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ILMUB 2 KORDA KUUS

Meie kandidaadid kohalike omavalitsuste valimistel Otepää vallas:

Jaanus Barkala, vallavanem
„VL Ühinenud Kogukonnad on mind seadnud 
vallavanemakandidaadiks. Luban seda tööd teha 
täie jõu ja kogu hingega.”

NÕ U N IO T E P Ä Ä P U K A S A N G A S T E

Marika Viks, Nõuni rahvamaja perenaine.
„Soovin, et püsiks ja kestaks põlvkondade vaheline 
side. Et oleks aega märgata kõike seda imelist meie 

ümber, mis annab elujõudu ja võlub välja naeratuse.”

Rein Pullerits, ettevõtja.
„Kandideerin, sest palju tööd jäi tegemata.”

Jorma Riivald, Otepää Kultuurikeskused juhataja.
„Seisan ausa, hooliva, märkava, avatud ja kodanikke 
väärtustava valla juhtimise eest ning luban teha kõik 
endast oleneva, et see nii saab ka olema.”

Merle Kallas, perearst, töötervishoiuarst.
„Pean oluliseks, et  koduvallas oleks puhas, tervislik, 
müravaba, turvaline  elukeskkond, mis sobiks kõigile 
elanikele, lastest vanuriteni. Soovin, et vallavolikogu 

koosneks Otepää eest seisvatest kohalikest elanikest.”

Tarmo Kosk, loomaarst
„Soov on oma kodukoha arengus kaasa rääkida. 
Pean oluliseks, et ka vallakeskusest kaugemates 
kohtades oleks kaasaegne ja elamisväärne 
keskkond.”

Külliki Pikk, turismispetsialist
„Kandideerin sellepärast, et hoolin oma kodukohast. 

Mulle läheb korda nii Otepää maine kui piirkonna 
olevik, tulevik ja stabiilne areng." 

Valdur Sepp, kultuurispetsialist
„Otepää ja Otepää rahvaga olen seotud olnud pea 
kogu oma elu. Olen valmis oma kogemustega olema 
toeks siinse kultuurielu korraldamisel ka järgnevatel 
aastatel.”

„Minu põhimõte - hoitud inimesed. Soovin panustada 
sellele, et meie piirkonna elanikud tunneksid et neist 
hoolitakse ning nad on hoitud.”

Andres Arike, Tervisekeskuse juhataja Anne Perlov, kodanikuaktivist
„Pean oluliseks, et külad jäävad aktiivseks. Soovin 
toetada huviharidust noortele ja täiskasvanutele. 
Rõõmu teeb ja toetan, kui noored asuvad maale 
elama."

„Pean tähtsaks inimeste tervist ja heaolu ning 
soovin parandada elanikele abi tagavate süsteemide 

koostööd.”

Tatjana Laadi, perearst

„Oman pikaajalist kogemust haridusjuhina lasteaiast 
gümnaasiumini ning soovin panustada haridus-, 

kutluuri- ja sotsiaalteemadesse. Pean tähtsaks valla 
toimimist ühtse tervikuna, kus kõigile tagatakse 

võrdsed võimalused.” 

Maire Murumaa, Otepää gümnaasiumi direktor

Marika Vasemägi, ettevõtja
„Soovin, et Otepää vallas märgataks rohkem 
abivajajat. Seisan selle eest, et lõpuks ometi 

saaks Otepää päevakeskuse, kus eakatel oleks 
võimalus huvitavalt aega veeta ja omavahel 

suhelda.” 

„Panustan Otepää arengusse samasuguse energia, aja 
ja kirega, nagu olen teinud seda varasemalt 
vetelpäästja ja ettevõtjana. Koos saame teha 
erakordseid asju ja anda piirkonnale hoogu juurde.” 

Raivo Kalda, ettevõtja

Meie inimeste nimiekiri jätkub lk 3.
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Nautigem koos ilusat algavat sügist 

Isamaasõjas langenute ausammas
Viimasel ajal on mõnevõrra kirgi kütnud Isa-
maasõjas langenute ausambaga seonduv. Proovin 
teemat natuke valgustada. Valgusfoori juures 
asuv Isamaasõjas langenute ausammas leidis 
nõukogude ajal aktiivset tähelepanu ja nii mõnigi 
meist mäletab kooliajast seal toimunud kohustus-
likke mälestussündmusi. Ajalooratas aga pöördus 
ning Eesti sai jälle vabaks. Propagandistlikel 
eesmärkidel nõukogude sõdurite auks rajatud 
sammas vajus ajaloohämarusse. Seda ümbrit-
sevad puud kasvasid suureks, paljud meist isegi
unustasid selle. Mõnikord korrastas vald seda 
platsi, kuid mitte enamat. Samuti käivad kord 
aastas, sammast puhastamas naisterahvad kusa-
gilt selliste sammaste hooldusorganisatsioonist. 
Ilusti puhastavad, nagu me kõik näeme – sammas 
läigib kenasti. Olid ajad…

Sellel kevadel kerkis Otepää sissesõidule suur 
ja uhke Olerexi tankla ning Olerex tegi ettepa-
neku, et nende kõrval asetseva haljasalaga võiks 
midagi ette võtta. Vallavolikogu sai ettepanekust 
innustust ning andis sambaplatsi Olerexile rendile 
koos hoolduskohustuse ja uue haljastuse tegemi-
se ülesandega. Ühel ilusal suvepäeval selgus, et 
heakorratöödega on mindud pisut hoogu ning 
vana haljastus on likvideeritud veel enne uue 
projekti kinnitamist. Mis aga tehtud, see tehtud. 
Sammas jäi toretsema keset tühja platsi. Tekki-
nud olukord paraku valda ei rahulda ning Olerex 
tõi nädal tagasi vallavalitsuse lauale uhked haljas-
tuse ja memoriaali rajamise plaanid. Pika arutelu 
tulemusena sai küsimusi rohkem kui vastuseid.

Enne uue projektiga edasiminemist on hädava-
jalik välja selgitada sõdurite matmise üksikasjad. 
Kas, kui palju ja kuhu on inimesed maetud. Samas 
tõstatus kohe küsimus, kas see asukoht on üldse 
sobilik matmispaigaks. Inimesed peaksid olema 
maetud väärikalt surnuaeda, mitte kuhugi tee 
äärde või tankla taha. Olerex küsis vallavalitsuselt 
seisukohta, et astuda järgmised sammud ja koos-
töös muinsuskaitsega selgitada välja kõik selle 
samba ja matmispaigaga seonduv ning pakkuda 
ka võimalikke lahendusi. Samuti kaaluda samba ja 
matmispaiga sobivust antud asukohta. Vallavalit-
sus andis nimetatud ettepanekule heakskiidu ning 
nüüd ootame edasisi arenguid ja informatsiooni, 
millele tuginedes edasi minna.

Maratoniraja lõigu sulgemisest

Postimees kajastas eelmisel nädalal teemat, kus 
põhirõhk oli ühe kodaniku poolt maratoniraja 
sulgemisega seonduval. Kuna Postimees ei olnud 
selle teema sisu täpselt tabanud või ei soovinud 
seda teha, siis püüan alljärgnevalt teema tegelikku 
olemusse süüvida. Kõik sai alguse vallale, Tehvan-
dile ja Tartu Maratonile saadetud kirjast, milles 
Antsumäe ja Rongamäe kinnistu omaniku esin-
daja teatas, et edaspidi ei ole kinnistute kasutami-
ne lubatud ei spordi tegemiseks ega kultuuriüri-
tuste korraldamiseks. Väljavõte kirjast: „ Senised 
tegevused kinnistutel on olnud lubatud minu heal 
tahtel ja usus, et ka minule Otepää Vallas vasta-
takse samaga. Otepää Valla Ehitus- ja Planeeri-
misteenistuse poolt on aastaid tehtud takistusi ja 
otsitud põhjuseid mitte lubada minule kuuluvatel 
kinnistutel turismi- ja ettevõtluse arendamist.“

Ehk siis põhjuseks on asjaolu, et arendaja ei ole 
saanud vallast talle vajalikke ehitus- ja kasutuslu-
basid. Kahjuks asuvad need kinnistud looduspargi 
territooriumil ja lubade väljastamiseks on tarvis 
Keskkonnaameti heakskiitu. Vallas läbiviidava 
loamenetluse ühe osana küsitakse looduspargis 
asuva objekti puhul alati Keskkonnaameti heaks-
kiitu. Juhul kui seda heakskiitu ei saa, siis pole 
kahjuks võimalik soovitud luba väljastada. Täpselt 
selliselt on läinud ka nende kinnistute puhul. Val-
lavalitsust selles kontekstis süüdistada on lihtsalt 
kohatu. Oleme kontrollinud menetluste käiku ja 
jälginud ka ajatelge. Tuleb tõdeda, et vallaamet-

Otepää Vallavalitsuse istungil

23.08.2021

n	 Kooskõlastati Meegaste külas Väike-Tinni maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Seati Enefit Connect OÜ kasuks sundvaldus tehnovõrgu 

talumiskohustuse kehtestamiseks passiivse elektroonilise side 

juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi ulatuses Komsi külas asuvale 

Tammemäe I kinnistule (kinnistu registriosa nr 957940, katast-

ritunnus 60802:003:0940).
n	 Anti Fatso OÜ-le projekteerimistingimused Pilkuse külas 

Kellamäe kinnistul elamu ja kuni kolme abihoone ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti Tõnu Tammele projekteerimistingimused Kääriku 

külas Tamme kinnistul suvila ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Määrati Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sangaste 

Püha Andrease Kogudusele 490 euro suurune kultuuriüritu-

se toetus 11. septembril 2021. a toimuva ürituse „Valga praost-

konna piiblipäev“ korraldamiseks.
n	 Eraldati Otepää valla 2021. aasta eelarve realt „04740

Arendusprojektid“ MITTETULUNDUSÜHINGULE 

VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 2600 eurot projekti „Vana-Ote-

pää mänguväljak“ omaosaluse katmiseks.
n	 Otsustati korraldada lihthange “Otepää hooldekodu 

projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve” järgmiselt: 

1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 13. september 2021. a kell 

12:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hanke-

komisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Andres 

Arike, Lea Ruuven ja Eveli Misnik.
n	 Määrati kindlaks valimisjaoskondade arv ja valimisja-

oskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad. 

Otepää vallas moodustatakse kolm valimisjaoskonda. Vali-

misjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise 

päevadel ja valimispäeval Otepää kultuurimajas (Virulombi 

tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond). Valimisja-

oskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval 

enne valimispäeva ja valimispäeval Sangaste kultuurimajas 

(Valga mnt 7, Sangaste alevik, Otepää vald, Valga maakond). 

Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel 

päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Puka kultuurimajas 

(Kesk tn 47, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond).

30.08.2021

n	 Anti Ingrid Tigasele ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Pikk tn 24a kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Ingrid Tigasele ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Pikk tn 26 kinnistul auto varjualuse püstitamiseks.
n	 Anti Riho Tapferile ehitusluba Ilmjärve külas asuval 

Suur-Tedre kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Helju Kõivule ehitusluba Mäeküla külas asuval 

Rahula kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Skygroup OÜ-le ehitusluba Nüpli külas asuval 

Arumäe kinnistul soojuspuuraukude rajamiseks.
n	 Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää vallas-

iseses linnas asuval Kuuse tänav kinnistul ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
n	 Anti Tartu linnale ehitusluba Pilkuse külas asuval Veski 

spordibaas kinnistul kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
n	 Anti Tartu linnale ehitusluba Pilkuse külas asuval Veski 

spordibaas kinnistul septiku ja imbsüsteemi rajamiseks.
n	 Määrati alates 1. septembrist 2021. a hallatava asutuse 

Puka Kunstikool direktori asendajaks Kalmer Sarv.
n	 Suurendati AS-i Otepää Veevärk aktsiakapitali 80 000 

euro võrra uute aktsiate väljalaskmise teel 336 000 euroni.

31.08.2021

n	 Anti Puka alevikus Kooli tn 3 kinnistul asuvale ehitisele 

(Puka Kool) osakasutusluba (Puka Kooli laiendamise siseruu-

mide kasutamiseks).

AMETLIK INFO

SÜNNID

Teele Naruski    26. augustil

nikud on menetlenud neid taotlusi õigeaegselt ja 
isegi kiiremini kui määratud tähtajad ette näevad. 
Kahjuks on jäänud vajalikud load Keskkonnaa-
meti kooskõlastuste taha. Kes vallakodanikest on 
proovinud looduspargis lubasid hankida, see teab, 
et mõningatel juhtudel on see osutunud üsnagi 
võimatuks. Otsustamine Keskkonnaametis on 
tunnetuslikel alustel  ning keelduvate otsuste vaid-
lustamine keeruline. Kui vaadata valla arengu sei-
sukohalt, siis looduspark on teatud juhtudel valla 
arengut selgelt pärssivaks teguriks.

Looduspargil võivad olla loodushoiu seisu-
kohalt küll ka positiivsed küljed, kuid vaadates 
võsastuvaid maastikke, kõikjal vedelevaid puid, 
mida nimetatakse vääriselupaikadeks ja subjek-
tiivset suhtumist vallakodanikesse, siis paratama-
tult tekkib küsimusi. Kurjemad vastased nõuavad 
lausa looduspargi likvideerimist. See võib olla 
siiski ehk liiga resoluutne. Ühe lahendusena, mille 
on vallale välja pakkunud ka erinevad keskkonna-
ministrid, oleks looduspargi kaitse-eeskirja uuesti 
avamine. Selle tulemusena saaks selgeks rääkida, 
millised oleksid ikkagi Otepää turismipiirkon-
nas kaitsealased eesmärgid ja põhimõtted, mis 
sobivad nii kohalikule kogukonnale kui oleksid 
olulised ka keskkonnahoiu seisukohalt. Arutute 
ja põhjendamata keeldudega ei jõua me kuhugi.

Ühe hea näitena sobib tuua, sealsamas artik-
lis kajastatud, Väikesel Munamäel asuva jalgrat-
taraja teema. Kui usinad kaebajad kaebavad ja 
keskkonnainspektsioon arvab, et jalgrattaga 
mäest alla sõitmiseks on Keskkonnaameti luba 
vaja, siis kuhu me oleme jõudnud?! Selleks ongi 
tarvis need teemad selgeks rääkida ja praegu 
käiv Otepää valla üldplaneeringu protsess on 
selleks just õige aeg ja koht. Loodan, et ka Ant-
sumäe maaomanik mõistab reaalset olukorda ja 
tuleb vastu, et spordi- ja kultuuriüritused saaksid 
jätkuda. Vald omalt poolt annab parima, et kok-
kulepped saavutataks ja Antsumäe arendaja 
saaks äritegevuse edendamiseks vajalikud load.

Puka uus koolimaja

1. septembril said lapsed Pukas uude värvilõhna-
lisse koolimajja. Kuigi kooli ümbrus meenutab 
veel ehitustandrit, käib ju vana maja lammutus, 
mis linnurahuga toppama jäi, on enamik inimesi 
optimistlikud. Suur koolisaaga on saanud oma 
lõpu ja koolihariduse andmine Pukas on ka edas-
pidiselt jätkusuutlik. Uue koolimaja puhul andis 
vald välja meenemedali, mille said aktusel kõik 
esimesse klassi astujad ja hiljem ka teised õpilased. 
Kõik, kes on uuele koolile kaasa aidanud ja ka 
koolipere, saavad medali ametlikul avamisüritu-
sel, mis toimub septembri lõpupoole. Koolimajas 
on puudu veel uus mööbel. See hakkab septembri 
keskel laekuma ja koolimaja ametlikuks avaüritu-
seks on loodetavasti mööblit juba rohkesti.

Juba on süüdistajaid, et miks mööblit 1. sep-
tembriks ei jõudnud. Vastus on lihtne. Kuna 
Pukas kaevatakse kõige peale ja kõikjale, siis 
hanke ettevalmistus pidi olema eriti põhjalik ja 
lihtsast talupojatarkusest seal enam ei piisanud. 
Kaebamiste sõgedusest annab märku ka see, 
kuidas üks tubli ehitusspetsialistist volinik võitles 
kuni viimase tunnini, et kool kasutusluba ei saaks. 
Põhjuseid, miks seda mitte anda, oli tema arust 
hulgi. Mis on siiski tähtsam – kas see, et lapsed 
saavad kooli või mõned pisipuudused? Saime väl-
jastada osalise kasutusloa. Söökla kasutamine on
hetkel keelatud senimaani, kuni 4 suitsuklappi 
on paigaldatud.

Puka Kunstikool seadis ennast kenasti uutes 
avarates ruumides sisse ja ametisse on saanud 
direktori kohusetäitja Kalmer Sarv, kes on suurte 
kogemustega koolijuht. Valminud on tunniplaan 
ja esmaspäeval algas õppetöö.

Soovin kõigile värviküllast alanud sügiskuud!

Vallavanem JAANUS BARKALA

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 23. 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.

Tähelepanu 
lapsevanemad!

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlust 
saab esitada Otepää Vallavalitsusse või viia klassi-
juhataja kätte. 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratak-
se Otepää vallas asuvasse haridusasutusse mineva 
lapse vanemale, kui lapse elukohana on rahvastiku-
registris registreeritud Otepää vald.

Kolme- ja enamalapselise pere lasteaia 
toidu toetuse taotlust saab esitada Otepää 
Vallavalitsusse või lasteaeda.
Lasteaiatoidu toetus määratakse Otepää vallas asu-
vas lasteaias käivale lapsele, kui perekonnas on kolm 
või enam last ning lapse elukohana on rahvastikure-
gistris registreeritud Otepää vald.

Lasteaiatoidu toetuse määramisel hüvitatakse toi-
dukulu täies ulatuses. Lasteaiatoidu toetuse määrami-
ne otsustatakse septembrikuus ning vajadusel uuesti. 
Lasteaiatoidu toetus määratakse taotluse esitamisest 
kuni õppeaasta lõpuni 31. augustil.

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

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

Noored alates 12. eluaastast 
ja täiskasvanud on oodatud 
vaktsineerimisele:

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI 
21. septembril kell 10.30-16.00

KEENI PÕHIKOOLI 
22. septembril kell 09.00-10.30

PUKA KOOLI 
22. septembril kell 13.00-15.00

Vaktsineerimisele on oodatud kõik, kellel on vaja 
teha esimene või teine vaktsiinisüst. 

Soovitav on end eelregistreerida digiregistra-
tuuris aadressil: digilugu.ee. Vaktsineerima võib 
tulla ka eelregistreerimata!

Vaktsineerimine toimub Pfizer-BioNTech vaktsii-
niga. Vaktsineerima tulles on oluline võtta kaasa 
isikut tõendav dokument.

MONIKA OTROKOVA
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Neeme Nurmoja, ettevõtja 
„Olles põline Otepäälane ja näinud selle hiilgehetki ning 
vaiksemaid aegu, kavatsen seista selle eest, et vallaelu 
kihaks uutest ettevõtmistest, võistlustest, festivalidest ja 
lastest, kel on piisavalt huvitegevusi.” 

Voldemar Tasa, ettevõtja
„Soovin võrdseid võimalusi nii Otepää külade kui ka 
linna rahvale. Veidi enam tähelepanu nendele, kelle 
soovid ja võimed lubavad neil spordivõistlustel Otepää 
valda esindada!”

„Kandideerin, et parandada noorte perede võimalusi 
Pukas. Samuti näen, et piirkonnas pole suuri võimalusi 

huvitegevuseks. Soovin, et Puka piirkonnas oleks 
laiemad võimalused näiteks laste spordiks.”

Pille Priidik, ettevõtja

Kalev Lõhmus, Nõuni teenuskeskuse juhataja
„Olles kogu oma elu olnud ühiskondlikult aktiivne, olen 
aru saanud, et suured asjad algavad väikestest. Tahaks, et 
elu edeneks nii maal ja linnas.” 

Reet Tinno, pensionär
„Külaelu vajab edendamist. Muretsen probleemsete  

perede ja üksikute maal elavate pensionäride käekäigu 
ja toimetuleku pärast.”

Aivar Nigol, spordiaktivist
„Otepää on Eestimaa looduse pärl, spordimeka ja Eesti 
Lipu sünnikoht. Soovin, et Otepää nimi kõlaks 
kaugele. Mulle on oluline Otepää valla areng ja 
inimeste heaolu.”

„Kandideerin, sest pean oluliseks, et laste 
võimalused meie piirkonnas paraneksid.”

Kertu Uibopuu, ettevõtja

Ene Prants, ettevõtja
„Olen otepäälane ja mulle läheb väga korda, kuidas 

Otepää edasi elab." 

„Kandideerin, sest valimisliit on oma ülesannete 
kõrgusel olnud. Lõppenud on omavahelised 
nääklused, ääremaid ei ole tähelpanuta jäetud. Selles 
meeskonnas võib kaasa lüüa, et vallakodanike elu 
veelgi paremaks muuta.” 

Ivo Pill, kirikuõpetaja

Ute Wohlrab, ettevõtja
„Elan Otepää vallas juba üle 27 aasta. Tahan ise 

õla alla panna, et kõik ka edaspidi edeneks. Mind 
huvitavad tavainimese mured, eakate toimetulek ja 

noorte huvitegevus.” 

„Seisan Otepää valla maaomanike huvide eest. 
Omanik peab saama oma maa pärisperemeheks. 

Looduskaitselised piirangud peavad olema 
faktidega põhjendatud.”

Olev Matt, ettevõtja

Ivari Viigimets, elektroonikaspetsialist
„Pean oluliseks, et valla juhtimisel nähtaks kõiki 
meie valla kodanikke. Soovin, et volikogus 
tehtavad otsused kataks ühtlaselt ja võrdselt kõiki 
valla elus tekkivaid küsimusi.”

Kalev Merisalu, ettevõtja
„Mul on jõudu ja tahtmist seista kõigi 

Otepäälaste inimväärsete töö- ja 
elamistingimuste eest. Ka „elusügis” vanematel 

inimestel peab ja võiks inimväärne olla. 
Võitleme koos kliimamuutuste vastu.”

Raivo Kiisler 
„Eesti Metsakalendri koostajana tähtsustan Otepää 
valla keskkonda, selle säilimist ja puhtust. Samuti 
taaskasutuse süsteemi loomist vastavalt EL 
direktiividele.”

„Soovin kaasa lüüa koduvalla spordi, turismi ja 
ettevõtluse arendamises. Soovin elada Otepääl, 
linnas mis on Eesti parim spordi- ja turismilinn 
ning ettevõtlike noorte linn.”

Peeter Kümmel, ettevõtja

Juhan Seer, pensionär
„Töömehena tahan, et vallaasjad oleksid 

töökate inimeste hooles.”

„Ühisvallana peame toetama võrdselt nii Sangaste, 
Otepää, Puka kui Palupera arengut ning väärtustama 
ja säilitama kõigi kultuurilist eripära.”

Kaija Tamm, Keeni kooli õpetaja, noortejuht

N Õ U N IO T E P Ä Ä P U K A S A N G A S T E

Meie kandidaadid kohalike omavalitsuste 

valimistel Otepää vallas:

Meie inimeste nimiekiri algab lk 1.
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Tõepoolest on Rahandusministeerium teinud, 
analüüsides 2019. aasta hankeid, vallavalitsusele puu-
duste kohta arvamuse. Puuduste loetelus tõdetakse, et
valla hankekord vajab uuendamist ning täiendusi ning 
samuti vajavad teatud hankeprotsessid mõnes osas 
muutmist. Vallavalitsus on teinud koostöös Rahan-
dusministeeriumiga sellest ettekirjutusest õiged järel-
dused. Oleme algatanud hankekorra kaasajastamise 
ja struktuuri on loodud hankespetsialisti ametikoht, 
mille peatselt avaliku konkursi korras täidame.Samuti 
on viidud sisse vajalikud muudatused hankeprotses-
side korraldamisse.

Turuhoone hanke läbiviimisel ei olnud kahjuks 
Rahandusministeeriumi juhendavat ettekirjutust 
veel laekunud. Vastasel juhul oleksime saanud teha
juba hankeprotsessis korrektuure. Oluline on 
mainida, et ettekirjutuses ei ole avastatud midagi 
kriminaalset ega pole tehtud ettepanekuid kellegi 
karistamiseks ega toodud välja ka võimalikke kahju-
sid. Tegemist on rutiinse töödokumendiga, mis aitab 
korrastada hangetega seonduvat.

Saamata jäänud rahad

Vallal ei ole hanketingimuste rikkumise tõttu jäänud 
saamata suuri rahasummasid nagu väidetakse.

Vallal on erinevate töös olevate projektide käigus 
peatatud osa väljamakseid. Väljamaksed on peatatud 
massiivsete pahatahtlike kaebuste hulga tõttu, mida 
on teinud meie endi vallavolinikud. Riigiasutustel 
lasub seadusest tulenev kontrollikohustus ja kaebuse 
laekumise korral peatatakse maksed kuni asjaolude 
selgumiseni. Kõige suurem välja maksmata summa on 
hetkel keskväljaku projekti raames ja see on ligi 500 

000 eurot. Keskväljaku kontrollakt on valminud ja see 
tõdeb kokkuvõtvalt, et keskväljak on kasutajale ohutu 
ning seda võib kasutada ja see täidab oma eesmärki. 
Puudused ja võimalikud kõrvalekalded likvideeritakse 
koostöös ehitajaga edasiste tegevuste käigus. Loode-
tavasti saame lähiajal rahad kätte. 

Ka Puka uue koolihoone osas on rohkelt kaebusi 
esitatud, kuid see projekt ei ole veel lõppenud ja 
summad laekuvad korrapäraselt. Olukorda ilmestab 
muidugi fakt, et rahastaja peab nii öelda igaks juhuks 
igalt väljamakselt teatud protsendi kinni ja seda või-
malike laekuvate kaebuste katteks. Kindlasti tuleb 
selles osas rohkelt selgituste andmist.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et vallavalitsus annab 
oma parima, et meie koduvald areneks ja kõik vajali-
kud tööd saaksid tehtud. Kaebajad loomulikult ei väsi 
ja ka tegijal võib vahest ikkagi midagi juhtuda. Pro-
jektid on keerulised nii juriidilisest kui ka tehnilisest 
küljest ja isegi professionaalide palkamine valla poolt 
ei anna alati soovitud tulemusi. Kõik kulud, mida vald 
peab tegema alusetute kaebuste ümberlükkamiseks, 
tulevad kahjuks meie valla eelarvest. Kõik ettekirjutu-
sed, mida kaebajad suudavad riigiasutustelt välja pres-
sida, peab jällegi kahjuks maksma valla maksumaksja. 
Nende summade kaotuse tõttu võib tõepoolest nii 
mõnigi rahvale vajalik asi tegemata jääda. Kuid oleme 
optimistlikud – vaadates viimasel neljal aastal tehtut, 
saame rõõmuga tõdeda, et vald on arenenud hoogsalt 
ja see paistab nii lähedale kui kaugele.

JAANUS BARKALA, 
vallavanem 

Käimas on Kopli tänava remont Munamäe-Mäe täna-
va lõigus. Kavas on kõnniteede ehitamine ja tänava 
asfalteerimine.

Töid teostab Asfaldigrupp OÜ, tööde tellijaks on 
Otepää vald. Ehitustöödega kaasnevad liikluspiiran-
gud, palume jälgida liiklusmärke! Võimalusel lastakse 
kohalike elanike sõidukid ja ühistransport läbi, sulge-
mised on ajutised.

Tööde lõpuajaks on planeeritud 2021. aasta no-
vembrikuu.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

KÜSIMUS
Kas sahkerdamine Otepää valla varade ja 
hangetega jääbki kestma?

Kolm aastat tagasi avaldas Otepää Vallavalitsus 
pressiteate, et vallavanem Kaido Tamberg on voli-
kogu liikme Kuldar Veere ja Kanal2’e laimu ja vale-
faktide levitamise eest kohtusse andnud, põhjuseks 
Sangaste lossi ja maadevahenduse tehingute kajas-
tamine saates “Radar”. 

Avaldamata on aga jäänud info, et kohus ühtki 
valefakti või laimu levitamist ei tuvastanud, samas 
aga jätkab prokuratuur edasi menetlust maadeva-
henduse ja Sangaste lossi tehingute osas. 

Kuidas need Sangaste valla aegsed tehingud 
puudutavad praegust Otepää valda? Kahjuks peab 
nentima, et sarnane sahkerdamine on jätkunud ka 
edasi. 

Nüüd, kus kohalikud valimised on lähenemas ja 
on aeg anda hinnanguid tehtud tööle, saab Otepää 
vallavõimu esindava VL Ühinenud Kogukond 
infolehest lugeda, et nad ise on oma valitsemisega 
väga rahul, kõik olla vallaelanike hüvanguks tehtud. 
Paraku tähendab see “vallaelanike hüvang” vaid 
endale lähedalseisvate ettevõtjate soosimist ja valla 
raha hoolimatut kasutamist. Väga sobiv näide minu 
väite ilmestamiseks on hiljutine Otepää turuhoone 

rekonstrueerimise hange. Pärast vähempakkumise 
tulemuste avamist selgus, et vallajuhtidele lähedal-
seisev ettevõtja, hanke võitja, oli oma pakkumise 
teinud võrreldes teiste pakkujatega tunduvalt oda-
vamalt. Vallajuhid „lahendasid“ olukorra kiiresti 
ja ettevõtjale mugaval moel, aga paraku vallarah-
va raha kulutades. Nimelt oli kõnealuses hankes 
nõue, et pakutud hind peab sisaldama ka soojus-
tatud klaasfassaadi, aga ometigi kinnitati võitja 
pakkumine ilma selleta, kuigi lepingumaksumus 
jäeti samaks. Kuna seda soojustatud fassaadi on 
vaja, telliti hanke võitjalt see „lisatöödena“ ca 60 
tuhande euro eest. Mina usun, et hangete läbiviimi-
ne peab olema aus ja läbipaistev, õiglane osalejatele 
ja rahasäästev vallaelanike jaoks! Paraku praegune 
vallavõim arvab teisiti ning seda näitab ühena pikas 
reas ka Otepää turuhoone ehitushange. 

Poleks üllatav kui seda artiklit peetakse tavaliseks 
opositsiooni valimiseelseks kriitikaks, mida ei maksa 
tõena võtta. Aga ma kinnitan, et „Radaris“ olnud 
Sangaste lossi puudutav info oli tõene ja ka eelpool 
viidatud Otepää turuhoone ehitushanget puudutav 
info on õige ja tõene.

Usun, et enamik vallakodanikest ei tea, et viimas-
tel aastatel Otepääl toimunud erinevate hangete 
kohta on Rahandusministeerium teinud Otepää 
Vallavalitsusele 75-leheküljelise ettekirjutuse kõik-
võimalike rikkumiste kohta ja nende rikkumiste 
tõttu on vallal jäänud saamata üle poole miljoni 
euro toetusrahasid! Selle saamatajäänud rahaga 
saaks meie valda ehitada näiteks kümmekond 
spordi- ja mänguväljakut või ammu lubatud uue 
teenusmaja erihoolekannet vajavatele elanike-
le, mille ehitamist on just rahapuudusel kogu aeg 
edasi lükatud. 

Iga vallakodanik peaks KOVi valimistel, hiljemalt 
17. oktoobril otsustama, kas nad tahavad, et meie 
valda juhiksid hoolivad ja ainult oma kodanike pari-
mast heaolust lähtuvad inimesed või sobib neile 
hoopis praeguste valitsejate pidev sahkerdamine, 
ebaaus juhtimine? 

Iga otepäälane saab valida paremini hoitud 
Otepää!

KULdAR VeeRe
Reformierakonna volikogu liige

Kuked ei mune
Üks Otepää vanahärra sõnastas aastaid tagasi ühe 
lustaka kujundliku võrdluse. Ta ütles, et mõned meie 
kohalikud poliitikud on nagu nirud supikuked. Tava-
liselt sellised salkus sulgedega ja näljase pilguga, aga 
valimiste ajaks kasvab kirju saba taha ja ilus punane 
hari pähe. Kiremist on siis palju, aga … mune ei tule.

Hea Kuldari kukejutu peale oskan seda öelda, et 
Ta käitub siin nagu kunagine Kaukaasia pioneer: 
ise tekitab probleemi ja seejärel asub siis seda suure 
kisaga lahendama. See, mida ta väidab Radaris tema 
poolt esitletuna Sangaste kohta tõsi olevat, see on 
teemana isegi kohtukulli ette veel jõudmata. Ei tasu 
hobustest tõlla ees kiiremini kapata, vaid ehk ootaks 
siinkohal ikka kohtu seisukoha ära. 

See vahepealne tsiviilvaidlus keskendus vaid 
teemale, et kas need väited on faktid või ajakirjandus-
lik arvamus. Peale jäi tõesti tippadvokaatide müüriga 

kaitstud Postimees Grupi väide, et need olid pelgalt 
ajakirjanduslikud arvamused. Ehk siis minu ees 
vabandada ei tulnud. No mis siis ikka … aktseptee-
rin, et kollane meedia võib  nn arvamusena serveeri-
da mida iganes jms. Aga et kas on toimunud Kuldari 
väidetud kuriteod, seda saab öelda ainult kohus (mis 
ootab alles ees). Meie põhiseaduse järgi on süüdi vaid 
see, kes kohtus süüdi mõistetakse.

Mis puudutab aga turuhoone ehitust, siis siit jutust 
paistavad selgelt valimispalaviku sümptomid. Esiteks 
on minule teadaolevalt vald hanke kohta küsinud 
arvamust ka tuntud advokaadibüroolt, kes leidnu-
d,et   hankega kõik koras?! Ehk siis jälle kappame 
hobustest ette… Muide, kui covid raha kasutamise 
üle otsustati, siis oli volikogul valida kas turuhoo-
ne või koolide ventilatsioon. Kuldar ja co valik oli 
samuti turuhoone ehitamine. Kuigi ka meie valla 24 
h vabatahtlik ehitusjärelvalve isand Nurmetu näol 
hoiatas, et selle rahaga seda ei saa. Muidu ju Kuldar 
alati kuulab teda ja teeb ka hoogsat koostööd … aga 
seekord mitte?! 

VASTUSED

Vallavanema vastus
Valimisteni on jäänud loetud päevad ja seetõttu ei 
ole midagi üllatavat, et ilmuvad sellised arvamus-
lood võimulolijatest ja nende tegemistest. Ei tahaks 
lugeja aega pika vastuskirjaga kulutada, seetõttu 
püüan süüdistustele vastata lühidalt ja arusaadavalt. 
Sangaste valla aegseid tehinguid ei oska ma kahjuks 
kommenteerida ja nende osas annab hinnangu juba 
kohus. Kaido Tamberg ja Kajar Lepik on otsustanud 
loobuda aktiivses poliitikas osalemisest ja valimistel 
ei kandideeri ning pühenduvad oma au ja hea nime 
taastamisele.

Olen juhtinud Otepää valda üle pooleteise aasta 
ning nõustun igati Kuldari arvamusega, et hangete 
läbiviimine peab olema aus ja läbipaistev, õiglane osa-
lejatele ja rahasäästev vallaelanike jaoks. Olen teinud 
selleks tõsiseid  pingutusi ning sellest põhimõttest on 
ka minu juhitav vallavalitsus lähtunud. Vallavanema-
na ei ole ma kunagi kuulunud ühegi hankekomisjoni 
koosseisu ja seda selleks, et komisjonis olevad spet-
sialistid saaksid langetada otsuseid sõltumatult ning 
parima äranägemise järgi. Vallavalitsus lõpptulemu-
sena ainult kinnitab hankespetsialistide ja komisjoni 
poolt tehtud otsused.

Turuhoone hankeprotsessist

Räägime turuhoone hankest objektiivselt ja arvude 
keeles. Turuhoone ehituseks kuulutati välja avatud 
riigihange, mis tähendab, et sellel võivad avalikult 
osaleda kõik pakkujad. Laekus kolm pakkumist. 
Pakkumishinnad olid järgmised (kõik summad käi-

bemaksuta) Eviko AS 343 300 EUR, Kamo Ehitus 
OÜ 320 300 EUR ja Mace PJ OÜ + Skone Grupp 
OÜ ühispakkumus summas 239 654 EUR.

Parimaks tunnistati odavaim pakkumus, mille 
vahe järgnevatega on vastavalt Kamo Ehitusega 80 
646 eurot ja Evikoga 103 646 eurot. Kuna tegemist oli 
projekteerimis- ja ehitushankega, siis kõik olid teinud 
oma pakkumised pakkumustingimustest lähtuvalt. 
Nagu juriidiliste dokumentide puhul ikka, on seal alati 
teatud tõlgendusruumi. Kuna tegemist on määramata 
energiaklassiga hoonega ning fassaadi soojusjuhtivuse 
U arv ei olnud määratud, oli üks pakkujatest otsus-
tanud pakkuda ühekordset klaasfassaadi. Komisjon 
otsustas et ka see pakkumine võib kvalifitseeruda 
arvestades, et hinnavahe järgmisega oli väga suur. 
Hilisema projekteerimisprotsessi käigus selgus, et ots-
tarbekas on siiski ehitada kahekordne klaasfassaad. 
See tõi omakorda kaasa lisamaksumuse 35 836 eurot.

Mis on kokkuvõte? Liites soodsaima pakkuja 
hinnale klaasfassaadi lisamaksumuse juurde, jääb 
vahe järgmise pakkujaga ikkagi 44 810 eurot soodsa-
maks ehk siis selline on tegelikkuses kokkuhoitud 
maksumaksja rahasumma. Juhul kui pakkujate kva-
lifitseerimine oleks olnud ebaõiglane, siis oleksid 
saanud teised pakkujad selle vaidlustada. Seda aga 
kellegi poolt ei tehtud. Vallavalitsus on algatanud selle 
hanke osas opositsiooni ning revisjonikomisjoni ette-
panekul teenistusliku järelevalve ning selle tulemused 
selguvad lähiajal. Otepää turuhoone aga valmib juba 
peatselt ja rõõmustab ning pakub nii müüjatele kui ka 
ostjatele vajalikke teenuseid pikki aastaid.

Rahandusministeeriumi ettekirjutus

Minu enda isiklik seisukoht on jätkuvalt, et see 
raha oleks pidanud kulutatama koolide/lasteaedade 
ventilatsioonile. Paraku ülene Otepää saadikute valik 
oli turuhoone. Eks ma siis aktsepteerisin ise ka seda 
kodurahu huvides. Aga õigeks valikuks ma seda ei 
pea siiani. Värske õhk lasteaias on olulisem. Pole ju 
isegi mingit plaani vallal, et kuidas edasi, kui see kallis 
ehitis valmis saab. Kas Kuldaril on?

Ja vihjeks: isegi siis, kui peaks makstama see väi-
detav 60 000 eurot juurde, on see ka siis minu teada 
oluliselt odavam, kui teiseks tulnud pakkumine. Küsin 
Kuldarilt, kui raamatupidajalt: kus on siin kahju ka 
sellisel juhul?

Tuleb möönata, et Kuldari kirjutises on kõik 
teemad omavahel risti ja rästi läinud, aga on inimli-
kult mõistetav, et enne valimisi vaja rahvale mingitki 
värvilist saba näidata. Mis puudutab Rahandusmi-
nisteeriumi hinnangut hangete kohta, eks siis seegi 
dokument on Rahandusministeeriumist ,,välja kae-
beldud” Sinu enda poolt. Tegu on pigem viidetega 
pisivigadele protsessis, sest kui oleks olnud põhjust, 

oleks asi juba ammu usinalt kohalike ,,heasoovijate” 
poolt ,,sinna, kuhu vaja” toimetatud. Nagu ikka oled 
oma asju ajanud.

Otepää poliitikasse on paraku Sinu poolt sisse 
toodud üsna õõvastav komme poliitilist võitlust 
pidada läbi politsei ja asju klaarida mitte laua taga, 
vaid kollases meedias. Kui selline trend jätkub, siis 
tõsisemat arengut Otepää ei näe. Pahatahtlikud sala-
kaebused ja katsed iga võimalikku asja saata ,,sinna, 
kuhu vaja” võinuks lõppeda Eestis juba küüditamiste 
õudsa kogemuse järel. Paraku on mõnel kukel just 
sellist värvi sabasuled ja elust taoline arusaam.

Kutsun ülesse, hea Kuldar, väljuma kaebamiste nõia-
ringist ja isiklikust nõiajahist ning võtma tööriistaks 
läbirääkimised ja diplomaatia. See looks asjaliku õhk-
konna ka Sinu arukate mõtete elluviimiseks.
Hoidkem terved nii ihu, kui ka pea!

KAIdO TAMBeRg, 
volikogu liige

Kopli tänav läheb remonti
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Esimesel septembril algas kool Puka Kunstikooli direktor Esti Kittusel 
oli viimane tööpäev

31. augustil oli viimane tööpäev Puka Kunstikooli direktoril Esti 
Kittusel. Direktori kohuseid täidab kuni uue direktori konkursi 
väljakuulutamiseni Keeni Põhikooli direktor Kalmer Sarv.

Esti Kittus lõpetas 1972. aastal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituu-
di teatrikunstnik-pedagoogi erialal. Esti on varasemalt töötanud 
teatrikunstnikuna ning olnud aastatel 1972–2003 Vanemuise teatri 
lavakunstnik. Ta on Eesti Teatriliidu ja Lavastuskunstnike Liidu 
ning Eesti Kunstnike Liidu liige. Puka Kunstikoolis juhendas ta 
nii noori kui ka vanemaid kunstihuvilisi. Ta on esinenud paljudel 
näitustel. Esti on kujundanud Tartu laulu- ja tantsupidusid ning 
löönud kaasa Puka Keskkooli huvialategevustes.

Puka Kunstikool alustas tegevust 2004. aastal, tegemist on Val-
gamaa ainsa kunstikooliga. Seoses Puka uue koolimaja ehitusega 
kolis Puka Kustikool uutesse, remonditud ja korda tehtud ruumi-
desse Puka kultuurimaja II korrusel.

2010. aastal pälvis Esti Kittus Valgamaa teenetemärgi Valgamaa 
kunstielu edendamise eest. 2021. aastal pälvis ta presidendilt 
Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala andis Esti Kittusele viima-
sel tööpäeval üle vallavalitsuse tänukirja kunstikooli pikaajalise 
juhtimise eest.

MONIKA OTROKOVA

Esti Kittus ja vallavanem Jaanus Barkala

Augusti lõpus mängis Eesti U16 noormeeste koondis 
maavõistlusmängu Soomega. Võistkonna kapteniks 
ja põhiväravahiks oli Otepää poiss Joonas Sakkis. 

Mõned päevad hiljem alustas Eesti U15 neidude 
koondis mänge Balti turniiril. Oma esimesed koondi-
semängud sai sel turniiril kirja Otepää tüdruk Karlotta 

Otepää jalgpallurid esindasid Eesti koondist

Levin. 
Rõõm on näha, et Otepää jalgpallurid on sellisele 

tasemele välja jõudnud ning meil on kellele omalt poolt 
eriliselt kaasa elada! Mängude tulemused on leitavad 
Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt. 

FC Otepää

Joonas Sakkis

Karlotta Levin

Otepää ümbruses toimunud rogaini Euroopa 
meistrivõistlustel jättis Eesti koondis põhidis-
tantsi üheksast medalist koju koguni kaheksa. 
Laupäeva keskpäeval alanud EM-i põhi-
võistlus ehk 24 tunni rogain tõi võõrustajatele 
täistabamuse. Kahes võistlusklassis võideti kõik 
medalid, väikese iluveana loovutati vaid naiste 
konkurentsis ukrainlannadele pronksikomplekt.

Meestest krooniti kolmandat korda järjest 
Vana Maailma parimateks Sander Linnus ja 
Timmo Tammemäe. Nad edestasid pingelises 
duellis Sander Mirmet ja Riivo Rooset ning 
Mehis Muru ja Martin Vilismäed.

Segatiimide arvestuses moodustasid esikolmi-
ku Ain Fjodorov – Reeda Tuula-Fjodorov, Viljar 

Eestlased korraldasid kodusel rogaini 
EM-il auhinnalaua suurpuhastuse

Segatiimide võitjad Reeda Tuula-Fjodorov ja Ain Fjodorov 

Grauen – Anneken Lember – Neeme Loorits 
ja Tõnis Piirisild – Pille Vinne.

Naiste põhiklassi võistluses võitsid kulla Han-
nula-Katrin Pandis ja Piibe Tammemäe ning 
hõbeda Mariann Sulg ja Maris Terno, loovuta-
des pronksi Ukraina esindajatele Olga Tšebe-
rahhale ja Olena Dotsenkole.

Pingutuse raskusest annab tunnistust, 
et meeste võitjad läbisid ööpäeva jooksul 
maastikul orienteerudes ühtekokku 148 km, 
parim segavõistkond 140 km ja naiste kulla-
duo 114 km.
Võistluse koduleht: https://seiklushunt.ee/erc21/

ANdReS VAheR
Foto: ReIgO TeeRVALT

Pühajärve Põhikool

Puka Koolis algas kooliaasta uues majas. Siginat-saginat oli 
koolimajas juba tund enne aktuse algust. Õpilastel oli huvi-
tav otsida, kus nende klass võiks asuda ja juba olemasolevat 
sisustust imetleda. Erilist tähelepanu pälvis uus õppeköök 
isegi poiste hulgas.

Avaaktus toimus alumise korruse aatriumis koos 1. klassi 
lapsevanematega. Uue maja esimese kooliaasta esimest koo-
likella helistas 1. klassi poiss Oliver Uibopuu

Otepää Gümnaasium

Keeni Põhikool

Pildid tegid: 
heYA LePA, eVe MÄeORg, KARIN JÄRV, MONIKA OTROKOVA
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

  9. septembril kell 18.00 Jazzkaar 2021 Joel Remmeli Trio kont-
sert „Kevad“ Otepää Kultuurimajas. Jazzkaar 2021 jõuab ka 
Otepääle. JOEL REMMEL TRIO plaadi „Kevad“ esitluskontsert. 
Trio läbivaks motiiviks ongi rõõm ühise musitseerimise üle, mida 
viimase aasta valguses üha enam hinnatakse. Joel Remmeli 
kõrval musitseerivad trios jätkuvalt Heikko Remmel kontra-
bassil ja Ramuel Tafenau trummidel. Värskel albumil „Kevad“ 
võib kuulda lisaks eelmainitud külalistele ka Markus Eermanni 
maitsekat flöödimängu ja Mattias Vihmanni metsasarve helisid. 
Piletid hinnaga 2 € on müügil kohapeal Otepää Kultuurimajas. 
Kontsert toimub Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud pii-
ranguid silmas pidades.

12. septembril kell 16.00 Cantores Vagantes KONTSERT Georg 
Philipp Telemann 340 Otepää Kultuurimajas. Valik muusikat 
kogumikust Essercizii Musici 1739/40 Cantores Vagantes esi-
tuses. Laval on varajase muusikastuudio ansambel koossei-
sus: Elo Tepp – barokkviiul, Ingely Laiv-Järvi – barokkoboe, 
Taavi-Mats Utt – plokkflööt, Reinut Tepp – klavessiin, Egmont 
Välja – barokktšello. Piletid 5 € enne algust kohapeal. Lisainfo: 
facebook.com/cantoresvagantes 

16. septembril kell 11.00 Miksteatri laste etendus „Erakordne veepu-
del“ Otepää Kultuurimajas. Autor: Donald Tomberg, Lavastaja: 
Kristo Toots, Kunstnik: Maarja Meeru (Vanemuine). Muusikaline 
kujundus: Imre Rohuväli. Laval: Kaia Skoblov, Kristi Kool, Mart 
Toome (Tallinna Linnateater) ja Kristo Toot. Etenduse kestvus 
on 40 minutit. 

Ühes köögikapis toimetab detektiivibüroo „Mesi ja Lusikas“, mida 
juhivad Härra Mesi ja Doktor Lusikas. Ühel päeval pöördub 
tublide detektiivide poole Proua Pärm, kes tunneb muret oma 
sõbra Veepudeli saatuse pärast. Koos kapis elades oli Veepudel 
Proua Pärmile tihti põnevalt rääkinud oma tulevikust, sellest 
kuidas ta plastikpudelist pandipakendina saab hiljem taaskasu-
tusse suunatuna uue elu, ning mis võimalused talle avanevad.  
Lavastus on taaskasutusteemaline. Lavastus on mõeldud las-
teaia vanemale rühmale ja 1.-5. klassile. Pilet 4 €. Palume piletid 
eelnevalt broneerida aadressil: merle.soonberg@otepaa.ee

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

11. septembril toimub Sangaste kirikus ja Sangaste kultuurima-
jas Valga praostkonna Piiblipäev. Üritus on tasuta!

     PÄEVAKAVA
Kell 10.30 Eesti Piibliseltsi piiblinäituse avamine Sangaste kultuuri-

majas. 
Kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus Sangaste kirikus:
 - teenivad praostkonna vaimulikud
 - kontsert-jumalateenistus I Nõo koguduse segakoor
 - vaskpuhkpillikontsert I Emeriitbrass.  
Kell 13.00 Lõunasöök Sangaste kultuurimajas.
Kell 14.00–16.00 Ettekanded:
- "Piibli ja vaimuliku kirjanduse levik 18.-19. sajandil." I Jaan Bärenson
- Dokumentaalfilm "Piibel Eestis. Eesti Piibliselts 200" (30 min).
- "Sangaste kirikuõpetaja Chilian Rauschert (1652-1717) kihelkonna 

kiriku-ja koolielu edendaja." I Anu Raudsepp

12. september kell 12.00 Sügismatk Sangaste Lossipargis. Matka 
viib läbi giid Tuuli Merimaa. Putukatest räägib putukateadla-
ne ja loodusfotograaf Urmas Tartes. Peale matka soe supp ja 
kuum tee lõkke ääres. Matk on tasuta. Info ja registreerimine: 
Marina 53008226

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

13. septembril kell 18.00 tähistame vanavanemate päeva "Nostalgia 
võlu". Sel õhtul on võimalik Puka Kultuurimajas näha Puka 
Tuletõrje eksponaatide ja kollektsionäär-restaureerija Tatjana 
Palkonen "Eelmise sajandi nukkude" näitust. On võimalik jalu-
tada meenutuste radadel ning tunda salapärast võlu kadunud 
aegade järele. Puka Tuletõrje eksponaatide seas leidub palju 
ajaloolist materjali endisaegsete kohalike vabatahtlike tuletõr-
jujate töömailt. Kollektsioneerinud on hoolega endine Puka 
Kultuurimaja juhataja Helgi Pung koos oma abikaasa Ennoga. 
Näitusel on eksponeeritud üle 100 nuku erinevatest riikidest 
alates 70-ndatest aastatest. Näitus on mõeldud lastele, emadele 
ja vanaemadele. Näitust külastades, on võimalik täiskasvanutel 
meenutada oma lapsepõlve ning lapsed saavad näha, millega 
mängisid nende emad ja vanaemad ning võrrelda neid nukke 
oma praeguste mänguasjadega.

     Siinkohal teeme üleskutse kohalikele! Kel on kapinurka või pöö-
ningule seisma jäänud nukuke enda lapsepõlvest ning soovib 
selle annetada Tatjana Palkoneni näitusele „Eelmise sajandi 
nukud“, siis palume lahkelt ühendust võtta Puka Kultuurimaja 
kultuurikorraldaja Katrin Uffertiga 5553 3564. Nuku füüsiline 
seisukord pole oluline. Mida rohkem elu poolt räsitud, seda 
sügavama minevikuga. Ja palume annetada sellisel juhul, kui 
olete veendunud, et nukku tagasi ei soovi. 

28. augustil toimus ka Nõuni rannas Muinastulede öö 
päikeseloojangu kontsert

Kunagi nimetati Läänemere rannaäärseid märgutulesid 
iilastuledeks. See oli tuli, mis süüdati rannas hilja peale 
jäänud paadimeestele. Iilane ehk tulemees sai tule hoid-
mise eest igalt tule juurde saabunud paadilt sada räime. 
Seda korda ja kohustust järgiti sadu aastaid, sest oli nii 
meremeeste ellujäämiseks kui ka rannakülade kestmiseks 
oluline. 

Kaasaegsed rannalõkked, mis nüüd süüdatakse kord 
aastas muinastulede ööl, meenutavad neid tulesid. Ühe 
kaunima suvise traditsiooniga saab ühineda igaüks, kes 
soovib mööduvale suvele meeldejääva punkti panna. 

Nuostabi senovinių šviesų naktis! kõlas leedukatelt, 
Brīnišķīga seno gaismu nakts! lätlastelt, Ihana antii-
kin valojen yö! soomlastelt, Underbar natt med gamla 
ljus! rootslastelt, Vidunderlig nat med gamle lys! taan-
lastelt, Cudowna noc starożytnych świateł! poolakatelt, 
чудесная ночь древних огней! venelastelt, Wundervolle 
Nacht der alten Lichter saksalastelt ja eestlastelt Imeline 
muinastulede öö. 

Ja imeline see laupäeva õhtu tõepoolest oli. Kauni päi-
keseloojangu maalis taevasse ning Nõuni järvele loojang 
ise, saatjaks Julius Koppeli akordionihelid ja Ott Leit-
hami kitarrisaade. Mõnelegi laulule lauldi kaasa, mõni 
muusikapala kutsus tantsule. Mõnusa meeleolu lõkketule 
kumas sai igaüks. 

Tore traditsioon pannkooke süüa oli sellelgi aastal. 
Toodi  nii maasikamoosi kui õunamoosi, mesilinnu kor-
jatud moosi, keedetud moosi ja keetmata moosi. Moosi-

võru ümber suu sai nii väike kui suur. Aitäh! 
Koos showtrummar Peeter Jõgiojaga tuli 

ka vihmasabin. Aga sellest ei lastud häirida. 
Vaadati, nauditi, plaksutati ning kui iga 
soovija sai isikliku trummi ja trummipulgad 

ja õpetaja Peetri, läks olemine veel lõbusa-
maks. Ägeda trummisoologa sai hakkama nii 
vanaisa kui pojapoeg, emps ja paps, lastest 
rääkimata. Tore õhtu oli, aitäh kõigile.

MARIKA VIKS

Eterniidi 
kogumine 

2022

Valgamaa omavalitsused soo-
vivad korraldada kodumaja-
pidamistes tekkinud eternii-
dijäätmete kogumise vooru. 

Jäätmete tasuta üleandmiseks 
on vaja end ette registreerida. 
Juhime tähelepanu sellele, et 
projekti koostamine ja hinda-
mine võtab pikemat aega. 

Positiivse rahastamise otsuse 
puhul toimub eterniidijäätme-
te 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 Arengu- 
agentuuri programmide 
spetsialist Aet Arula-Piir,
tel. 5260236, e-post: 
aet.arula@valgamaa.ee.
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Kappermäel toimus traditsiooniline looduslaager Otepää piirkonna lastele

16.-18. juunil toimus Kappermäe seltsimajas ja selle 
lähiümbruses 13. Otepää piirkonna laste looduslaa-
ger. Vastavalt kehtivatele nõuetele oli seekord ühes-
koos laagerdamas ja loodust õppimast 20 last. Täna-
vusuvise laagri põhiteemad – kalastamine kui eluviis 
ning soo kui elukooslus – olid seotud veega.

Juba enne ametlikku algust oli laagrilastel võima-
lus lähemalt tuttavaks saada piiritajaga, kelle lapsed 
avastasid väliklassi teiselt korruselt. Õpetaja Peeter 
võttis linnu pihku, misjärel said kõik uurida suure suu 
ja omapäraste jalgadega lindu lähemalt. Kui eelmisel 
aastal linnulaulu hommikul räägiti meile piiritajast, 
siis nüüd nägime ka.

Laagrilipu said tänavu heisata kõige kauem laagris 
osalenud Liis, Minna Mari ja Lenna Mari. Seejärel 
moodustasime loosi teel neli võistkonda, pealikeks 
Johanna, Elsa, Liis ja Ott. Esimene meeskondlik 
harjutus oli loodusest toiduotsimise ülesanne. Kõik 
võistkonnad suutsid koostööd teha ning toidu ehk 
kommid üles leida. Teine ülesanne nõudis mälu. 
Meeskonnal tuli 18 erinevat looduslikku eset meelde 
jätta. Õnnestus. 

Peale lõunat algas laagri esimene õppetegevus 
– kalastamine. Saime teada, et lastel piisab harras-
tuslikuks kalapüügiks õpilaspileti olemasolust. Meie 
juhendajaks oli kalagiid Kevin Sepp. Laane järve 
äärde sõitsime ratastega. Esmalt tuli leida ussikesed 

kalapüügiks ja teha õng. Püüdsime ühe ahvena ja 
vanaema Aili andis meile ka oma kolm püütud särge. 
Järgmisena läksime Kassiratta talu tiigi juurde. Seal 
oli kalapidu. Iga laps, kes püüda tahtis, sai kalapüü-
giga hakkama. Gregor aitas kõikidel kalu konksu 
otsast vabastada ja väike Liis päästis nii palju kalu 
tagasi tiiki, kui jõudis. Kui kalu söödeti, matsutasid 
nad nagu sead.

Tagasi Kappermäele jõudnud, õppisime kalu 
lahkama ning uurisime lähemalt nende siseehitust. 
Kevin õpetas lisaks fileerimist. Oma püütud ja tehtud 
kala maitses imehästi.

Õhtul organiseerisid lapsed ise erinevaid mänge 
õues. Öö telgis möödus koos rukkiräägu krääksude 
saatel.

Teise laagripäeva teemaks oli raba. Peale hommi-
kuputru sõitsime ratastega Ess-soo maastikukait-
sealale. Rabaserval ootas meid seljankasupp. Õues 
maitseb toit alati paremini, kogu supp söödi ära. Meie 
juhendajaks oli Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu 
dotsent Hans Orru. Nägime, milline näeb välja raba 
pärast turba kaevandamist. Saime teada, kuidas raba 
ja turvas tekivad ning millised on turba kasutusalad. 
Kõige põnevam oli turbaproovi võtmine. Saime 
umbes 4000 aasta vanust turvast oma käega katsuda. 
Õppisime ka raba taimi. Jõhvikas õitses. Rabaretk 
lõpes rabajärves ujumisega. Kellel soovi sai ennast 

enne raviturbaga kokku mäkerdada.
Pooled lastest jõudsid sõita ratastega nii Ess-sohu 

kui ka tagasi ning enda üle uhkust tunda – 42 km jalg- 
rattasõitu, sain hakkama!

Peale õhtusööki võtsime seni õpitu kokku viktorii-
niga. Võitis võistkond Loodus.

Õhtul näitasid Heleena ja Andrus Pedajamäe Küla-
seltsist meile filmi „Laanetaguse suvi“. Pärast filmi 
lõppu tekkis elav arutelu hundikutsikate saatuse üle.

Viimane laagripäev algas linnulaulu hommikuga 
ornitoloogi Tarmo Evestuse juhendamisel. Ohaka-
lind, hallrästas, toonekurg (tema pesa madalamasse 
ossa olid põldvarblased pesa teinud), pääsuke, pruun-
selg-põõsalind, kadakatäks, käblik, väike-lehelind, 
metsvint, punarind, musträstas, laulurästas, hall-kärb- 
senäpp olid linnud, keda nägime või kuulsime. 

Hommikupuder kõhtu ja algas turbaseebi töötuba 
Heleena Jõgi juhendamisel. Turbaseebi tegemiseks 
oli vaja sulatada searasva ja kookosrasva, lisada vett, 
seebikivi (seebikivi valatakse alati vette, mitte vastu-
pidi), tilk tõrva, veidi kuusekasvusid ja turvast. Samal 
ajal kui seebitegu jahtus, oli tore tähelepanumängu 
mängida. Seep sai ilus ja tume, aga enne kasutamist 
peab see kolm nädalat seisma, et kogu seebikivi saaks 
ära reageerida. Lapsed kaunistasid oma seebid mee-
lepäraste taimedega.

Pärast lõunasöögi pannkooke toimus maastiku-

mäng. Ümbruskonda olid punktid ära peidetud. Võist-
kond võis ise otsustada, kas liikus jalgsi või ratastega 
ning millises järjekorras soovis ülesandeid lahendada.

Laagri lõpetas traditsiooniline lõpuviktoriin koos 
vanematega ning ühine jäätise söömine. Laagrilipu 
langetasid võistkonnad Spunk ja Lehmad, kes said 
kokkuvõtteks võrdselt punkte.

Iga-aastase mitmekülgse programmiga looduslaagri 
toimumise tagab partnerite sujuv koostöö ning heade 
sõprade tugi. Otepää laagris on läbi aastate olnud 
põhikorraldajateks Pühajärve põhikool ja keskkon-
naameti Otepää looduskeskus.

Loodushuvi äratamisel ja hoidmisel on oluline jär-
jepidevus. Nooremaealised võtavad tegevustest hea 
meelega osa, kuid vanemana on keerulisem alusta-
da. Seda suurem on rõõm, et Otepää vallavalitsus on 
leidnud laagri olulise ning viimastel aastatel selle toi-
mumist võimaluste piires toetanud. Samuti on olnud 
suureks abiks, kui juhendajad on tulnud vastu ning 
olnud nõus oma teadmisi ja oskusi ka vabatahtlikuna 
jagama. Anda noortele võimalus osaleda järjepidevalt 
loodusharidusliku suunaga laagris on tulevikku suu-
natud investeering. Suur tänu Otepää vallavalitsusele 
laagri rahastamise, Dussmann OÜ-le laagri toitlusta-
mise ning Kappermäe seltsile peavarju eest!

Laagriliste nimel PILLe KANgUR ja MARgIT TURB

Autentne malevakogemus Ilmjärvel

Raske õppustel, kerge lahingus

Statistika peaks näitama, et kõige populaarsemaks 
malevatööks loetakse maasikate korjamist. Järgmi-
seks on kindlasti vaarikate noppimine. Ja meie seak-
sime viimasena pjedestaalile ka viljakad murelipuud.

Kohalik Tedre talu ootas meid tavapäraselt juba 
varahommikul kell 6. Igaüks tõmbas vöö pingule, 
sättis vaarikatopsid lahinguvalmis vöö vahele ning 
astus ergutusharjutuse saatel võitlusesse. Vaari-
kapõõsad olid andestamatud − vastu tuli astuda suur-
tele vilju varjutavatele lehtedele, teravatele kaitsvatele 
okastele ja lõpmatutele peenrapikkustele.

Õnneks ei võtnud me lahingut vastu vaid oma 
10-pealise rühmaga. Kõrval sammusid naabertalu 
elanikud ja Tartust kohale toodud väed. Lisajõuna 
kasutasime ka DJ Bert-i üles seatud eepilist taus-
tamuusikat. Rühmajuhid varustasid meid mõistust 
erksana hoidvate mõistatustega. Tööandja Tarmo 
kupatas meid ka paariks päevaks “varjendisse” – 
nimelt saime murelipuude tühjendamisega vaheldust. 

Varajane hommik säästis meid võitlusest kuuma 
keskpäeva päikese eest. 3 nädalat võitlusvalmidust 
viib ehk nüüd linnamelusse naastest võiduni!

Sõpra tunned hädas!

Esimesed, kes meie malevarühma tervitama tulid, olid 
meie ööbimiskoha, Kappermäe seltsimaja, majutajad 
Pille ja Peeter. Nad püüdsid koheselt tähelepanu oma 
rõõmsameelse ja särasilmse olekuga. Ajasime veidi 
Pille ja Peetriga juttu ning seejärel aitasid nad meil 
end sellesse imearmsasse majakesse sisse seada.

Väga suureks osaks meie positiivsest malevakoge-
musest oli kahtlemata meie kõikvõimas kokatädi Eve 
Madsa Spordibaasist. Imetlusväärsel kombel suutis ta 
arvestada kõigi malevlaste allergiate ja muude erisoo-
videga. Kolme nädala jooksul ei tulnud ette kordagi 
ette, et kellelegi tema toit ei maitse. Pigem just vas-
tupidi, söögiajad olid ühed oodatuimad hetked. Iga 
kord valitses ruumis ootusärevus, et “noh, mida head 
siis täna pakutakse.”

Lisaks imemaitsvale toidule soovime tänada Eve 
ka paindlikkuse eest. Pidevalt suutis ta enda graafiku 
meie liikuvate toiduaegade ja asukohtadega klapitada. 
Vahet polnud, kas asusime siis Ilmjärvel või Otepääl. 
Eve jõudis igale poole.

Üks meeldejäävamaid retki oli kindlasti kanuu-
matk, mille viis meiega läbi Toomas. Ootasime rahu-

likku ja tavalist matka, kuid Toomasel olid meiega 
hoopis teised plaanid. Nii pea kui olime järvel sõud-
mise käppa saanud, suunati meid kitsastele ja seiklus-
rohketele ojadele. Ei võinud kuidagi ette teada, mis 
järgmiseks tuleb. Olgu nendeks siis liikuvad saared, 
tunnelid või hoopiski kopratammed, millest üle saa-
miseks tuleb ise jalgupidi vette ronida. Alguses jalad 
värisesid all, hiljem sai aga uute sõpradega vee peal 
kõvasti võidusõite tehtud.

Hoolimata tohutust väsimusest ja nördimusest 
rattaga koju väntamise ees, püsisid näod naerul 
ja emotsioonid laes. Toomase kanuumatk mängis 
arvestatavat rolli meie kokkuhoidva malevarühma 
kujunemises.

Otepää seiklusparki minek oli samuti selle kolme 
nädala jooksul üks suuremaid ettevõtmisi. Hoolimata 
suurest külastajate arvust, leidis Otepää seikluspark 
meile siiski külastuseks sobiva aja ning pakkus meile 
kõigile ühe meeldejääva elamuse. Siinkohal tasub 
tänada kõiki autojuhte, kes noortesse jalgratturites-
se kannatlikkusega suhtusid ja meile ruumi andsid.

Meie üheks suureks mureks oli võrkpalliplatsi puu-
dumine. See on ikkagi omamoodi malevatraditsioon. 
Tänu naabrionu Toomasele sai meie Ilmjärve male-
varühm endale päris oma võrkpalliplatsi. Probleemi 
kuuldes, oli Toomas lahkelt valmis meid postide jaoks 
vajaliku materjaliga varustama. Tänu temale saime 
kõik järgnevad õhtud veeta õues palli mängides!

Ning kui meil lõpuks kiirabi kutsumisest isu täis 
sai ja linna EMOsse trans- porti vaja oli, ulatas naa-
bripere esimese abipalve peale taaskord lahkelt oma 
abikäe. Lisaks olid nad ka valmis meiega 3 nädalat 
oma tiiki jagama. 

Puhata ja mängida!

Kuigi malev paistab enamuse jaoks kui töölaager, 
siis tegelikuses on see malevlaste jaoks hoopistükis 
puhkus. Puhkus linnakärast, nutimaailmast ning oma 
igapäevasest rutiinist.

Maleval on komme tuua iga päevaga midgai uut 
ja teistsugust. Tegusatel tööpäevadel saime juba kell 
5 äratuse kinni lüüa. Eriti tegusad võisid ka juba 4.45 
koos rühmajuhiga ujumas käia, et elu kohe vara hom-
mikul sisse saada. Peale seda kärmelt riided selga, 
kõhud täis ja juba olimegi väntamas põllu poole, et 
6est nobedalt marju korjama hakata. Peale palavat 
tööpäeva oli kombeks käia taaskord jahutaval uju-
misringil ning seejärel tegime vaikse tunni, kus igaüks 

nokitses vaikselt omi asju või otsustas hoopis 
kiire uinaku kasuks. Meie õhtupoolikud olid 
samuti alati sisustatud. Toimus kõikvõima-
likke ühistegevusi nagu näiteks retro disko, 
vaba lava, rooside sõda, akrojooga ning ka 
kõik maleva traditsioonid said täidetud. Üks 
säravaim traditsioon on maleva pulm. Paar 
päeva enne pulma korraldavad poisid tüdru-
kutele võistluseid, et välja valida pruut ning 
samamoodi ka tüdrukud, et selgitada peig-
mees. Kui pruut ja peigmees olid selgunud, 
said ka teised endale huvitavad rollid ning me 
hakkasime pulma planeerima. Vabal päeval 

ehtisime altari ning katsime pulmalaua ja nii võis 
imearmas tseremoonia alata. 

Lisaks eelnevalt nimetatud sündmustele oli ka suur 
hulk teisi tegevusi ja mänge, mis meid sidusid. Selle 
paari nädalaga sai võhivõõrastest punt häid sõpru ning 

see kolm nädalat sai järsku liiga kiirelt läbi.

hANNA heINSAAR, eLIISe ANTSMÄe 
ja SUzY ANeTT AAVIK

Fotod: Malevarühma kogu
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Otepää metsamehed olid 
edukad parima metsa-
majandaja konkursil 

Pilkuse küla esmamainimise 480. aastapäeva ja 
külaseltsi tegevuse 20. aasta möödumist tähistasime 
21. augustil Pilkuse külamajas külapäevaga

Tähtsamad faktid ajaloost

Vanimad andmed Pilkuse 
mõisa esmamainimise kohta 
pärinevad aastast 1541. 
Pilkuse mõisa (saksa keeles 
Bremenhof) oli üks keskmise suurusega mõis. Selle 
alla kuulusid Paduvere ja Simuna küla, kuni 1747. 
aastani ka hilisema Vidrike mõisa ala, mis hiljem lahu-
tati Pilkuse külast.

16. sajandil oli mõis Holdschneideride suguvõsa 
käes. Gustav Adolf andis selle täiesti tühjaks jäänud 
ja metsastunud mõisa 1629. a Bellinghausenitele. Bel-
linghauseni nimest on tulnud ka hiljem Pilkuse küla 
nimi. 16. juunil 1783. a müüs Chr.S. von Bellinghausen 
mõisa J.R.Ulricile ja 1857. a läks mõis nende pärija-
te von Roth`ide kätte. Viimaselt mõis ka võõrandati. 
Esimesed talud ostis Pilkuse mõisast 1868. a Holstre 
mõisa valla mees Madis Miljan. Mille järel Tootsijaagu 
ja Härmamärdi talud Liivimaa mõisnikkude Kredit-
kassa abil müüduks tunnistati.  

Esimesed andmed kooli tegutsemisest Pilkuse vallas 
pärinevad 1776. aastast. Pilkuse mõisa esimeseks kool-
meistriks on Werreva Märt (1776-1789). Esimene koo-
limaja valmis 1820. a, milline ehitati kapitaalselt ümber 
1877. aastal. 1818-1836 töötas Pilkuse koolmeistrina 
Saare Pedo, kes hiljem sai perenimeks Fuchs. Pilkuse 
vallakool likvideeriti seoses EV koolireformiga 1919. a.

Pilkuse vald eksisteeris 1866-1939. Valla hoone asus 
koolimaja kõrval krundil.

Pilkuse küla asub Otepääst ida suunas Kanepi 
maantee ääres.Maastikku ilmestavad rohked mäed. 
Pilkuse küla kutsuti rahvasuus ka mäekülaks. Pilkuse 
külas on üle 50 mäe.  Mõned suuremad mäed on Tõika 
(210 m), Trepi (200 m), Mäe-Kääre (192 m), Männiku 
(191 m), Savi(182 m), Setskamägi (183 m).  Suuremad 
järved: Kaarna (24 ha, süg. 4,3 m) ja Pilkuse (10,5 ha, 
süg. 5,4 m).  

1765. aastal elas Pilkuse mõisa maadel 373 inimest. 
Kokku oli 27 talu. Enne teist maailmasõda oli Pilkuse 
külas 62 majapidamist. 2003. aastal 45 majapidamist 
ja elas 137 inimest. 2017. aasta seisuga on Pilkuse 
külas 67 majapidamist ja elas 153 inimest. Viimase 
kolme aastaga on juurde tulnud rohkesti uuselanik-
ke. Tühjaks jäänud talukohad on leidnud endale uued 
omanikud. Andmed on täpsustamisel. Pilkuse küla 
pindala on ligikaudu 26 ruutkilomeetrit.

 1949. aastal moodustati Pilkuse küla territooriumile 
“Jüriöö” ja “Tasuja” kolhoosid, mis 1951. aastal liideti 
ühtseks “Jüriöö” kolhoosiks. Kolhoos likvideeriti 1958. 
aastal, mille tulemusel sai Pilkuse külast Otepää sov-
hoosi üks osakondadest. Otepää sovhoos likvideeriti 
1992. aastal. 

Küla seltsielu hakkas elavnema 1997. aastal. Alus-
tasime ühise lastekaitsepäeva tähistamisega. Tänaseks 
on traditsioonilisi üritusi rohkesti – ühised jõulupeod, 
jaanituli, volbripäev, lastekaitsepäev. Mõõtu võetakse 
nii vastlaliugudel kui külapäeval, viimane toimub igal 
aastal augustikuu esimesel laupäeval. Pilkuse külaseltsi 
loomiseni jõuti 2001. aastal. Ühiselt on korrastatud 
plats küla keskele, kuhu Otepää valla abiga paigal-
dasime mälestuskivi Pilkuse esmamainimise 460-nda 
aastapäeva auks Musumäele, mis asub Raja kinnis-
tul. Kuni 2013. aastani toimusid külapäevad sellel 

platsil. Ühiste talgute käigus rajasime Pilkuse 
järve äärde ujumiskoha, lõkkeplatsi ja külakii-
ge. Seda algatust toetas ka Otepää vald omalt 
poolt, remontides ligipääsu tee ja muretses lõk-
keplatsile uued lauad, pingid, kuivkäimla, randa 
riietumiskabiini ja lõkkele praevarda. Suvel on 
see mõnus puhkepaik nii oma külainimestele 
kui ka turistidele.

2003. a valmis Pilkuse küla esimene arengu-
kava. 1. septembril 2003 avati Veski Spordibaa-
sis teabetuba koos interneti püsiühendusega. 21. 
novembril tunnustas Valgamaa Kodukandiü-
hendus Pilkuse küla tegusama külana ja küla-
vanem Merike Tootsi säravaima sädeinimesena 
Otepää vallas.

2004. a osales Pilkuse küla oma väljapaneku-
ga suurel külade näitusel Toompeal.

2013. a avati Pilkuse külamaja Aida kinnis-
tul. Vana mõisaaegne viljaait, mis oli kasutu-
sel ka kolhoosi ja sovhoosi ajal viljaaidana. 
LEADER projekti toetuse abil ehitati maja 
ümber külamajaks. Selle suure ettevõtmise eest 
tunnustati Pilkuse külaseltsi Eesti Külaliikumi-
se KODUKANT poolt kui „Tegus kogukond 
2013. aastal“. 

Pilkuse külamajas toimuvad pidevalt üritu-
sed. On olnud rohkesti koolitusi (fruktodisain, 
snäkikoolitus, kadrikombed jne.). Hetkel käib 
lõõtsakool, mida juhendab Sangaste lõõtsaklubi 
asutaja Rene Raidsalu. Toimusid kirbuturud, 
lastele meisterdamise ring, nunnukonkursid, 
näitering nii suurtele kui lastele, jooga. On 
olnud teatriõhtuid. Väga menukad olid tee-
maõhtud (jututund Contraga, Bingo, nais-
tepäeva tähistamine, lihavõtete tähistamine 
jne.). Muidugi jõulud ja jaanipäev.

 Traditsiooniliselt on iga aasta augustis 
küla sünnipäev, mida tähistame külapäevaga. 
Tänavu täitus 480 aastat Pilkuse küla esmamai-

nimisest ja külaselts sai 20. aastaseks. Üritus 
toimus 21. augustil. Mitu aastat järjest oleme 
korraldanud küpsetiste ja hoidiste konkursse. 
Meie tublid perenaised on sealt alati rohkearvu-
liselt osa võtnud. Koogikonkursi võitis maitsva 
kohupiimakoogiga “Kiire“ Maie Tanni. Ja ime-
maitsev hoidis oli seekord tikrimoos piparmün-
diga. Sellega sai Liisa Ruukel kindla esikoha. 

Üks menukamaid tegevusi on külapäeval 
olnud Pilkuse rammumehe jõukatsumised. 20 
aastat on valitud PILKUSE RAMMUMEEST, 
keda tunnustatakse karikaga. Selle aasta tiitel jäi 
Pilkuse külla. Võitjaks krooniti Indrek Tinno. 
Alati oleme teinud ka võistlusi lastele ja pere-
dele. Lapsi ja noori võttis osa vanusest 4-14. 
Kõik nad said tunnustatud nimelise tänukirja ja 
väikese meenega tubli osalemise eest. Tublid viis 
peret osalesid perevõistlusel. Parimaks osutus 
perekond „Lõbusad sellid“.

Lastega tegeles terve õhtu tubli “KIISU“. 
Tegi neile mänge ja meisterdamist. Meelelahu-
tuse eest  kandis hoolt „KRAHVI TEATER“. 
Nemad lugesid võistluste vahele sketse ja nalju. 
Aasta aega vana teater tegeleb nii lühinaljade 
kui täispika etendusega. Muusikat tegi väike 
osake „SANGASTE LÕÕTSAKLUBI“ män-
gijatest. Klubis on lõõtsamängijaid kordades 
rohkem. Meelelahutusliku osaga olid kohalvii-
bijad väga rahul. See oli midagi teistsugust kui 
eelnevatel aastatel.

SUUR AITÄH Otepää Vallavalitsusele 
toetuste eest, KOP projektirahad, millega saime 
külale telgi, toolid ja lauad, KIISU Maarika, 
tublid esinejad Krahvi Teatrist ja Sangaste lõõt-
saklubist, külavanem Liisa ja juhatuse liikmed 
Maie, Külli ja Merike.  

PILKUSe KüLASeLTS

21. augustil kuulutati Pärnus välja Eesti Erametsaliidu ja 
Erametsakeskuse poolt korraldatava parima metsama-
jandajate konkursi tulemused. Seekordne metsameeste 
konkurss oli juba 28. ja osalejaid oli viisteist. Otepää 
valla metsaomanikke osales konkursil kolm: Meelis 
Haljaste, Magnar Alev (Mapomets OÜ) ja käesoleva 
artikli autor Olev Matt (Ökoteh OÜ). Kõiki meid kolme 
ajendas kandideerima mure metsade tervise pärast 
Otepää looduspargis. Soovisime avalikkuse tähelepa-
nu juhtida Otepää looduspargis seatud piirangutele ja 
neist tulenevatele tagajärgedele metsade ja maastike 
seisukorrale.

Võitja väljaselgitamiseks pidid konkursil osalejad täit-
ma pika küsitluste vormi, kus tuli anda ülevaade oma 
viimaste aastate metsanduslikest töödest: ülevaade 
raietest, noorendike hooldustest, metsa istutustöödest 
ning kultuuride hooldamisest. Samuti hinnati metsa 
kõrvalkasutust ning panust kogukonna ühistegevusse. 
Juuni lõpus ja juuli alguses külastas neljaliikmeline 
komisjon (2020. aasta parim metsamajandaja Mihkel 
Jürisson, Hiiumaa Metsaseltsi juht ja konsulent Aira 
Toss, Rakvere Metsaühistu juht ja konsulent Meelis 
Matkamäe, Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanem-
teadur, Metsaharidus OÜ esindaja Jürgen Aosaar) 
konkursil osalejate metsasid.

Tunnustust jagus kõigile konkursil osalenuile. Met-
sameeste konkursi võitjaks kuulutati Gunnar Lepasaar, 
kelle metsad asuvad Ida-Virumaal Oonurme kandis. 
Mina, Olev Matt, saavutasin teise koha ja Magnar Alev 
jagas auhinnalist kolmandat kohta koos Rain ja Ralf El-
fenbeiniga Raplamaalt. Meelis Haljastet tunnustati julge 
pealehakkamise ja hea koostöö eest metsaühistuga.

Metsamajandajate konkursi autasustamine toimus 
kogu pere metsapäeva raames, kus pakuti palju met-
saga seotuid tegevusi ning toimusid ka aruteluringid 
ning õpitoad. Oma teadmisi jagas taimetark Merce-
des Merimaa, metsandusest ja maaelust rääkis Garri 
Raagma. Pikisilmi ootasid metsamehed väljakuuluta-
tud kohtumist ja aruteluringi keskkonnaminister Tõnis 
Mölderiga, kes pidi  välja kuulutama ka konkursi võitja. 
Kõigi suureks kurvastuseks keskkonnaminister kohale 
ei saabunud. Saime vaadata ja kuulata vaid keskkon-
naministri videoläkitust.

Häid tulemusi ei saavutata kunagi üksinda, seda 
enam metsade majandamisel. Kasutan võimalust ja 
tänan oma igapäevaseid abilisi Otepää metsade majan-
damisel: Aivar Saareotsa, Aarne Päärsoni, Remo Pukki 
ja Raul Pärksoni ning paljusid teisi metsamehi, kes 
on aidanud mind nende peaaegu kolmekümne aasta 
jooksul, mil olen metsandusega tegelenud. Loomulikult 
suur tänu ka konkursi ja metsapäeva  korraldajatele 
ning ürituse sponsoritele.  

OLeV MATT
Foto: eesti erametsaliit

Vasakul: Meelis Matkamäe (MTÜ Eesti 
Erametsaliit), paremal Jaanus Aun (Eesti 
Erametsakeskus), keskel Olev Matt, 
konkursi II koht

Alates septembrist on Kagu-Eesti ettevõtlus-
konsultandina ametis Jüri Makarov, kes nõustab 
Valga, Võru ja Põlva maakonna ettevõtjaid ning 
julgustab neid oma arengusse panustamisel.

Jüri Makarov on tuntud meediategelase, suur-
kontsertide korraldaja ning muusika-ärimehena. 
20 aastat tagasi tegi ta oma elus kannapöörde 
ning kolis Tallinnast Otepääle, kuhu rajas eduka 
turismitalu ja restorani. Rock Summeri nimeli-
ses restoranis on ta ametis peakokana pakkudes 

külastajatele hõrgutisi, mis valminud kohalikust 
toorainest. Makarov lööb kaasa vallaelu arenda-
misel olles majanduskomisjoni liige ning osaleb 
aktiivselt erinevate sündmuste korraldamisel.

„Otepääle kolides oli mul soov iseendale tões-
tada, et maal on võimalik elada täisväärtuslikku 
elu ja tegeleda edukalt ettevõtlusega. Nüüd, olles 
selles veendunud, tahan teisi julgustada ja aidata 
samasugust sammu astuma,” kommenteeris Jüri 
Makarov.

Kogenud ettevõtja Jüri Makarov alustas tööd Kagu-Eesti ettevõtjate nõustajana

Kagu-Eesti ettevõtluskonsultandina näeb 
Makarov võimalust avada olemasolevate ettevõ-
tete potentsiaali arenguks ja kasvuks, et olla edukas 
väljaspool Tallinna „kuldset ringi“ ja Tartut.

Jüri Makarov, 
Kagu-Eesti ettevõtluskonsultant

SA Valgamaa Arenguagentuur
Tel: 55567455, e-post: jyri.makarov@valgamaa.ee 

AeT ARULA-PIIR
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30 aastat Eesti taasiseseisvumisest on läinud kui len-
nates. Praeguseks oleme jõudnud oma elu ja oluga 
juba peaaegu “vanade” lääneriikide kandadele, vähe-
malt n.ö. käega katsutavale ja silmaga hoomatavale 
tasemele. Üha vähemaks jääb neid, kes oma silmaga 
on näinud ja elanud nii “esimeses”, “teises” (ENSV) 
kui ka “kolmandas”, ehk siis taas vabas Eestis. Neil 
on, mida mäletada ja mida võrrelda. Vabas Eestis 
sündinud noorte jaoks on see juba ajalugu, mida 
vanemad ja vanavanemad pajatavad... 

Nii ka allakirjutanu tunneb viimasel ajal lausa kohus-
tust kasvõi mõni killuke talletada sellest erakordselt 
tormilisest ajast meie elus, sest ajalugu koosneb ju iga 
üksiku inimese loost-mälestustest, nii nagu ookean 
koosneb tillukestest veepiiskadest.
 
Pärast TÜ bioloogia lõpetamist aastal 1985 sain 
Otepää Maastikukaitsealale tööle ainult tänu sellele, 
et metsaülemast abikaasa oli juba ees ja peres oli 
väike tütar, muidu oleks käsukorras suvalisse kohta 
õpetajaks saadetud. 

Kui 1991. a rajoonilehest lugesin noore linnapea 
Jaanus Raidali ambitsioonikast keskkonnaprojektist, 
tulin ühel lõunavaheajal Aedlinnast linnavalitsusse 

Otepää kui Eesti taasiseseisvumise fenomen. Mälestuskilde

asja uurima, et kes seda veab ja millega tegu. Olin 
ju kaitsealal toona ainuke keskkonnakaitse spetsia-
list ja rõõmustasin, et linna on ka keegi tekkinud. 
Polnud kunagi linnavalitsuse ega linnapeaga kokku 
puutunud, aga ronisin vapralt vana maja järsust puut-
repist üles teisele korrusele. Kitsukeses ruumis oli 
pidevalt rahvast liikumas ja mul vedas, et peale pisu-
kest ootamist ilmuski tagaruumist juba toona kuulus 
Eesti noorim linnapea. Selgitasin tuleku eesmärki ja 
soovi igati koostööd teha, küsides ka vastavat kesk-
konnaprogrammi lugeda. 

Minu üllatuseks tunnistas linnapea, et ega meil 
tegelikult ei olegi keskkonnaspetsialisti ja ega meil 
seda programmi ka nagu pole... Aga, jätkas ta ühe 
hooga ja innukalt mul sõna otseses mõttes nööbist 
kinni haarates, hakka ise (võhivõõras ja sinatas!) seda 
programmi tegema, tule meile tööle, ja kohe! Olin 
täiesti rabatud asjade sellisest käigust ja vaevu suutsin 
kogeleda, et ega ma ju kaitsealalt päevapealt ei saa 
ära tulla... 

Igatahes, pärast väikest järelemõtlemist, andsin 
“kuradile” käe ja minu esimeseks tööülesandeks 
sai ei vähem ega rohkem kui Eesti uue looduskait-
se seaduse projekti väljatöötamine. Tegin seda kui 
lepingulist tööd veel kaitseala hingekirjas olles kodus 

vaiksetel öötundidel, kui lapsed juba magasid. 
Kuus aastat kaitseala kogemust olid näidanud, et 

riiklik looduskaitse ilma kohaliku omavalitsusega 
koostööd tegemata on pehmelt öeldes, ebaefektiiv-
ne, sest loodustkahjustavatest otsustest saime teada 
tagantjärele, järjekordseid “hunnikuid” avastades. 
Otepää looduskaitseseaduse projekt pakkus aga 
senise kahetasandilise (riik ja maakond) looduskait-
sesüsteemi asemele kolmetasandilist, kus omavalitsus 
oli riigi ja maakonna täieõiguslik partner. 

Kui mind mu teisel tööpäeval, 2. veebruaril, selle 
üllitisega Tallinna Keskkonnakaitse ministeeriumi 
komandeeriti, oli seal ees ootamas suur saalitäis maa-
kondade keskkonnajuhte ning tähtsaid metsategela-
si eesotsas aseministri Eva Kraaviga. Nimelt oodati 
selle raskekahurväega lahingusse Otepää kurikuulsat 
“riigilammutajat” hr. Raidalit, mitte minusugust pisi-
kest mutrikest... 

Muidugi tehti selline jumalavallatu ettepanek anda 
kohalikele omavalitsustele ka pisut võimu ja õigusi, 
pihuks ja põrmuks! Oli aasta 1992, kui polnud veel 
omavalitsuste seadustki, aga Otepää oli juba kuulus 
oma radikaalsete ettevõtmistega ja ise endale võimu 
haaramisega. 

Nii see minu Otepää linnavalitsuse eluetapp algas. 

Edasine elu näitas, et tegelikult olime õigel teel 
ning hiljem uues seaduses oli ka omavalitsustasand 
olemas.

01.02.92. a Otepää LV looduskaitseameti institut-
siooni loomisega (keskkonnanõuniku isikus) tekita-
ti vabariigis pretsedent, mis oli eeskujuks paljudele 
teistele omavalitsustele. Tänapäeval tundub see loo-
mulik, kuid tol ajal oli see revolutsiooniline muutus 
suhtumises keskkonnakaitse valdkonda. 

30 aastat tagasi oli Otepää piirkonna puhke- ja 
turismimajandus täielikult audis – Venemaa puhka-
jad ja sportlased olid läinud, eestlastel oli majandus-
likult niigi hing niidiga kaelas ja lääne turisti jaoks oli 
Eesti tühi koht või parimal juhul Venemaa kolgas. Et 
kohalikku majandust “läände” pöörata ja inimestele 
töökohti tekitada, alustatigi vundamendi ehitamisest, 
st. kõige elementaarsemate keskkonnaprobleemide 
lahendamisest. 

Külavanema mõtisklus – meie Otepää

Olles Päidla külavanem peagi teist aasta on hea meel 
kokku võtta nii piirkonna/küla tegemisi kui analüüsida 
vallas olukorda tervikuna. 

Liiatigi on oktoobris tulemas vallavolikogu valimised, 
mistõttu avan mõne sõnaga ka valla valitsemiskorda. 

Päidla külas oleme tavapäraselt töökalt toimeta-
nud. Üheks tööks oli eelmise aasta septembris korda 
saanud küla bussijaam, mis oli seisnud väsinuna juba 
aastaid. Tegime seda peaasjalikult vabatahtliku tööna, 
värvisime bussijaama seinad ja pingid, paigaldasime 
bussijaama uue külasildi ja peatselt avatava Päidla 
järvestiku matkaraja kaardi koos Päidla küla ja selle 
ajalugu tutvustama infoga. Vald toetas tegevust prü-
gikasti paigaldamise ja värvi soetamisega. Ühelt poolt 
on tegemist lihtsa tegevusega, kuid teiselt poolt sai 
küla visiitkaardiks olev rajatis korda. 

Teede korrashoiu osas olen vallaga aktiivselt suhel-
dud ja seeläbi on tööd saanud ka tehtud. Loodame, 
et koostöö selles osas sujub ka edaspidi! Suur märgi-
line töö oli 2020. aastal nn „Riiviku tee“ tolmuvaba 
katte ehitus, mis oli külaelanikele olnud murekohaks 
juba pikka aega ja mis lõpuks korda sai. Tolmuvaba 

katteid on vald ja riik siin-seal vallas mujalgi rajanud, 
mis on igati tänuväärne tegevus, ning kindlasti peab 
see tegevus jätkuma. Igale poole „pigikatend“ ehk ei 
sobi, kuid väljaspool linna on see täiesti aktsepteeritav 
lahendus ja inimesed on rahul. 

Peagi oleme avamas Päidla järvestiku matkarada, 
mis kulgeb Päidla Kõverjärve äärest mööda metsara-
dadu Nõuni järveni. Tegemist on olnud suure tööga, 
mis on olnud täielikult küla algatus ja elluviimine. Ette 
on tulnud ka sekeldusi maaomanikega, kuid tänaseks 
on pretensioonid lahenduse leidnud. Jah, eks niipal-
ju, kui on inimesi, on ka arvamusi, kuid leian, et ter-
vislikud eluviisid on pikaaegse terve elu võtmesõna, 
mistõttu kutsun kõiki vallaelanike ikka aktiivselt loo-
duses liikuma ja oma tervise eest hoolt kandma. Meie 
piirkonnas matkarada varem polnud, sestap tuli see 
meil ise rajada. Matkarajal on ka mõned emotsionaal-
sed puuskulptuurid, mis võiks matkajatele elevust ja 
mõtisklust pakkuda. Loodan, et kõik vallaelanikud 
leiavad ühel hetkel võimaluse Päidla järvestiku mat-
karada külastada!

Aktiivselt jätkub koostöö ka teiste küladega. 
Mitmeid kordi oleme koos Nõuni külavanema Elmo 

Sauliga arutanud Maanteeametiga Otepää-Makita 
maantee remonti. Oleme väljendanud külade soovi 
ehitada välja Otepää-Nõuni (Makita) kergliiklustee. 
Samuti oleme pidanud veenma praeguseid valla-
juhte, et see on meie rahva siiras soov. Tänaseks ei 
saa öelda, et kergliiklustee kindlasti ehitatakse, kuid 
oleme sinnapoole teel ja jätkame selles osas tööd ka 
edasi.  Lisaks on tarvis olnud selgitada Maanteeame-
tile ka Nõuni küla liikumismudelit, kus liiguvad jala-
käijad ja kus on tarvis parkimiskohti, ning loodame, 
et lõpuks tuleb ka ühiselt hea lahendus ja Nõuni küla 
saab nii valgustuse kui kõnniteed koos kõige sinna 
kuuluvaga. Seniks jätkame vabatahtlikku tööd selles 
suunas. Makita-Otepää maantee remont on planee-
ritud toimuma 2023. aastal. 

Valla valtsemises oleme näinud nii head kui halba. 
Samuti on olnud skandaale, mis piirkonna mainet 
kahjustavad. On ääretult kahju, et vallavõimu lubatud 
„stabiilsusel“ on olnud kahjuks oma hind. Samas on 
kohe tulemas kohalike omavalitsuste valimised ja valla 
elanikel on võimalus valida muutus. Valla juhtimises 
on tegelikult selge mudel, mida tasuks kõikidel vali-
kuid tehes arvestada – kohaliku omavalituse valimi-

sed on  piirkonna juhtide valimised, mis tähendab, et 
valituks osutunud peaksid kõige paremal moel meie 
ühise vara (valla kinnisvara ja maksuraha) eest vastu-
tama ja uut väärtust looma. Vallajuhtide kohustus on 
seista nii sotsiaaltöö kui hariduse, aga ka kultuuri ja 
spordi ning kõikide muude valla elanike jaoks oluliste 
valdkondade eest. Seega me anname valimistel oma 
poolthääle kogu nimekirjale, olgu selleks siis partei 
või valimisliit, mitte üksikisikule. Isegi, kui eelistame 
nimekirjast ühte inimest tänu tema tublidusele ja asja-
likkusele, siis meie hääle saab ikka kogu nimekiri. Ja 
hiljem teevad otsuseid ikka enamus, isegi siis kui need 
ei ole vallale parimad otsused. 

Aga vallaelanikena jääb meile alati usk, lootus ja 
armastus. Nii, et lõpetuseks soovin kõigile tegusat 
uut kooliaastat ja häid valikuid oktoobrikuu valimis-
tel. Usun, et valimiste tulemused on  läbilõige meie 
vallast ja parim, mis meil pakkuda on. Edu ja jaksu 
meile kõigile ka  igapäevatoimetustesse! 

eRMO KRUUSe
Päidla külavanem

MONIKA PRede
Otepää LV keskonnanõunik ja projektijuht

1992-2001

järg 2 nädala pärast

Otepää Avatud Noortekeskus 
pakub tööd

Keeni Avatud Noortekeskuse noorsootöötajale 
(katseajal 0,5 kohta, edaspidi täiskoht 1,0).

Avatud Noortekeskuse põhieesmärk on ühisest tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste koonda-
mine ning nendele tegevusvõimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning pidurdamaks 
noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist.

Töö kirjeldus:
• noorte igakülgset arengut toetava avatud noorsootöö korraldamine;
• noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve tagamine; 
• noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine;
• noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine;
• noorteürituste, malevate, noortelaagrite planeerimine ja läbiviimine.

Töö asukoht on põhiliselt Keeni Avatud Noortekeskus. 
Kasuks tuleb:
• erialane haridus (noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni alal);
• eelnev noortega töötamise kogemus; 
• valmisolek tööks õhtul ja vajadusel ka nädalavahetustel;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
• autojuhiload (B-kategooria).

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
• võimalus ellu viia oma ideid;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 30.09.2021. a CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja 
avaldus. Lisada juurde oma kirjalik arvamus, kuidas näed teekonda koos noortega Keeni noortekeskuses. 
Dokumendid saata: katlin.nukka@otepaa.ee.     Lisainfo: Kätlin Nukka tel: 53326699.
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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 

Tahan lugejaga jagada neid hetki, mis on 
jätnud jälje minu elukäigule ja millel on kandev 
roll selles, et olen see kes ma täna olen, ja et 
olen Otepääl.

30 aastat tagasi 20. augustil istusin Tartus Anne-
linna korteri köögis, vaatasin tillukesest telekast üle-
kannet Toompealt ja tähistasin sünnipäeva Gruusia 
teega. Ihuüksi. Plaanitud peo asemele oli tulnud 
putš ja väljasõit sõpruskonnaga Vastseliina kanti 
jäi ära. Sündmuste loogiline lahendus saabus kell 
23:03 – Eesti riik tehtigi ära! Kui esimene emotsioon 
möödus, küsisin endalt – ja mina, noor Tartu advo-
kaat, mida mina Eesti jaoks nüüd teha saan? Kesk- 
ööks oli otsus tehtud, tuleb minna riiki ehitama!

Novembrist 1991 olin tööl Riigiministeeriumi 
nõunikuna ülesandega luua lähtealused Eesti eri-
teenistustele. Peajoontes on toona loodu tänaseni 
paigas – eraldi alluvusega Kapo, Välisluureamet 
ja sõjaväeluure. Suutsime vältida KGB-laadse 
monstrumi teket. Eesti välisluure loomine nullist 
lähtus põhimõttest – alustame valgelt lehelt, ühtegi 
endise võimu teenistuses olnud spetsialisti ei 
kasuta. Inimesed leidsime otse kõrgkoolidest, kri-
teeriumiks võimekus, rahvuslus ja valmisolek ene-
seohverduseks. Julgus ja kindlameelsus lisaks. Ei 
maksa unustada, et kuni 1994. aasta sügiseni toi-
metas Eesti pinnal okupatsiooniarmee. 90ndate 
alguses lõime tiheda koostöö meie tänaste part-
neritega NATO-s ning saime oma töötajaid kooli-
tada. Enamus nendest, kellega koos alustasin, on 
tänaseni riigiametis. Minu poolt neile sügav kum-
mardus pühendumuse ja panuse eest!

1999. aasta augustis siirdusin diplomaatilisele 
tööle ja minust sai täievoliline suursaadik, Eesti 
Vabariigi alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures 
Strasbourgis. Seal olin ka tunnistajaks sündmustele, 
mis minu tänase poliitilise valiku puhul määravaks 
said. Nimelt toimus 20 aastat tagasi 11. septembril 
maailma muutnud islamistide terrorirünnak USA-s, 
purustati kaksiktornid New Yorgis ja rünnati Penta-
goni. Hukkusid tuhanded süütud inimesed. Tsivili-
seeritud maailm oli šokis, kuid keset Strasbourgi 
asunud USA peakonsulaadi ees olin päev hiljem 
tunnistajaks õõvastavale vaatepildile – kümned 
autod juubeldavate Vahemere lõunakaldalt pärit 
migrantidega tiirutasid selle ees platsil ja tähistasid 

massimõrva lippude lehvides. Põliselanikud seisid 
ja vaatasid seda vaikides pealt.

Sama aasta jõulude ajal jõudis džihaad ka Elsassi. 
Prantsusmaa ühe turismimagneti, kohaliku veinitee 
imelises keskaegses linnakeses õhiti kiriku peasis-
sekäigu portaal jumalateenistusele tulnutele kaela. 
Oli hukkunuid ja hulk raskelt vigastatuid. Kiiresti 
tabati terroriakti korraldajad, kohalikku sotsiaalmaj- 
ja majutatud immigrantide võsukesed, kes teata-
sid, et nemad on terrorirakuke ja nad on alustanud 
püha sõda! Nädal hiljem toimus linnakeses leina-
marss, mida kohalik telejaam üle kandis. Kolonni 
ees liikus linnakese auväärseim elanik, saja-aastane 
vanaproua. Kuidas ta jaksab marsil osaleda, küsis 
reporter. „Peab“, oli vastus ning proua lisas: „isegi 
natsid ei korraldanud sõja ajal sellist barbaarsust“. 
Ümberasujad, kelle hulgast kodukootud terroris-
tid pärinesid, oli jaotuskava alusel Elsassi saatnud 
Prantsusmaa keskvõim.

Kui tahame rahu ja turvalist elujärge oma pere-
dele ja lastele Otepääl, tuleb enda eest seista 
mitte homme kui häda käes, vaid täna!

Meie ei luba, et keegi Tallinnast hakkab Brüs-
seli kvoodi alusel siia migrante suunama. Ainus 
erakond Eestis, kes seisab järjekindlalt immigrat-
siooni vastu, on EKRE.

Kaks aastat tagasi olime koos abikaasaga Buka-
resti lähetuse lõppemise eel küsimuse ees, kas 
jätkata elu võõrastes pealinnades või valida laste 
kasvatamiseks rahulikum paik. Et Maris on juurte-
ga otepäälane ja minugi elu on olnud eeskätt Lõu-
na-Eestiga seotud, polnud elukoha valikus küsi-
must. 2017. aastal alustatud kodu ümberehitus on 
tänaseks lõpusirgel ja maailma tabanud hädadele 
mõeldes oleme õnnelikud, et tegime ettenägeliku 
otsuse just siia ankrusse heita.

Miks ma liitusin Eesti Konservatiivse Rahvaera-
konnaga, sai ülal kirja. Miks otsustasin aga osaleda 
kohalikel valimistel? Ma ei nõustu kui stagnatsioo-
ni serveeritakse stabiilsusena ning kodurahust rää-
kijad nõuavad linnarahvalt ka öörahu rikkuva müra-
reostusega leppimist. Punasamba eksponeerimine 
linna tuiksoonel oli minu jaoks kaalukeeles. 

Inimväärse elukeskkonna eest tuleb seista meil 
kõigil üheskoos!

Kutsume vallarahvast arutelule 
elukeskkonna, looduse ja metsa teemadel 

14. septembril kell 18.00-20.00 Otepää Kultuurimajas.

Vestlusringis on loodusfotograaf Arne Ader, keskkonnaekspert Monika Prede
ning endine keskkonnaminister Rain Epler.

Osalejatel tuleb järgida COVID-19 piirangutest tulenevaid reegleid.

Olen tänulik valijaile, kes andsid oma hääle 
mulle kohalike omavalitsuste volikogude vali-
mistel 2017. a  oktoobris. 

Neli aastat volikogus on olnud töised ning andnud 
võimaluse Otepää arengus kaasa rääkida valla-
juhtimise tasandil. Lubasin seista selle eest, et 
Otepää sotsiaalosakond koliks vallamaja esime-
sele korrusele, ja täna see seal asub. Olen tegut-
senud selle nimel, et Palupera tee korvpalliplats ja 
Otepää Gümnaasiumi multifunktsionaalne väljak 
valmiksid ning Aedlinna Arenal ja Apteekrimäel ei 
peaks ihuhädasid põõsastikus ajama; et Keskuse 
elamurajoonis oleks rekonstrueeritud vallatee ja 
parandatud valgustust ning arendatud mänguväl-
jakut; et Otepää Gümnaasium muutuks atraktiiv-
seks õppekeskkonnaks ja parimad õppurid saaksid 
stipendiumi; et Otepää Tervisekeskus oleks kaa-
saegne ning keskmisest kõrgema teenindus- ja 
hoolduskvaliteediga. Murelikuks tegid vallavalit-
suse „apsud“ nii mitmegi projekti läbiviimisel ning 
hangete korraldus, samuti pinnale kerkinud kaht-
lustused tehingutes Otepää vallavaraga; rahule ei 
saa jääda üldplaneeringu läbiviimise protsessiga.  

Aus ja seadusest tulenev asjaajamine on iga 
voliniku ja vallavalitsuse liikme põhikohus! 

Kindlasti tuleb edaspidigi jõuliselt rääkida Eesti 
lipu lugu ning toetada Otepää Maarja Luteri kiriku 
renoveerimist ja arendamist kontserdipaigana. Pole 
õige otsida süüdlasi, oluline on leida lahendused, et 
Eesti liputuba Kirikumõisas saaks uuenenud ekspo-
sitsiooniga avada oma uksed külastajaile. 

Turism on meie oluline majandusharu ning 
oleme tõelised õnneseened, et Otepääl on kaks 
turismihooaega. Täna näeme, kui haavatav on 
teenindussektor ja millist pingutust nõuab ette-
võtjalt pandeemiate kiuste püsima jäämine.  Turis-
miturundus on kahjuks pea olematu, viimased 
Otepää turismitrükised anti välja kümmekond aastat 
tagasi. Hea meel on kaasaegse infopunkti üle, aga 
Otepääle sissesõiduteedel asuvatel infostendi-
del on asukoht endiselt muutmata. Vallavolikogu 
turismikomisjonis on neid ja paljusid teisi teemasid 
tõstatatud, aga tegevusi pole järgnenud. Kas olu-
korra lahendaks turismi- ja ettevõtlusspetsialisti 

ametikoha loomine, et valdkondlikule koostööle 
hoogu anda? Kindlasti vajaks läbimõtlemist, milli-
seid toetusmeetmeid saaks vald hakata ettevõtja-
tele pakkuma lisaks riiklikele või koostöös riigiga.  

Arengu tagab see, kui kuulame, märkame ning 
kaasame! Kohtumistelt kohalike elanike-ettevõtja-
tega on kõlama jäänud, et eelkõige nõuaksid tähe-
lepanu teed (s.h. jalg- ja jalgrattateed), parklad, 
heakord, kiire internet ning tänavavalgustus. Loo-
duskeskkond on meie väärtus, mida hoida, aga 
tähelepanu keskpunktis peab olema inimene, et 
tagada turvaline heaolu kõigile elukaare igas etapis! 
Meie inimestel peab olema kaasarääkimise võima-
lus arenguteemadel ning vaba otsustamise või-
malus oma pere ja tervisega seotud küsimustes. 
Ühiskonna nõrgemaid ei tohi jätta oma muredega 
üksi, eriti tänasel keerulisel ajal. 

Võin julgelt väita, et Otepää oli ja on parim koht, 
kuhu rajada kodu, üles kasvatada lapsed (mul on 
kaks toredat poega) ning lapselapsed (sirgumas 
on pojapoeg). Minu Otepää-armastusele ja -aren-
gule keskendumisele andsid tõuke arutelud Avo 
Raidi elutoas 80ndate lõpus. Loomisel oli IMO e 
Isemajandava Otepää programm. Ma vaatasin 
ammuli sui, kuidas eakas (!) inimene saab nii kaa-
saegse ja tulevikku suunatud mõtlemisega olla. Aga 
ometigi oli toona Avo vaid 50ndates ehk parimas 
eas. Sealt sai alguse kannapööre minu karjääris. 
Olen õnnelik võimaluse eest panustada aastatel 
1996-2010 Otepää turismiarengusse, hilisem töö 
kutseharidusasutuses ning arengu- ja ettevõtlus-
spetsialistina, ja viimasel neljal aastal ka volikogu 
liikmena, on kogemuste pagasit täiendanud veelgi. 

 
Valimised on ukse ees ja Sina, hea valija, otsustad, 
keda usaldad ning volitad kaasa rääkima Otepää 
juhtimisel. 

Eesmärgid on meil kõigil ju ühised – et Otepää 
õitseks ning areneks ja MEIE OTEPÄÄ inimestel 
oleks siin hea olla. 

Soovin, et Otepääd juhitakse ausalt, korruptsioo-
nivabalt ning hoolivalt, et võiksime üheskoos 
uhkust tunda oma kodukandi üle. 

Mina armastan Otepääd ja usun, et ka Sina! ♥

ANTS FROSCH
EKRE kandidaat vallavanemaks 

Otepääl

MARE RAID
EKRE kandidaat Otepää

valimistel

Palume vabandust
Eelmises Otepää Teatajas oli viga. Puka Suvejooksu lastejooksu 800 m distantsil 
saavutas P-10 arvestuses esikoha Robert Raak. 
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Seal kus sulgub eluraamat
algab mälestuste tee...

Südamlik kaastunne Avole 
ja tema perele kalli

VIIVI TARIKAS

surma puhul.

Imbi ja Sirje

Ajajõgi voolab,lõpeb leinatee.
Kuid ema süle sooja

sa tunned kaua veel...

VIIVI TARIKAS

Mälestame leinas kallist 
täditütart ja avaldame siirast 

kaastunnet Avole perega kalli 
ema lahkumisel.

Elsa, Lea ja Heli laste peredega

Tunneme kaasa Avo Tarikas`ele

EMA

lahkumise puhul.

Kolleegid Tõika radarpostilt
ja Kaitseliidu valveüksusest

Tartu Spordiselts Kalev kutsub 
alates 1. septembrist kõiki koolinoori 

KERGEJÕUSTIKU trenni. 

Trennid toimuvad Tehvandi staadio-
nil esmaspäeval ja kolmapäeval kell 
15:00 ja 15:45.

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

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

19.09. kell 9-15 Sügiskuu laat 
Otepääl Maxima poe taga. 
T. 56618707

KIVIRAIDURI TEENUSED 
Tel 5107312.

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdus. Tel 5260859

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

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 metsa- ja pōllumaad. 
5527322

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

 Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

Mälestame kunagist Otepää 
raamatukogu juhatajat

VIIVI TARIKAST
Meie kaastunne poeg Avole 

perega.
Endised kaastöötajad 
raamatukogu päevilt

 
Rahu ja vaikus on Sinuga

mälestus jääb meiega

VIIVI TARIKAS

Sügavat kaastunnet 
Avole perega

avaldab Silvia lastega

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

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

 Aeg annab teised tagasi
Ei ema südant iialgi

Südamlik kaastunne Avole
kalli ema

VIIVI TARIKA

kaotuse puhul.

Töökaaslased Techne Töökojast

 Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja suvetuules murdus elupuu.

Siiras kaastunne Ehale, Marekile 
ja Janelile kalli ämma ja vanaema

HILJA KUUSE

kaotuse puhul.

Helmi, Anne, Maila, Eha, 
Malle, Tiiu

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

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

 ELSA KIKAS 
04.08.1925 - 04.09.2021

 RAIVO MESEK 
11.07.1947 - 28.08.2021

 Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Mälestame meie vilistlast

MADIS TAMME

Südamlik kaastunne lähedastele.

Pühajärve koolipere

 Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused aga meiega...

Südamlik kaastunne Ülole ja 
Tarmole peredega

ema, vanaema ja ämma

ELSA KIKAS
lahkumise puhul.

Jüri ja Valve

 MADIS TAMM 
13.12.1992 - 28.08.2021

 ÜLAR ELVET 
19.09.1961 - 24.08.2021

 Mälestame toredat 
naabrimemme

HILJAT

Südamlik kaastunne 
Ehale perega.

Ene ja Merlin

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

Engeros Otepää OÜ 
otsib oma meeskonda 

mehaanikut.
Lisainfo: 
Rolf-Otto 59 068 972, Valdur 51 36 526

Mälestame head majanaabrit

REET URBMETSA

Südamlik kaastunne Annele 
perega õe ja tädi kaotuse puhul.

Munamäe 18 elanikud

Avaldame siirast kaastunnet 
Inge Mesek´ile kalli isa

RAIVO MESEK´i

kaotuse puhul

Kolleegid Tamro Eesti OÜ-st ja
Nordic Pharmacy töötajad

Südamlik kaastunne Avole 
kalli ema 

VIIVE 

lahkumise puhul.

Urmas, Priit ja Ero peredega

Tänuavaldus
Puka kooli vilistlased 

tänavad Anneli ja Andres 
Uffertit, kes korrastasid ja 
kaunistasid meie õpetaja 

ELISE SAARE 

kalmu.

1958. a lõpetajad

Jää hüvasti armas vend ja onu.....
Kurbust palju, sõnu vähe,

ühised mälestused meelest ei lähe.

Sügav kaastunne Brunole 
ja ta perele

ÜLAR ELVETI

lahkumise puhul.
Kolleegid vineeritehase 

I vahetusest

 ELVI POROSON 
22.11.1936 - 24.08.2021
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Austatud Otepää valla elanik!

Tänases Otepää Teatajas avaldame Otepää Keskerakonna 
valimisplatvormi kohalikeks valimisteks.

Meie teame, et tulevikku suunatud arenguks on vaja teha 
õigeid käike, tuleb mõelda ja tegutseda julgelt, kuid ka tegude 
eest vastutada. Meie ei tee tühje sõnu. Mis ette võetud – see 
Tehtud!

Oleme neli aastat olnud koalitsioonis valimisliiduga Ühinenud 
Kogukonnad. Oleme taganud valitsemise stabiilsuse. See on 
võimaldanud teha ära mitmeid suuri projekte nagu Tervise-

keskuse ehitamine, Keskväljaku rajamine, Puka kooli ehitus, 
korrastanud teid jne.

Nüüd on meie ülesanne võtta ette uued suured eesmärgid.

Teeme Otepää valla säravaks!

See tähendab korras teid ja tänavaid, hooldatud hooneid, 
puhast joogivett, loodussäästvat elukeskkonda.

Kuid eelkõige tähendab see sära inimeste silmades ja naera-
tust näol, kes on rahul elukorraldusega koduvallas. Olgu need 

siis lapsed, noored, pereinimesed, ettevõtjad või meie raud-
vara – eakad.

Hea Valija! Kui meie eesmärgid kattuvad Sinu 
mõtete ja soovidega, siis anna oma hääl meie 
nimekirja kandidaadile.

Austusega
Jaanus Raidal

Uuno Laul

Otepää Keskerakond – OK!
Valimisplatvorm Otepää vallas aastateks 2021-2025

Kodukoha heaks
Hariduse ja kultuuri heaks
Ettevõtluse jaoks
Sotsiaalse turvalisuse heaks
Valla juhtimise parandamiseks

Meie teeme:

Muudame joogivee puhtamaks, rakendades 
kaasaaegseid lubja- ja roosteeralduse seadmed  
Otepääl, Pukas, Keenis ja Sangastes.

Teeme korda ja tolmuvabaks kruusateed ning 
mustkatte alla tänavad Otepääl ning Puka, 
Keeni, Sangaste ja Nõuni asumites.

Rajame seni veel valgustamata tänavatele ja 
korterelamute vahele kaasaaegse valgustuse.

Seisame selle eest, et jätkuks Tatra – Otepää – 
Sangaste maantee ehitamine Otepääni.

Rajame tähistatud ülekäigukohad Pühajärve 
teel aedlinna piires ning Sihva asulas.

Rakendame  uuenduslikke lahendusi tasuta 
ühistranspordi kasutuse laiendamiseks.

Muudame koolibusside liikluse võimalikult 
kodulähedaseks. Ajastame bussi- ja rongiliik-
luse kellaajad.
 
Rajame koos riigiga kergliiklustee Otepäält 
Nõunini ja Puka alevikus.

Korrastame Sulaoja tänava ja Kolga tee vahe-
lise ühendustee aedlinnas.

Jätkame kortermajade ehitust tööjõu taga-
miseks. Korraldame ettevõtjate ümarlaudu, 
otsime lahendusi ääremaastumise vältimiseks.

Viime sisse tasuta toitlustuse lasteaedades. 
Kaotame lasteaedades järk-järgult kohatasu.

Rajame uusi ning korrastame välijõusaale ja 
mänguväljakuid Nõuni, Sangaste, Keeni, Puka 
ning Sihva asulas.

Kohandame Puka vana koolimaja huvikesku-
seks ja väikeettevõtete pesapaigaks.

Loome eakatele sotsiaal-päevakeskused igasse 
suuremasse asulasse.

Võimaldame valla eakatele kuni 50% soo-
dustusega ujulate ja spordisaalide kasutami-

se. Laiendame otepäälase kaardi soodustus-
võimalusi.
Tõstame küttepuude toetuse 100 euroni.
Maksame riiklikule matusetoetusele lisaks 50 
eurot.
Suurendame laste sünnitoetuse 700 euroni.
Viime lõpuni Pühajärve rannapargi uuenda-
mise. Alustame riigiga koos Neitsijärve puhas-
tamist.
Muudame Apteekrimetsa puhke-parkmet-
saks, taotledes metsa valla omandisse.
Paneme suvehooajaks käima minirongi Püha-
järve ja Otepää vahele.
Teeme koertele jalutusväljaku Otepää linnas.

Kaasame kodanikeühendusi ja vallakodanikke 
valla juhtimisse, viime sisse kaasava eelarve.

TEEME VALLA SÄRAVAKS!

Hea otepäälane! Küllap nõustud, et kui paljud 
asjad on Otepääl võrdlemisi hästi ning oleks vaja 
pigem hoogu veel juurde anda, siis tänavate ja 
teede osas on põhjust olla kriitiline. Oleme kõik seda 
meelt, et linna- ja maakeskkond peab olema eeskujulikult
heakorrastatud. Üks selle märke on muuhulgas korras
tänavad ja teed. Otepää vallas on selles osas olukord
kahjuks suures osas nukker. 25 aastat tagasi oli 
linnarahvas uhke, et ühena Eestis esimestena viidi meie 
tänavad tolmuvaba katte alla. Nüüd, aastakümneid
hiljem, on need tänavad selle sama katte all ning mitte
ühtegi ei ole suudetud kaasaja kvaliteedile vastavaks
renoveerida. Olen seda meelt, et tiheasustuse aladel
tuleb pigi ja killustiku kasutamine ära keelata. Kaasajal
kasutatakse tänavate katteks asfalti ja kiviparketti.

Minu jaoks on tähtis, et järgnevatel aastatel oleks Otepää
vallas muuhulgas fookuses ka tänavad ja teed. Edaspidi
peab saama igal aastal vähemalt 1-2 tänavat 
kaasaegseks renoveeritud. 10 aastaga suudame suure
osa teedest eeskujulikult heakorrastatud ning saame
uhkusega öelda, et meil on lõpuks eeskujulikud auto- ja
kõnniteed. Loe lisaks minu mõtteid blogist, mille
leiad kodulehelt.

www.raivokalda.ee


