused meid koju 
ei sunniks ja saaksime rahus elada tavapärast 
koolielu, nautida tavapäraseid kooli tegemi-
si, aga käia vahel ka väljaspool ilma vaatamas. 
Huvitavad üritused, planeeritud õppekäigud ja 
uued teadmised ootavad, koolis on tegelikult 
väga põnev.

Head kooliaasta algust!

Margot keres
Puka kooli direktor

foto: arVo saal

Uue õppeaastani on jäänud veel loetud päevad, ent juba on mär-
gata linnatänavail argielu elavnemist ning enamate kergliiklejate 
liiklusesse saabumist. Teiste liiklejate seas jõuavad nüüd järjest 
enam linnapilti ka väiksed liiklejad, kes alles alustavad lasteaia 
teed või kooliteed. Ent tagasi liikluses on õige pea ka kõik need 
lapsed, kel varasemast juba liikluskogemus olemas, kuid kes nii-
samuti väikest meeldetuletust vajavad, et koolitee maksimaalset 
turvaliselt kulgeks.

Selleks, et koolialguse liiklus sujuks ning oleks turvaline, on 
tugevdatud jõududega üle kogu Eesti esimesel koolinädalal väl-
jas ka politsei, kes hoiab silma peal nii õppeasutuste ümbrusel, 
ülekäiguradadel kui ka üleüldiselt liiklusohutusel. Kuid korrakait-
sjatele lisaks tuleb ka lapsevanemail endal anda panus oma järg-
laste turvaliseks kooliteeks ning selleks soovitame alles kooliteed 
alustavate lastega igapäevane marssruut juba enne esimest koo-
lipäeva läbi käia ning seejuures ka sel teekonnal ettetulevaid ohte 
märgata ning neil teemadel vestelda. Autoaknast tundub liiklus 
hoopis teistsugune kui jalgsi liikudes, mistõttu ongi oluline väi-
kese inimese kõrguselt ja silmade läbi see teekond üle vaadata.

Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata sellelegi, kui laps hakkab 
kooliteed käima jalgrattal või mõnel muul sõiduvahendil. Siis tuleb 
vanemail veenduda, et sõiduvahend on lapsele paras, tehniliselt 
korras ning juhtimisvõtted ja ohutu liiklemise reeglid ei ole vahe-
pealse puhkuse jooksul ununenud.

Kindlasti tuleb enne õppeaasta algust lastele meelde tuleta-
da, et teed tohib ületada vaid selleks ettenähtud kohas ehk üle-
käigurajal. Enne rajale astumist peatu ja vaata esmalt vasakule, 
siis paremale ning tee keskel kindlasti uuesti paremale. Ära astu 
autoteele enne, kui lähenev auto on seisma jäänud. Et jalakäia 
on alati liikluse nõrgem pool, tuleb olla alati ettevaatlik ning ar-
vestada sellega, et sõidukitel kulub seisma jäämiseks tunduvalt 
kauem aega kui inimesel.

Fakt on ka see, et liikluses pole kohta kiirustamisele ja ülemee-
likusele ning see kehtib ühtviisi nii autojuhtidele kui ka kergliikle-
jatele. Määrava tähtsusega alles alustava väikse liikleja käitumis-
mustrite kujundamisel on ka täiskasvanute eeskuju – ärge palun 
kiirustage ega ületage teed punase tulega ega tegelege autoroolis 
kõrvaliste tegevustega.

karl kuntus
kagu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

Seeneretk Otepää metsades 10. septembril
10. septembril on huvilised oodatud Keskkonnaameti seeneretkele. 
Mükoloog Teele Jairus jagab oma teadmisi seentest ja nende määramisest. Soovi korral on võimalik 
tuua ka mõni oma seen määrata (vajalik, et seene viljakeha oleks terve ja muljumata).

Väljasõit retkele on reedel, 10.09.2021 kell 16 Otepää bussijaamast. Tagasi Otepääl oleme umbes kell 19.
Soovitame riietuda vastavalt ilmale, jalga kummikud. Kaasa võtta oma seenekorv ning veidi süüa-juua.
Tasuta. Retkel on võimalik osaleda COVID-19 vast vaktsineeritutel (vajalik digitõendi olemasolu), 
vajalik eelnev registreerimine. Osalejatel tuleb järgida COVID-19 piirangutest tulenevaid reegleid.

Kirjapanek ja info: Margit Turb, tel 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee



26. august  20218
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Silver Eljand on lõpetanud Otepää Keskkooli ja Tartu 
ülikooli kehakultuuriteaduskonna. Ta on olnud NSV Lii-
du noortemeister nii suusahüpetes kui ka kahevõistlu-
ses ja Eesti meister suusahüpetes. Silver Eljand on 
Otepää suusahüppajate treener alates 1977. aastast 
käesoleva ajani.

Ta võitis kahevõistluses 1968 Nõukogude Liidu noorte 
meistrivõistlustel pronksi ja 1971 juunioride  meistri-
võistlustel meeskonna hõbeda. Eesti meistrivõistlustel 
saanud 1970–77 suusahüpetes ja kahevõistluses ühe 
kulla, kolm hõbedat ja viis pronksi.

Ta on treeneri Heido Meema töö jätkaja nii treene-
riametis kui ka hüppemägede arendamisel. Tööaas-
tatega on tema käe all üles kasvanud lugematu arv 
Eesti meistreid ja medalimehi. 

Hüppemägedel kavatseb Silver Eljand tegutseda 
seni, kuni jõudu ja jaksu on, ja ikka nii, et Eesti parim 
suusahüppemeeskond oleks pärit Otepäält.

„Silver Eljand on alati südamega oma tööd teinud 
ja hoolitsenud selle eest, et Otepää suusahüppajad 
oleksid alati Eesti tippude hulgas,“ ütles vallavanem 
Jaanus Barkala.

Otepää legendaarset treenerit käisid õnnitlemas valla-
vanem Jaanus Barkala, volikogu esimees Rein Pullerits 
ja vallavalitsuse liige, kultuurispetsialist Valdur Sepp.

tekst ja foto: 
Monika otrokoVa

Otepää suusahüppetreener 
Silver Eljand tähistas oma 
70. sünnipäeva

Vasakult: volikogu esimees Rein Pullerits, 
Silver Eljand, kultuurispetsialist Valdur 
Sepp, vallavanem Jaanus Barkala

87. Restu spordipäev toimus augusti esimesel pühapäeval

Tänavune Restu spordipäev sai taaskord maha peetud 
traditsioonilisel viisil, traditsioonilistel spordialadel ja 
traditsiooniliselt mõnusa peresõbraliku spordiürituse-
na vabas õhus, mida ka ilmataat soosis. 

Vaatamata ümbruskonnas toimunud mitmetele kul-
tuuri- ja spordiüritustele kujunes osavõtt enam-vähem 
sama suureks kui varasematel aastatel, 100-125 osaleja 
kanti. Viimasel ajal on popp väljend “õlg alla panna”. 
Restu spordipäevale panid oma õla alla Otepää vald, 
Valgamaa Spordiliit, Sangase Linnas, Sanlind, Sangaste 
mesi, Atria (Maks&Moorits) ning AleCoq. 

Raskejõustik on Restu spordipäevade pisike lisaele-
ment olnud selle algusaegadest saati kui Kristjan Palu-
salu siin näidismatsi korraldas. Aastaid tagasi lõpetas 
Restu spordipäevad rammumeeste võistlus. Selle aasta 
lõputeraks oli jõutõstmise (Arm Lifting Roller Thunder) 
võistlus nii meestele kui ka naistele. Põhimõte lihtne, 
kes jõuab ühe käega üles tõsta suurima raskuse. Selle 
põneva ja kaasahaarava ala parim tulemus naistest 
kuulus Kaire Eliasele 42,5kg-ga ning meestest Lauri 
Laatsile 75kg-ga.

Protokollid on Otepää valla kodulehel (www.otepaa.
ee/spordivoistluste-tulemused).

Kohtumiseni järgmistel aastatel ikka augus-
tikuu esimesel pühapäeval!

rando undrus ja Mati raudsePP
sangaste spordiklubi

Puka Suvejooks meelitas kohale ka Eesti tipud
Valgamaa jooksusarja V etapp Puka Suvejooks mee-
litas 14. augustil kohale 96 võistlejat, nende hulgas 
nimekaid sportlasi ning jooksusõpru isegi väljastpoolt 
Eestit. Iga vanuserühma kolm parimat pälvisid medali 
ja auhinna, kõiki lõpetajaid ootas finišis soe supp.

7,5 km põhijooks toimus Puka ümbruses, lastejook-
sud Puka staadionil. Põhijooksu parimad olid meestest 
kolmekordne olümpialane, äsja Tokyo maratonirajal 
27. koha saavutanud Tiidrek Nurme ja naistest samuti 
kolmekordne olümpialane, Pyeongchangi 30 km klas-
sikasõidu 28. koha omanik Tatjana Mannima.

Lastejooksu 200 m distantsil astusid pjedestaali 
kõige kõrgemale astmele T-4 klassis Lenna Uibo, P-4 
klassis Ken Kirt, T-6 klassis Kimbra Sööt ja P-6 klassis 
Sander Kenk. 400 m distantsil oli T-8 seas parim Mari 
Liiv ja P-8 seas Hugo Hansmann. 800 m distantsil 
saavutas T-10 arvestuses esikoha Karmela Kõiv, P-10 
arvestuses Robert Rääk, T-12 arvestuses Säde-Ly 
Lille, P-12 arvestuses Jakob Pirnipuu ja P-14 arvestu-
ses Tristan Klimbek.

Kõiki tulemusi saab vaadata veebilehelt timesport.
ee ja Otepää valla kodulehel (www.otepaa.ee/spordi-
voistluste-tulemused).

Eriline tänu Otepää Vallavolikogu liikmele Raivo 
Nurmetule, kes toetas jooksuvõistlust rahaliselt ja 
supiga. 

Tänusõnad Valgamaa Spordiliidule, Otepää Valla-
valitsusele, Stek Spordiklubile, Puka Spordiklubile, 

Kai ja Heikki Kadajale, Kunnar Vahile ning 
Inge ja Priit Hainsalule.

Piret Vahi, võistluse korraldaja
foto: rein lePPik

Vasakult: seisavad N40 vanuserühma teine Anneli Tamela, võitja ja ka 
naiste üldarvestuse parim Tatjana Mannima ning kolmas Diana Audru, 
istuvad Otepää Vallavolikogu liige Raivo Nurmetu ja jooksu võitja 
Tiidrek Nurme
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Vett ja vilet Kappermäe moodi, värvidest rääkimata

Iga-aastasest maalilaagrist Lokumärdi 
talus 27. juulil – 1. augustil 2021

Juulimaalijad (sest koosmaalimise aega on meil vaid 
juulis) ning Kappermäe seltsi maalilaagrid Ilmjärve 
mail ei vajagi ehk enam pikemat tutvustust – oleme 
ju tegutsenud juba 2009. aastast alates. 

Meil on oma raamatki – „Imeline Ilmjärve”, 
ilmunud 2016. aastal, sisaldab muuhulgas meie 
maalide reprosid. 

Läbi aegade on maalilaagreis osalenud nii koha-
likke kui ka rohkem või vähem siitkandi küladega 
seotuid, päris elukutselisi kui ka pigem hobikunstnik-
ke. On tekkinud hästi toimiv ning koosmaaliv sõprus-
kond, ühendavaks huviks soov maalida maastikku just 
nii, nagu seda on omal ajal õpetanud suuresti prantsu-
se maalikunstist lähtuv pallaslik koolkond. Seega siis 
just natuurist maalimise katsetused, värvi kooskõla-
de, valguse ning varju probleemid, kõik see, mis just 
teebki hetke tabamise, maalilisuse, värvide mängud nii 
võluvaks. Kuidas tabada looduses just seda, vaid prae-
gusel momendil möllavat vihma või hoopiski pikki 
varje või hommikust udu või seda erilist loojangule 
eelnevat virvendust... Õnneks juhtusid meile ka igati 
sobivad ilmad, pika põuase juuni-juuli järel tuli juuli 
viimasel nädalal kauaoodatud külaline vihm, lisaks 
pimedaid pilvi ning võrratut valgusemängu. Ole vaid 
ise vinge kuju ja jäädvusta. Kõik see tahab omajagu 
harjutamist, aga ka vaatlemisoskust, just keskendu-
mist ning võimet vaadata ja näha, lisaks maastikule 
või lilleseadele või natüürmordile ka kaasmaalijate 
töid ning eelkäijate loomingut. Alati ongi seepärast 
sirvimiseks kaasas olnud valik kunstiraamatuid, nime-
tagem vaid Konrad Mäge või Ado Vabbet või Villem 
Ormissoni või Pühajärve meistermaalijat Johannes 
Uigat. Õppida tasub ju ikka parimailt, kas pole!

Tänavune maalilaager oli mitmeski mõttes täiesti 
seniolematu – 2021. aastal lahkusid kaks suurkuju, 
tubli tükk järjepidevust – meie seniste maalilaagri-

te hea perenaine ja kaasmaalija, võimekas-toimekas 
kohalik haridusjuht, unustamatu Ene-Mall Ver-
nik-Tuubel ning Tartus Mäe Ateljee ja sealse maali-
kooli rajajaid kunstnik Heldur Viires. Viimatinimetatu 
on omakorda olnud meie õpetajate, Evi Gailiti ning 
Margus Meinarti õpetaja. Kohe imelik oli mõelda, et 
selle ja tolle tuttava mäe taga ei olegi enam abivalmis 
ja toetavat Ene-Malle, kellelt alati tuge või nõu sai, 
kusjuures nõu sõna otseses mõttes. Tihtigi juhtus nii, 
et vihmase ilma tõttu maalisime seltsimaja varikatuse 
all kobaras koos mõnd vahvat vaikelu, otse muidugi 
Alliku talust pärit nõusid, vaasikesi-topsikuid, lille-
seadeid.

Seda enam oli tänavune maalilaager Ene-Mal-
le ning Heldurit tänuga meeles hoides kuidagi eriti 
tööka ja hea atmosfääriga. Võrreldes mullusega, mil 
Kappermäelt käis läbi ca 25 maalijat, oli tänavu kohal 
ainult 9 – pole võimatu, et oma roll on ka koroona-se-
gastel aegadel, seda enam aga pingutati ühiselt ning 
seltsimajja üles sai täiesti tasemel näitus 41 tööst – 
mindagu vaid ja veendutagu ise.

Et meid mitte kahtlase helgusega liialdamises 
süüdistada, pean vürtsiks mainima ka üht iseäralik-
ku episoodi. Maalilaagri neljapäevasel päeval, 29. 
juulil tuli üks maalikaaslane lõuna paiku õnnetult 
koju, pooleli pilt näpus – juhtunud nii, et teel Kap-
permäelt Tsirgumäele peatunud maalija kohal auto, 
juhiaknast vaadanud välja vanem meesterahvas ja 
sõimanud, päris kurjasti ja igal juhul daami kõrvale 
väga sobimatute sõnadega. Tahangi siinkohal edasi 
anda meie, juulimaalijate siirad vabadused, tegelikult 
ei olnud tegu põldu järgnevaks viieks põlveks hävi-
tava teerulliga, kõigest kena proua seisis ehk tõesti 
natuke liiga sügaval põlluserval. Ühtlasi anname ka 
edasi tänusõnad, sest ootamatult tõhusaks osutunud 
räige solvang andis maalijale samal õhtul vapustava 
impulsi ning lõppkokkuvõttes valmis vaimustav maal. 
Jajah, ka nii võib juhtuda, siiski ei soovita seda edas-
pidi katsetama jääda, sellised juhtumid õnnestuvad 

enamasti vaid korra elus ning meid omakorda võib 
tabada koormav kaastunne kaaskodaniku olematu 
koduse kasvatuse pärast.

Sellepärast on kohane lõpetada igati reipalt, 
oodates järgmise aasta juuli viimasel nädalal, 
traditsiooniliselt teisipäevast pühapäevani, 26.–31. 
juulil 2022, maalihuvilisi ikka ja jälle Kappermäele 
maalilaagrisse. Koosmaalima. Lõuna-Eesti suvevär-
ve nautima. Eriti rõõmustaksime, kui oleks rohkem 
kohalikke huvilisi (ka eelpool mainitud meesterahvas, 
kui te end ära tundsite, haarake pintsel ja tulge julgesti 
– maalimine on igakülgselt hea mõjuga tegevus). Ning 
ei tarvitse olla ainult kohapeal, võib maalida Püha-

Otepää koguduse 
suvised tegemised

Kui tavapäraselt oleme suviti näinud meedias fotosid tuhandete 
osalejatega kokkutulekutelt, siis pandeemia murdis Jehoova tun-
nistajate üle 100-aastase traditsiooni korraldada kokkutulekuid 
staadionitel ja konverentsikeskustes.

Juba teist aastat järjest on nad tühistanud kogu maailmas umbes 
6000 sellist suurüritust. Uute koguduseliikmete ristimist aga arvu-
tivahendusel läbi viia ei saa. Ristimisi korraldati veekogudes ja 
basseinides. Nii ka Otepääl toimus sel suvel ristimine hoopiski 
tünnisaunas.

Otepää koguduses on mitmesuguse taustaga inimesi: on endise 
Nõukogude Liidu meistersportlane, on kolmanda küüditamislaine 
ajal Siberisse küüditatuid, augustis 50. pulma-aastapäeva tähistav 
abielupaar, luuletaja ja kirjanik ning teisi toredaid inimesi.

Ehkki kogudus füüsiliselt kokku ei saa, pole siiski ükski koos-
olek ära jäänud. Kogunetakse Zoomi vahendusel. “Soovime hoida 
kaasinimesi ja endid, mistõttu me praegu meie ilusas kuningriigi-
saalis ei kogune,” selgitas sellesuvisel ristimisel viibinud Otepää 
koguduse vanem Tarmo Rello. “Ometi pole pandeemia peatanud 
meie tegemisi. Saame interneti vahendusel vaadata ka kokkutuleku 
programmi pereringis oma kodudes ja koos sõpradega.” 

Kokkutuleku salvestised on tasuta vaadatavad veebilehel www.
jw.org/et/jehoova-tunnistajad/kokkutulekud/, kus pole vaja ennast 
registreerida  ega sisse logida. Salvestised on järelvaadatavad lisaks 
eesti keelele enam kui 500 keeles. Kokkutulekuprogrammi salves-
tiste hulgas on ka kaheosaline ajalootruu lavastus piiblitegelase 
Taanieli elust.

Eestis on Jehoova tunnistajad ja nende huvilised alates 1928. 
aastast Tallinnas kokkutulekuid korraldanud ning alates 1998. 
aastast ka Tartus, kus ka Otepää kogudus käis. Nagu mujal maa-
ilmas, nii ka Otepääl korraldasid nad sel suvel oma suurürituse 
virtuaalselt. Programmi läbiv teema on „Usk teeb tugevaks”. 
„Ettekannetes arutatakse, kuidas usk teeb tugevaks, et pingelis-
tel aegadel püsti jääda,“ ütles Jehoova tunnistajate pressiesindaja 
Tauno Ernits.

Otepääl on üks Jehoova tunnistajate kogudus, Eestis kokku on 
56 kogudust.

ago-JÜri leiMann

järve, Otepää kirikut, ikka ja uuesti Ilmjärve kiriku 
vaateid... Ei ole see Kappermäe end ühtigi ammen-
danud, vastupidi, igal aastal jagub avastamisrõõmu, 
kõik on kordumatu ning alati uus.
Kuis ning kui kaua saab külastada praegu Kappermäe 
seltsimajas asuvat maalilaagri näitust, tasub uurida 
seltsi juhatuselt, vt kontakte
https://kappermae.weebly.com/

Juulimaalijate nimel
tuuli otsus,

2021. a ja loodetavasti ka 2022. a 
maalilaagri korraldaja

Hetk õhtuselt maalisessioonilt

Vaprad Otepää naiskodukaitsjad öörännakul

Väike-Maarjasse öörännakule oli tulnud pea 40 
Naiskodukaitse juhti üle Eesti. Valga ringkonda 
esindasid. Otepää jaoskonna naiskodukaitsjad 
Maive Vill, Nadežda Alliksaar ja Tiiu Kannes.

Algne naiskond pidi olema teistsugune, aga 
üks liimetest pidi halbade asjade kokkusattumi-
sel loobuma osavõtust. Seetõttu tuli leida puuduv 
liige poole tunniga. Kõik see jäi viimasele minu-
tile ja nii starditi Väike-Maarjast viimaste seast. 
Selleks ajaks juba hämardus ning oli selge, et 
meie rühm hakkab kõige rohkem lahendama 
ülesandeid pimedas. Neid see ei heidutanud, 
oldi õnnelikud, et sai minna võistlusrajale. Rajal 
olevad ülesanded puudutasid nii silmaringi, 
käelist osavust, Naiskodukaitse baasväljaõpet ja 
ka natukene huumorit.  Kogu teekonna peale 
läbiti jalgsi 22 kilomeetrit.

Esimesena tuli  meditsiinipunktis lahendada 
erinevaid situatsioone. Näiteks jalgrattur kukkus 
ja tal tekkis lahtine luumurd. Jalgratturit näinud 
tütarlaps sai tugeva šoki. Naiskodukaitsjad pidid 
hindama situatsiooni, mida peaks tegema, kuidas 
käituda. Kõik tehti nii nagu oleks see päriselus.

Ilmajaamas oli vaja teada mõõteriistade 
nimesid ja kasutusalasid. Samuti pidi piltidel 
arvama ära, mis pilvetüüpidega on tegemist 
(kihtpilved, rünkpilved, kiudpilved) jne.

 Seejärel liiguti Porkuni ristini, kus oli humoo-
rikamat laadi ülesanne. Nimelt pidi vastama 
küsimustele, aga ei tohtinud vastata nii: jaa-
tavalt, eitavalt, mhmh, samuti ka mitte ühe 
sõnaga. Sealt tuli päris lustakaid vastuseid, mis 
muutis mõnelgi naiskonnal kehva tuju rõõmsaks. 
Paemuuseumis oli jällegi teadmiste kontroll. 
Nimetus ja kivi tuli panna kokku. Veel tuli ära 
arvata pildilt fossiili kehaosad, mis siis võiks olla, 
kas pea, saba või hoopis midagi muud. Aktsia-
selts Pagari juures ei saadud mitte ühtegi saiakest 
vaid hoopis tuli kokku klopsida linnumajake. 

Üle poole punktidest käidud, oli ees ootamas 
täpsusviskamine. Ette oli antud väikese raskuse-
ga kotid, mida tuli visata lina peale joonistatud 
kastidesse. Kastides olid  erinevad punktid 5-100-
ni. Võitis see, kes sai suurema skoori.  Kui kott 
põrkas kastist välja, siis punkte ei saanud. Üks 
viimastest ülesannetest oli Kaitseliidu põhisea-
duse teadmine. Paberile olid seadused, aga mõni 
sõna seadusest oli puudu. Meie naiskond lähenes 
väga loominguliselt ülesandele ja lõi natukene 
värskendatud põhiseaduse. 

Kaks viimast punkti oli pühendatud relvadele, 
esimeses tuli panna kokku AK4, aga ka sel üle-
sandel oli oma kiiks. Nimelt olid osad segamini 
ajatud Galiliga.  Ehk tuli leida õiged osad. Jällegi 

kõik aja peale. Viimane ülesanne oli õhupüssist 
laskmine. Maha tuli saada ,,emotsioonidega” 
plekkpurgid. 

Selliste ülesannetega pidid öörannakul Otepää 
jaoskonna naiskodukaitsjad tegelema. Mainiksin 
veel, et tempo oli vägagi kiire, kuna pidi jõudma 
õigeks ajaks järgmisse punkti. Liiga hilja jõudes 
oleksid punktid maha läinud.

Lõpuks olid küll mõnel varbaküüned rajale 
ära ,,kaotatud”, aga oldi ikka väga kokkuhoidvad 
ja naiskond ei läinud mitte ükski kord omavahel 
tülli. Koostööga jääda lausa nii rahule, et ollakse 
valmis samas koosseisus end mõni järgmine kord 
uuesti proovile panema.

ander alliksaar
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7. augustist kuni 31. augustini saab esitada kandidaate Hea 
Eeskuju on tunnustuskonkursile, millega tunnustatakse 
neid üld- või kutsehariduskoolis õppivaid koolinoori, kes 
on oma vabast tahtest viinud kodukandis ellu midagi sellist, 
mis väärib kogu Eesti tähelepanu. 

Hea Eeskuju konkurss toimub sel aastal neljateistküm-
nendat korda. Konkursile saab esitada noori, kes on 
teistele mingil viisil eeskujuks, olgu see siis kas kohaliku 
kogukonna tasandil või üleriigiliselt. Tänavusel aastal on 
võimalus esitada ka kuni 10-liikmelisi gruppe. Oluline ei 
ole teo suurus, vaid see, missugust mõju see teistele ühis-
konna liikmetele avaldab. Hea Eeskuju konkursi eesmär-
giks on näidata et noored ei ole mitte ainult meie tulevik, 
vaid nad loovad tulevikku juba tänasel päeval.

Möödunud aastal pälvis Hea Eeskuju tiitli Narva 
Vanalinna Riigikooli abiturient Vladislav Virtonen, kes 
on sotsiaalse ettevõtte Edukoht kaasasutaja, ta on osale-
nud Erasmus+ noortevahetustes ja treeningutes Eestis ja 
välismaal. Ta oli Sillamäe Noortenõukogu loomisel selle 
esimene projektijuht ja aseesimees. Viimased 2 aastat  
n ta õpetanud juhtimisoskust ja inglise keelt program-
mis ACCESS. Vladislav on osalenud vahetusõpilasena 

Hea Eeskuju konkurss kutsub tunnustama 
silmapaistvaid noori

ka FLEX programmis, kus ta esindab praegu Ida-Viru-
maad. Vladislav on tegev ka Ida Prefektuuri abipolitsei-
nike ridades. “Ma tahaksin noortele rääkida ja näidata, 
et kui sa tahad midagi saavutada, siis kõik on võimalik. 
Sõltumata sellest, kas sa kasvasid üles vanematega või 
ilma, kas sinu perel on suur sissetulek või väike. Kõik on 
võimalik, kui piisavalt palju tegutseda,” kirjeldab Vladis-
lav Hea Eeskuju 2020 tiitli olulisust.

Esitatud taotluste seast valib žürii välja 15 finalisti, kelle 
hulgast selgub laureaat, ning välja antakse ka Suurima 
Julguse tiitel. Konkursi patroon on riigikogu liige Kris-
tina Šmigun-Vähi. 

Hea Eeskuju tiitli pälviv noor saab konkursi peatoeta-
jalt Swedbankilt preemiaks 1700 eurot, Suurimale Julgu-
sele on preemia välja pannud Telia. 

Konkursi finaliste tänatakse Laheda Koolipäeva noor-
tekonverentsil toimuval tänugalal 7. oktoobril. Oma kan-
didaadi saab esitada juba täna aadressil heaeeskuju.ee/
avaldus. Esitajaks võib olla nii eraisik kui ka asutus. 

Lisainfo: Heleri Tähtre
Hea Eeskuju 2021 projektijuht
E-mail: heleri@noortekonverents.ee

vastuvõtt SEPTEMBRIS
Uute harjutajate

Kuumaks:  tä i skasvanud 20€ ,  õp i lased 15€
Tr een ingu te l  s a ab os a leda a la tes 15 .  e lua a s t a s t

Pühajärve Põhikoolis Sihval
Treeningud toimuvad: E ja N 18.00-20.00 Tel: 501 7500

e-post: otepaa@ekds.ee 
www.ekds.ee

Tule, harjuta 
meiega ja õpi 
end kaitsma!

Treeni ennast 
julgeks ja 
enesekindlaks 

Treeee inini eennnnasasttt 

Tartu Spordiselts Kalev kutsub 
alates 1. septembrist kõiki koolinoori 

KERGEJÕUSTIKU trenni. 

Trennid toimuvad Tehvandi staa-
dionil esmaspäeval ja kolmapäeval 
kell 15:00 ja 15:45.

TULE JA LIITU VÕITJATEGA!
Täpsem info: 
Toomas Halliste (56621859),
toomas.halliste@tartukalev.ee

Tule kandideeri valimisliidu

SINU OTEPÄÄ
nimekirjas!

Kirjuta elmo@puri24.ee või helista 5110574

Meie kandvad põhimõtted on lihtsad ja selged.

Tegusad, kõrge moraali ja eetikatunnetusega inimesed on meie kogukonna tugisambad.
Asjalikkus, avatus, kokkulepetest kinnipidamine ja kiire reageerimine viivad elu meie koduvallas 

edasi ja teevad paremaks kui see seni on olnud.

Ütleme ei kurjusele ja hoolimatusele – toetame rahulikku ja viisakat kõnekeelt.
Ütleme ei tagarääkimisele, laimule ja tahtlikule valetamisele.

Oluliseks peame:
•     Teede kordategemist;

•     Haridust – koolide ja lasteaedade turvatunnet igas mõttes;
•     Kultuuri;

•     Ettevõtlust.

Kõik need on omavahel seotud ja nende vahel tuleb leida tasakaal.
Teeme koos nii, et inimesel oleks Sinu Otepääl hea elada.

Sinu Miia Pallase
Sinu Ermo Kruuse

Sinu Elmo Saul
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Üürile anda kolmetoaline korter 
Otepääl. Tel 58103862

Tehnikahuviline ostaks neljarat-
talise sõbra! Väga vana või täit-
sa uus, katkine või terve, auto või 
käru. Absoluutselt kõik pakkumised 
oodatud, helista kohe julgelt! Üm-
bervormistamine kohe! 5356 1164

Muruniitmise teenus, kaevetööd, 
üldehitustööd. Tel 53439100

Litsentsiga korstnapühkija, ka 
maale. Oma redel kaasas. Tel. 5191 
6605.

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku, sõelmeid. Veo- ja tõstetee-
nus 3,5t kraana. Tel:5291256

Pottsepatööd. Tel. 56817388

Ostan metsa- ja pōllumaad. 
5527322

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

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

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

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdus. Tel 5260859

KU U LU T U S E D
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. Koduleht: www.korstna- 
spets.ee. Aivar tel. 56628835

Ohtlike puude hooldus & raie, he-
kipügamine ja viljapuude lõikus 
arboristilt. 56999884, laur@puu-
juuksur.ee

OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras. Võib pakkuda ka raama-
tuid, mööblit, nõusid ja muud va-
navara. Tel. 58725458

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

Müüa kuivad küttepuud (lepp ja 
kask, 40cm) Otepäält 3km. Hind 
alates 30 eurost rm. Tel.53412872

Müüa värsket lühikest kurki. Tel. 
5058 368

Vaikusse kustus üks hääl
ja nüüd jäänud vaid mälestused.

Siiras kaastunne Ehale ja tema 
lasteperedele

HILJA KUUS`e

kaotuse puhul.

Mareta, Jaan, Mihkel, Iia, Mare, 
Arno, Enno

Kurbuse jaoks ei ole mõõdupuud.
Leinapisaraid kokku ei loeta.

Lahkus meie kallis vanaema

HILJA KUUS
12.01.1922 - 19.08.2021

Mälestavad Eha, Marek, Terje, 
Janel, Kai

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,

- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.

Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Silviale 
ja tema perele kalli

VIRVE PETTAI

surma puhul.

Evi ja Marju

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee.

Südamlik kaastunne Eha perele 
ja lähedastele

HILJA KUUS

lahkumise puhul.

Eda perega

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

LEMBIT JAANIAAS 
20.03.1944 - 19.08.2021

REET URBMETS 
21.07.1943 - 23.08.2021

Käidud teele jäljed jäävad,
nendest mälestused saavad...

Südamlik kaastunne Ehale las-
tega ja Arvole perega kalli ema, 

ämma, vanaema ja vanavanaema

HILJA KUUSI
12.01.1922 - 19.08.2021

kaotuse puhul.

Valve ja Jüri lastega

Issand, mu jumal,
ma kisendasin Su poole

ja Sa tegid mu terveks
(ps 30)

Lahkunud on pikaaegne ustav 
koguduse liige

HILJA KUUS
Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele.

Otepää Maarja kogudus

AINO MIILMANN 
07.04.1929 - 11.08.2021

HILJA KUUS 
12.01.1922 - 19.08.2021

Südamlik kaastunne Annele
kalli õe

REET URBMETS

surma puhul.

AS Otepää VeevärkHAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
•  valmistamine
•  paigaldamine
•  puhastamine
•  kivi asendi taastamine

      Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312
    www.palukivi.ee

     Otepää vald, Miti küla, Palu 

Otepää AMS sügislaat 

12. septembril kell 8.00-15.00 
Jakob Hurda 5. 

Õunamahla pressimine 1l 0,50 senti.

AMS Jakob Hurda 5, 
registreerimine tel. 53477749

MTÜ Otepää 
Kinnaspunkti 

on saabunud 
uus kaup 
(erinevad 

kaubagrupid).

Oleme avatud esmas-
päeval 12.00-18.00;
kolmapäeval ja lau-
päeval 10.00-13.00.
Olete oodatud!
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Septembri esimesel nädalavahetusel 
koguneb Tehvandi spordistaadionile 
ligi 600 orienteerumishuvilist üle terve 
Euroopa, et võtta mõõtu 24h pikkusel 
orienteerumisvõistlusel.

Rogain on võistkondlik (2-3 liiget) vali-
korienteerumine, kus osalejad saavad ise 
endale meelepärane teekonna planeerida. 
Võistluse muudab huvitavaks asjaolu, et 
punktide väärtus on erinev ja sõltub punkti 
keerukusest. 

Euroopa Meistrivõistluste start antakse 
4. septembril kell 12.00.

Arvi Anton, korraldaja: 
“Rogain on hea võimalus liikuda looduses 
ja avastada uusi põnevaid paiku. Eestlased 
on võitnud viimastel aastatel rogaini tiitli-
võistlustel märkimisväärse arvu medaleid 
ja seda kõikides klassides. Põnevust lisab 
tänavusele võistlusele see, et mitmed eel-
misel aastal Lätis võitjaks tulnud eestlased 
on ka sel korral starti tulemas tiitlikaitsja-
tena, saades nüüd koduradadel oma pare-
must uuesti tõestada. “

Taavi Tatsi, rajameister; Markus Puusepp, 
kaardi autor:
“300 km²-ne võistlusala ja ligi 100 kontrol-
lpunktiga võistlusmaastik viib võistlejaid 
Otepäält igasse ilmakaarde - spordihuvi-
listele tuntud ja seni tundmatutesse pai-
kadesse. Rogainijad saavad end proovile 

Otepää linnas ja vallas 
toimuvad 4.-5. septembril 24h 
Euroopa meistrivõistlused rogainis

panna nii suusatamise MK kui Tartu Mara-
toni radadel, tõusta lendu MM-rallietapi 
trampliinidelt, nautida kauneid vaateid 
looduspargi järvedele ja mägedele kui ka 
seigelda öistes metsades. Raja planeerijate 
eesmärk on võtta Otepää maastikust või-
maluste piires maksimum nii tehniliselt kui 
ka vaheldusrikkuse mõttes.”

Kohalikule elanikule:
Korraldajad on palju vaeva näinud, et 
saada kontakti maaomanikega, keda 
antud üritus puudutada võib. Kuna tege-
mist on valikorienteerumisega ja väga 
suure maa-alaga, siis võib juhtuda siiski, 
et osalejad teevad teevalikuid, mida me 
pole suutnud ette näha. Vahel ka lihtsalt 
äraeksimise tõttu. Kaardile on kõik hoovid 
kantud keelualana ning kõiki võistkondi 
jälgitakse GPS abil. Keeluala rikkujaid 
ootab ees tühistamine, seega keegi sellega 
naljalt ei riski. Küll aga võib tõenäoliselt 
näha osalejaid liikumas mööda teie põllu 
ääri ja mööda teid, mis lähevad kohati 
majapidamistest üsna lähedalt mööda. 

Siiralt palume olla kõigil mõistvad nende 
suhtes. Suur palve oleks, et kõik koerad 
oleks antud päevadel kinni. Küsimus-
te korral palume kindlasti võtta meiega 
ühendust! 

Kooskõlastuste eest vastutav: 
Kristi (+372 51912399). 

Rajameister; Taavi (+372 56910529).

OTEPÄÄ VAJAB UUT ÄRKAMIST!
Meie lähtume eelkõige kogukonna vajadustest ning heaolust, hoolime inimestest ja kodukoha loodusest. Toetame abivajajaid ning eakaid, 
noored pered ja lapsed peavad saama senisest rohkem tähelepanu. Toome vallavõimu rahvale lähemale ning teenime seda ausalt, de-
mokraatlikult ning läbipaistvalt. Soovime olla kohaliku rahva teenistuses läbi tõhusa vallajuhtimise ja oleme valmis võtma vastutuse 
järgnevateks aastateks – EKRE kandidaat vallavanemaks on Ants Frosch ning volikogu esimeheks Mare Raid.

Eelmises, 12. augusti Otepää Teatajas pöördusime lugejate poole üleskutsega jagada mõtteid, kuidas vallarahva elu paremaks muuta. Laekunud 
pöördumistes rõhutatakse vajadust võidelda korruptsiooniga ning tagada aus ja läbipaistev asjaajamine vallamajas. Oodatakse lähtumist võrdse 
kohtlemise põhimõttest. Abi vajajad peavad saama tuge täna, mitte ebamäärases tulevikus. Ohuks valla ausale toimimisele peetakse käsuliinidega 
vusserdamist ja kambakraatiat. Tuleb taastada koolibussid ning tasuta ühistransport ümber korraldada vajaduspõhiseks, pidades silmas eakate ja 
liikumispuudega inimeste õigustatud ootusi. Vald peab tagama lasteaiakohad elukoha lähedal kõigile koolieelikuile. Vaate avamine 
punamonumendile Otepää kõige sõidetavamal ristmikul 30 aastat peale iseseisvuse taastamist on tekitanud ängistust ja jahmatust – kas selline 
ongi eestluse kants ja  sinimustvalge lipu sünnikoht? Suurimaks väärtuseks peetakse kodukoha imekaunist loodust, turvalist ja rikkumata 
elukeskkonda – nende säilimise eest on otepäälased valmis võitlema.

MEIE EI VAIKI KUI ON VAJA SEISTA VALLARAHVA JA KOHALIKE INIMESTE EEST – RAHVAS EELKÕIGE!

Helista: Ants Frosch 54531001, Mare Raid 5277583, Aimur Saarekivi 57843358 või kirjuta: ekreotepaa@gmail.com

EKRE on tõeline rahvaerakond ja meie jaoks on rahva tahe käsulauaks valla asjade korraldamisel. Teie tähelepanekud, head valijad, on jätkuvalt 
teretulnud. Kui hoolid kodukohast ja tahad kaasa lüüa meie kõigi ühise tuleviku kujundamisel, liitu EKRE Otepää osakonnaga!


