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Koostöö ja tunnustamise aeg 

Keskväljakust

Eelmisel nädalal pälvis taas meedia tähelepanu 
Otepää keskväljakuga seonduv. Leian, et objek-
tiivne on seda teemat natuke kohalikus lehes 
valgustada. 

Kuna on käimas valimised, siis selline artikkel 
nagu ilmus Õhtulehes, ei ole midagi üllatavat. 
Tehakse ju kõik selleks, et olemasolevat vallavõi-
mu näidata võimalikult saamatuna. Kritiseerijad 
soovivad sellega  endale poolehoidu võita, kuid 
arukatele inimestele see reeglina ei mõju. Töö 
vallas peab käima stabiilselt ja pikaaegselt, mitte 
ainult kuu või kaks enne valimisi. 

17. oktoobrist saame loodetavasti jälle rahu-
likumale rajale. Keskväljaku ekspertiis on esile 
kutsutud mõne aktiivse kaebaja poolt ning võib 
üsna kindlalt väita, et kui ka Eesti teised valmi-
nud uued keskväljakud sellise põhjalikkusega ette 
võtta, siis tulemused oleksid sarnased. 

Vallavalitsus on keskväljaku ehitustöid tellides 
lähtunud kehtivatest seadustest ja kordadest. 
Korraldatud on riigihange, ehitusleping on sõl-
mitud nõuetele vastava ehitusettevõttega, hanke 
korras on palgatud litsentseeritud ehitusjärele-
valve ning kasutatud on erinevate spetsialistide 
ja projektijuhi abi. Pärast väljaku valmimist on 
tellitud väljaku hindamiseks sõltumatu rahvusva-
helise ettevõtte poolt põhjalik audit, mis on tun-
nistanud väljaku nõuetele ja projektile vastavaks. 

Mida veel üks hoolas tellija teha saaks? Sellele 
küsimusele on raske isegi vastust leida, aga kind-
lasti midagi veel ilmselt leiaks, vähemalt valit- 
suskriitikute arvates. Isegi kui osa sellest eksper-
tiisiaktist tõele vastab, on antud juhul vald igal 
juhul kahjukannatanu, mitte aga süüdlane, nii 
nagu mõned püüavad näidata. Väljendid nagu 
pettus, võltsimine ja susserdamine kõlavad hästi 
klikijanuse ajakirjanduse jaoks. 

Vallal, heauskse tellijana, oli põhjust loota 
parimat ning kõigile nõuetele vastavat keskväl-
jakut. Vallavalitsus peab hetkel nii tööde teostaja 
kui rahastajaga aktiivseid läbirääkimisi lahendus-
te leidmiseks. 

Pean oluliseks rõhutada, et ka see ekspertii-
siakt on esialgne ja tegelikud puudused on need, 
mis lõpuks kinnitust leiavad. Nii palju kui on eri-
nevaid eksperte, on ka erinevaid arvamusi. Selged  
vaegtööd, mida on tarvis kõrvaldada, on ehitaja 
lubanud koheselt ära teha. Ilmselt midagi tasaar-
veldatakse ka rahas. 

Kui platsikriitikud püüavad väita, et vald on 
jäänud rahast ilma, siis see väide on vale. Pole 
ühtegi otsust või kokkulepet, kus vald oleks raha 
kaotanud. Kokkulepete saavutamiseni on osa 
väljamakseid peatatud ja ka juhul, kui rahasta-
ja jätab osa makseid tasumata, tuleb seda teha 
ehitajal. 

Vald seisab kindlalt oma õiguste eest ja maksu-
maksja raha kaotsi ei lähe. Vajadusel kasutame 
selleks  professionaalset õigusabi. 

Lõpetuseks saab tõdeda, nagu väidab ka kriiti-
line ekspertiisiakt, et väljak on turvaline ja tohib 
kasutada. Seda me ju tahtsimegi ja küll tehnilised 
vaidlused leiavad lõpuks õiglase lahenduse.

Ei saa jälle ilma Pukata

Puka uus koolimaja on juba 1. septembril kenasti 
avatud, kuid kaebajad ei taltu. Sinna on saadetud 
mitmeid kordi kontrolle küll Terviseametist, küll 
Päästeametist, siis jälle Haridusministeeriumist ja 
siis veelkord Terviseametist. 

Mida aga leitud pole, on väidetavad puudu-
sed, millele kaebajad vihjavad. Iga uue maja 
sisseelamine ja kohanemise võtab teatud aja ja 
hetkel ongi see aeg. Kõik ei saa kunagi koheselt 
valmis olla, eriti veel nii lühikese aja vältel. Jah 
on tõsi, et praegu on ajutiselt kasutusel vana 

Otepää Vallavalitsuse istungil

06.09.2021

n	 Määrati Pedajamäe külas asuva Kalda katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 414640, katastritunnus 63601:004:0010, 

pindala 5853 m², sihtotstarve elamumaa) ja Tõukamäe katast-

riüksuse (kinnistu registriosa nr 2454140, katastritunnus 

63601:004:0080, pindala 1975 m², sihtotstarve elamumaa) 

piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksus-

te kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 

katastriüksuse kohanimi Kalda, koha-aadress Kalda, Pedaja-

mäe küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Tõukamäe, koha-aadress Tõukamäe, Pedajamäe küla, sihtots-

tarve – elamumaa.
n	 Määrati Vana-Otepää külas asuva Mäeotsa katastriük-

suse (katastritunnus 55701:001:0172) jagamisel moodustata-

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Mäeotsa, 

koha-aadress Mäeotsa, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Mäeveere, koha-aad-

ress Mäeveere, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundus-

maa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Mäenurme, koha-aadress 

Mäenurme, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 

1.4 katastriüksuse kohanimi Mäepeenra, koha-aadress Mäe-

peenra, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Anti Sihva külas Päikese-Juusa kinnistul asuvale ehiti-

sele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Lõpetati ühe isikuga Sangaste alevikus Kooli tn 9-2 asuva 

korteri üürileandmiseks sõlmitud eluruumi üürileping poolte 

kokkuleppel 31. augusti 2021. a seisuga.
n	 Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 90 eurot.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Talihooldustööde teos-

tamine Otepää valla teedel ja tänavatel 2021 – 2024“ järgmiselt: 

1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke 

eest vastutav isik – Lea Ruuven; 1.3 hankekomisjoni koosseis 

– Lea Ruuven (komisjoni esimees), Kajar Lepik, Eveli Misnik 

ja Jaak Grünberg.

13.09.2021

n	 Nõustuti Otepää vallas asuvate reformimata maaüksuste 

riigi omandisse jätmisega.
n	 Määrati Lauküla külas asuva Sillaste katastriüksuse 

(katastritunnus 72402:003:0241) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Sillaste, 

koha-aadress Sillaste, Lauküla küla, sihtotstarve – elamumaa; 

1.2 katastriüksuse kohanimi Sillanurme, koha-aadress Sillanur-

me, Lauküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastri-

üksuse kohanimi Sillametsa, koha-aadress Sillametsa, Lauküla 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Kooskõlastati Kolli külas Tondi maaüksusele kavanda-

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

talumiskohustuse kehtestamiseks passiivse elektroonilise side 

juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi ulatuses Otepää vallasiseses 

linnas Kolga tee 13b asuvale katastriüksusele (katastritunnus 

55701:001:0534).
n	 Seati Enefit Connect OÜ kasuks sundvaldus tehnovõrgu 

talumiskohustuse kehtestamiseks passiivse elektroonilise side 

juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi ulatuses Otepää vallasiseses 

linnas Uus tänav T1 asuvale katastriüksusele (katastritunnus 

55701:001:0570).
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ 

kasuks Otepää valla omandis olevad kinnistud.
n	 Anti Andrus Mitile projekteerimistingimused Märdi 

külas Matu kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Aime Ilvesele ehitusluba Arula külas asuval Pakese 
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SÜNNID

Magnus Väikene    6. septembril

mööbel. Seesama mööbel, millega õpiti eelne-
vad aastad… Miks ei peaks see siis hetkel kasu-
tamiseks sobima? 

Kriitikud lärmavad, et miks ei ole juba kohal 
uus mööbel, vallavalitus on jälle saamatu!  Tege-
likkuses võtab iga asi oma aja. Kuna kooli ehi-
tusperiood oli lühike ning tegemist oli projek-
teerimis- ja ehitushankega, siis aega võttis ka 
sisekujundusprojekti tegemine. Pärast seda tuli 
läbi viia korrektne mööblihange (et kriitikutel ja 
kaebajatel poleks midagi vaidlustada), hankida 
vajalikud kooskõlastused ning sõlmida tarnele-
ping. Ajakulu võttis seegi, et vahepeal oli suvi 
ja kooskõlastusi andvad riigiasutused töötasid 
aeglaselt. 

Tuleb arvestada, et koolimööbel valmistatak-
se eritellimusena ja valmis kaupa pole võimalik 
koheselt laost lihtsalt võtta. Mööbel on 23. augus-
tist kenasti tellitud ja juba lähiajal saab see kooli-
peret rõõmustama.

Puka saab kauaoodatud pakiautomaadi

Lähtudes Puka elanike soovidest, on vallavalit-
sus pidanud pikki läbirääkimisi Pukka pakiauto-
maadi saamiseks. Praeguseks on jõutud lõpuks 
nii kaugele, et juba lähikuudel saab pakiautomaat 
teenuskeskuse juurde paika ning elanikud võivad 
mugavalt pakke kätte saada ja saata. 

Järgmisena töötame selle nimel, et ka Sangaste 
ja Keeni  elanikud saaksid oma pakiautomaadi. 
Pakiautomaat on küll lihtne asi, kuid teeb maae-
lanike elu oluliselt mugavamaks ning toob rõõmu 
paljudesse peredesse.

Väärtustame õpetajaametit ja 
tunnustame oma valla õpetajaid

Eestis tähistatakse õpetajate päeva 5. oktoobril, 
mille UNESCO on kuulutanud rahvusvaheliseks 
õpetajate päevaks. Otepää vallas on kujunenud 
toredaks traditsiooniks kinkida õpetajate päeval 
meie õpetajatele üks meeldiv kultuurielamus-
terohke õhtu. Käesoleval aastal on meeleolukas 
õpetajatepäeva sündmus 1. oktoobril. 

Tunnustame Otepää Aasta Õpetajaid 2021 
ning täname kõiki õpetajaid ja tugispetsialis-
te nende suure pühendumise eest oma tööle. 
Soovin eriti esile tõsta õpetajate leidlikkust uute 
õppematerjalide kasutamisel ja erinevate õppe-
meetodite rakendamisel, mida tingis eelmise 
õppeaasta koroonaviirusega seotud ebastabiilsus 
õppetöös. 

Kolme viimase aastaga on juba traditsiooniks 
saanud ka pensionipõlve pidavate õpetajatega 
kohtumine ja jutlemine. See on alati olnud üks 
lõpmata vahva kooliaja tõsiste ja naljakate juhtu-
miste meenutamine ning praeguse aja haridusa-
laste mõtete mõlgutamise aeg. Me kohtume ka 
selle aasta oktoobris. 

Entusiastlikke õpilasi, rõõmsaid kolleege ja 
sära silmadesse, head õpetajad! Ilusat õpetajate 
päeva!

Valgamaa täiskasvanud õppija nädala raames 
valiti meie vallast kolme kategooria laureaadid: 
Valgamaa aasta õppija − Anneli Uffert;
Valgamaa aasta õpitegu − Liisa Kaasik – „Tat-
raleiva kogukonna loomine“; 
Valgamaa aasta koolitaja − Ahto Kaasik.

Oleme uhked oma tublide vallakodanike üle.

Ühistranspordist

Üle-eelmisel nädalal käis vallamajas pahanda-
mas, seejärel saatis valda kirja ja eelmisel nädalal 
pöördus ajakirjandusse üks lapsevanem. Tema 

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 7. oktoobril.

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.

kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 453 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 70 eurot.
n	 Kinnitati Revo Falkenbergi Kagu-Eesti spetsialistide elu-

asemete korrastamise projekti (Pringi külas Metsanotsu kin-

nistul asuva elamu põrandakatte vahetamine) aruanne.
n	 Kinnitada Viljar Vihmanni Kagu-Eesti spetsialistide elu-

asemete korrastamise projekti (Pringi külas Uue-Tootsi kinnis-

tul asuva elamu katusekatte vahetamine) aruanne.
n	 Otsustati korraldada suuline enampakkumine Otepää val-

lasiseses linnas Kase tn 13 asuva kinnistu (kinnistu registriosa 

nr 2327240, katastritunnus 55601:007:0006, pindala 3100 m², 
sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) võõrandamiseks alghin-

naga 50 000 eurot (suulise enampakkumise tingimused lisatud). 

Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 

1. Valdur Sepp (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli 

Misnik.
n	 Kinnitati Puka alevikus Kesk tn 13 asuva kinnistu võõran-

damiseks korraldatud kordusenampakkumise võitjaks 4200 euro 

suuruse pakkumuse teinud Osaühing IM Ehituse Grupp.
n	 Kinnitati Kuigatsi külas asuva Pihla kinnistu võõranda-

miseks korraldatud kordusenampakkumise võitjaks 7200 euro 

suuruse pakkumuse teinud Osaühing IM Ehituse Grupp.

AMETLIK INFO

kodu juurde ei sõida buss ja ta sõidutab last ise kooli ja 
koju. Selgus, et hommikul on lapsel võimalus sõita kodu-
lähedasest bussipeatusest kooli, aga koolist koju tulles 
jääb bussipeatus tõesti kaugele. See on antud pere valik, 
et nad ei soovi oma lapsele vastu minna bussipeatusse, vaid 
sõidavad kooli järele. Ka see on pere valik, et nad viivad 
hommikul lapse kooli, mitte laps ei sõida kodulähedasest 
peatusest bussiga kooli.

Otepää valla elanikud kasutavad sõiduks maakonnalii-
ne ja ühte valla bussiliini. Igal aastal on paar huvilist, kes 
soovivad bussipeatust kodule lähemale. Soovijate hulgas 
on igas vanuses ja erinevate vajadustega inimesi. Vajadus 
on tööle, kooli, arsti juurde, poodi jne sõita. Selleks, et 
saada juurde mõni peatus, läbime pika ja aega nõudva 
protseduuri.

Soovime, et meie hajaasustusega piirkondades käiks 
ühistransport vajaduspõhiselt võimalikult kodu lähedalt. 
Oleme pidevas kontaktis Valgamaa Ühistranspordikes-
kusega, mis korraldab bussiliiklust Valga maakonnas. Igal 
aastal saame juurde mõne bussipeatuse, mis on vajalik 
koolilastele ja ka teistele valla elanikele poodi või arsti 
juurde minekuks. Samas, igal aastal kustutatakse graafi-
kust mõni peatus, kust ei ole aasta jooksul keegi bussile 
läinud ega väljunud. Koolilastele mõeldud peatustest, mis 
on maakonnaliinidele lisatud, kasutatakse 1/3 ainult paar 
korda aastas, sest tegelikult sõidutavad lapsevanemad ise 
oma lapsed kooli.

Viimase kolme aastaga oleme juurde saanud 14 uut 
bussipeatust. Eelmisel aastal kinnitasime volikogus 163 
bussipeatust, millest osad olid uued, osadel muutus nimi, 
osadel nihkus asukoht ja osadel täpsustus asukoht. Selleks, 
et saada juurde uus bussipeatus, taotleme enne kooskõ-
lastused kohanimenõukogust. MTÜ Valgamaa Ühistran-
spordikeskusest, Maa-Ametist ja Maanteeametist. Kui 
kõik on korras, saame andmed esitada heakskiitmiseks 
vallavalitsusse ja seejärel kinnitamiseks volikokku. Pärast 
nimetatud toiminguid paigaldame peatuse postid ja siis 
on suur tõenäosus, et koostöös Valgamaa Ühistranspordi-
keskusega lisatakse busside graafikutesse uued peatused. 
Kahjuks võtab tööprotsess aega mitu kuud.

Meie vallaelanikud on valinud hajaasustusega piirkonna 
oma kodukohaks, sest armastavad ilusat loodust ja pri-
vaatsust. Nad on teinud teadlikult oma kodupaiga valiku 
ja arvestavad maaelu eripäradega. 

Siiamaani on kodulähedase bussipeatuse soovijad sõb-
ralikud olnud ja asjaajamise reeglitest tulenevast ooteajast 
kenasti aru saanud. Samuti viivad nad hea meelega oma 
lapsed lähimasse bussipeatusesse või ka kooli.

Vallavanem
Jaanus Barkala
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MEIE VALIMISLUBADUSED

TÖÖTAME KOOS KÕIGI AUSATE JA EESTIMEELSETE INIMESTEGA 
Vallavalitsus peab olema näoga rahva poole ning kogukonna kõiki liik-
meid arvestav. Korruptsioon ning sahkerdamine peab lõppema. 

KUULAME KOGUKONNA HÄÄLT
Kõik inimesed linnas ja maal on meie jaoks võrdsed. Loome vallavalit-
suse juurde kogukonna nõukogu, et kaasata vallarahvas otsuste lange-
tamise juurde. Arendame külaliikumist. 

TOETAME LAPSI JA NOORI PERESID
Tagame laste sünnitoetuse 1200 eurot ning 800 eurot ranitsatoetust 
koolitee alustajale. Kõik koolieelikud peavad saama lasteaiakoha kodu 
lähedal ning tasuta toidu. Jätkame kaasaegsete mänguväljakute ja jõu-
linnakute rajamist. Loome tugiprogrammi noortele spetsialistidele ja 
peredele, kes soovivad Otepääle rajada kodu. Toetame tarkade töökoh-
tade loomist.

ABIVAJAJAID TULEB AIDATA TÄNA 
Hooldekodu koht koduvallas on abivajaja õigus! Tõstame omastehool-
duse toetuse riikliku miinimumpalgani kuus. Õnnetuse korral hättasat-
tunute abistamiseks loome kriisifondi. Maksame juubelite puhul vana-
duspensionäridele 500 eurot sünnipäevatoetust.

HOIAME KESKKONDA JA LOODUST
Puhas elukeskkond on inimese põhiõigus. Tagame tasakaalustatud 
arengu – arvestame inimeste, looduse ja ettevõtlusega. Loome valla-
valitsuses keskkonnaspetsialisti ametikoha. Algatame taas kodukaunis-
tamise liikumise. Parandame jäätmemajandust ja toetame taaskasutust.

TAGAME TURVALISE KODUTEE
Taastame koolibussid ja loome vajaduspõhise ühis- ning sotsiaaltrans- 
pordi. Töötame välja teehoiukava ja rajame targad ülekäigurajad ohtli-
kesse kohtadesse. 

RAHVAS EELKÕIGE!
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Otepää Vallavalitsus müüb 

suulisel enampakkumisel Otepää vallasise-
ses linnas Kase tn 13 asuva kinnistu (kin-
nistu registriosa nr 2327240, katastritunnus 
55601:007:0006, pindala 3100 m², sihtots-
tarve üldkasutatav maa 100%) alghinnaga 
50 000 eurot.

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

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 
on 100 eurot ja tagatisraha suurus 5000 eu-
rot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasu-
da Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 
5. oktoobril 2021. a kell 10.00.

Suuline enampakkumine toimub 5. ok-
toobril 2021. a kell 10.00 Otepää Vallavalit-
suses III korruse volikogu saalis (Lipuväljak 
13, Otepää vallasisene linn).

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada 
komisjonile järgmised dokumendid:
1.isikut tõendav dokument;
2.volitusi tõendavad dokumendid;
3.tõendid tagatisraha ja osavõtutasu tasu-
mise kohta.

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

Suulise enampakkumise tingimused on 
kinnitatud Otepää Vallavalitsuse 13. septem-
bri 2021. a korralduse nr 2-3/616 lisana ja 
nendega saab tutvuda valla dokumendire-
gistris: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.
aspx?itm=282797

Laupäeval, 25. septembril kell 10 saame kokku 
Pühajärve lõunakaldal Koolirannas, et loodusfo-
tograafi ja otepäälase Arne Aderi juhendamisel 
vestelda maastikest, nende väärtustest ning õppida 
neid portreteerima.

Jalutuskäigul põikame Pühajärve äärde Juusa 
kääru juurde, vaatame üle Väikese Emajõe lähte 
ning ronime Hobustemäe tippu. Kestus ca 3 tundi. 
Selga panna ilmaga sobiv riietus ja mugavad jalat-
sid. Kaasa võtta oma kaamera või pildistav telefon, 
veidi süüa ja veepudeli või termosega soe jook.

Kooliranna lõkkekoha asukoht: 

Otepää Avatud Noortekeskus 
pakub tööd

Keeni Avatud Noortekeskuse 
noorsootöötajale 

(katseajal 0,5 kohta, edaspidi täiskoht 1,0).

Avatud Noortekeskuse põhieesmärk on ühisest tegut-
semist huvitatud noorte ja noorteühenduste koondami-
ne 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 toetami-
ne;
• 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 pinge-
taluvus;
• 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.

Otepää Avatud Noortekeskus 
pakub tööd

Otepää Avatud Noortekeskuse noorsootöötajale 
(täiskoht 1,0).

Avatud Noortekeskuse põhieesmärk on ühisest tegutsemist huvitatud noorte 
ja noorteühenduste koondamine ning nendele tegevusvõimaluste pakkumine 
kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning pidurdamaks noorte ühiskonnavas-
taste 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 Otepääi Avatud Noortekeskus. 

Kasuks tuleb:
• erialane haridus (noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreat-
siooni 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: oktoober 2021 või kokkuleppel hiljem.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 30.09.2021. a CV, haridust tõen-
davate dokumentide koopiad ja avaldus. Lisa juurde kirjatükk, kuidas näed 
teekonda koos noortega Otepää noortekeskuses.
Dokumendid saata: katlin.nukka@otepaa.ee.     Lisainfo: Kätlin Nukka tel: 
53326699.

Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult 
lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse kät-
tesaadavuse klientidele ka postiasutuse ajutise sul-
gemise ajal. 

Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid asen-
duspostiasutuses või tellida kirjakandja koju/tööle. 
Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks oleme sõl-
minud lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, et 
kliendid saaksid mugavalt osta kõike kirja saatmiseks 
vajalikku. See on klientidele täiendavaks võimaluseks 
ka postiasutuse tavapärase töökorralduse ajal.

Otepää postkontorit asendab ja väljastab saadetisi 
Elva postkontor, asukohaga Puiestee tn 1, Elva. E,K 
11.00-15.00, 15.30-19.00 T,N,R 10.00-15.00, 15.30-
18.00 L,P suletud.

Saadetisi väljastatakse ja saadetisi saab saata Otepää 
Maxima pakiautomaadist, Valga mnt 1b, Otepää.

 90 
Johannes Parts    24. septembril 

 85
Natalia Silbaum      3. septembril 

 80 
Aime Lepa    10. septembril 
Arvo Kõiv    10. septembril 

 75 
Eda-Ehala Kruus      8. septembril 
Helle Iste      9. septembril 
Arno Kõiv    14. septembril 
Ivan Levin    15. septembril 
Henn Renter    22. septembril 

 70 
Ari Dubin    15. septembril 
Eha Lemmik    27. septembril 
Rein Alev    27. septembril 
Taimi Saliin    27. septembril 

SEPTEMBRI JUUBILARID

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

20.09-1.10.2021 on Otepää postkontor 
ajutiselt suletud

Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida 
teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või 
kontorisse. Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie 
kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võtame vastu 
E–R kell 9–20 ja L-P 9-15.

Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid: kirisaadeti-
se, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoime-
tamine; rahakaartide kättetoimetamine; ajakirjade ja 
-lehtede tellimuste vormistamine; postimaksevahen-
dite müük; maksete vahendus.

Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodu-
lehelt: www.omniva.ee/kaart#postmarkide_edasi-
muujad

Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad posti-
teenuste kasutamise klientidele maksimaalselt muga-
vaks. Täname mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.

Helis PaJur-JalaJas
Postkontorite juht

https://goo.gl/maps/U5qDezaa7CvuWTCy8. Oma sõiduvahendiga tuli-
jatel soovitame varuda veidi enam aega. Kooliranna lõkkekoha lähistel 
on parkimiskohti kuni neljale autole. Lisaks saab autot parkida Pühajärve 
põhikooli lähistele.

Tasuta, vajalik eelnev kirjapanek. Osalejatel palume järgida COVID-19 
piirangutest tulenevaid reegleid. Üritust korraldab Keskkonnaamet.

Kirjapanek ja info: Margit Turb, margit.turb@keskkonnaamet.ee, tel 
518 6747
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Töötuba „Üksteist teaduslikku eksperimenti“ Valga praostkonna sinodi-
koosolek toimus Otepääl

Laupäeval, 11. septembril osalesid Katarina Kivimäe ja Karlotta 
Levin rahvusvahelisel reaal- ja loodusteaduse hariduse konverentsil 
Tallinna Reaalkoolis. Lisaks konverentsil osalemisele viisid Otepää 
Gümnaasiumi 8.b klassi õpilased läbi töötoa „Üksteist teaduslikku 
eksperimenti“.

Mida suurem on õppija huvi materjali vatsu, seda efektiivsem on 
õppimine. Õhinapõhiselt õpitu jääb kõige paremini meelde, aitab 
luua seoseid ja on tulevikus rakendatav. Töötoas „Üksteist teadus-
likku eksperimenti“ näidati koduste vahendite abil, kuidas toimi-
vad igapäevased keemilised ja füüsikalised protsessid. Töötuba ise 
koosnes kolmest osast. Esimeses osas näitasid tüdrukud videoid 
katsetest, mida ajanappuse tõttu ei olnud võimalik kohapeal teha. 
Näidati, kuidas mõjub happeline äädikas kaltsiumile ja mis juhtub 
aluse ja happe segunemisel ning Mentose lisamisel Coca-Colas-
se. Iga video juures selgitati näidatava katse põhimõtet ja katse 
õnnestumise tingimusi. 

Töötoa teises osas demonstreerisid Katarina ja Karlotta katseid 
ise. Nad tegid „Laavalampi“ ja näitasid, kuidas saab grillvarda 
torgata läbi täispuhutud õhupalli nii, et see katki ei lähe. Töötoa 
kolmandas osas juhendasid Katarina ja Karlotta osalejaid. Prooviti, 
kuidas spagetid vees hüplema panna, kuidas staatilise elektriga 
soolast pipar eraldada ja kuidas joodiga salakirja teha. 

Kõikide katsete kohta anti töötoas osalejatele kirjalikud juhised, 
mille põhjal on võimalik katseid hiljem sooritada. Töölehtedel 
oli lisaks juhistele kirjas ka teaduslikud selgitused katse tulemuse 
kohta.

Katarina Kivimäe ja Karlotta Levin esinesid töötoas asjatund-
likult ja ladusalt. Nad said väärt kogemuse ja andsid suure panuse 
sündmuse õnnestumiseks.

Töötoa juhendaja Tiie JaanisTe
Foto: raina uiBo

Vasakult: juhendaja Tiie Jaaniste, Karlotta Levin 
ja Katarina Kivimäe

8. septembril toimus Otepääl Valga praostkonna sinodipäev. Tra-
ditsiooni kohaselt toimus jumalateenistus, kus lisaks peapiiskop 
Urmas Viilmale teenisid kaasa Valga praostkonna vaimulikud.

Vaimulikud kogunesid Otepää kultuurimajja, kus toimus sinodi-
koosolek. Vaimulikke tervitas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. 
Muu hulgas oli päevakorras uue praosti valimine. Uue praostina 
jätkab senine praost, Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetaja, 
Mart Jaanson.

EELK Valga praostkonda kuuluvad Elva, Hargla, Karula, Laat-
re, Nõo, Otepää, Puhja, Rannu, Rõngu, Sangaste, Valga kirikute 
kogudused.

Monika oTrokoVa

Aedlinna Seltsingul oli kavas tähistada jüriöö ülestõusu 678. aas-
tapäeva tolleaegsete relvade tundmaõppimisega.

Koroonapiirangute tõttu küll mitte 23.04, vaid alles maikuu ühel 
ilusal päeval kogunesime Rüütli tallu Sangaste lähedal. Esiteks tegi 
õpetaja Peeter meile selgeks, kuidas vibu kasutada ja ka ohutus-
reegleid järgida. Siis pandi meid joonele ja läkski lahti. Wilhelm 
Telli tulemustest jäime küll kaugele maha, aga iga katse andis 
lootust tulevikus paremat saavutada.

Nagu meil tavaks olnud, osalesid koos nii noored kui eakad, 
pered kui ka üksikosalejad. Võistlused lõppesid võistkondade 
vahelise jõuprooviga, ajaloo viktoriiniga ja maitsva kõhutäiega.

aedlinna seltsigu nimel 
ene kelder

Anna Otepääle väge! 
Vali valimisliidust Ühinenud Kogukonnad Olev Matt nr 141

Otepää vald parimaks elamise paigaks!Otepää vald parimaks elamise paigaks!

Aedlinna Seltsing viburajal

Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres kasvab laps 
või lapsed, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.

Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet, laste arv, vanused 
ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada kuni 22.10.2021.

Avaldused palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee või tuua Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13.

Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Elanikule -> Otepää tunnustab -> Aasta 
isa. (Otselink: www.otepaa.ee/aasta-isa)

Aunimetuse “Otepää valla aasta isa” väljaandmise eesmärk on väärtustada isa ja isadust, tunnustada mehe rolli laste 
kasvatamisel. Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega.

Otepää Naisselts ootab kandidaate valla aasta isa nimetusele
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

  1. oktoobril kell 12.00 – 14.00 Otepää Kultuurimajas EAKATE 
PÄEVA KONTSERT. Kutsume Sind eakate päeva tähistama koos 
Väägvere Kapelliga. Võimalus laulda kaasa ja keerutada jalga. 
Üritus on tasuta! Rohkem infot: Merle 56626481

  1. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas tähistame rahvusvahe-
list muusikapäeva. Esineb Duo VIIK. Duo VIIK ühendab kahte 
Eesti pärimusmuusika maastikul juba nime teinud muusikut, kes 
on otsustanud oma instrumendid ja loomevõime ühendada. 
12-keelne kannel ja kitarr otsivad kokkukõlasid ja eneseväljen-
dust omaloomingu maailmast. Loomevõime ühendavad Kadri 
Lepasson 12-keelne kannel ning Ott Kaasik - kitarr. Mõlemad 
muusikud on Mooste Rahvamuusikakooli õpetajad. Sündmus 
on TASUTA. Lisainfo Merle 5662 6481

  3. oktoobril kell 14.00 Dalai-laama külaskäigu 30. aastapäeva 
kontsert Pühajärve kaldal Dalai samba lähistel. Esineb Tiibeti 
mantrate laulja Drukmo Gyal. Pakutakse kuuma jooki ja piru-
kaid. Oodata on üllatuskülalist Indiast. Kontsert on pühendatud 
Otepää ja Pühajärve õnnistamise aastapäevale. Üritus on tasuta!

  8. oktoobril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas MUUSIKA- JA 
LUULEÕHTU. Otepää valla riimkroonika konkursi korraldus-
meeskond kutsub „Muusika- ja luuleõhtule!“ Teeme kokkuvõtted 
saadetud kirjutistest. Muusikalist vahepala pakub Merle ja sõb-
rad. Õhtu seob tervikuks Otepää Kultuurikeskused loomejuht, 
näitleja ja luuletaja Kaidi Pajumaa. Kõik on oodatud kohvilauda! 
Üritus on tasuta! Rohkem infot: Merle 56626481

13. oktoobril kell 10.00 – 13.00 Otepää Kultuurimajas DOONORIPÄEV. 
Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tuleb abistajatele lähemale, 
et abivajajaid aidata. Kui sul on hea tervis ja soov aidata abi-
vajajat, siis tule verd loovutama. Täpsemat infot saab www.
kliinikum.ee/verekeskus

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

25. septembril kell 20.00 Sangaste tantsuõhtu ansambliga "Eesti 
Gun ja Liisa" Sangaste Kultuurimajas. Avatud kohvik! Pilet 10€ 
Sissepääs ainult eelregistreerimisega tel. 53008226 Marina. 
Kaasa COVID-tõend.

  1. oktoobril kell 12.00 Eakate päev Sangaste Kultuurimajas. 
Korraldab MTÜ Sangaste Rukkilill. Laulude ja juttudega tule-
vad külla Hannes Kaljujärv ja Andres Dvinjaninov. Ootame teid 
kohvilauda.  Võtke kaasa suvel hoolega valmistatud hoidised! 
Üritus on tasuta! Kaasa COVID-tõend.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

13. - 24. septembril Puka Kultuurimaja fuajees näitus "Puka Tuletõrje 
eksponaadid läbi aegade.  Puka Tuletõrje eksponaatide seas 
leidub palju ajaloolist materjali endisaegsete kohalike vaba-
tahtlike tuletõrjujate töömailt. Kollektsioneerinud on hoolega 
endine Puka Kultuurimaja juhataja Helgi Pung koos oma abi-
kaasa Ennoga.

13. september - 10. oktoober Puka Kultuurimajas väikses saalis 
kollektsionäär-restaureerija Tatjana Palkonen nukkude näitus 
"Eelmise sajandi nukud". Alates eelmise sajandi 70ndatest aas-
tatest valmistatud ja erinevatest riikidest pärit nukud on kogunud 
ja restaureerinud Tatjana Palkonen. Oma hobiga alustas Tatjana 
kolm aastat tagasi. Hetkel on tema kollektsioonis rohkem kui 
160 nukku. Puka Kultuurimaja näitusel on esitatud üle 140 nuku. 
Näitust külastades, on võimalik meenutada oma lapsepõlve 
ning lapsed saavad näha, millega mängisid nende emad ja 
vanaemad. NB! Siinkohal teeme üleskutse kohalikele! Kel on 
kapinurka või pööningule seisma jäänud nukuke enda lapsepõl-
vest ning soovib selle annetada Tatjana Palkoneni näitusele 
„Eelmise sajandi nukud“, siis palume lahkelt ühendust võtta 
Puka Kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffertiga 5553 3564.

10. oktoobril kell 10.00-15.00 Puka Kultuurimaja pargis PUKA 
SÜGISLAAT JA RAHVUSVAHELISE LOOMAKAITSEPÄEVA 
TÄHISTAMINE. Laada raames toimub kõikide koerte näitus 
"PUKA MATSUKAS 2021".

10.00  Päeva avamine
11.00  Fotokonkursi “Minu lemmikloom” väljakuulutamine.
           Lemmiklooma joonistamine.
           Kõrvitsate kogumine Kase talu koduse loomapargi tarbeks.
12.00 Kõikide koerte näitus "PUKA MATSUKAS 2021"
Puka Kultuurimaja väikses saalis avatud näitus "Eelmise sajandi nu-

kud". Näitust saab külastada kell 10.00-11.00 ja kell 13.00-14.00. 
Lisainfo: 555 33 564 Puka Kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin 
Uffert.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

25. septembril kell 14.00 LAULUHETK EMAJÕE LAULIKUTEGA 
Nõuni Kultuurimajas.

Pilkuse külaseltsi liikmete üldkoosolek 

toimub pühapäeval, 03.10.2021 kell 16.00 Pilkuse külamajas.
Ootame aktiivset osavõttu.
Juhatus
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10. septembril registreeris Otepää valla vali-
miskomisjon Otepää Vallavolikogu valimisteks 
registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Otepää Vallavolikogu 17 kohale kandideerib 

Otepää valla valimiskomisjon registreeris kandidaadid

tänavu 91 kandidaati. 
Kokku osaleb valimistel 5 erakonda ja 2 vali-

misliitu: Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond, Eesti Reformierakond, Erakond 

Eesti 200, Isamaa Erakond, Valimisliit „Ühine-
nud Kogukonnad“, Valimisliit Sinu Otepää.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toi-

muvad 11.-17. oktoobril 2021.

Monika oTrokoVa

Otepää vald VALIMISRINGKOND NR 1  KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond

101 Ants Frosch
102 Mare Raid
103 Aimur Saarekivi
104 Ene Niklus
105 Valdo Karavin
106 Paap Kõlar
107 Monika Prede
108 Mango Frantz
109 Joel Toomsalu
110 Arno Viks
111 Joosep Frantz
112 Meino Allik
113 Jüri Karašk
114 Rein Tiirmaa
115 Tiia Võttin

Valimisliit 
Ühinenud Kogukonnad

116 Jaanus Barkala
117 Marika Viks
118 Rein Pullerits
119 Maire Murumaa
120 Jorma Riivald
121 Tatjana Laadi
122 Raivo Kalda

123 Kaija Tamm
124 Andres Arike
125 Külliki Pikk
126 Tarmo Kosk
127 Kertu Uibopuu
128 Caspar Ojamägi
129 Merle Kallas
130 Valdur Sepp
131 Anne Perlov
132 Peeter Kümmel
133 Pille Priidik
134 Voldemar Tasa
135 Kalev Lõhmus
136 Marika Vasemägi
137 Neeme Nurmoja
138 Ivo Pill
139 Ene Prants
140 Ivari Viigimets
141 Olev Matt
142 Ute Ursula Wohlrab
143 Raivo Kiisler
144 Kalev Merisalu
145 Reet Tinno
146 Juhan Seer
147 Aivar Nigol

Eesti Reformierakond

148 Kuldar Veere

149 Heikki Kadaja
150 Urmas Kuldmaa
151 Lauri Nämi
152 Taavi Koppel
153 Piret Vahi
154 Viljar Teder
155 Valdur Siilbek
156  Raivo Nurmetu 
157  Silver Eljand

Valimisliit Sinu Otepää

158 Miia Pallase
159 Ermo Kruuse
160 Elmo Saul
161 Ursula Juhkam
162 Jana Mae
163 Lauri Laubre
164 Triin Peips
165 Vaito Poola
166 Ago Arro
 

Isamaa Erakond 

167 Peeter Kangur
168 Jaanus Lepik
169 Kristjan Rebane
170 Jaan Reidolf
171 Romek-Andreas Reigo

O  T  E  P  Ä  Ä

172 Kristo Unt
173  Priit Sibul

Eesti Keskerakond

174 Jaanus Raidal
175 Uuno Laul
176 Maire Brett-Pavel
177 Riho Väärsi
178 Maie Niit
179 Tarmo Tutk
180 Christin Hark
181 Maire Pulver
182 Urve Rampe
183 Tiina Bamberg
184 Elgo Pulver
185 Eva Jurs
186 Ester Tamm
187 Viive Reinsoo

Erakond Eesti 200

188 Rein-Erik Jõe
189 Lauri Õlli
190 Sven Kautlenbach
191 Hanno Püttsepp

Valimisnädal 11.-17.10.2021

11.-16.10. elektrooniline hääletamine alates esmaspäevast kell 9.00 -
laupäevani kell 20.00 veebis www.valimised.ee .

11.-14.10. hääletamine valmisjaoskonnas nr 1, Otepää kultuurimajas
(Virulombi 2 Otepää) kell 12.00-20.00. Saab hääletada ka väljaspool 
oma elukohajärgset valimisringkonda.

15.-16.10. hääletamine valimisjaoskonnas nr 1 (Otepää kultuurimaja),
valimisjaoskonnas nr 2 (Sangaste kultuurimajas, Valga mnt 7 Sangas-

te alevik) ja valimisjaoskonnas nr 3 (Puka kultuurimaja, Kesk tn 47 
Puka alevik) kell 12.00-20.00. Saab hääletada ainult oma elukohajärgses 
valimisringkonnas.

15.-17.10. Kodus hääletamine kell 9.00-20.00. Põhjendatud kirjaliku 
taotluse saab esitada Otepää Vallavalitsusele. Taotluse saab esitada ka 
telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12.00-20.00 ning pühapäeval kell 
9.00-14.00.

17.10 valmispäev. Kõik valimisjaoskonnad on avatud kell 9.00-20.00. 
Saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. Toimub 

Valimistoimingud ja tähtajad:

ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval 
jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Hääletamisruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehe 
valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.
Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi 
ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääleta-
misruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

Valimistele tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Vajad veetaimestiku niitmist või kaldaäärte korrastamist?

Ei soovi enam ujuda vetikate ja teiste veetaimede vahel, tahad paadiga ilusti otse 
kaldale pääseda ilma roostikust läbi pressimata?

Sel juhul võta aga ühendust ja arutame plaani läbi ning teeme hinnapakkumise. 

Niidame veetaimestiku otse põhjast ning puhastame kaldaäärsed võsast ja muust 
ebasobivast. 

Kuna töö teostamiseks ei kasuta suurt tehnikat, siis haljastust ei riku ja kogu ilu säilib.

Kontakt: +372 53 888 717
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Otepää Keskerakond – OK!
Meie kandidaadid Otepää Vallavolikogu valimistel

JAANUS  RAIDAL  174
Otepää valla arengu heaks! Joo-
givesi puhtamaks, kruusateed 
tolmuvabaks, kõik tänavad must- 
katte alla! Teen kõik, et jätkuks 
lähiajal Tatra – Otepää maantee 
remont. Otepää vald turismime-
kana maailmakaardile!

 
RIHO  VÄÄRSI  177

Lastega perede heaks! Tasu-
ta toitlustuse lasteaedadesse! 
Muudame Apteekrimetsa puh-
ke-parkmetsaks!

CHRISTIN  HARK  180
Turvatunde heaks! Tähistatud ülekäigukohad Pü-
hajärve teele aedlinna piires, Sihva asulas ja mujal! 
Liikluskorraldus turvaliseks!

TIINA  BAMBERG  183
Vallakodanike heaks! Seni veel valgustamata täna-
vatele ja korterelamute vahele kaasaegne valgustus.

ESTER  TAMM  186
Koolilaste heaks! Muudame koolibusside liikluse 
võimalikult kodulähedaseks.

UUNO LAUL  175
Noorte perede ja eakate heaks! 
Kaotame lasteaedades järk-jär-
gult kohatasu, sünnitoetus vä-
hemalt 700 €.  Eakatele päeva-
keskused ja soodsalt ujulasse/ 
võimlasse tervist tugevdama. 
Pühajärv ja Neitsijärv puhtaks!

MAIE  NIIT  178
Ettevõtluse heaks! Üürimajad 
tööjõu tagamiseks! Korralda-
me ettevõtjate ümarlaudu, otsi-
me lahendusi ääremaastumise 
vältimiseks!

MAIRE  PULVER  181
Sotsiaalse turvalisuse heaks! Tõstame küttepuude 
toetuse 100 euroni, riigi matusetoetusele lisaks 50 
€! Väärtustame koduhooldus teenust.

ELGO  PULVER  184
Tervise ja meie laste heaks! Rajame uusi ning 
korrastame välijõusaale ja mänguväljakuid Nõuni, 
Sangaste, Keeni, Puka ning Sihva asulates.

VIIVE REINSOO  187
Bussiga/rongiga reisijate heaks! Ajastame bussi- ja 
rongiliikluse kellaajad.

MAIRE  BRETT-PAVEL  
176

Maarahva heaks! Uuenduslikke 
lahendusi tasuta ühistranspordi 
kasutuse laiendamiseks! Roh-
kem otepäälase kaardi soodus-
tusvõimalusi!

TARMO  TUTK  179
Puka rahva heaks! Kergliiklustee Puka alevikku! 
Kanalisatsioonitrass alevikus iga majapidamiseni!

URVE  RAMPE  182
Lihtsate inimeste heaks! Koos maantee ehitusega 
ka kergliiklustee Otepäält Nõunini.

EVA  JURS  185
Valla juhtimise parandamiseks! Kaasame koda-
nikeühendusi ja vallakodanikke valla juhtimisse, 
viime sisse kaasava eelarve.

Teeme Otepää valla säravaks! NB! vaata meie programmi täisversiooni 9. sept. Otepää Teatajas või www. otepaa.ee/ot

• Seame sisse tervikliku sisekontrolli- ja korruptsiooni ennetamise süsteemi.

• Tühistame 2018. aastal Otepää ja Tšetšeenia vahel sõlmitud koostöölepingu.

• Toetame väikekülasid, et tagada nende elujõulisus.

• Muudame südalinna koos kinnistute omanikega atraktiivseks ja kaasaegseks 
piirkonnaks.

• Toetame Väikese-Munamäe suusatunneli kaasfinantseerimist.

• Seame eesmärgiks Otepää valla koolid viia õpitulemustelt Eesti parimate sekka.

• Koostöös tööstusettevõtetega tegeleme tööstusalade arendamisega nii, et 
kaitstud on ka ümberkaudsete elanike huvid.

Vaata Isamaa programmi Otepää vallas: isamaa.ee/kov21/otepaavald/

Peeter Kangur 167
Jaanus Lepik 168
Kristjan Rebane169
Jaan Reidolf 170
Romek-Andreas Reigo 171
Kristo Unt 172
Priit Sibul 173

SIIN TAHANGI 
ELADA!
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Lp. Otepää Invaühingu liikmed

Mihklipäeva koosviibimine toimub kolmapäeval, 
29.09.2021 algusega kell 14.00 Edgari Trahteris. 

Oma osavõtust anna teada tel. 55628634, Kalev.

Pühajärve Põhikoolis alustab 12. oktoobril EELKOOL õpetaja Aili Mägi juhtimisel.

Lastevanemate koosolek toimub kolmapäeval, 6. oktoobril 2021 kell 18.00 koolimajas.

Kõik soovijad on oodatud.
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toimub 23.-30. septembril Eestis tähistatava 
Spordinädala raames

Spordinädal 2021 patroonid, liikuma innustajad ja eeskujud on 
alpinist Krisli Melesk, EOK sportlaskomisjoni liige ja äsja karjääri 
lõpetanud kiiruisutaja Saskia Alusalu, teleajakirjanikud Hannes 

HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS

Hermaküla, Keili Sükijainen, Reet Linna, muusikud Artjom Sa-
vitski ja Inger ning TalTechi rektor Tiit Land. Heategevusele 
aitab kaasa kergejõustiklane Rasmus Mägi.

Otepää piirkonnas võtavad osa Otepää Gümnaasiumi 13, Pü-
hajärve Põhikooli 6, Puka Kooli 2 ja Saverna Kooli (Kanepi vald) 
2 võistkonda. 

Koolide olukord üle Eesti on viiruse leviku osas üsna ebaühtla-
ne, kuid hea meel on tõdeda, et ollakse valmis õues liikumiseks 
ja teatejooks igal juhul toimub. 

Meie piirkonnas toimuvad teatejooksud koolide ümbruses.
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Välisturistidest ei tasunud unistadagi, kui puudus eurostandarditele vastav joo-
givesi, kanalisatsioon, kaasaegne jäätmekäitlus, puhas ja kaunis linna välisilme. 
Rahapuuduse tõttu reovee puhastusseadmete ehitus seisis, joogivee kvaliteet oli 
halb, Aedlinnas ja linna servades puudus üldse veevärk ja kanalisatsioon, vana 
katlamaja oli amortiseerunud, Aedlinna solk jooksis Neitsijärve, Käpa prügila 
reostas ümbruskonna maastikku ja põhjavett, linna heakord ja üldilme vajasid 
hädasti parandamist jne., jne. 

Kõikide probleemidega tuli tegelda korraga ja kohe. Käpa prügimägi nagu 
ka Neitsijärv ja Pühajärve parkki, (mis tegelikult asusid ju valla territooriumil), 
tulid minu “kaela”, sest toonasel Pühajärve vallal polnud kedagi, kes asjaga oleks 
tegelenud. Mäletan naljakat seika, et prügimäe teemaga pakkus esimesel aastal 
võrdselt närvikulu ja peavalu üks teine probleem. Nimelt võttis üks sihikindel isand 
kobras ette tammi ehitada ja seda just ainsale linnast solgivett puhastusseadmesse 
kandvale kraavile. Kastolatsi teel oli üks linnakodanik püstihädas, sest vaatamata 
kopratammide lõhkumisele kerkis kiiresti uus asemele ja nii ujutas aeg-ajalt haisev 
vesi üle tema õue. Ükski jahimees kopraga tegemist teha ei tahtnud, sest kopraonu 
on teatavasti nutikas tegelane ja jahipüssi ette naljalt ei tiku. Nahk ka midagi ei 
maksnud, nii et jahimehele tulutu ettevõtmine. Kui aus olla, siis vaatamata pin-
gutustele, kaotasin lahingu koprale ja minust jäi ta kodanikku edasi kimbutama. 
Vabandused tagantjärele, armas Kastolatsi tee pere!

Nii see kõik alguse sai – meeletu võitlus ellujäämise (investeeringute ja välisa-
bi) nimel, milles Otepää taoline pisike linnake pidi konkureerima endast palju 
suuremate maakonnakeskustega. Kõik need tööd, mida maakonnas tegi terve 
erialaspetsialistide meeskond või palgatud firmad, pidi Otepää enamasti omae-
nese jõul ära tegema. 

Kui tagantjärele vaadata, siis tundub uskumatu, et sai töötatud kolme mehe 
eest kõikidel rinnetel, samal ajal käigupealt meeletut hulka uusi teadmisi ahmides, 
mida meie põhjanaabrid ja muud lääneriigid Eestisse tõid. Seda kõike inglise 
keeles, mis ka tuli nullist omandada. 1990-ndate algus oli see aeg, kus vahel oli 
vaja mul endal koostada välispartnerite jaoks mõeldud ingliskeelse kirja tekst, 
mille siis ministeeriumi vastutavale ametnikule lihtsalt allkirjastamisele viisime... 
Kogu välisabiga seotud dokumentatsioon oli siis ingliskeelne. Sellest oma algelise 
keeletasemega läbipuurimine oli vaid tänu sellele võimalik, et igal viimasel kui 
seminaril tegin usinalt märkmeid tõlkide poolt toodud keskkonnakaitse terminite 
eestikeelsetest vastetest.

Otepää keskkonnanõuniku töövaldkond jagunes laias laastus kolmeks: kesk-
konnaprojektid (vesi, reovesi, salvkaevud, jäätmemajandus), linna heakord ja 
haljastus (sh. Pühajärve park ja rand) ja mitmesugused arenguprojektid. 

Otepääl oli tookord omaenese väike heakorra munitsipaalettevõte Arbor, kes 
hoidis oma mikroskoopilise eelarvega linna puhta kui prillikivi. Muru ei tohtinud, 
kui ma õigesti mäletan, olla kõrgem kui 5cm, eraomanike krundid pidid olema 
hooldatud, majade fassaadid (eriti peatänaval) pidid olema värvitud jne. Nõud-
mised olid kõrged ja häda Arborile, kui kuskil leiti asfaldilt liiva või oli teeperv 
niitmata!

Alatiseks on jäänud meelde üks varahommik, kui linnapea Aivar Nigol kell 8 
hommikul oli väga nördinud, sest ta oli tööle tulles näinud parklas ühte koni! Käsk 
oli koristajale peapesu teha ja koni ära korjata. Kutsusin siis Arbori toonase juhata 
Heli Noorsalu kohale ja kahekesi asusime kurjategijat, st. koni, otsima. Kahjuks 
oli viimane kõige nelja tuule poole kadunud ja pääses meie käest terve nahaga...

Oli tase, mida tuldi lausa bussidega vaatama ja šnitti võtma. Mäletan ka, kuidas 
Eveko kooriga jõulude aegu Tarpis käisime ja imetlesime Flensburgi jõuluturgu, 
jõuluehetes aedu, küünaldega aknaid jmt. Kui taas bussiga jõulutuledes Euroopast 
pimedasse Eestisse jõudsime, siis oli kontrast ikka väga kurb... No oli vaja ometigi 
ka “euroopa” tasemele jõuda! 

Iga pirn tuli linna eelarvest välja võidelda ja nii said järgmised jõulud Otepääl 
Arbori poolt ära valgustatud. See võis ehk olla aastal 1993 või 1994. Siit oli vaid 
üks samm jõulumaa ideeni, mida jõudumööda hakati ellu viima. Sai mööda maju 
käidud ja majaomanikke palutud küünlaid akendele panna, korraldasime iga-aas-
tast parima jõulukaunistuse konkurssi jne. Peatänava narmendavatele fassaadidele 
oli kuulutatud kadu. Kes ei jaksanud maja värvida, sai häda korral linnavalitsuselt 
isegi mõne potsiku värvi vähemalt esikülje võõpamiseks.  

Otepää oli juba 1980-ndate lõpus tuntuks saanud oma Isemajandava Otepää 
(IMO) programmiga ja asutanud ka IMO arenduskeskuse (juhtis Avo Raid). 
Puutusin IMO-ga kokku1991. a, kui mind kutsuti kaitsealal töötades Suurbri-
tannia maastikuarhitektide poolt Otepää piirkonna turismi arengukava  projekti 
keskkonnaeksperdiks. 1. juunil 1992. a avati LV vanas majas alumisel korrusel 
Eesti esimene rohelise I-märgiga rahvusvaheline turismiinfopunkt, minu kabinet 
asus just selle vastas.

Turismi ja spordi arendamine on olnud algusest saati Otepää kõige järjepideva-
mad ja süsteemsemad suunad, võrreldes muude valdkondadega, ja seda siiamaani. 
Olen maailmas üksjagu ringi rännanud ja tean omast kogemusest, et Otepää turis-
miinfopunkt on absoluutselt tipptasemel teiste maade omasuguste seas.

Kuna kohalik areng ja elukeskkond laiemas plaanis on minu n.ö. erihuvi kogu 
aeg olnud, siis selle kiiksu tõttu olin iseenda initsiatiivil ka mitmete arenguprojek-
tide algataja ja projektijuht-koordinaator. Mis tähendas sageli peale päevatööd 
unetuid öötunde kodus. 

Otepää kui Eesti 
taasiseseisvumise fenomen. 
Mälestuskilde

Monika Prede
otepää lV keskonnanõunik ja projektijuht 1992-2001

järg 2 nädala pärast

algus eelmises Otepää Teatajas

Ajalehepealkirjades ja televisioonis kutsutakse inimesi elama 
maale. See on ilus üleskutse ja õige soovitus noortele peredele. 
Kuidas on lood tegelikult? Kas inimesed on maale oodatud ja 
teretulnud?

Olen kaudselt mõnegi pere maale elama toonud, pakkudes 
kodukohta kaunisse loodusesse, ehitanud maale mõne majagi, 
kus nüüd on kellegi kodu. Alati ei laabu asjaajamised lihtsalt. 

Eelmise aasta juuni keskel taotlesin läbi projekteerimistingi-
muste Otepää Looduspargi territooriumile kümmekonnale ca 
10 hektarilisele kinnistule ehitusõiguseid. Nendest kahele sain ka 
Keskkonna- ametist kooskõlastuse. Ülejäänute osas tulid keel-
duvad otsused ja põhjendused olid kohati väga kummalised ja 
mulle arusaamatud. Näiteks ühe kinnistu puhul oli keeldumise 
põhjusena muu hulgas väljatoodud:  „Kaitse-eesmärkide seisukohast 
on oluline lagealade säilimine. Seda eesmärki ohustab ehitustegevus 
suuremal määral kui võsastumine, sest võsastunud alast on võimalik 
lageala taastada väiksema kuluga, hoonestusala muudab kõlviku 
kasutust väga paljudeks aastateks. Väljakujunenud asustusstruktuur 
on oluline pärandmaastike väärtus ja maastikukaitses oluline aspekt, 
mille aluseks on viimase 100 aasta jooksul säilinud maakasutus.“

Antud juhul on minule arusaamatu, millist 100 aasta tagust 
maakasutust nõutakse, kuna ca 100 aastat tagasi oli enamus sellest 
kinnistust kasutuses põllumaana. Millise pärandkultuurmaastiku 
pean säilitama? Täna on selle 9,93 ha kinnistu kooseisus  5,87 ha 
metsamaa, millest enamus on vanem kui 50 aastat, muud maad 
4,21 (enamasti vee all). Veel on säilinud umbes 0,5 – 0,9 ha võsas-
tunud rohumaad. Kas peaksin kõik metsa maha raiuma ja taastama 
põllumaa?

Järgmine näide projekteerimistingimustest keeldumise kohta: 
„Kavandatav ehitusala asub kõrge miljööväärtusega avatud vaadetega 
pärandmaastikul, samuti on tegu I prioriteediga väärtusliku lagealaga, 
mis ühtlasi on ka Otepää looduspargi üheks kaitse-eesmärgiks oleva 
väike-konnakotka toitumisala.“

Kinnistu, millest juttu on, ostsin ca 20 aastat tagasi ja tollal alus-
tasin kohe põllumaa võsast puhastamisega ja aastate pikkuse töö 
tulemusena on maa võsast puhas. Selgub, et sellega olen loonud 
väidetavalt konnakotkaste toitumisala.

Juhul, kui muid põhjendusi ei olnud, oli keeldumise põhjendus 
lakooniline: „Keskkonnaamet on seisukohal, et kavandatud tegevus 
on vastuolus Otepää looduspargi kaitse-eesmärkidega (hästi säilinud 
pärandmaastike ning piirkonnale omase asustusstruktuuri kaitse) ning 
ei nõustu Otepää looduspargi kaitse-eeskirja § 6 punkti 5 ja § 7 punkti 
1 alusel projekteerimistingimuste väljastamisega.“

Kuna paljud põhjendused olid mulle arusaamatud, otsustasin 
Keskkonnaametilt selgitusi küsida. Kahjuks osadele minu küsimus-
tele lihtsalt ei vastatud. Pidin küsimustele vastuste saamiseks pöör-
duma õiguskantsleri ja Andmekaitse Inspektsiooni poole. Läbi pika 
oma küsimustele vastuste saamise protsessi sain Keskkonnaametist 
teada, et nendepoolsete projekteerimistingimustest keeldumiste 
põhjendusteks toodud andmeid neil ei ole ja andmete saamiseks 
pean pöörduma Keskkonnaagentuuri. Toon vastuse näite: „Kesk-

konnaametil puudub dokumentatsioon väike-konnakotka toitumi-
salade kohta. Tunnistame viga, et ei suunanud Teid antud küsimuses 
Keskkonnaagentuuri pöörduma juba oma esialgses vastuses.“

Mul ei jäänud muud üle, kui kirjutasin Keskkonnaagentuuri, 
jälle kuu aega ootamist. Lõpuks Keskkonnaagentuur vastas minu 
küsimustele. Konnakotka toitumisala vaatlusandmete kohta sain 
järgmise vastuse: „Keskkonnaagentuur ei kogu vaatlusandmeid toi-
tumise kohta, seega puuduvad meil andmed mida teile esitada.“

Enamasti puudusid ka andmed konnakotkaste pesade kohta, 
mis pidid olema minu kinnistute lähikonnas (1,1 – 4,1 kilomeetri 
raadiuses). Mulle on arusaamatu, et kuigi andmeid ei ole, oli pro-
jekteerimistingimuste kooskõlastamisest keeldumise põhjuseks 
väike-konnakotka toitumisala minu maal.

Muuhulgas viis Keskkonnaamet koos minuga läbi niinimetatud 
kohtvaatlusi minu kinnistutel, mis enamasti seisnesid ainult ametni-
ke autost väljumises ilma kinnistuga tutvumata, rääkimata ehitusala 
otsimisest. Kohe konstateeriti fakti: kinnistule ei või midagi ehitada. 
Vestluse käigus andis kõrge keskkonnaametnik mulle teada, et kui 
see oleks tema otsustada, keelaks ta ära ka väljaspool kaitsealasid 
hajaasustuses ehitamise. Inimesed võtavad nii palju maad ära, nad 
ei ehita ainult maja, vaid rajavad ka muru, grillplatsid ja laste män-
guväljakud. Maainimesed tekitavad riigile palju kulusid. 

Minu kogemuste kohaselt on pered, kes on linnast maale elama 
asunud, ettevõtlikud, teotahtelised ning saavad oma eluga hästi 
hakkama. Nad ehitavad üles kaunid kodud, kasvatavad üles lapsed, 
viivad nad kooli, trennidesse ja huviringidesse. Ning läbi enda poolt 
makstud maksude peavad üleval ka mõnegi ametniku.

Kokkuvõtteks, poolteist aastat kirjavahetust ametnikega ning 
teadasaamine, et projekteerimistingimuste väljastamise aluseks 
toodud andmed paljudel juhtudel puuduvad ja taastada on tarvis 
100 aasta tagune maakasutus. Kõige halvem tõdemus: inimene ei 
ole maale elama teretulnud. 

Otepää looduspark moodustati 11. juulil 1957 Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu määrusega, millega võeti kaitse alla Pühajärv, 
Väike-Munamägi ja Tedremägi. 24. septembril 1979 reorganisee-
riti see Otepää maastikukaitsealaks. Praegused piirid ja staatus 
on aastast 1997. 

Tean, et paljudel Otepää maaomanikel on sarnased mured, 
Keskkonnaamet keeldub projekteerimistingimuste kooskõlas-
tamisest, tuues keeldumisel ebaselgeid põhjendusi, mis ei tugine 
faktidele. 

Kas sellist Otepää Loodusparki me tahtsime? Soovin, et ükski 
Otepää valla maaomanik ei peaks tulevikus läbi tegema pikka tõe 
otsimise protsessi.  Tulevikus peaks Otepää vald asuma oma koda-
nike toetusele ja selgitama välja, millisel juhul on Keskkonnaameti 
poolt toodud piirangud ja keelud põhjendatud, millal mitte.

Keskkonda ja loodust tuleb kaitsta, tegelikult teeb seda kõige pare-
mini kohalik maa- ja koduomanik, kuna ta hoolib!

oleV MaTT

Kas inimesel on õigus elada maal?

Otepää looduspargis on iga ehitusloa taotluse kohta tehtav kaa-
lutlusotsus kohapõhine ja lähtub looduspargi kaitse-eesmärkidest. 
Ala kaitse-eeskirja järgi ei saa Keskkonnaamet kooskõlastada sellist 
tegevust, mis võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist 
või kaitseala seisundit.

Looduspargi vahelduval reljeefil on looduslikud tingimused 
väga erinevad. Enamasti ei ole ka kahe naaberkinnistu olud täpselt 
ühesugused. Kaalutlusotsused võivadki erineda lähteandmete ehk 
kaitse-eeskirjas ja kaitsekorralduskavas sätestatu, ekspertidelt tel-
litud lisauuringute ja analüüside ning liikide ja elupaikade leiu- ja 
seireandmete tõttu. Iga kaalutlusotsus lähtub konkreetsete kinnis-
tutega seotud väärtustest.

Kaalutlusõigus tähendabki seda, et üksikjuhtumite puhul on 
tarvis vaagida, milline lahendus sobib konkreetsele kinnistule. 
Seepärast ei saa võrrelda erinevate kinnistute ehitusõiguste kaa-
lutlusi samade argumentide alusel. Igas kohapõhises kaalutlusot-
suses selgitab Keskkonnaamet oma kaalutlusi ja nende aluseid.

Kaalutledes tuleb alati arvestada ka ehitamisega kaasnevaid 
koosmõjusid – mitme ehitise koosmõju on sageli suurem kui 
nende mõju üksikult võetuna. Koosmõjud on näiteks avamaasti-
ke killustumine üle liikide taluvuspiiri, mis tähendab, et hoolimata 
säilinud avamaastiku kogupindalast ei sobi selle liiga väikeseks 
jäänud üksikud tükid enam liikidele elupaigaks või toitumisalaks. 
Kui ajaloolistele avamaastikele lubataks vabalt rajada uusi hoo-
nestusalasid, siis tekiksid kõigil sarnastes oludes maaomanikele 

ka sarnased õigustatud ootused. Seeärast peab Keskkonnaamet 
hoolega kaaluma iga erandi tegemist ehk ehitusõiguse andmist 
seni hoonestamata alale ja selle koosmõju piirkonna olemasole-
vate ehitistega.

Otepää looduspargis on igal aastal umbes 300 ehitustegevusega 
seotud menetlust, aastate jooksul tuhandeid. Nende hulgas on ka 
uusehitisi, mitte vaid vanade hoonete rekonstrueerimist. Hoolikalt 
kaalutud juhtudel on Keskkonnaamet lubanud ka uute ehitiste 
rajamist, seades vajadusel tingimusi nende asukohale, suurusele ja 
välisilmele. Aastate jooksul on loodusparki rajatud sadu uusehitisi, 
vanade talukomplekside abihoonetest kuni uute hoonestusalade 
ja päikeseparkideni.

Kindlasti ei ole Keskkonnaameti eesmärk looduspargis ehitus-
tegevust takistada, vaid kaitseala väärtusi hoida. Kooskõlastused 
jätame andmata vaid juhul, kui selleks on mõjuvad põhjused ja 
reguleerime muu hulgas ehitustegevust nii, et see arvestaks loo-
dusväärtuste ja teiste looduskaitseliste vajadustega.

Otepää looduspargis ehitamise kohta saab lähemalt lugeda 
Keskkonnaameti kodulehelt https://keskkonnaamet.ee/uudised/
otepaa-looduspargis-ehitamise-lubamisel-lahtub-keskkonnaa-
met-kaitseala-eesmarkidest.

kaili ViilMa, 
keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja

Otepää looduspargis ehitamist reguleerides 
lähtub Keskkonnaamet kaitseala eesmärkidest
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Otepää Valla Mängud ja liikumissari „Otepää Liigub“ alustasid taas

Otepää Valla Mängude uue hooaja avapauk anti 18. 
septembril. Sel aastal oli esimeseks võistluseks taas 
kettagolfi võistlus, mis peeti Kuutsemäel. Liikumissari 
„Otepää Liigub“ alustas 1. septembril ning on tänaseks 
kogunud juba 5 miljonit sammu.

Esialgsed plaanid näevad ette kuni 11 etapi korral-
damist, ning lõpuüritusena toimub sportlik perepäev.

Sel hooajal on kavas oma kindla koha leidnud ket-
tagolf, orienteerumine, mälumäng ja rahvalemmik 
talve-eri võistlus Otepää Winterplaces. Uute aladena 
lisanduvad loodetavasti laskesuusatamine, viskamis-
mäng mölkky ja petank. Kindlasti tuleb veel üllatusi.

„Otepää Valla Mängud läksid eelmisel hooajal väga 
hästi käima ja huvi liikumisürituste vastu on jätkuvalt 
suur,“ märkis Otepää Vallavalitsuse spordispetsialist 
Tanel Allas. „Nagu eelmisel hooajal, nii ka seekord on 
eesmärk võistlusi korraldada Otepää valla erinevates 
ilusates kohtades. Vallas on väga palju ägedaid kohti ja 
püüame neid ka valla rahvale lähemale tuua.“

Mängudele on oodatud endiselt kõik Otepää valla 
elanikud ja valda registreeritud ettevõtete töötajad. 
Korraldajad julgustavad just ettevõtete töötajaid kaasa 
lööma ja loodavad, et osalema tuleb palju erinevaid 
sõpruskondi. Kui küla esindamiseks peab olema kind-
lasti küla territooriumi elanik või lähisugulane, siis sõp-
ruskonna saavad kokku panna eri külade inimesed ja 
näiteks ka Otepää linna elanikud ning miks ka mitte 
korteriühistud. Sellest aastast on oodatud osalema 
rohkem noori osavõtjaid, kuna noortele on tehtud 
omaette võistlusklass, kus saab mõõtu võtta omava-
nustega. Lisaks on muudetud punktiarvestust ja ühe 
võistkonna 25 osaleja limiiti on tõstetud 35 peale.

„Paljud on minu käest küsinud, et miks ma neid 
võistlusi korraldan? Peamine eesmärk on siiski 
pakkuda Otepää valla elanike sportliku ja meelelahu-
tusliku kokkusaamise võimalust,“ ütles Otepää Valla 
Mängude peakorraldaja Ago Arro. „Sellised ettevõt-
mised on minu silmis parimad kogukonna ühenda-

jad. Nagu kõik need aastad spordi korralduse juures 
on need naeratused ikka need, mis toovad endale ka 
naeratuse näole.“

1. septembrist alustas ka uut hooaega „Otepää 
Liigub“ liikumissari. Liikumissarja peamine eesmärk 
on pakkuda Otepää valla inimestele regulaarset füü-
silise aktiivsuse motivatsiooni. 

„Paljudele eestlastele meeldib ikka olla naabrist 
parem või vähemasti saada endale igapäevaselt kin-
nitust, et küll ma olen tubli ikka! Teine pool on see, mis 
tuletaks inimestele meelde, et pikad päevad kontori-
laua taga või lastega kodus askeldamist võiks päädida 
väikese vaheldusega, ehk siis leida ka aeg iseendale. 
See on kvaliteetaeg, kus võetakse tunnike või paar 
iseenda ja oma mõtetega,“ selgitas Ago Arro. 

Kogu hooaja suurimaks eesmärgiks on korraldajad 
seadnud MILJARD sammu. Eelmine hooaeg näitas, 
et see on täiesti reaalne, kui 3 kuu jooksul saadi ca 328 
miljonit sammu kogutud.

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 

Tänavu on lisandunud mängudele uusi toetajaid 
nagu UPM Kymmene Otepää ja Maiasmokk, kes rõõ-
mustab väikese magusaga kõiki tublisid võistlejaid. Jät-
katakse ka seniste toetajatega nagu Tartu Mill, Otepää 
Lihatööstus ja Ugandi Resto. Sel aastal ei ole igal 
etapil nii suures mahus karikaid plaanis välja panna, 
korraldajad püüavad rõhuda erilistele auhindadele. 
Hooaja kokkuvõttes on parimatele siiski ettenähtud 
suured karikad ja auhinnad toetajatelt.

Otepää Valla Mängud ja liikumissarja korraldab 
MTÜ Otepää Sport koostöös Otepää Vallavalitsusega.

Lisainfo: Ago Arro, tel. 5301 4619,
e-post: ago@otepaasport.ee

O  T  E  P  Ä  Ä

Tartu 
Spordiselts 
Kalev
 kutsub 
kõiki 
koolinoori 

KERGEJÕUSTIKU trenni. 
Trennid toimuvad Tehvandi staadionil 
esmaspäeval ja kolmapäeval.

TULE JA LIITU VÕITJATEGA!

Täpsem info: Toomas Halliste (56621859), 
toomas.halliste@tartukalev.ee

2. oktoobril toimub Otepääl A1M Motorsport 
Otepää rahvasprint. Üritus toimub Tehvandi Spor-
dikeskuse territooriumil, kitsal ja tehniliselt nõudli-
kul rullsuusarajal. Võistlusrada on 2,8 km pikk ning 
kulgeb 100 % asfaltkattega teedel. Kõik võistlejad 
läbivad sprindirada kolmel korral. Otepää etapil 
jagatakse punkte kõikides Eesti suurimates rahvas-
prindi sarjades.

Marko Koosa, Otepää rahvasprindi 2021 
võistluste juht: „Otepääl toimuv asfaldisprint toob 
kohale kogu Eesti autospordi paremiku. Eelne-
vatelt Tehvandi ürituselt tuli väga palju positiivset 
tagasisidet ja seepärast otsustasime Eesti Autospor-
di Liidu karikasarja liita veelkord Tehvandi radadel 

toimuva sprindi. Otepää autospordi üritused on 
alati väga hinnatud ning loodame ka sellel korral 
näha raja ääres palju pealtvaatajaid. Seoses Covid-
19 kehtivate reeglitega on võistlusautode hooldusa-
la pealtvaatajatele suletud. Küll aga on võimalik 
üritusele kaasa elada raja ääres. A1M Motorsport 
Otepää rahvasprindile ootame vähemalt 100 
autosportlast. Eraldi võistlusklassid on SSV maas-
tikusõidukitele, krosskartidele ja 2WD ning 4WD 
ralliautodele. Parimad selgitatakse välja kokku 13 
erinevas masinaklassis. Üritus on pealtvaatajatele 
tasuta ja põnevust jagub huvilistele kogu päevaks“

Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 11.00. 
Osalejatele pakume nagu tavaliselt rikkalikku 

auhinnalauda, kus jagub auhindasid kiirematele ja 
kindlasti läheb võistlejate vahel jagamisele hinnalisi 
loosiauhindasid meie toetajatelt.

Võistlustele lükkavad hoo sisse: A1M 
Motorsport, A1000 Market, Eco Sauna Project 
OÜ, Johnny Bloom`s, Tigugrupp, Liqui Moly, 
Gustav kondiitrid, Pixel Print, Corpowear, Ugandi 
Resto, Otepää Winterplace, Hotell Murakas, KML 
Auto, Aasta Auto AS ja Otepää vald.

Võistlusele saab registreeruda interneti aadressil 
http://www.autosport.ee/rallyreg.

Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt www.
facebook.com/rahvasprint

Tehvandi radadel sõidetakse sügisene Otepää rahvasprint

5. ja 7. septembril mängis Eesti U19 noormees-
te koondis kaks maavõistlusmängu Gruusiaga. 
Esimeses mängus sekkus vahetusest teiseks poo-
lajaks Otepää poiss Andreas Kiivit. 

Mängujärgselt sai Andreas ka peatreener 
Martin Reimilt kiita: “Loomulikult pole ma 
rahul ka Šapovaloviga ees, Andreas tegi teisel 
poolajal palju paremat tööd, et pall ees püsima 
jääks. Kui vastas on kvaliteedilt parem mees-
kond, peab Eesti-suguse võistkonna ründajal 
olema võimet palli säilitada, et me jõuaksime 
võistkonnana järele.“ 

Teises mängus oli Andreas juba põhikoosei-
sus. Mängude tulemused on leitavad Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt. 

FC otepää

Otepää jalgpallur esindas 
Eesti U19 koondist

Dr Merle Kallas kabinet 

alustab taas vakstineerimistega Pfizeri ja Moderna 
COVID 19 vaktsiini soovivatele meie perearstikes-
kuse patsientidele.

Oodatud on ka 3. doosi soovivad isikud.
Palume ette registreeruda telefonile 7655272 ja 
meilile: perearst.kallas@gmail.com

Hetkel on vaktsineerimise päevaks planeeritud 
29. ja 30. september 2021.
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Rahu ja vaikus on Sinuga
mälestu jääb meiega

Mälestame naabrimemme

ELSA KIKAS
Südamlik kaastunne Tarmole ja 

Ülole peredega kalli ema, vana-
ema ja ämma lahkumise puhul.

Perek. Drenkhan, Talumäe ja 
Suurraid

Lahkunud on kauaaegne 
Aedlinna Seltsingu liige

ELSA KIKAS

Tunneme kaasa poegadele 
Ülole ja Tarmole peredega

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

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdus. Tel 5260859

Müün Exceli tabeleid: Kodueelar-
ve, Graafik, Päevik aadressil: www.
tabelid.net

Seoses elamu tühjendamisega pak-
kuda nõukogudeaegset mööblit ja 
muud sisustust – diivanid, diivani-
lauad, söögitoa laud koos 6 tooliga, 
puhvetkappe, lae- ja seinalampe, 
peegleid, suur külmkapp, mööbli 
ehitamiseks lakitud plaate, vaipu 
ja televiisorilaudu. Tel. 51976927 
(Melanija) või 5112471 (Aivar).

Müüa talvekartulit. Erinevad sor-
did. Helista ja telli 51974916

Sotsiaaltransport erialaarstide juu-
res käimiseks, soovi korral trans-
port ratastoolis.Telefon 56280399

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

OSTAN GARAAŽI OTEPÄÄ LIN-
NAS  Tel. 5185421

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

Muruniitmise teenus, kaevetööd, 
üldehitustööd. Tel 53439100

Vaikus ja rahu on Sinuga,
head mälestused minuga.

Südamlik kaastunne Piretile 
emakese

ELL KIHULASE

surma puhul.

Maret pojaga

MÄRT SARV 
04.04.1932 - 08.09.2021

LINDA MÜÜRSEPP 
04.03.1937 - 14.09.2021

JOHANNES AUKUST 
25.06.1930 - 12.09.2021

Südamlik kaastunne 
Tarmo Kikas´ele perega ema

ELSA KIKAS

kaotuse puhul.

Pärna 14

Engeros Otepää OÜ 
otsib oma meeskonda 

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

Avaldame sügavat kaastunnet
Ülo ja Tarmo Kikkale kalli

EMA

surma puhul.

Meve Tarmo OÜ, Autohunt OÜ,
Keerd OÜ kollektiivid

Armas Sirle, südamlik kaastunne 
Sulle kalli vanaema 

ELSA KIKAS'e

lahkumisel taevastele radadele.

Sinu sõbrad Käärikult

Südamlik kaastunne
Piretile kalli ema

ELL KIHULASE

surma puhul.

Naabrid Tiina, Janika, Tiiu, Ilse

Sind leinama jääb kodumaja, 
igatsema koduõu …

Südamlik kaastunne 
Piret Kangurile kalli ema 

ELL KIHULASE 

kaotuse puhul.

Meelise pere

IMRE ODRAKS 
23.03.1968 - 18.09.2021

P.Dussmann Eesti OÜ
pakub tööd kokale

Töö kirjeldus

Igapäevased tööülesanded:
* Roogade valmistamine etteantud menüü alusel
* Töökoha-, seadmete- ja töövahendite korrashoid
* Osalemine inventuuridel
* Enesekontrolliplaani täitmine
* Kauba tellimine, vastuvõtt, kontroll ja ladustamine
* Ressursside efektiivne kasutamine

Ootused kandidaadile
* Väljaõpe kohapeal
* Eelnev töökogemus antud valdkonnas
* Kiire õppimisvõime, hea pingetaluvus
* Kohusetundlikkus, kiirus ja täpsus
* Positiivsus, sõbralikkus ja abivalmidus
* Hea meeskonnatöö oskus
* Tahad areneda koos ettevõttega

Ettevõte pakub
* Eneseteostamise võimalust
* Kaasaaegseid töötingimusi
* Pikaajalist töösuhet
* Arenemisvõimalust
* Sõbralikku ja abivalmis kollektiivi
* Erialast täiendkoolitust

Asukoht: Otepää Gümnaasium

Lisainfo: +372 5628 7339

Mälestame kauaaegset 
head naabrit

JOHANNES AUKUSTit

Südamlik kaastunne Andrusele 
kalli isa kaotuse puhul.

Hariduse 1 elanikud

Siiras kaastunne Andres 
Tammele ja tema perele kalli 

VENNA ja poja

lahkumise puhul.

Mälestavad klassikaaslased 
Pühajärve põhikoolist

HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
•  valmistamine
•  paigaldamine
•  puhastamine
•  kivi asendi taastamine

      Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312
    www.palukivi.ee

     Otepää vald, Miti küla, Palu 

Tunneme kaasa 
Ain Kautlenbach`ile isa

KUSTA KAUTLENBACH`i

lahkumise puhul.

Kolleegid Tõika radarpostilt
ja Kaitseliidu valveüksusest

UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie too-
dangut kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte 
toodangust eksporditakse üle 95%. 250 töötajaga tehas tegutseb alates 2000. aastast. 

Võtame tööle

TELESKOOPLAADURI JUHI,
kelle tööks on töö teleskooplaaduril, tõstuki pisiremont-hool-
dus, tehnika korrasoleku jälgimine, kogu ettevõtte territooriumi 
koristamine k.a. autoparklad.

Ootame Sind kandideerima, kui omad erialast haridust ja/
või töökogemust, soovid õppida ja areneda, oled kohuse- ja vas-
tutustundlik, hindad meeskonnatööd ja Sul ei puudu tehniline 
taiplikkus.

Uuele töötajale pakume väljaõpet kogenud kolleegide juhendamisel, häid töö- ja palgatin-
gimusi, võimalust õppida ja areneda, kaasaegset töökeskkonda ja -vahendeid, stabiilset töö-
suhet ning erinevaid soodustusi. Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast 
märksõnaga „WISA Otepää“.

Kandideerida saab läbi CV Keskuse või saates CV e-posti aadressile reet.treial@upm.com. 
Lisainfo Reet Treial, tel. 53067645.

- ostame metsamaterjali, 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine 
ja järelvalve,
- metsanduslikud 
konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

MATK ÜMBER 
OTEPÄÄ

Pühapäeval, 3. oktoobril 
kell 11.00 kogunemine 
Pika tänava lõpus.
Kaasa võtta joogipudel ja head 
sõbrad!
Matkajuht Ene Prants, 
info 5176599.
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Muudame valitsemiskultuuri ausaks, läbipaistvaks ja kaasavaks, 
teeme lõpu hämaratele tehingutele. Koostame avaliku teehoiu
kava järgnevateks aastateks ja toetame kiire interneti jõudmist 
võimalikult paljude perede ja ettevõteteni. Linna rohealasid ja 
metsa tuleb hooldada heaperemehelikult, ütleme ei lageraiele 
Kullalaanes. 

Algatame arutelud kooliaja alguse, punaarmee mälestussamba 
asukoha ja kaasava eelarve osas.

Vaata Isamaa programmi Otepää vallas: 
isamaa.ee/kov21/otepaavald/

isamaa.ee/kov21

SIIN TAHANGI 
ELADA!

Peeter Kangur
167

Jaanus 
Lepik

168

Kristjan 
Rebane

169

Jaan 
Reidolf

170

Romek-Andreas 
Reigo

171

Kristo 
Unt
172

Priit 
Sibul
173


