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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 21. 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.

Aitäh vallaelanikele ja koostöö-
partneritele hea koostöö eest!

Head vallaelanikud. Ühinemisjärgse valla esi-
mesed 4 aastat on jõudmas lõpule. Juba 17. 
oktoobril seisavad ees valimised, kus igaüks 
saab anda oma panuse vallaelu edendamiseks 
järgmiseks neljaks aastaks. Sõltub ju teie otsus-
test, millise volikogu, valitsuse ja  arengusuu-
nad saab meie koduvald järgmiseks perioo-
diks. Enne valimisi on alati populaarne välja 
hõigata loosung, et piirkond vajab muutusi. 
Kindlasti ongi muutustel oluline roll. Üks pe-
riood lõppeb ja teine algab ning uus pole ku-
nagi samasugune nagu vana. Me kõik oleme 
pidevas muutumises ning sellega tuleb osata 
kaasa minna ja areneda. Minu arvates on loo-
sunglikest muutumistest hoopis olulisem sta-
biilsus. Ka muutumised võivad olla stabiilsed, 
mitte kataklüsmilised. Otepää valla viimaste 
aastate edu on taganud stabiilne valitsemine 
ja vähesed poliitkähmlused. Hoiame seda head 
suunda ka edaspidi. 

Olen püüdnud vallavanema veerus oma kir-
jutistega parimal moel anda edasi teile olulist 
informatsiooni, selgitusi ja mõtteid. Loodan, 
et on olnud huvitav ja kaasamõtlema panev 
lugemine. See kirjutis saab olema enne vali-
misi viimane ja püüan siin kokku võtta olulise-
mad tegemised ja töövõidud. On hea moto: 
“Tahad minna kiiresti, mine üksi. Tahad jõuda 
kaugele, mingem üheskoos.“  Olengi püüdnud 
oma tegemistes sellest juhinduda ja minna teie 
kõigiga vallaelu edendades üheskoos, et jõuda 
kaugele. Siinkohal on mul heameel tänada kõiki, 
kes on olnud sellel pikal ja huvitaval teekonnal 
kaasteelisteks ning on aidanud meil üheskoos 
jõuda kaugemale. 

Suuri laevu saadab ikka kajakate kisa ja nii on 
see ka meie vallaga. Nüüd, vahetult enne vali-
misi on välja ilmunud kriitikud ja kõiketeadjad, 
kes lauslaimu ja valeinformatsiooni levitades 
püüavad endale tähelepanu tõmmata. Levita-
takse postkastidesse lendlehti, tehakse avaldusi, 
ähvardatakse kandidaate. Kahetsusväärne, kuid 
kahjuks on see reaalne elu. Olen oma eelnevates 
kirjutistes erinevaid probleemkohti selgitanud 
ja julgen ka nüüd kinnitada, et vald on heades 
kätes. Vallavalitsus on teinud oma keerulist tööd 
vastutustundlikult ja heaperemehelikult, seades 
esikohale alati vallaelanike huvid. 

Vallaeelarve on korras, vald ei ole kaotanud 
sadu tuhandeid eurosid, nagu väidetakse, ning 
valla allasutused ja ettevõtted on jätkusuut-
likud. Püüame jätta selle vana taaga, mis on 
meile kaasa tulnud nüüdseks ajaloohämarusse 
kadunud valdadest ning vaatame tulevikku. 
Lendlehtedelt ja avaldustest saame lugeda, 
et vallale kuuluv ettevõte AS Otepää Veevärk 
oleks justkui raskustes, aga see informatsioon 
ei vasta samuti tõele. AS Otepää Veevärk ma-
jandusseis on jätkusuutlik ja stabiilne. Peame 
kõik aru saama, et vallaelanikule olulise tee-
nusepakkujana (küte, vesi ja reovesi) on et-
tvõtte majanduskasum võrdeline inimestelt 
teenuse eest kokkukorjatud rahaga. Ehk siis, 
tõstes teenuste hinda, saame suurema kasumi, 
kuid selle maksame me tarbijana ka ise kinni. 
Leian, et õige on hoida teenuse hind vallae-
lanikele taskukohane ja ettevõte jätkusuutlik. 
Sellest põhimõttest on juhindunud ka praegune 
vallavalitsus. 

Töö kiidab tegijat ja tühi jutt ning valimatu 
kriitika ei vii vallas elu edasi. Selleks, et vallako-
danikud saaksid seisukohti kujundada, püüan 
järgnevalt meenutada olulisimat, mis on vii-
masel neljal aastal Otepää vallas tehtud ja mis 
on muutunud. Alustaksin algusest ja püüan 
tegevused grupeerida teemade kaupa. 

Investeeringud tervisesse ja heaolusse
Otepää vald on saanud uue moodsa tervisekes-
kuse ja renoveeritud Puka perearstipunkti. Ars-
tiabi kättesaadavus on kahtlemata väga oluline 
ja paljud ei oskagi meenutada, kuidas me küll 
varem ilma nende ehitisteta hakkama saime.

Sooja ja veemajandus
Ehitatud on uus, moodne, täisautomaatne ja 
keskkonnasäästlik katlamaja Otepääle. Reno-

Otepää Vallavolikogu istungil

23.09.2021
n	 Otsustati võtta laenu Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt 

rahastatava projekti „Otepää hooldekodu ehitamine“ omafi-

nantseeringu tasumiseks summas kuni 900 000 eurot.
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja 

katastriüksuse detailplaneering.
n	 Algatati Lossiküla külas asuvate Sangaste loss, Lossi-

pargi ja Talli katastriüksuste detailplaneering.
n	 Otsustati moodustada Otepää Vallavolikogu valimisteks 

kolm jaoskonnakomisjoni ning nimetada jaoskonnakomisjoni 

esimehed, liikmed ja asendusliikmed järgmiselt: 

1.1 valimisjaoskonnas nr 1 (Otepääl): 1.1.1 esimees Kristina 

Reigo; 1.1.2 liige Meelis Karton; 1.1.3 liige Kristi Mitt; 1.1.4 

liige Mari Mõttus; 1.1.5 liige Kaido Mägi; 1.1.6 liige Anton 

Otrokov; 1.1.7 liige Kersti Tamm; 1.1.8 liige Vello Vou; 1.1.9 

asendusliige Lea Ruuven; 1.1.10 asendusliige Elle Luhtaru; 

1.1.11 asendusliige Janika Laur; 1.1.12 asendusliige Sale 

Kiuru; 1.1.13 asendusliige Kristin Leht; 1.1.14 asendusliige 

Krista Anton; 

1.2 valimisjaoskonnas nr 2 (Sangastes): 1.2.1 esimees Laura 

Karavin; 1.2.2 liige Rein Areng; 1.2.3 liige Kairi Gross; 1.2.4 

liige Raili Mandli; 1.2.5 liige Gabriel Muttik; 1.2.6 liige Tiiu 

Treimuth; 1.2.7 asendusliige Rando Undrus; 1.2.8 asendusliige 

Kristine Kirch; 1.2.9 asendusliige Heili Kalbri; 1.2.10 asendus-

liige Eliis Oja; 1.2.11 asendusliige Janne Toom; 1.2.12 asendus-

liige Eve Liivamägi; 

1.3 valimisjaoskonnas nr 3 (Pukas): 1.3.1 esimees Karin 

Tilga; 1.3.2 liige Sirje Ilja; 1.3.3 liige Harri Irv; 1.3.4 liige Tiia 

Neemeste; 1.3.5 liige Kaire Pedajas; 1.3.6 liige Helgi Pung; 1.3.7 

asendusliige Lea Trees; 1.3.8 asendusliige Airin Hermann; 1.3.9 

asendusliige Anne Riis; 1.3.10 asendusliige Tambet Kuus; 1.3.11 

asendusliige Reelika Hunt.

Otepää Vallavalitsuse istungil

20.09.2021
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas asuvate Ööbiku, 

Lõokese, Rukkiräägu, Kalmistu tee L1 ja Kalmistu tee L2 

katastriüksuste detailplaneering.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 6. septembri 2021. a kor-

ralduse nr 2-3/597 „Vana-Otepää külas asuva Mäeotsa katast-

riüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtots-

tarvete määramine” punkti 1.2 järgmiselt: „1.2 katastriüksuse 

kohanimi Mäeniidu, koha-aadress Mäeniidu, Vana-Otepää 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa;“.
n	 Määrati Tõutsi külas asuva Matsimetsa katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 17512550 katastritunnus 55701:001:0235, 

pindala 21,37 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Suure-Matsi 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 17512550 katastritunnus 

55701:001:0234, pindala 15,88 ha, sihtotstarve maatulundus-

maa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 

katastriüksuse kohanimi Matsimetsa, koha-aadress Matsimet-

sa, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriük-

suse kohanimi Suure-Matsi, koha-aadress Suure-Matsi, Tõutsi 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse koha-

nimi Niidu, koha-aadress Niidu, Tõutsi küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa; 1.4 katastriüksuse kohanimi Raba, koha-aadress 

Raba, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.5 katast-

riüksuse kohanimi Künka, koha-aadress Künka, Tõutsi küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.6 katastriüksuse kohanimi 

Oja, koha-aadress Oja, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa; 1.7 katastriüksuse kohanimi Matsinurga, koha-aadress 

Matsinurga, Tõutsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Räbi külas asuva Üla-Semmeni katastriüksu-

se (katastritunnus 58201:001:0052) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht-

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Üla-Sem-

meni, koha-aadress Üla-Semmeni, Räbi küla, sihtotstarve – 

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Semmeniserva, 

koha-aadress Semmeniserva, Räbi küla, sihtotstarve – maatu-

lundusmaa.
n	 Nõustuti Tiidu külas asuva Järveveere 2 maaüksuse 

(katastritunnus 72402:002:0370) Eesti Vabariigi omandisse 

jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse 

§ 31 lõike 1 punktile 8. Määrati maaüksuse kohanimeks Väi-

ke-Järveveere, koha-aadressiks Väike-Järveveere, Tiidu küla 

ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.

AMETLIK INFO

veeritud on küttetrassid Otepääl ja renovee-
rimisel on Sangastes. Vald võtab juba lähitu-
levikus endale tagasi kütteteenuse pakkumise 
Sangastes. See kõik tagab tarbijale ühtse ja 
soodsa soojahinna nüüd ja tulevikus. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenus on laienenud 
Otepääl, Pukas, Sangastes ja Nõunis.  Puka on 
saanud täiesti uue reoveepuhasti ning Sangaste 
ja Keeni puhastid on läbinud uuenduskuuri.
Vee- ja kanalisatsioonitrassid on laienenud Pü-
hajärvele nn Ridakülla. Ettevalmistamisel on 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse edasine laiene-
mine Väike-Munamäe asumisse.

Haridus, lapsed ja noored
Ehitatud on Puka uus ja kaasaegne koolihoone. 
Vaatamata suurtele vaidlustele oli selle valmi-
mine hädavajalik, et hariduse andmine koha-
peal oleks jätkusuutlik. Puka lasteaeda ehitati 
ventilatsioon. Pukas valmis uus noortekeskus. 
Põhjalikud remonditööd on tehtud Pühajärve 
ja Keeni koolides. Otepää Muusikakoolil on uus 
fassaad. Otepää Gümnaasiumi ümbruse haljas-
tus ja fassaad on korrastatud. Kooli juurde on 
rajatud parkimistaskud ja peatumisala. Koolide 
võimlates on valgustused rekonstrueeritud. 
Otepää Lasteaia hoone on täielikult renovee-
ritud. Väljaehitatud on uue lasteaiarühma ruu-
mid Pühajärve lasteaias. Keeni lasteaia 3 rühma 
on kolitud Keeni koolimajja. Selleks remonditi 
uued ruumid ja õueala ning osteti uus mööbel 
ja õueatraktsioonid.

Rajatud on valla eri piirkondadesse laste män-
guväljakuid. Veel sellel aastal valmivad mängu-
väljakud Sihval ja Nõunis.

Algatati stipendiumide maksmise Otepää 
Gümnaasiumi suurepäraste õpitulemustega 
gümnasistidele. Otepää Muusikakooli tegevus 
laienes Keeni, kus saab õppida kahte pilli.

Kultuur ja sport
Lõpetati Otepää kultuurimaja remont, Sangaste 
vana vallamaja ja kultuurimaja remonditööd 
ning Nõuni kultuurimaja remonditööd (küte 
ja ventilatsioon). Otepää kultuurimaja park on 
saanud uued kiviparketiga kõnniteed ja kivi-
parketiga platsi. On alustatud Pühajärve pargi 
laululava ala põhjaliku rekonstrueerimisega.
Multifunktsionaalsed spordiväljakud on rajatud 
Otepääle ja Keeni. Palupera tee korvpallivälja-
kud on rekonstrueeritud. Otepää spordihoone 
juurde on rajatud parkimisplats.

Teed, tänavad, heakord ja ehitus
Ehitatud on Otepää uus keskväljak ja lipuväljak. 
Otepää uut keskväljakut on ümbritsenud kriiti-
ka, kuid kui meenutada milline olukord valitses 
varem, siis vahe on ikkagi mäekõrgune ja seda 
positiivses suunas. Renoveeritud ja väljaehita-
tud on Sangaste ringtall, mis pakub  avastamis- 
ja meelelahutuskeskusena rõõmu nii lähedalt 
kui kaugelt tulijatele.

Puka vana vallamaja ruumid on läbinud põh-
jaliku renoveerimise. Otepää vallamaja osad 
ruumid on saanud remondi ja maja ise uue 
trepi. Välja on ehitatud täiesti uus turismiinfo-
punkt. Eesti Lipu Muuseum on saanud põhjaliku 
rekonstrueerimise ning on väärika ekspositsioo-
ni ja edasiarenduse ootel.

Valminud on uus turuhoone ja kaasajasta-
tud turuplats, mis saab varsti rõõmustama nii 
müüjaid kui ostjaid. Lammutatud on kesklinnas 
laiutanud vana masuudihoidla.

Vald on seisnud hea selle eest, paigaldataks 
pakiautomaadid nii Pukasse kui ka lähitulevikus 
Sangastesse.

Pühajärve tee lagunenud kõnniteed on põh-
jalikult renoveeritud ning kaetud uue asfalt-
kattega. Mustkatte alla on viidud hulk teid ja 
tänavaid. Kruusateed on saanud põhjalikku 
hooldust ja remonti. Rajatud on parklaid ja par-
kimistaskuid. Kastolatsi teel ja Kopli tänaval on 
põhjalikud rekonstrueerimistööd. Edaspidiselt 
on kavas igal aastal asulates mõni tänav põh-
jalikult uuendada.

Lammutatud on kuuride koleasum Sihval. 
Selle asemele tuleb külaplats ja laste mängu-
väljak. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 

n	 Kooskõlastati Mäha külas Nurmenuku maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Omandati osaühingult ÖKOTEH (registrikood 10085210) 

Kaurutootsi külas asuv Kaurujärve tee kinnistu (kinnistu regist-

riosa nr 2547440).
n	 Omandati osaühingult ÖKOTEH (registrikood 10085210) 

Kaurutootsi külas asuv Inni-Kaurutootsi tee kinnistu (kinnistu 

registriosa nr 2545140).
n	 Anti Rene Schneebergile projekteerimistingimused Kasto-

latsi külas Väike-Kuusiku kinnistul elamu ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Ago Arrole projekteerimistingimused Vidrike külas 

Tagasoo kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Karin Viskile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

asuval Pihlaka tn 2 kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Jaak Karule ehitusluba Märdi külas asuval Pärna 

kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Heikki Kikkasele ehitusluba Sihva külas asuval Voki 

kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Jäeti Jako Kapi vaie rahuldamata.
n	 Jäeti Lea Pihelgase vaie rahuldamata.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus summas 60 

eurot.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 54 eurot.
n	 Vabastati ajavahemikuks september 2021. a - mai 2022. 

a Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest 

spordihoone kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks 

vastavalt Otepää Gümnaasiumi poolt kinnitatud spordihoone 

kasutamisaegade graafikule alljärgnevad spordiklubid: 1.1 Jalg-

palliklubi FC Otepää; 1.2 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNA-

MÄGI; 1.3 Võimlemisklubi “Rütmika”; 1.4 Tartu Spordiselts 

“Kalev” (kergejõustik); 1.5 SPORDIKLUBI “DO” (judo); 1.6 

Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa; 1.7 Sulgpalliklubi 

Fööniks.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ 

Karupesa Team 200 euro suurune spordiürituse toetus 9. oktoob-

ril 2021. a toimuva spordiürituse „Tehvandi krossijooks 2021“ 

korraldamiseks; 1.2 EESTI SUUSALIIT 1000 euro suurune 

spordiürituse toetus 11. - 12. detsembril 2021. a toimuva rahvus-

vahelise spordiürituse „Otepää FIS CUP 2021 kahevõistluses“ 

korraldamiseks.

AMETLIK INFO

ja kaasajastamine on toimunud kogu valla territooriumi 
asulates. Toimuvad Linnamäe oru arendustegevused ja 
põhjalik heakorrastamine koostöös ettevõtjatega.

Pühajärve rannapargi edasiarenduse käigus on lammu-
tatud vana laululava ja paigaldatud uus valgustus. Juba 
kevadel valmib uus istmestik nõlvale, uus kiviparketiga 
plats ja soetatakse uus mobiilne lava, et esinejatel oleks 
mõnus meile meelelahutust pakkuma tulla.

Nõuni rannaalal on läbi viidud parendus- ja arendus-
töid, mis edaspidiselt ka jätkuvad. Renoveeritud on Nõuni 
bussioote paviljon. Algatatud on järjepidev ja iga-aastane 
Otepää valla järvede noorkaladega asustamine, mis suu-
rendab kalarohkust ning pakub meile kõigile püügirõõmu.

Lähiaasta suuremad eesseisvad  tegemised
Täiesti uue hooldekodu ehitus Kastolatsi teele.Toetatud 
elamise keskuse ehitus. Uue kortermaja ehk üürimaja 
ehitus Kopli ja Munamäe tänava nurgale.

Tehtud tööde ja tegevuste nimekiri sai pikk kuid mitte 
lõplik. Vallapildis on positiivsed muutused kindlalt mär-
gatavad. Paljud  inimesed mulle tunnustavalt öelnud, et 
pärast viimast ühinemist on vallas tehtud rohkem, kui 
eelmisel kümnel aastal kokku. Seda on hea kuulata. Rõõm 
on sellest, et tegijate innukus ei ole raugenud ja ideed ei 
ole lõppenud. Järgmisel neljal aastal ootab ees rohkelt 
tegusid, mis meie vallale uut hoogu annavad. 

Selleks aga, et kõik head teod saaksid tehtud ja hoog 
ei raugeks, mingem valimispäeval valima. Valige nende 
hulgast keda te tunnete, nende hulgast kes on päriselt 
kohalikud, kellel on kohalikud juured ja kogukondlik vas-
tutus. Tunnetan seda kogukondlikku vastutust ka reaalselt 
ise õhtuti poes leiva järel käies, kui ikka leidub keegi, 
kes soovib nööbist kinni võtta ja vallaelu tegemiste või 
tegemajätmiste kohta selgitust uurida. See ongi reaalne 
ja vahetu tagasiside. Suurte parteikontorite üle-eestili-
sed populistlikud lubadused on küll head, kuid kohapeal 
viivad elu edasi ikkagi kohalikud reaalsed inimesed. Las 
jäävad suured sõnad Riigikogu valimise teemadeks ja 
pärusmaaks. Soovin kõigile kaunist sügist ja valimis-
päeval häid valikuid!

Parimate  soovidega
Jaanus Barkala

vallavanem
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

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

22. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas MUUSIKALINE 
KOMÖÖDIA  "ISAL ON PLAAN: LAULUDE JA GRAAFIKUTENA". 
Aeg on selline. Isal on ka viimaks põhjust laste kasvatamise osas 
kaasa rääkida. Sest tänapäeval on isa alati kohal. Nii järeltule-
va põlve planeerimise, nende eest hoolitsemise kui inimeseks 
kujundamise ajal. Isa oskab sel teemal kaasa rääkida. Ja mitte 
ainult rääkida - isal on kogunisti plaan! See on hea plaan! Võib-
olla kõige parem plaan kogu laste kasvatamise ajaloo vältel! Ja 
nüüd ta räägib sulle selle plaani detailsel ära. Mõtted kirja pannud 
Mihkel Seeder (kaksikute isa). Heliilma loonud Madis Kreevan 
(samuti kaksikute isa). Laval kannab mõtet Mihkel Tikerpalu (vaid 
ühe plikatirtsu isa - ses mõttes algaja). Etenduse pikkus on 2 h 
(koos vaheajaga). Piletid eelmüügist Fienta.com ning Otepää 
Kultuurimajast 10€, kohapealt ostest 12€. Avatud kultuurikohvik!

23. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas SHANON. Parimad 
klubihitid enne ja pärast live'i toob teieni DJ Erik T. Shanon LIVE 
algus 21.00 ja viimane tantsulugu kõlab 01.00. Jahutavaid jooke 
pakub Otepää parimate hindadega baar. Kohtade arv piiratud! 
Kiirematele 20, tavapilet 30€, mugavuspilet, VIP pilet 50€. Piletid 
müügil https://gateme.com/event/96177/  Rohkem infot:  even-
tpeokorraldus@gmail.com,  +372 5628 2611

30. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas KULNO MALVA 
AKORDIONIMEDITATSIOONID. Pärimusmuusik, akordionist 
ja muusikalooja Kulno Malva on valmis saanud kolmanda soo-
loplaadi “Akordionimeditatsioonid”. Nagu plaadi nimigi vihjab, 
on see täis mõnusalt kulgevat ja rahulikku akordionimuusikat. 
Piletid müügil: Piletilevi.ee. Piletid 10€, sooduspilet (õpilane, 
tudeng, pensionär) 7€.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

  9. oktoobril kell 20.00 tantsuõhtu ansambliga MA MA. Pilet 10 eurot. 
Avatud kohvik. Eelregistreerimine tel. 53008226 Marina.

23.-24. oktoobril Tantsujuhtide kooli lõpetamine. Kell 18.00 algab 
simman. Tantsime Lõõtsaväntsutajate lõõtsade saatel ja esinevad 
ka meie tantsurühmad. Üritus on tasuta.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

10. oktoobril kell 10.00-15.00 Puka Kultuurimaja pargis PUKA 
SÜGISLAAT JA RAHVUSVAHELISE LOOMAKAITSEPÄEVA 
TÄHISTAMINE.  

 Sügislaada kava:
 10.00 - Päeva avamine
 11.00 - Fotokonkursi “Minu lemmikloom” väljakuulutamine.
      - Lemmiklooma joonistamine.
            - Kõrvitsate ja muu aiasaaduste kogumine Kase talu koduse 

loomapargi tarbeks.
 12.00 - Kõikide koerte näitus "PUKA MATSUKAS 2021"
 14.30 - Puka Kultuurimaja suures saalis Leedu tsirkusetendus 

" Gintarinės šalies cirkas" ("Merivaigumaa tsirkus"). Kavas on 
žonglöörid, akrobaatid, klounid, illusionistid, treenitud koerad, 
kassid, tiigerpüüton Goša, tuvid ja dekoratiivküülik. Pileti hind 
7€. Lapsed saavad etendusel osa võtta ja loomadega pilte teha. 
Pildi hind on 2€.

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.

 10. oktoobril kell 12.00 Puka SÜGISLAADA raames Kultuurimaja 
pargis toimub koerte Match Show "PUKA MATSUKAS 2021" 
- mitteametlik koerte näitus, kus neljakäpalised näitavad oma 
parimaid oskusi. See on koerte näitus, millest võivad osa võtta 
nii tõukoerad, kui ka segaverelised koerad.

 PUKA MATSUKALE saab registreeruda neljas kategoorias:
   1.KUTSIKAD kuni 1 aastat;
   2.VETERANID alates 8 aastast;
   3.ülejäänud vanuses koerad
   4.ALLA PÕLVE kõrgusega (turja kõrgus kuni 50 cm. Koerad 

vanuses 1-8 aastat)
   5.ÜLE PÕLVE kõrgusega (turja kõrgus üle 50 cm. Koerad va-

nuses 1-8 aastat)
 Tähelepanu! Koertel peab olema kehtiv vaktsineerimine (vetpass 

või vaktsineerimistõend). Teiste koerte või inimeste vastu agres-
siivsed koerad ei ole Puka Kultuurimaja parki lubatud. https://
docs.google.com/.../1TOrmRE1U59jCHmqvKwOaH8R.../edit

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

13. oktoobril kell 19.00 Nõuni Kultuurimajas  Sulbi külateater: „Kõik 
müügiks!“ Täiesti absurdne komöödia kahes vaatuses. Pilet: 
5€, õpilastele 1€. NB! Etendus võib vajada vanemlikku selgitust.

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

Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja pe-
rekonnanimi, 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.ote-
paa.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 kas-
vatamisel. Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös 
Otepää Vallavalitsusega.

Otepää Naisselts ootab kandidaate 
valla aasta isa nimetusele

28.09.-15.10.2021 toimub eelnõu „Otepää 
valla eelarvestrateegia aastateks 2022 - 2025" 
avalik väljapanek

Viide eelnõule <https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=283029>
20.10.2021 kell 11.00 on eelarvestrateegia eelnõu avalik arutelu Otepää

Vallavalitsuses III korruse volikogu saalis.
Ettepanekuid eelarvestrateegia eelnõule ootame kuni 15.10.2021 e-posti 

aadressile: vald@otepaa.ee.
Monika otrokova

Alates 6. oktoobrist saab 
taskuhäälinguna kuula-
ta jutusaadet „Tunnike 
Otepääd“, kus Otepää 
Kultuurikeskuste praegu-
ne loomejuht Kaidi Paju-
maa ja endine loomejuht 
Merilin Kirbits tutvustavad 
tunni aja jooksul Otepää 
valla huvitavaid inimesi ja 
projekte, mis on ühel või 
teisel viisil seotud Otepää 
vallaga.

Jutusaates kajastatakse 
ka iganädalasi kohalikke vallauudiseid ja kultuurisündmusi. Saate eesmärk 
on saada tuttavaks Otepää vallas elavate või siitkandist pärit aktiivsete ini-
mestega ja õppida tundma inimest tema ameti taga. Saate tegijad soovivad 
pakkuda nii vallaelanikele kui ka kaugematele kuulajatele põnevaid persoo-
nisaateid ja ülevaadet iganädalastest uudistest ning kultuurisündmustest 
just kaasaskantava ja igal pool kuulatava vestlussaate näol. Uut jutusaadet 
saab kuulata igal kolmapäeval, kõiki saateid saab hiljem ka järele kuulata.

Esimeses saates tutvustavad saatekülalised iseennast.

Mõte luua sellisel kujul kultuuriplatvorm oli Kaidi Pajumaal juba suvel, mil 
ta Otepää Kultuurikeskustesse loomejuhina tööle asus. Sarnases formaadis 
taskuhäälingu algatas ta tänavu aasta kevadel Nõo vallas koos kaassaatejuhi 
Mikk Sügisega.

„Nõo vallas on NÕOCASt toimetanud seitse kuud. Projekt läks üle ootuste 
hästi käima ja senine tagasiside kuulajatelt ning saatekülalistelt on olnud 
äärmiselt positiivne“, sõnas Kaidi Pajumaa. „Otepääle saadet tehes tugi-
nen oma pooleaastasele kogemusele ning olen kindel jutusaate „Tunnike 
Otepääd“ õnnestumises.“

Ideed, et Kaidi Pajumaad võiks kutsuda vestlussaadet vedama ka Otepää 
vallas, oli endine loomejuht Merilin Kirbits juba varasemalt planeerinud. 
Seetõttu asutakse jutusadet vedama ühise tandemina.

„Soovin olla kursis Otepääl toimuvaga ning õppida inimesi veel rohkem 
tundma oma kodukohas. Lisaks näitlejana pakub töö ainult häälega uusi väl-
jakutseid ning paneb mind ka saatejuhi rollis proovile. Kindlasti on "Tunnike 
Otepääd" see, mis mind Otepääga ühenduses hoiab,“ lisas kaassaatejuht 
Merilin Kirbits.

„Tunnike Otepääd“ on leitav sotsiaalmeedia kanalist Facebook, (https://
www.facebook.com/tunnikeotepaad  FB/Tunnike Otepääd) kus on viide 
Spotify lingile, millelt saab saadet kuulata. Igal kolmapäeval on uus saade 
koos uue külalisega. Saate toob kuulajateni Otepää Kultuurikeskused. Saa-
det toetab Otepää vald.

Lisainfo: Kaidi Pajumaa, tel. +372 5340 2828, e-post: Kaidi.Pajumaa@
otepaa.ee. Ettepanekud jutusaate kohta: tunnikeotepaad@gmail.com.

Monika otrokova,
foto: Martin MaE

Alustab Otepääd tutvustav jutusaade

Merilin Kirbits ja Kaidi Pajumaa
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Valimistoimingud ja tähtajad:

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 valimisjaoskonnas nr 1, Otepää kultuurimajas (Virulombi 2 Otepää) kell 12.00-20.00. Saab hää-
letada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

15.-16.10. hääletamine kell 12.00-20.00
Valimisjaoskonnas nr 1 (Otepää kultuurimaja, Virulombi 2, Otepää), tel. 5430 1392, helistada saab jaoskonna lahti-
olekuaegadel.
Valimisjaoskonnas nr 2 (Sangaste kultuurimajas, Valga mnt 7 Sangaste alevik), tel. 5430 1393, helistada saab jaoskonna 
lahtiolekuaegadel.
Valimisjaoskonnas nr 3 (Puka kultuurimaja, Kesk tn 47 Puka alevik), tel. 5430 1394, helistada saab jaoskonna lahti-
olekuaegadel.

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 (vt. valimisjaoskondade telefoninumbrid) 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 valimis-
ringkonnas. Toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga 
hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

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

Valimistele tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Otepää vald tunnustas õpetajaid

Õpetajate päeva puhul toimus Pühajärve puh-
kekeskuses 1. oktoobril pidulik Otepää valla-
juhtide vastuvõtt, kus said tunnustuse Otepää 
valla aasta õpetajad 2021.

Suurepärase peomeeleolu lõid Koit Toome 
ja Peter Põder ning TalTechi tantsutüdrukud. 
Õpetajate päeva vastuvõtul osalesid Otepää 
kõikide haridusasutuste õpetajad. Kolme 
aastaga on saanud ilusaks traditsiooniks, et 
peole on kutsutud ka valla koolide pensionil 
olevad pedagoogid. Õpetajaid tunnustasid val-
lavanem Jaanus Barkala, vallavolikogu esimees 
Rein Pullerits ja haridusspetsialist Janika Laur.

„Ilma heade õpetajateta ei ole meil ka head 
haridust ning Otepää vald teeb kõik endast 
oleneva, et meie õpetajatel oleks väga head 
töötingimused. Tänan kõikide kooliperede 
liikmeid nende panuse eest!“ ütles vallavanem 
Jaanus Barkala.

Otepää vald tunnustas aasta õpetajaid valla 
tänukirja ja Apollo raamatupoe kinkekaarti-
dega. Tunnustusürituse korraldas Otepää val-
lavalitsus.

Otepää Muusikakool

GERLI KIRIKAL – kontsertmeister ja kla-
veriõpetaja

Otepää Gümnaasium

MARIKA PAAVO – eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja
RITA ARIK – eesti keele ja kirjanduse õpetaja
ANNIKA BATAKCIOGLU – tugiisik

Audentese spordigümnaasium

ELL SELLIS – bioloogia- ja keemiaõpetaja

Monika otrokova

Pühajärve Põhikool

KARIN JÄRV – matemaatikaõpetaja
ANNELI TEDER – klassiõpetaja

Keeni Põhikool

MARINA VARJUN – eripedagoog
LY KALMET – rühmaõpetaja

Otepää Lasteaed

ULVI TAMME – rühmaõpetaja

Puka Kool

HARRI IRV – töö- ja tehnoloogiaõpetaja
ENE HAABOJA – rühmaõpetaja

Kohaliku omavalitsuse valimised 
17. oktoobril 2021

17.10.202116.1015.1014.1013.1012.1011.10

VALIMISPÄEV

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
12.00 – 20.00 

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 ...                                                                           ... L 20.00

PLRNKTE

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
9.00 – 20.00

EELHÄÄLETAMINE

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 2021

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Otepää Vallavolikogu VI koosseis

Otepää Vallavolikogu VI koosseis (2017-2021) 
oli 17-liikmeline. Liikmeteks valitsusaja jooksul 
olid: Kaido Tamberg (VL Ühinenud Kogukon-
nad), Jaanus Barkala (VL Ühinenud Kogukon-
nad), Marika Viks (VL Ühinenud Kogukon-
nad), Raivo Nurmetu (VL Ühinenud Kogukon-
nad), Karl Mõts (VL Ühinenud Kogukonnad), 
Tatjana Laadi (VL Ühinenud Kogukonnad), 
Rando Undrus (Vl Ühinenud Kogukonnad), 
Jorma Riivald (VL Ühinenud Kogukon-
nad), Rein Pullerits (Vl Ühinenud Kogukon-
nad), Martin Teder (VL Ühinenud Kogukon-
nad), Andres Arike (Eesti Reformierakond),

Keeni Põhikoolis alustas tööd kolm uut õpetajat: Ene Tooming 
– loodusained, Svetlana Oper – vene keel, Kadri Veider – klas-
siõpetaja.

Puka Koolis on uus loodusainete õpetaja Arnold Looga.

Otepää Gümnaasiumis on viis uut õpetajat: Eve Jaansoo – ing-
lise keele õpetaja; Helen Kann – matemaatikaõpetaja; Liisi Kört 
– loodusainete õpetaja; Kristofer Kotsar – programmeerimine; 
Helis Kann – inglise keele õpetaja.

Pühajärve Põhikoolis  on tagasi tööl lapsepuhkusel olnud eesti 
keele ja kirjanduse õpetaja Käbi Laan.

Otepää Muusikakooli Keeni filiaalis annab solfedžot Kristina Saar, 
kes on samas koolis ka muusikaõpetaja.

Otepää Lasteaia Pähklikese maja Sajajalgse rühmas on tööl las-
teaiaõpetaja Marlen Paavo.

Monika otrokova

Otepää valla haridusasutuste 
uued õpetajad

Otepää valla aasta õpetajad 2021

Otepää Vallavolikogu VI koosseisu viimane istung. Vasakult − esireas: Mari-
ka Viks, Martin Teder, Irja Sõnum, Mare Raid, Tatjana Laadi ja Miia Pallase. 
Tagareas: Rein Pullerits, Jaanus Barkala, Urmas Kuldmaa, Karl Mõts, Heikki 
Kadaja, Kuldar Veere, Jorma Riivald, Raivo Nurmetu ja Andres Arike

Kuldar Veere (Eesti Reformierakond), Heikki 
Kadaja (Eesti Reformierakond), Urmas 
Kuldmaa (Eesti Reformierakond), Miia Pallase 
(Eesti Reformierakond), Jaanus Raidal (Eesti 
Keskerakond), Mare Raid (Eesti Keskerakond), 
Irja Sõnum (Eesti Keskerakond).

Vallavolikogu esimeesteks olid oktoober 2017 - 
aprill 2020 Jaanus Barkala,
aprill 2020 - oktoober 2021 Rein Pullerits.

Monika otrokova,
foto: valJu aloEl

OTEPÄÄ LASTEAED
pakub tööd õppejuhile (tähtajaline leping) ja  lasteaiaõpetajale (tähtajatu leping).

CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad  saata  e-aadressil 
Pahklike@otepaa.ee  20. oktoobriks k.a.
Tule ja pane ennast proovile!
Lisainfo telefonil 53033034.
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Muudame valitsemiskultuuri ausaks, läbipaistvaks ja 
kaasavaks, teeme lõpu hämaratele tehingutele. Koostame 
avaliku teehoiukava järgnevateks aasta teks ja toetame kiire 
interneti  jõudmist võimalikult paljude perede ja ett evõteteni.

Linna rohealasid ja metsa tuleb hooldada  heaperemehelikult, 
ütleme ei lageraiele Kullalaanes. Koostöös ett evõtetega 
tegeleme tööstusalade arendamisega nii, et kaitstud on ka 
ümberkaudsete elanike huvid.

Seame eesmärgiks Otepää valla koolid viia õpitulemustelt 
Eesti  parimate sekka. 

Viime ellu kaasava eelarve idee, et ka Puka, Sangaste, Sihva, 
Keeni, Nõuni ja kõik teised valla elanikud saaksid öelda oma 
sõna sekka.

Peeter Kangur 167
Õpetajana on mulle oluline, et 
lapsed saaksid alustada kooliteed 
kodule võimalikult lähedalt. Et koolid 
oleksid omanäolised, õpetajad 
ja koolijuhid osa kogukonnast 
Arvestada tuleb ennekõike laste ja 
vanemate huvidega.

Jaanus Lepik 168
Mesinikuna seisan selle eest, et 
maaelu ja väiketootmine ning 
puhas loodus ja ökoloogiline 
tootmine oleks valla visiitkaardiks

Kristjan Rebane 169
Planeerimine peab olema võrdselt 
kohtlev, kaasavam ning paremini 
läbimõeldud. Tuleb toetada ett e-
võtluse arengut, kuid samas peab 
olema tagatud ka elanike heaolu ja 
puhas keskkond.

Jaan Reidolf 170
Väiketalud ja ise hakkama saavad 
pered on kogukonna rikkus. Seisan 
selle eest, et vallas märgataks 
ka nõrgemaid ning kaugemaid 
väikekülasid ja -kogukondi.

Romek-Andreas Reigo 171
Vallaelanik saab ja peab vallaelus 
osalema rohkem kui üle 4 aasta 
valimistel. Toetan kaasava eel-
arve rakendamist, et head ideed ja 
kohalik initsiati iv saaks elujõu.

Kristo Unt 172
Traditsioonidel on oluline koht, 
põllumajandus on tähti s valdkond 
toidutootmises. Hea toit ja töö-
võtt ed peavad olema au sees.

Priiit Sibul 173
Valla otsused nii valitsuses kui 
volikogus peavad olema ausad, 
läbi paistvad ning teenima valla-
kodanike, mitt e kitsa kildkonna 
huvisid.

Küsi ja mõtle kaasa:
otepaa.vald@isamaa.ee



7. oktoober  2021 7
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeV  A  L  I  M  I  S  R  E  K  L  A  A  M



7. oktoober  20218
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee V  A  L  I  M  I  S  R  E  K  L  A  A  M

Otepää Keskerakonna 
kandidaadid 

vallavolikokku

JAANUS  RAIDAL     174

UUNO  LAUL      175

MAIRE  BRETT-PAVEL   176

RIHO  VÄÄRSI      177

MAIE  NIIT      178

TARMO  TUTK      179

CHRISTIN  HARK     180

MAIRE  PULVER     181

URVE  RAMPE      182

TIINA  BAMBERG     183

ELGO  PULVER      184

EVA  JURS       185

ESTER  TAMM      186

VIIVE  REINSOO     187 TEEME VALLA SÄRAVAKS!

Meie valimisplatvorm Otepää vallas aastateks 2021-2025
Otepääl, Pukas, Keenis, Sangastes, Nõunis ja külades!

Joogivesi puhtamaks, rakenda-
des kaasaaegseid lubja- ja roos-
teeralduse seadmed.

Kruusateed korda ja tolmuva-
baks ning tänavad mustkatte 
alla.

Seni veel valgustamata täna-
vatele ja korterelamute vahele 
kaasaegne valgustus.

Rajame uusi ning korrastame 
välijõusaale ja mänguväljakuid.

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

Rajame tähistatud ülekäigu-
kohad Pühajärve teel aedlinna 
piires ning Sihva asulas.

Rakendame uuenduslikke la-
hendusi tasuta ühistranspordi 
kasutuse laiendamiseks.

Muudame koolibusside liiklu-
se võimalikult kodulähedaseks. 
Ajastame bussi- ja rongiliikluse 
kellaajad.

Rajame koos riigiga kergliiklus-
tee Otepäält Nõunini ja Puka 
alevikus.

Korrastame Sulaoja tänava ja 
Kolga tee vahelise ühendustee 
aedlinnas.
Jätkame kortermajade ehitust 
tööjõu tagamiseks.

Korraldame ettevõtjate ümar-
laudu, otsime lahendusi ääre-
maastumise vältimiseks.

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

Kohandame Puka vana kooli-
maja huvikeskuseks ja väikeet-
tevõtete pesapaigaks.

Loome eakatele sotsiaal-päeva-
keskused igasse suuremasse 
asulasse.

Võimaldame valla eakatele kuni 
50% soodustusega ujulate ja 
spordisaalide kasutamise.

Laiendame otepäälase kaardi 
soodustusvõimalusi.

Tõstame küttepuude toetuse 
100 euroni.

Maksame riiklikule matuse-
toetusele lisaks 50 eurot.

Suurendame laste sünnitoetuse 
vähemalt 700 euroni.

Viime lõpuni Pühajärve ranna-
pargi uuendamise.

Alustame riigiga koos Neitsijär-
ve puhastamist.

Muudame Apteekrimetsa puh-
ke-parkmetsaks, taotledes met-
sa valla omandisse.

Paneme suvehooajaks käima 
minirongi Pühajärve ja Otepää 
keskväljaku vahele.

Teeme koertele jalutusväljaku 
Otepää linnas.

Kaasame kodanikeühendusi ja 
vallakodanikke valla juhtimis-
se, viime sisse kaasava eelarve.
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Väärib märkimist, et Otepää linn töötas algusest 
peale kogu piirkonna heaks ja oli kogu keskkonna-
kaitse, turismi- ja spordimajanduse arengu promoo-
toriks. 

Suurematest elukeskkonnga seotud ettevõtmistest 
võib nimetada Otepää turismi tegevuskava (1993, 
CESO,Kanada); Otepää linna ja maastikukaitseala 
visuaalse informatsioooni süsteem (nn. Turismi vii-
dasüsteem), TRIM DESIGN, 1994; Pühajärve pargi 
rekonstrueerimise projekt( 1996, CESO, Kanada); 
Otepää linna arengukava 1997-2002 (1996); Neit-
sijärve ja Otepää linna siseveekogude saneerimise 
projekt (Soomega, PHARE, 1998-1999). See hõlmas 
uuringuid ja tehnoloogilisi variante, et oleks võimalik 
taotleda raha tööde läbiviimiseks.  Siis veel Pühajär-
ve Sinilipp, 1999 (esimene siseveekogu Baltikumis); 
Geoinfosüsteemide (GIS) juurutamine strateegilises 
planeerimises Lätis, Rootsis ja Eestis (PHARE 1999-
2000). Tänu koostööle Otepää projektis sai ka Maaü-
likool endale GIS-i... Ettevalmistamisel oli Otepää 
kalmistu renoveerimine ja digitaliseerimine, Otepää 
säästva arengu kava, Agenda-21 väljatöötamine, 
Otepää Roheline Programm (ühtne puhkeparkide 
ja tervisespordi võrgustik Väike-Munamäest linna 
ja Pühajärveni). Suur ettevõtmine olnuks Otepää 
linna parkide renoveerimine, tiikide puhastamine 
ja puhkealade loomine, kõikjale püsilillepeenarde, 
ilupõõsaste ja alleede rajamine, Pühajärve pargist 
kujundada tõeline kaunis park (mis praeguseni 
kohati näeb pigem välja kui võsatunud metsatukk), 
seda Kanada ühe tuntuima maastikukujundaja pro-
jekti järgi... 

Ettevalmistamisel oli ka uus abitaotlus PHAREle 
“Otepää ja Pühajärve piirkonna säästev areng”, voli-
kogule sai esitatud Keskkonnakaitse arengukava 
2001-2005... Kuid siis sai minu aeg otsa seoses kesk-
konnakaitse spetsialisti ametikoha välja-struktruee-
rimisega aastal 2001. Kõik eelpooltoodud projektid 
ja arengukavad olid “minu lapsukesed”. Kahjuks 
on jäänud enamus juba töös olnud projektidest ja 
ka mitmed teised kavandatud ideed tänaseni ellu 
viimata.

 1990-ndate Otepää oli Eestis oma tegemistes ja 
püüdlustes täiesti omaette nähtus. Sageli on küsitud, 
mis oli Otepää edu saladus? Esiteks, teiseks ja kol-

Otepää kui Eesti taasiseseisvumise fenomen. Mälestuskilde. III osa

mandaks – inimesed.  Iga ettevõte, organisatsioon, 
on oma juhtide nägu. Nii ka omavalitsus. Toona tegi 
Otepää suureks suurelt mõtlemine ja visalt püstita-
tud eesmärkide poole rühkimine. Tuli ette, et pärast 
linnapea mingeid jõulisi avaldusi keskkonnaministee-
riumi suunal tuli meil  minna sellesama ministeeriumi 
ministri juurde oma järjekordse rahapalvega...

Piltlikult öeldes, kui meid uksest välja visati, siis 
ronisime aknast uuesti sisse, olgu see siis kasvõi jõu-
lulaupäeval...kuni saime oma tahtmise! Enamasti.

Otepääl oli siis tohutult hea maine, Otepääd 
armastati, imetleti ja kõikjal leidus ametkondade 
kabinettides meie suuri fänne, kes meie ideedele 
kaasa elasid ning aitasid igati. Ja oli ka kadedust ja 
viha, vastutöötamist, rivaliteeti teiste, meist palju suu-
remate konkurentide poolt, nagu elus ikka.

Otepää suur õnn oli see, et igat valdkonda vedasid 
oma ala tõelised tegijad, karismaatilised isiksused. Nt. 
hariduses kooli direktor legendaarne Heino Mägi, 
kultuuris teatrijuht Kalju Ruuven, turismis, spordis, 
rahvakunstis, muusikas ja mujal, kõikjal olid eestve-
dajateks oma ala väsimatud entusiastid. 

Nii juhtus nt. 1998-ndal aastal enneolematu asi, 
Otepääl õnnestus ainukesena Eestis korraga saada 
kahele projektile PHARE rahastus. Taotlejaid oli 60, 
raha said vaid 13, millises nimekirjas oli allakirjutanu 
Neitsijärve-linna tiikide projekt pingereas neljas ja 
Marju Medari sotsiaalprojekt kaheteistkümnes. Kõik 
teised rahastuse saanud rahataotlused olid tehtud 
linnade-maakonnakeskuste endi arvuka meeskonna 
poolt või tellitud firmadelt. Otepää sai oma jõudude-
ga hakkama. Vaat selline oli väikese Otepää inimes-
te tase! Arvan siiani, et iga KOV edu võti on, lisaks 
sihikindlale arendustööle, selle spetsialistide kvaliteet 
– võime probleeme näha-lahendada, rahvusvahelisi 
koostööprojekte algatada-juhtida ning loomulikult 
hea inglise keele oskus. 

Siinkohal meenutan soojalt linna toonast inglise 
keele õpetajat Ene Kelderit, kelle esimesed kõne-
keele kursused aitasid meil taastada nii ammu unu-
nenud õpitut kui ka julgustasid ise keelega edasi 
pusima. Erilise tänutundega mõtlen aga linnava-
litsuse toonasele sekretärile Annely Kõivule, ilma 
kelleta poleks küll mõni rahataotlus õigeks ajaks 
kaante vahele saanud. Taibukas, superkiire trükki-
ja, lõpmatult heatahtlik ja kannatlik Annely on iga 
projektijuhi unistus! 

Otepääl olid keskkonna- ja arenguprojektides alati 
parimad võimalikud koostööpartnerid-eksperdid üli-
koolidest ja mujalt. Kuna keskkonnaprojektid olid 
enamasti väga tehnilised, siis ei saa kuidagi mööda 
minna Enno Kirdist, kelle initsiatiivil algatati ka 
Neitsijärve saneerimise ja Otepää kanaliseerimise 
kava. Neitsijärv oli olnud aastaid mõnede entusiast-
like kodanike vaateväljas, kes olid kohe valmis kopa 
järve mutta lööma. Kaitsealal töötades tuli korduvalt 
nende tuhinat järv “korda”teha, jahutada. Enno Kirt 
aga esitas linnale väga konkreetse tehnilise projek-
ti-idee, millega sai juba edasi minna, uuringuteks 
Võrtsjärve Limnoloogiajaama teadlasi kaasata jne.

Puhastusseadmete, veepuhastusjaama, veevärgi 
ja kanalisatsiooni väljaehitamisele välisabi saamine 
õnnestus meil ainult tänu heale kodusele tööle enne 
kohtumist Šveitsi abi koordinatori hr. Alexander 
Lüchingeriga. Ta tunnistas hiljem meile, et tuli Tartu 
Veevärgist meiega tutvuma puhtast formaalsusest 
ja oli äärmiselt üllatunud nii väikese koha meeskon-
na professionaalsusest (ca 20-ne leheküljeline kaust 
andmetega, kaardimaterjal vanadest projektidest 
jmt). Mäletan, et hommikul kell 8, kui veel viima-
seid materjale kokku klammerdasin, muigas tööle 
jõudnud Jaak Uudmäe, et kas sa teed siin teaduslikku 
väitekirja või... 

Kohtumine oli väga töine, detailne ja kestis, vaid 
tunnise lõunapausiga, terve päeva. Linn oli kohale 
kutsunud Tallinnast ka vana projekti koostajate esin-
daja, kuid tegelikult langes kogu selgituste koormus 
ikkagi kohalikele. Kõik toimus inglise keeles ja see oli 
tõeline tuleproov, mille me auga läbi tegime. Otsus 
haakida meid Tartu Veevärgi projekti külge oli posi-
tiivne ja edasine on juba ajalugu. Projekti esimeseks 
“viljaks” oli Bernhardi hotelli ehitus, milline inves-
teering sai teoks ainult tänu Aedlinna kanalisatsioo-
ni-veetorustiku ehitusele.

Otepää ei olnud tuntud mitte ainult Eestis, vaid 
meie tegemiste vastu tunti huvi ka mujal maailmas, 
kui NSV Liidust lahti rebinud Ida-Euroopa ning 
Eesti edulugu. Olime alatasa meedia huviorbiidis, 
raadios ja TV-s. Kohati võis end lausa “staarina” 
tunda, nii palju tuli intervjuusid anda, konverentsi-
del, seminaridel, workshoppides esineda. Võib vaid 
ette kujutada minu jahmatust, kui ühel 1996. a kenal 
suvepäeval tuli Kanadast Waterloo Ülikoolist kutse 
esitada kolme (!) nädala pärast NATO workshopil 

Krakowis põhiettekanne.Teemaks taasiseseisvu-
nud Eesti looduskaitse areng ja koostöökogemused 
kohaliku kogukonnaga, Otepää näitel. Siiani imestan, 
kuidas hakkama sain, kuigi polnud eluski rahvusvahe-
listel teaduskonverentsidel osalenud ja linnavalitsuses 
polnud siis internettigi meilide saatmiseks... 

Kahjuks on see koostöö kaitsealaga siiamaani sama 
olematu nagu toonagi ja vajab põhjalikke ümberkor-
raldusi nagu terve looduskaitse süsteemgi. Aga see 
on juba tuleviku teema.

1990-ndate murrangulistel aastatel oli Otepääst 
kujunenud vanade süsteemide lammutaja ja innovaa-
tiliste ideede elluviija sümbol. Oldi sageli kas esime-
sed või teerajajate hulgas, nagu nt. eelpool mainitud 
turismi i-punkt, TV kohalolekuga avatud esimene 
omataoline avalik “euro-WC”, maakonna esimene 
ohtlike jäätmete käitlemise kava ja vastuvõtupunkt, 
Sinilipp, linna arengukava  (Tallinna, Tartu ja Pärnu 
järel esimene väikelinn), turismi viidasüsteem jmt.) 
Veel üks huvitav seik – rahvusvaheliste spordivõistlus-
te korraldamise eeltingimuseks oli kohaliku ilmajaa-
ma olemasolu. Pidimegi siis Tehvandi külje alla Anso-
mäele välja võitlema ilmavaatluspnkti ajal, kui Eestis 
rahapuuduse tõttu suleti massiliselt seirepunkte, sh. 
ka Kolgal...

Otepää oli ehe näide, et omavalitsuse suurus pole 
kohaliku arengu ainus eeldus, vaid et ka väike võib 
olla suur. Ja Otepää oli oma väiksusest hoolima-
ta, suurte keskustega võrdväärne partner ja kohati 
tugevamgi tegija. Otepää tegid suureks inimesed, kes 
kirega töötasid tegid, vaatamata olematule palgale 
ja tihti ka otsusetegijate algset vastuseisu ületades. 

Loodan, et Otepää paremad päevad on veel ees, 
et lisaks spordi- ja turismiinfrale jõuavad tähele-
panu keskmesse ka kohalike inimeste puhkealad, 
pargid, mänguväljakud. Et väärtustatakse meie 
imelist kaunist loodust, maastikuvaateid, lahenda-
taks tööstusalade tekitatud keskkonnaprobleemid. Et 
Otepääst hakataks taaskord uudistes rääkima ainult 
positiivses võtmes... 

Olen saatusele tänulik, et mul oli võimalus Otepää 
ülesehituses osaleda sellel nii uskumatult põneval 
ajal. Ja tänan omakorda neid paljusid inimesi, kelle 
nõu ja jõu toel keskkonna ja arengu vallas lühikese 
ajaga nii palju teha jõudsime. Aitäh kõigile!

Monika PrEdE
otepää lv keskonnanõunik ja projektijuht 1992-2001

Algus Otepää Teatajas nr 15
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Dalai-laama külaskäigust Otepääle möödus 30 aastat

Tiibeti rahva- ja usujuht Tema Pühadus XIV 
dalai-laama Tenzin Gyatso külastas Eestit ja 
Otepääd 1991. aasta 3. oktoobril ning õnnistas 
Pühajärve samal päeval. 

Tänavu 3. oktoobril toimus Pühajärve kaldal, 
dalai-laama külaskäigu mälestusmärgi juures 
külaskäigu mälestusüritus. Uuendatud mäles-
tussamba juures tegi palvuse Tallinna Drikun-
gi Keskuse õpetaja laama Drupon Sangyas 
Rinpoche. Pühajärvele pühendatud etteaste 
„Pühajärve sõnas ja muusikas“ tegid näitleja 
Merilin Kirbits ja muusik Tobias Tammearu. 

„Dalai-laama külaskäigu tähtsusest saame 
aru alles praegu, see oli toona suur ja tähtis 
asi,“ mainis Otepää vallavanem Jaanus Barkala 
oma sõnavõtus.

Tiibeti usujuhi kutsus Otepääle toonane 
Otepää linnapea Jaanus Raidal, kes meenu-
tas, et idee dalai-laama kutsumiseks andis talle 
orientalist Linnart Mäll. „Olin kohe nõus. Vor-
mistasime kutse ning saatsime Linnart Mällile, 
kes selle edasi toimetas. Dalai-laama oli tollal 
paguluses, nii et tema kohalesaamine oli 
omaette kunsttükk. Olin jõudnud linnapeaks 
olemise ajal sõlmida mitmeid sõprussuhteid 
teiste riikide esindajatega ja tänu sellele sai 
dalai-laama külaskäik siia ka võimalikuks. 

Pärast külaskäiku Eestisse saavutas 
dalai-laama ülemaailmse tähelepanu ning 
teda hakati kutsuma ka mujale lääneriikides-
se,“ lisas Jaanus Raidal.

lõikasid, Techne Töökoda ja selle juhataja Karl 
Mõts ning keevitaja Taavet Hausenberg. Kõige 
suurema töö tegi ära aga Indrek Kapp, kes 
samba detailidest kokku pani, lihvis ja värvis 
ning paigaldamist organiseeris. Oma panuse 
andsid ka OÜ Akser ja OÜ Palu Teenused 
töömehed.

Monika otrokova
Foto: erakogu

Dalai-laama külaskäigu mälestuseks püsti-
tati Pühajärve kaldale puidust mälestusmärk. 
Selle aasta juuni algul mälestusmärk renovee-
riti. Otepää vald tänab ja tunnustab kõiki, kes 
aitasid sammast renoveerida. Samba taasta-
mise eestvedajaks ja inseneritöö tegijaks oli 
vallavalitsuse liige Uuno Laul. Oma abikäe 
ulatasid veel Tarmo Rello ja Sander Leppik 
Sihva puutöökojast, kes tammeplangud mõõtu 

Tema Pühadus XIV dalai-laama Tenzin Gyatso Pühajärve ääres 1991. aastal

22. septembril algas sügis ning Narvast sai taas sügispealinn. Sügis 
võeti vastu Geneva kontserdimajas suurejoonelise kontserdi „Bachist 
Morriconeni“ saatel. 

Kohal olid kevadpealinna Türi haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakon-
na juhataja Kaia Iva, suvepealinna Pärnu abilinnapea Meelis Kukk, 
Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja talvepealinna Otepää 
vallavalitsuse liige, kultuurispetsialist Valdur Sepp (pildil).

Teemapealinnade valitsussau rändas Pärnu ja Tallinna käest Narva 
linnapea Ants Liimetsa kätte.

Kuni talve saabumiseni pakub Narva linna ürituste kava publikule 
erinevaid kultuuri- ja meelelahutusüritusi. Sügispealinna tiitel kohus-
tab Narvat hoidma sügistorme mõõdukad, saatma rändlinnud teele 
ja kindlustama linnakülalistele hea meeleolu. 

Narvas loodetakse, et lisaks kaunitele sügisvaadetele tullakse piirilin-
na nautima veidi teistmoodi kultuurielamusi ning ka Narva elanikud 
ise avastavad midagi uut Eesti kultuurielust.

Monika otrokova
Foto: ilJa sMirnov

Talvepealinna esindus käis sügis-
pealinna tiitli üleandmise pidustusel
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Tatra-Otepää maanteelõigu remondist 
on räägitud aastaid ja seda põhjenda-
tult – on see ju üks peamisi liikumisteid 
Otepääle. Tee on aastatega üha kehve-
maks läinud –  tee „lainetab“  ja liik-
lusohutus ei vasta tänapäeva nõuetele. 

Nõuni asulas on välja ehitamata 
valgustus ja kõnniteed, ülekäiguko-
had asuvad sobimatutes kohtades jne. 
Selle kõige juures on maanteeremondi 
algus lõputult ja lubamatult veninud.

Miks see nii on? Uurides Transpor-
diametist põhjuseid saame asjasse 
parema selguse. 

Tegemist on riigimaanteega ja 
nende üldise rahastamise otsustab 
Vabariigi Valitsus. Eraldatud toetuse 
eest koostab Transpordiamet nelja 
aastase teehoiukava. Selles kavas 
on Makita-Otepää lõik ka korduvalt 
olnud, lausa nõnda, et ka ehituspro-
jekt oli juba mõnda aega tagasi valmis. 
Paraku ehitushinnad kasvavad ja 
valitsused vahetuvad, mistõttu maan-
teelõigu reaalset remonti on üha edasi 
lükatud. 

Rõõmusõnumina alustati käesoleva 
aasta alguses Tatra-Makita lõigu reno-
veerimisega. Samas Makita-Otepää 
lõigu rekonstrueerimisprojekt on 
vananenud ja Transpordiamet on 
selles maanteelõigus rekonstrueeri-
misega taas alguses. 

Mis seal siis ikka. Käesoleva aasta 
juunis sõlmis Transpordiamet uue 
projekteerimislepingu ning nende töö 

tulemusena võiks 2022. a suvel näha 
Makita-Otepää lõigu rekonstrueeri-
mise visioonlahendust, sh siis ka Nõuni 
asula väljaehitamise visiooni (valgus-
tus, kõnniteed, ülekäigurajad, sõidu-
kiiruse aeglustussaared jms). Tegemist 
aga ei ole veel ehitamisega, vaid alles 
projekteerimisega.  Selles etapis määr-
takse ka Makita-Otepää kergliiklus-
tee olemasolu. Muidugi mõista, ei liigu 
need asjad kiiresti. Projekteerimisele 
järgneb teeäärsete maade soetamine 
ning see võtab samuti aega. Seega, 
kui ehitusprojekt valmib kõige vara-
semalt 2023. a alguses, siis maade soe-
tuseks kulub samuti aega ja maantee 
rekonstrueerimisega saab alustada 
kõige varem alles 2024. a künnisel. 
Ja seda ka ainult juhul, kui riiklikus 
teehoiukavas raha jagub. Hetkel on 
maanteelõik kenasti kavas kirjas, kuid 
nii nagu öeldud, võib töö järjekord taas 
muutuda. Samas, arvestades asjaolu, et 
Makita-Otepää maanteelõiku on juba 
kaks korda järjest projekteeritud, siis 
loodan, et tee rekonstrueerimine 2023-
2025. a on siiski realistlik. 

Riigimaantee rekonstrueerimist 
kohalikud poliitikud eriti mõjutada ei 
saa, need otsused tehakse riigi tasan-
dil. Samas seda, mis ulatuses ehitatak-
se välja Makita-Otepää kergliiklustee, 
sõltub suuresti  Otepää vallavolinike 
meelsusest. Seega vallavolinike toetus 
on siinkohal oluline, kuid sama oluline 
on ka kohalike inimeste toetus ja huvi-

Makita-Otepää maanteelõigu rekonstrueeri-
misest ning tolmuvabad katted kruusateedele 

/Samal teemal, OT 23.09.21  Kas 
inimesel on õigus elada maal?/

Ettevõtjana olen harjunud vastutama, et 
kõigel mis ma teen või ei tee on tagajärg. 
Maksud tuleb maksta kaks korda kuus, 
kümnendal ning kahekümnendal kuupäeval, 
iga hilinenud päeva eest karistab riik viivise 
nõudega. 

Matkaradade äärne mets on täis kuivanud 
ning mädasid puid, kui  mõni neist murdub ja 
inimest tabab on tegemist õnnetusega, keegi 
ei vastuta. Kui omanikule metsamajandusli-
kud piirangud kaasa toonud kanakulli pesa 
osutub „tuuleluuaks“, ei vastuta jälle keegi.  
Ammugi pole vastutust projekteerimistin-
gimuste või ehitusloa väljastamisest keeldu-
misel, kus keeldumise põhjenduseks toodud 
konnakotka toitumisala andmed tegelikult 
puuduvad. 

Lembit Auväärt (õiguspsühholoog) kirju-
tas oma ajalehe Postimees artiklis: Keegi peab 
otsuste eest vastutama, 15. septembril 2021. 
aastal (tsiteerin): „Inimesed kannatavad eba-
pädevate otsuste pärast. Noh ja siis? Parimal 
juhul keegi kuskil tunnistab, et oli väike aru-
saamatus, kuid mis sest? Inimesed, kes sellis-

Ametniku vastutus või 
vastutusetus

te väikeste arusaamatuste pärast kannatavad, 
kannavad nii varalist kui ka mittevaralist kahju. 
Eesti vabariik ei taha vastutada sellise varalise 
kui ka mittevaralise kahju eest. 

Meil puudub vastutus ebaõigete otsuste eest 
ehk otsustajate personaalne vastutus. Riigilt on 
küll võimalik nõuda kahju hüvitamist kohtu 
kaudu, kuid enamik juhtumeist ei jõua kohtus-
se. Ja kui mõni jõuabki, siis see ei muuda veel 
üldist väljakujunenud praktikat. Kohus võib 
välja mõista tekitatud kahju Eesti riigilt, kuid 
mitte ebaõige otsuse teinud otsustajalt.

Arvan, et kõik riigiametnikud ja teised riigi 
funktsiooni täitvad isikud peavad personaalselt 
vastutama tehtud otsuste eest, ka valede otsuste 
eest“.

Härra Auväärt pidas artiklis silmas ametni-
ke COVID-19 pandeemia otsustega seotud 
vigu, kuid seda võib laiendada üldiseks −
ametnikel puudub Eestis oma otsuste eest 
vastutus. 

Veelgi hullem, kui ametnik samastab end 
Eesti riigiga, kommenteerides enda otsust: 
„riik oma otsuseid ei muuda.“ Kas üks või 
paar ametnikku saavad ennast samastada 
Eesti riigiga?

olEv Matt

Üleskutse

Otepää looduspargi territooriumil asuvad maaomanikud, kes 
soovivad moodustada ühist organisatsiooni oma huvide ja õiguste 
kaitseks, palun võtke minuga ühendust: Olev Matt, olev@okoteh.ee. 

tatus. 
Riigimaanteede tolmuvabade katete 

ehitamise rahastamine on sarnane 
muude riigimaanteede rekonstruee-
rimisele – samas on see teema, kus 
kohalikud poliitikud peaksid senisest 
rohkem kaasa rääkima. On ju ülerii-
giline tasakaalustatud regionaalne 
areng, sh head ja mugavad liikumis-
võimalused, riigi kestliku arengu üheks 
põhisuunaks, seega riigi täiendavate 
rahaliste ressursside suunamisel tuleks 
sellega arvestada.  

Samas võib tõdeda, et viimastel aas-
tatel on tolmuvabade katete ehitami-
sega jõudsasti edasi liigutud, mitmed 
teed on korda saanud. Kuid paraku 
on tulevik edasise osas üsna ebasel-
ge – vaadates jällegi kehtivat teehoiu-
kava, siis 2022. a-l on plaanis tolmu-
vaba katte ehitus Otepää vallas vaid 
Vidrike-Koigu lõigul 3,7 km ulatuses. 
2023/2024. a-l ei ole aga ühtegi meie 
valla teelõiku teehoiukavas näha ehk 
rahastust on oluliselt määral kärbitud.  
Samas minu hinnangul vajavad hädasti 
tolmuvaba katet  nii Sihva-Vidrike, 
Arula-Palu kui ka Räbi-Hellenurme 
teelõik ning neid teid on vallas veelgi. 
Need teemad peaksid olema priori-
teediks ka uuel valitsemisperioodil – 
valla infrastruktuuri arendamine tagab 
atraktiivse elukeskkonna ja piirkonna 
jätkuva arengu. 

ErMo kruusE
Päidla külavanem 
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eesmärk tootmishoonete rajamiseks mak-
simaalselt võimalikus mahus on olnud äär-
miselt vastuoluline ja segadust tekitav.

Segane lugu on ka Hundivälja kinnis-
tu planeerimisega. Otepää valla aren-
gukavas on perspektiivsete tegevuste 
all kirjas tööstusalade arendamine ka 
Hundisoo piirkonnas. Kuid seevastu on 
samas arengukavas kavandatud tegevuse-
na välja toodud tehastega koostöös nende 
võimalike negatiivsete keskkonnamõjude 
vähendamine, mida tööstuse laiendamine 
kindlasti ei ole.

Mäletatavasti ütles vallavolikogu 
esimees kohtumisel ajakirjanikuga, et 
ega UPM-Kymmene Hundiväljale midagi 
peale päikesepargi planeeri. Vaid mõned 
kuud hiljem esitati ettepanek kuni 13 
meetri kõrguste tootmishoonete rajami-
seks. Seejuures ei paista ka tehase juht-
konnal endalgi olevat nägemust, mida 
sealsel alal toota võiks. Selline selgusetus 
ei ole kasulik tehasele endalegi ning loob 
pinnase linnalegendidele, olgu selleks 
pelleti- või tselluloositehas.

Planeeringuid koostatakse siiski alati 
arvestusega, et need ka ellu viiakse.

Edusammud ja lahendamist vajavad 
probleemid

Teatav selgus Rummu kinnistu osas 
on saabunud kogukonna esindajate ja 
UPM-Kymmene tegevjuhi kohtumisel, 
kus Silver Rõõmussar lubas, et sellele kin-
nistule ei rajata kunagi tootmishooneid 
ning nad on nõus üldplaneeringus maa-
kasutuse otstarbe määramisega laohoone 
maa-alaks. Samuti kinnitas ta valmidust 
leevendusmeetmetena esimesel võimalu-
sel rajada müravallid ja -tõkked. 

Selles osas on aga täiesti arusaamatu 
vallaametnike seisukoht, mille kohaselt 
müravallide ja -tõkete rajamine pole 
hetkel lubatud kuna Tehase kinnistu 
täisehituse protsent on kogu mahus ära 
kasutatud. Krundi täisehituse protsent on 
hoonestuse ehitisealuse pinna suhe krundi 

pindalasse, kuid müratõke ei ole planee-
rimise mõistes hoone, vaid on rajatis ja 
sellise leevendusmeetme püstitamine ei 
sõltu vähimalgi määral täisehitusprotsen-
dist.

Iseenesest on tervitatav, et eraettevõte 
on haaranud initsiatiivi tööstusalade aren-
damiseks ja lisandväärtusega investeerin-
gute meelitamiseks Otepää valda. Kuid 
ainus uuring, millest Hundivälja detailpla-
neeringu ettepanekus lähtutakse paistab 
olevat Cumulus Consulting OÜ koosta-
tud „Kagu-Eesti tööstusalade uuring“. 
Paraku peegeldab see Hundisoo osas 
pelgalt mõne omavalitsuse esindaja isik-
likku arvamust ja selles pole mingisugusel 
kujul analüüsitud majanduslikke, kultuu-
rilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale 
avalduvaid mõjusid.

Uuringu kokkuvõttest selgub aga 
peamine probleem ja tegemata jätmine 
laiemas plaanis; „Otepää vallas ei ole süs-
teemselt tööstusalade arendamisega tegele-
tud… pole teada, millised ettevõtted võiksid 
piirkonda tulla ja millised on nende vaja-

Vastulause Silver Rõõmussaare ja 
Rein Pulleritsu artiklitele 6. mai 
Otepää Teatajas

Tänaseks on möödunud piisavalt aega, 
et täiendavat infot omades objektiivselt 
tagasi vaadata mai alguses ilmunud ja 
poleemikat tekitanud Eesti Päevalehe 
artiklile ja veelgi teravamale poliitilisele 
reageeringule Otepää Teatajas.

Olen kogukonna esindajana osalenud 
kõikidel Hundisoo piirkonda puudutava-
tel koosolekutel ja kohtumistel. Siinkohal 
pean oluliseks ümber lükata igasugused 
valeväited ja kuulujutud, et grupp koha-
likke inimesi nõuab vineeritehase sul-
gemist. Mitte kunagi ei ole seda minule 
teadaolevalt nõutud ega öeldud. Seda, et 
eksisteerib teoreetiline võimalus tehase 
sulgemiseks palgi puuduse tõttu mainis 
ajakirjanikule küll vallavanem ja kinnitas 
tehase juht, tooraine puuduse tõi välja 
ka vallavolikogu esimees ise. Ka eelpool 
mainitud Eesti Päevalehe artiklis on just 
kogukonna esindajad rõhutanud, et nad 
ei ole tehase vastu.

Otepää on vaieldamatult turismilinn 
ja seda Eesti mõistes üsna ainulaadse 
kahe kõrghooajaga. Aga kindlasti on siin 
oluline koht ka aastaringselt stabiilset tööd 
pakkuvatel ettevõtetel ja seda tuleb väga 
hinnata. Kuid see ei tohi mitte kuidagi 
piirata sõnavabadust ja õigust teha ette-
panekuid ning viidata probleemidele, eriti 
kui nende lahendamisega ei tegeleta (mh 
on Otepää vallavalitsusel olnud kohustus 
koostada välisõhu mürakaart 2019. aasta 
ja müra vähendamise tegevuskava eelmise 
aasta 30. juuniks).

Planeerimisest

Üldplaneering on kõiki kaasava elukesk-
konna kavandamine, see on ühiskondlik 
kokkulepe ja mitte poliitiline otsus. Selle 
edukaks elluviimiseks on tarvis kogukon-
na toetust. 

Seejuures peab kohalik omavalitsus 

Planeerimise eripärad Otepääl vineeritehase näitel

planeerimise protsessis olema erapooletu, 
tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas 
avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid 
vastavalt planeerimise põhimõtetele ning 
kohtlema kõiki asjaosalisi ühtmoodi. Aru-
saadavalt on erimeelsuste lahendamine 
keeruline ülesanne ning esmalt jäigi mulje, 
et puudub tahe sellega tegeleda. Poolte 
kokkukutsumise asemel koostati kiirelt 
poliitiline deklaratsioon tehase laiene-
mise toetuseks, sh tootmise laiendamise, 
mida kaks nädalat varem nimetati Otepää 
Teatajas lausvaleks. 

Tuleb tunnistada ja tunnustada, et 
tänaseks on suhtumine muutunud ning 
osapooltel on võimaldatud korduvalt 
kohtuda, mida on saatnud ka mõninga-
ne edu.

Vastuolud planeeringutes

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on nii 
Rummu kui Hundivälja kinnistu maa-
kasutuse otstarve puhkemaa, haljasala 
ja parkmetsa maa, mis täidab ökoloo-
gilise puhvertsooni ülesannet, vältides 
tootmisest tulenevate võimalike negatii-
vsete mõjude kandumist naaberalade-
le. Mõlemad üldplaneeringut muutvad 
detailplaneeringud on aga ristivastupidi-
sed senisele maakasutuse otstarbele ning 
üldisele põhimõttele, et tööstus planeeri-
takse piirkondadesse, mis ei piirne elamu 
ega tundlike aladega. Samuti on 2018. 
aasta Otepää valla elanikkonna küsitluses 
ühe peamise probleemina korduvalt välja 
toodud häiringud UPM-Kymmene teha-
sega seonduvalt. Seega on ilmselge, miks 
üle 100 Otepää pere esindaja on andud 
allkirja sellisel kujul tööstuse laiendamise 
vastu.

Iga planeering peab olema kõigile 
üheselt arusaadav ega tohi olla mitmeti 
tõlgendatav. Kui raierahust tulenev 
vajadus luua võimalused suurema too-
rainemahu varumiseks ja hoiustamiseks 
on arusaadav ja mõistetav, siis Tehase 
ja Rummu kinnistu detailplaneeringu 

dused“. Ilmselgelt ei sobi rasketööstus 
turismilinna elamute vahele ja siinkohal 
tuleks mõelda vajadusele ja võimalustele 
laiemalt, olgu selleks siis äri- ja kauban-
duspinnad või hoopis midagi innovaati-
lisemat, näiteks Otepää oma Cleveron.

Lõpetuseks

Kindlasti ei tohiks antud piirkonda aren-
dada ilma selge visiooni, asjakohaste 
mõjude hindamise ja kogukonna toetu-
seta, mis on eduka üldplaneeringu elluvii-
mise aluseks. Loodan, et ka peale valimisi 
jätkub avalik ja läbipaistev osalusprotsess 
planeeringu koostamisel. Samuti kutsun 
kõiki praeguseid ja tulevasi volikogu liik-
meid ning kogukonda laiemalt aktiivselt 
üldplaneeringu protsessis osalema ja oma 
seisukohti avaldama. Just nii saame kaasa 
rääkida millised saavad olema peamised 
arengusuunad Otepää vallas järgmised 
10-15 aastat.

kristJan rEBanE
ettevõtja otepäält

O  T  E  P  Ä  Ä

Kandideerin Otepää vallavolikokku, sest 
mulle on oluline valla areng ja inimeste heaolu.
"Otepää on Eestimaa looduse pärl, spordimeka 
ja Eesti Lipu sünnikoht"
Soovin, et Otepää nimi kõlaks kaugele. 
Et räägiksime uhkusega oma kodukohast ja 
meie tegemistest. Oleksime aktiivsed ja 
tegusad, uute algatuste esilekutsujad 
ja suunanäitajad. Samuti soovin, et 
meil jätkuks hasarti Otepää arendamisel.

Süvenemata antud artikli sisusse, millest kumab vastu saabuvate valimiste 
sära tahaksin vastata järgnevalt.

Igasuguse omavalitsuse aluseks on tema inimesed. Ja inimestel on taht-
mine elada kohas, kus leidub ka tööd. Otepää vineeritehases leiab tööd u 
130 OTEPÄÄ valla kodanikku ja 120 kodanikku naabervaldadest.

Tänu tehasele laekub valla eelarvesse igal aastal ligikaudu 300 000 eurot 
otsest maksutulu, lisaks sellele on kohaliku majanduse tarbimist suuren-
dav mõju hinnanguliselt umbes 6,6 miljonit eurot. Vägagi muljetavaldav. 
Samas julgen ma arvata, et tänu tähelepanelikele kodanikele on Otepää 
vineeritehas üks enim uuritud, puuritud ja mõõdetud tehas Eesti Vabarii-
gis. Tean ka, et mõõtmistulemuste põhjal vastab ettevõtte tegevus Eesti 
Vabariigis kehtivatele normidele. Sellest tulenevalt jään oma maikuus 
välja öeldu juurde.

EDU TEILE TEIE TEGEMISTES VINEERITEHASE KOLLEKTIIV!

lugupidamisega 
rEin PullErits

otepää vallavolikogu esimees
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Loodusprojekt Puka Lasteaias

Möödunud õppeaastal sai Puka Lasteaias 
alguse huviharidusprojekt „Väike aednik”. 
Selles osalesid Sipsikute ja Põngerjate rühm. 
Projekti eesmärk oli anda lastele täiendavaid 
teadmisi õppekava „Mina ja keskkond” vald-
konnas, kujundada lastes arusaam, et inimene 
on osa loodusest, loodust tuleb hoida, kaitsta 
ning looduses peab valitsema tasakaal. Tege-
vused toimusid alates septembrist 2020 kuni 
septembrini 2021. Projekti raames tegime 
õppeaasta jooksul  õppekäike ja väljasõite tallu, 
loodusesse. Nende käigus said lapsed teadmi-
si loomadest, taimedest ja loodusest laiemalt. 
Lõpetasime projekti käesoleval kuul.   

Seekordses artiklis kajastan lähemalt ühte 
osa projektitegevusest lasteaia territooriumil.

Projekti üks osa oli puussepa kanda, kelle 
käest lasteaed tellis mõlemale rühmale kaks 
paraja suuruse ja kõrgusega taimekasti. Aitäh 
onu Üllarile! Tema tehtud kastid paigutasime 
aeda nii, et saime ka rühma aknast neil pilku 
peal hoida. 

Päris raske töö oli kastidesse mulla tassimi-
ne. Eks need taimekasvatamise eeltööd olegi 

aeganõudvad. Külvamine, istutamine on aga 
iseenesest juba huvitav ja tore – mida, kuhu ja 
kui palju, kui tihedalt? Seemned on ka nii eri-
nevad – suuremad, pisemad ja veelgi pisemad! 
Kas nendest kröömikestest tõesti ehtsad aed-
viljad kasvavad? Kõik see kraam sai korralikult 
mulda paigutatud ja ära kastetud. Nüüd jäi suur 
ootus. Millal ometi taimehakatised nina mullast 
välja pistavad? Nädalapäevad hiljem tärkavadki 
esimesed rohelised liblekesed. Tulevad! Läksi-
dki kasvama! Päriselt!

Lapsed, nii suuremad kui väiksemad, olid 
agarad kastekannudega toimetama. Tegevuse 
käigus jälgiti taimede kasvu, õpiti neid pealsete 
järgi eristama ning juhatati üksteisele, kus kastis 
keegi kasvab.

Me ei piirdunud siiski ainult aedviljade 
seemnete mahapanekuga. Et taimekastides ka 
õiteilu oleks, tõid lapsed ja õpetajad ise kodust 
kaasa mõned lilletaimed: kressid, daaliad, 
astrid, pegooniad.

Projekti käigus said lapsed oma käega 
külvata seemneid, istutada taimi, jälgida nende 
kasvamist, järjepidevalt kasta. Saadi teada, mis-

sugused näevad välja erinevate taimede lehed, 
hiljem ka viljad – nende värvused, suurused, 
maitsed. Suvel sai juba sibulapealseid võtta ning 
herneid maitsta. Siis valmisid maasikad. Väike-
sed Sipsikud panid vastu sügist ka teistkordselt 
sibulad maha. Eks ise tegutsedes kinnistuvadki 
uued teadmised  paremini. 

Ühel hilissuve päeval avastasime kaalika 
lehtedelt tegutsemas kapsaussid. Küll neile 
maitsesid need lehed! Ja täiesti uskumatu, et 
niisugustest aplatest röövikutest saavad peale 
nukkumist kevadel hoopis kaunid liblikad!

Tänaseks päevaks oleme kogu saagi üles 
võtnud ning salve pannud. Saime igast köögi-
vilja liigist natuke: porgandid, kaalikad, puna-
peedid, füüsalid, sibulad, kartulid. Tomatid olid 
siiski veel rohelised. Ka kõige suurema nunnu, 
toreda oranži kõrvitsa,  veeretasime lasteaia 
kokatädile keldrisse.

Meie väikesed aednikud on saanud jälle kil-
lukese teadmisi ja oskusi juurde.

Põngerjate rühma õpetaja EnE HaaBoJa
Foto: kElian oras

O  T  E  P  Ä  Ä

Aedlinna rahvas on kaks aastat tegutsenud selle nimel, et lastel 
oleks oma spordi- ja mänguväljak. Selleks asutati 2020. aastal 
viie tegusa kohaliku naise: Maris Froschi, Maarja Raua, Sirgid 
Rõõmussaare, Luule Saare ja Tiiu Hõraku eestvedamisel MTÜ 
Otepää Aedlinn. 

Tänaseks on 15-liikmeline ühing korraldanud üritusi ja talgupäevi, 
edukalt osalenud kogukonna toetusmeetmete projektitaotluste 
voorudes. 

Laste ja noorte vaba aja sisustamiseks rajati eelmisel aastal 
Pühajärve rannapargis Aedlinna arena kõrval ronimislinnak ja  
madalseikluspark, sel aastal täienes mänguväljak mitme huvipak-
kuva elemendiga. 

Septembrikuus valmis spordihuviliste seas populaarne tänava-
korvpalli plats. Investeeringut toetasid EAFRD MAK 2014–2020 
LEADER meetme raames ja Valgamaa Partnerluskogu (9496,80 
eurot), EKRE, Isamaa ja Keskerakond (2020. a nn katuseraha sum-
mas 2434,19 eurot) ning Otepää Vallavalitsus (kogukondliku aren-
dustegevuse kaasfinantseerimise  toetus summas 949 eurot). 

Ootame Teid liituma meie kogukonnaga!
   Otepää aedlinn
   otepaa.aedlinn@gmail.com 

MtÜ otepää aedlinn projektijuht 
Maris FrosCH

Otepää aedlinna tegusate naiste 
ettevõtmisel kerkis kaasaegne 
mänguväljak

Otepää Teatajas nr 15 kirjutas vallavanem, 
et „üks tubli ehitusspetsialistist volinik võitles 
kuni viimase tunnini“ Puka koolile kasutusloa 
andmise vastu. Kuna Otepää vallavolikogus 
teisi ehitusspetsialiste pole, siis muidugi on 
silmas peetud Raivo Nurmetut.

Juhin vallaelanike tähelepanu sellele, et val-
lavolinikul pole mitte ainult õigus, vaid suisa 
kohustus teostada vallavalitsuse tegevuse üle 
poliitilist järelevalvet. Ehitusspetsialistina oskan 
ka näha ilusa jutu taha ehk suudan tuvastada 
Potjomkini külasid, mida Otepää vallas on kas 
rumalusest või kasuahnusest eriti viimaste aas-
tatega kerkinud hulgi.

Valla ülesanne peaks olema tagada, et 
ükskõik mis rajatis saaks ehitatud nõueteko-
haselt. Otepää praeguse võimu käitumine aga 
viitab selgelt korruptsioonile. Probleemse kes-
kväljaku puhul on pärast riigihanget vahetatud 
materjalid odavamate vastu ning hoitud seega 
materjali pealt kokku umbes 300 000 eurot. Kas 
keegi on nii naiivne ja arvab, et kokkuhoitud 
raha jagatakse kõigi vallaelanike vahel?

Puka uue koolihoone ehitusega on sama 
lugu. Piisab, kui lugeda Puka kooli ehituspro-
jekti ekspertiisi, mis lõpeb tõdemusega: „Ehi-

Vastulause
On pisut üllatav, et Raivo peab ennast volikogu ainuke-
seks ehitusspetsialistiks. Tegelikkuses on neid volikogus 
teisigi ja isegi üks Raivo koolivend on volikogus ja Raivo 
teab seda hästi. Nagu me nüüd Raivo Nurmetu vastulau-
sest teada saame,  siis tema enda kinnitusel on ta tõesti  
olnud see „vägev kangelane“, kes kõik need neli aastat 
on pühendunult võidelnud oma valla ja oma valla ini-
meste vastu. Hoidmata selleks kokku aega ja raha. Tema 
„püüdliku töö“ tulemusena on saadetud palju asju lisa-
kontrollimisse ja tehtud palju kära, kuid  tegelikkuses  
pole kaebustel erilist sisu olnud. 

Vald on pidanud tänu kaebajale tegema tublisti mõtte-
tuid  lisakulutusi. Hetkel siiski veel on väga vara rääkida 
konkreetsetest  summadest, millest oleksime  projekti-
de raames ilma jäänud. Kaebusi on esitatud  rohkesti ja 
nende laviin ei näi vaibuvat. Lõplikke võite valla üle ja 
rahalisi kaotusi  ei ole tal  aga ette näidata. On vaid kae-
buste kaebused ja üht ekspertiisi teisega ümberlükkavad 
ekspertiisid.  

Hiljuti laekus valda avalik kiri,  kus Raivo Nurmetu 
väidab, et volikogu esimees Jaanus Barkala on Pukas 
toimunud volikogu istungil tunnistanud, et keskväljaku 
kivid on kehvalt paigaldatud. Tegelikkuses saavad kõik 
huvilised protokollist veenduda, et volikogu esimees ei 
viibinudki üldse sellel volikogul, vaid oli hoopis haige. 
Huvitav, kuidas küll sai ta siis midagi keskväljaku kivide 
kohta  väita? 

Vastulause Raivo Nurmetule  
tusprojekt ei vasta esitatavatele nõuetele ja 
ekspertiisis käsitletud projektide alusel ei saa 
ehitada nõuetekohast ehitist.“ Ametkondadele 
esitatud projekt ja tegelik tulem erinevad tei-
neteisest nagu öö ja päev, sest nii on „majan-
duslikult Tellijale kõige optimaalsem“. Paraku 
võib Puka uus koolimaja kujutada praegu ohtu 
koolipere tervisele ja isegi elule. Just seetõttu 
– mitte põhjusel, et ehitusspetsialistist volinik 
kaebas – pole sööklale ja võimlale antud siiani 
kasutusluba. Koolipere sööb lõunat kitsas kori-
doris kes kus, sealhulgas põrandal ja aknalau-
dadel. Sportida saab esialgu ka õues – aga 
kui kaua veel? Mööblihange ja -tarnimine on 
veninud mitte kaebuste pärast, vaid valla „spet-
sialistide“ endi süül.

Otepää vallajuhid peaksid endale selgeks 
tegema, et kui nad ise ei suuda tagada nõuete-
kohast ehitamist, siis tekivadki viivitused, alga-
tatakse järelevalvemenetlused ning järgnevad 
ettekirjutused ja karistused. 

Mina jälgin ka edaspidi, et valla maksumaks- 
ja raha kasutataks arukalt ning ehitatakse val-
lakodanike, mitte vallavõimu huve ja heaolu 
silmas pidades.

raivo nurmetu
otepää vallavolikogu liige

Puka võimla ja söökla olid kenasti kasutusel 40 aastat 
aga nüüd ühe torujupi pärast ei tohi kasutada… nalja-
koht. Selle artikli ilmumise ajaks on söökla ja võimla juba 
kasutuses. 

Kokkuvõtvalt sooviksin  kõigil soovijatel tutvuda minu 
eelmiste Otepää Teatajas ilmunud kirjutistega, kus  kõik 
segased teemad on ausalt ja konkreetselt kajastatud.

Jaanus Barkala
vallavanem

Uus perearst Triinu-Kreete Mägi 

Dr. Triinu-Kreete Mägi asus tööle 1. septemb- 
rist Sangaste Perearstikeskusesse. 
Alates oktoobrist alustab ta vastuvõttu ka 
Otepää Tervisekeskuses.

Vastuvõtule saab registreerida 
tel. 7690388 (Sangaste PAK) 
ja
tel. 7668560 (Otepää TK registratuuris).
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Otepää jalgpallurid esindasid 
taas Eesti koondist

21. septembril tegi Eesti noormeeste U15 koondisedebüüdi Ruu-
ben Jaagant, mängides U17 eliitliiga kohtumises Võru Heliose 
vastu. U15 koondis võitis mängu seisuga 5:1.

Samal päeval viis Joonas Sakkis kaptenina Eesti U16 koondise 
väljakule Saksamaal Leipzigis, kus mängiti Sachseni liidumaaga. 
Eesti võitis mängu skooriga 2:1. 

FC otepää

O  T  E  P  Ä  Ä

aegade suurimat teleülekannet Tehvandi laskesuus-
astaadionilt. Parema telepildi tootmiseks nihutatak-
se ka lasketiiru kaitseseinu.

Otepää laskesuusatamise maailmakarika etapi 
korralduskomitee esimees Aivar Nigol, ERRi juha-
tuse esimees Erik Roose ja teleülekande peapro-
dutsent Rivo Saarna kohtusid Tallinnas ja sõlmisid 
kokkuleppe ajaloolise teleproduktsiooni osas. Otse-
pilt, mida toodavad 30 kaamerat, jõuab nii staadio-
nipubliku ette kui kümnete miljonite fännideni üle 
kogu Euroopa. 

aivar nigol
otepää Mk-etapi korralduskomitee esimees

Üleskutse ettevõtjatele 

Hea ettevõtja!
2022. a 10.-13. märtsini toimuva laskesuusatamise 
MK-etapi korraldajad ootavad müüjaid võistluste 
publikualasse. 

Publikuala paikneb Valga mnt ning lasketiiru 
vahelisel alal. 

Selleks, et meie külalised saaksid erilise kultuuri- 
ja toiduelamuse, soovime kauplejaid, kes pakuvad 
kohalikku ja omanäolist, eestimaist toodangut. Nt: 
toidupakkujad, käsitöö- ja ehtekunst, disain.

Anna endast märku! 

aivar nigol
otepää Mk-etapi korralduskomitee esimees

Eesti laskesuusatamise Föderatsioon
tel. +372 506 4083

aivar.nigol@biathlon.ee 

Üleskutse esinejatele

Hea esineja, pillimees, tantsija, artist, 
välkidee autor!

Kui soovid osaleda Otepääl ajaloolise spordivõistlu-
se kultuuriprogrammis, on see Sinu võimalus! 

2022. a 10.-13. märtsini toimuva laskesuusatami-

se MK-etapi korraldajad ootavad esinejaid publi-
kualasse. 

Publikuala paikneb Valga mnt ning lasketiiru 
vahelisel alal. 

Selleks, et meie ise ja rahvusvahelised külalised 
saaksid erilise kultuurielamuse, soovime esinejaid, 
kelle etteaste on Eestit kõige ehedamast ja ägeda-
mast küljest esitlev ning siinsele kultuuriruumile 
omane. 

Anna endast märku! 

Evelin leima
otepää maailmakarika etapi kultuurikoordinaator

+372 527 2216
evelin.leima@biathlon.ee

Otepääl pole varem laskesuusatamise maailmaka-
rika etappi korraldatud, aga Otepää  korraldusko-
miteel on aastatepikkune kogemus rahvusvaheliste 
võistluste läbiviimisega. 

Võistluste korraldajatele on Rahvusvahelise Las-
kesuusatamise Liidu (IBU) nõuanded suureks abiks.

Juunis läbiviidud inspekteerimise ajal Otepääd 
külastanud BMW IBU maailmakarikasarja võistlus-
te direktor Borut Nunari jäi Tehvandi võistluskes-
kuse ja korraldajate ettevalmistustega väga rahule. 
Tema sõnul on Tehvandi võistluskeskus suurepärane 
ning seda ümbritsev loodus samuti. Ka korraldajad 
on hästi valmistunud. 

Suurema värskenduskuuri läbis Tehvandi juba 
poolteist aastat tagasi, kui rekonstrueeriti valgustust 
ja valmis meediatunnel koos abihoonetega. Hetkel 
lõpetatakse lasketiiru kaitseseinade nihutamine, et 
oleks võimalik paremat telepilti toota. Enne võistlusi 
tuleb luua mitmeid ajutisi lahendusi nagu hoolde-
ruumid, lisatribüünid ja telgid. 

Laskesuusatamise hooaja algus on varsti käes. 
Assar Jõepera ja Aivar Nigol kohtusid septembri 
alguses Münchenis teiste alaliitude ja rahvusvahe-
lise liidu esindajatega, kus põhiteemadena käsitleti 
IBU tulevikku (Target 2026), suuremaid väljakut-
seid, eelarvet ja arengutega seotud küsimusi. 

Meile on tähtis teadmine, et oleme laskesuusape-
re liige ja koos saame teha suuri asju meie armasta-
tud spordiala hüvanguks.

IBU rahvusvaheliste vôistluste korraldajad kohtu-
sid aga hiljuti Bledis, Sloveenias. Oleme korraldaja-
tena jõudnud nn kõrgliigasse. Meilt oodatakse palju 
ja meiega arvestatakse. Võistluste korraldajatele on 
eeloleval hooajal väljakutseteks koroonaga toime-
tulek, et tagada sportlaste, võistkondade liikmete ja 
külaliste turvalisus. Samuti on rõhuasetus jätkusuut-
likul võistluste korraldusel. Esimest korda hinnatak-
se iga võistluse nn jalajälge. Laskesuusatajatele on 
oluline keskkonnahoid ning säästev ja keskkonda 
väärtustav käitumine. 

Laskesuusatajad valmistuvad hooajaks ja ajalooliseks 
maailmakarika etapiks Eestis

Palju panustab rahvusvaheline liit ala tuntuse 
tõstmisele ja kommunikatsioonile. Näiteks eeloleval 
hooajal on fännide kasutuses täiesti uus platvorm, 
mille abil on mugav kasvõi telefonist võistluste üle-
kannet jälgida. Pikaaegne hea koostöö on rahvus-
vahelisel liidul EBUga võistluste teleülekannete 
tootmisel ja edastamisel.  

Viimasel tööpäeval Sloveenias oli Otepää korral-
duskomiteel sisukas kohtumine EBU esindajate-
ga. Otepää MK 2022 vôstlustest toodame koostöös 
ERRiga telepildi Eurosporti. Info kohaselt kajastab 
vôistlust 6-8 telekanalit ja oodata on umbes 200 tele-
töötajat muust maailmast. 

BMW IBU laskesuusatamise maailma-
karika etapp Otepääl

Eeloleval talvel, 10.–13. märtsil kogunevad maailma 
tipplaskesuusatajad Otepääle, kus toimub Baltiku-
mis esimene BMW IBU laskesuusatamise maail-
makarika etapp. Ühtlasi on tegemist  seni suurima 
Eestis toimuva laskesuusavõistluse teleülekandega.

Neljal võistluspäeval on kavas sprint, ühisstardist 
sõit, segateade ja paarissegateade. Piletimüük on toi-
munud aktiivselt, tiirutribüünile jagub veel pileteid, 
aga tasub kiirustada parimate kohtade nimel ja pilet 
juba täna ära osta. Võistlust on võimalik jälgida ka 
rajalt, kuhu saab soetada pileti soodsamalt.

Piletimüügi edukas algus on olnud korraldajatele 
väga positiivne üllatus. Publikuhuvi on hoolimata 
praegu maailmas valitsevast keerulisest ajast mär-
kimisväärne. Praegu on pileteid soetanud valdavalt 
eestlased, kuid etapile oodatakse ka vähemalt sama 
palju külalisi välisriikidest, kokku ligi 12000 pealt-
vaatajat. Laskesuusatamisest on tänu ETV ülekan-
netele saanud eestlaste jaoks talve lahutamatu osa 
ja nüüd on kõigil võimalus maailma absoluutseid 
tippe oma silmaga näha. Laiemale publikule val-
mistab Otepää maailmakarika etapi korralduskomi-
tee koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga ette läbi 

Vasakult: ELSF juhatuse liige Aivar Nigol 
ja IBU president Olle Dhalin presidentide 
kohtumisel Münchenis 

VALGAMAA XIV SPORDIVETERANIDE 
SPORDIPÄEV ja VALGAMAA SPORDI-
VETERANIDE SELTSI 35. 
AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

23. oktoobril, avamine kell 10.00 Valga Spordihallis, J. 
Kuperjanovi 36, Valgas.

Kell   9.00     LASKMINE
Kell 10.00     MALE
Kell 10.00     NOOLEVISE
Kell 10.00     KORVPALLI VABAVISKED
Kell 10.00     VÕRKPALL
Kell 14.30     AUTASUSTAMINE
Kell 15.00     MEELEOLUMUUSIKA KONTSERT
Kell 15.30     SELTSKONDLIK KOOSVIIBIMINE

EELREGISTREERIMINE (SOOVITAVALT KUNI 18.10.21) 
LEINI KIRSIMÄE TEL 51 983404

INFO: ÜLO MERE TEL 52 90854; MATI RAUDSEPP TEL 
55628537.
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Mitmekordsele maailmameistrile Alfred Kukele avati mälestuskivi

Tänavu möödus 115 aastat mitmekordse laskespor-
di maailmameistri ja Argentiina karika võitja Alfred 
Kuke sünnist. 3. oktoobril avati Pedajamäe külas tema 
mälestuskivi. 

Mälestuskivi rajati maailmameistri sugulaste Jaan, 
Andres ja Ainar Kuke eestvedamisel ning koostöös 
Otepää Vallavalitsusega.

Kohal olid Alfred Kuke sugulased, Kaitseliidu 
Otepää Malevkonna ja Valgamaa Maleva liikmed ja 
Naiskodukaitse Valga maakonna ringkonna liikmed. 
Kohal oli ka Kaitseliidu ülem ja Eesti Laskurliidu pre-
sident kindral Riho Ühtegi ning Kalle Eller, esimene 
Kaitseliidu ülem Eestis peale taasiseseisvumist. Kivi 
õnnistas EELK Sangaste koguduse diakon Tanel 
Meiel.

„Alfred Kuke mälestuskivi avamisega sai likvidee-
ritud pikaajaline võlg oma kangelase eest. Eestis tege-
letakse praegu vähe laskespordiga, aga ma loodan, 
et meie oma kangelaste mälestuse põlistamine inspi-
reerib noori sportlasi selle alaga tegelema,“ märkis 
Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

„Kaitseliit püüab täna igati arendada laskesporti, 
meil on kõige rohkem lasketiire,“ sõnas Riho Ühtegi. 
„On muljetavaldav, kuidas tolleaegsetes piiratud tin-
gimustes treenides tulid sellised saavutused, meil on 
maad, kuhu minna! Tänan kõiki, kes aitasid püstitada 
mälestuskivi ühele Eesti suurkujule. “

Alfred Kukk sündis 4. veebruaril 1906. aastal 
Otepää vallas, toonases Saare (Sepa) talus. Tema isa 
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Tiina, Andres ja Mariin, Reilika, Esmar ja Teele, Indrek, Jana ja Heleen, 
Donald, Siret ja Jasper, Liina, Mihkel ja Viiu

Johannes Mihkelsoni Keskuse projekt  
“Noored unistuste töökohani”  toetab 
tasuta noori

Noored vanuses 16 – 29 aastat, kes ei õpi ega ei tööta saavad toetavaid 
teenuseid Johannes Mihkelsoni Keskuse kaudu. Projekti tegevused on väga 
mitmekesised ning suunatud noorte paremaks toetamiseks. Varasematest 
kogemustest saab esile tuua väga head tagasisidet saanud töö- ja sotsiaal-
sete oskuste koolitus, mida viivad läbi oma ala vaieldamatud spetsialistid, 
kes aitavad noortel saavutada vajaliku enesekindluse ja arendada sotsiaalseid 
oskusi. Lisaks on mitmeid toetavaid ja elukvaliteeti tõstvad teenuseid: 
tugiisikuteenus, võlanõustamine, karjäärinõustamine, psühholoogiline nõus-
tamine, sõltuvusnõustamine, erialane koolitus ja tööpraktika.  Toimuvad 
õppekäigud koolidesse ja ettevõttetesse. Koolitusel ja praktikal osalemisel 
saab noor sõidutoetust ja stipendiumit. Kõik teenused on noortele tasuta. 

Johannes Mihkelsoni Keskus on usaldusväärne partner kohalikele omava-
litsustele noortele vajalike teenuste tagamisel. JMK-sse saavad pöörduda 
Põlva valla, Valga valla, Tõrva valla, Otepää valla, Võru valla, Rõuge valla 
ja Kanepi valla noored vanuses 16-29. 

Lisaks on projekt toeks omavalitsuste Noortegarantii tugisüsteemi toeta-
miseks.  Kõigil kohalikel omavalitsustel üle Eesti on võimalus saada teada 
enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda 
neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks. Ko-
halike omavalitsuste juhtumikorraldajad kontakteeruvad noortega riiklikest 
registritest saadud andmete põhjal. Noore jaoks on oluline teada, et ta 
saab e-kirja pealkirjaga “Noortegarantii tugisüsteemi võimalused”, kus tal 
on võimalus vastata kirjas oleva lingi kaudu, kas ta soovib või vajab tuge. 

Info projekti kohta Johannes Miheklsoni Keskuse kodulehelt www.jmk.
ee, facebookis ja instagrammis. Tule ja muuda oma tulevikku! Või kirjuta 
marina.piirisild@jmk.ee. KIRJUTA MEILE JULGELT JA KOHE!

Õnne, tervist eluteele!

5. septembril 2021. a toimus Kappermäe 
seltsimajas traditsiooniline üritus „Tere 
kool“. Meie külades teevad esimesi samme 
Elukoolis:

HELEEN KUKK
VIIU RÜNKLA
JASPER DORCH
MARIIN HERMASTE
TEELE NARUSKI

Imearmas Teid kõiki üle vaadata rõõmsate 
vanemate seltsis Meie Kappermäel!

Heleen hüüdis: “Hei, hei! Siin me oleme, 
seltsi titepere!“

Ülejäänutega silmast-silma ei saanudki 
kohtuda. Tudu-Tuvi, Jõu-Jass, Une-Mati ja 
Kasvu-Kati andsid neile veel tekititade ole-
misrahu. Isiklikult tutvume siis hiljem!

Vanaema ning vanavanaemana olen 
õnnelik, et  ELU LÄHEB IKKA EDASI. 
Vaatamata covid’i  kabuhirmutamistele jul-
getakse elada ning isegi sünnitada!

Elagu MEIE AJA kangelannad mesila-
semadena oma pere kaisus!

 aili naruski,
foto: PillE kangur

oli tunnustatud külasepp. Koos vanemate 
vendade Elmari ja Arnoldiga õpiti Vana-
Otepää algkoolis.

Kooliraha vähesuse tõttu võimaldati 
edasiõppimine Otepää gümnaasiumis vaid 
nooremal vennal Alfredil, kes lõpetas güm-
naasiumi 1926. aastal 3. lennu koosseisus. 
Seeejärel läks Alfred õppima Tallinna Tondi 
sõjakooli.

Tegevus jätkus armeeteenistuses Valgas.
Alfred Kukk oli spordihuviline noormees, 
ning sõjaväeosas suunati tema huvi las-

kespordi radadele. Ta kuulus aastatel 
1931–1939 Eesti koondisse. Võitis 1937. 
a MM-võistlustel meeskondlikult 5 kulda: 
vabapüssist 3 × 40 lasku (Argentina karikas, 
MR 5526 silma), 40 lasku põlvelt, püsti (MR 
1752 silma) ja lamades ning väikepüssist 40 
lasku püsti (MR 1852 silma). 

Teise maailmasõja aastatel tuli Alfred 
Kukel teenida Nõukogude armees. Ta tõusis 
kindral Lembit Pärna adjutandi kohale. Ta 
sai aga tunda usaldamatust ja salakaebus-
te tagajärgi, mis viis ta vangina kümneks 

aastaks NSV Liidu põhjapiirkonna söekae- 
vandustesse, kust tal õnnestus vabaneda 
alles 1956. aastal. Vanaduspäevad veetis 
Alfred Kukk Otepää mail, elas Pühajärve 
aedlinnas, kohtus sageli Otepää keskkooli 
spordilembeliste õpilastega, võttis osa ühis-
kondlikust tööst.

31. oktoobril 1981. aastal maailmameister 
suri. Alfred Kukk on maetud Otepää uuele 
kalmistule.

 Monika otrokova,
foto: valJu aloEl
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Head und sul viimses unes,
head teed sul viimsel teel.

AKSEL ANDRESSOO

Südamlik kaastunne Astrale
abikaasa lahkumisel.

Aivo perega

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

Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968   

Otsime töötajale 1-2 toalist üüri-
korterit või majaosa Otepääl, so-
bib ka ahiküttega variant.
Tel. 5051015 või 58531779.

Bergermaster OÜ võtab tööle au-
toremondilukksepp/mehaaniku. 
Täistööaeg, lepinguline. CV ja pal-
gasoov saata bergermasterou@
gmail.com

Soovin üürile võtta 2-toalist kor-
terit Otepääl. Tel. 58778526, Kadri

Müüa 2-toaline korter Lille tn. 
Üp.36 m². 1. korrus. Tel. 529 4294

17.10 kell 9-15 Sügislaat Otepääl 
Maxima poe taga. T. 56618707

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

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

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

Aeg annab, aeg võtab
aga mälestused jäävad…

Mälestame endist võõrkeele 
õpetajat ja ringijuhti ning

avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

AINO JOOSEPSON
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

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

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Meil kõigil on oma lugu
millest kord saab ajalugu.
Mälestuste päikesekullas

jääb ta ikka teiega.

Südamlik kaastunne Karinile
perega isa ja vanaisa

VLADIMIR BABIN
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Konsumist 

Värske vihm viib viimsedki valud, tuu-
lehoog tõuseb ja lendu läeb hing.

(T.Urb)

AKSEL ANDRESSOO

Sügav kaastunne Astrale 
abikaasa ja Koidulale õemehe 

kaotuse puhul. 

Mälestavad:Tiiu ja Marje

AKSEL ANDRESSOO 
26.01.1934 - 24.09.2021

AINO JOOSEPSON 
07.04.1925 - 26.09.2021

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

Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe.

 
Südamlik kaastunne 
Juhannesele kalli õe

RESEEDA VIJARI
surma puhul.

Silvia ja Marju

ELDUR VUTT 
20.08.1949 - 01.10.2021

AINO KARASK 
16.01.1932 - 24.09.2021

Südamlik kaastunne Astrale 
kalli abikaasa

AKSEL ANDRESSOO
kaotuse puhul.

Valdeko, Tõnu, Kalev, Vaike, 
Vaida, Hilja, Aili, Maila, Külliki

Mälestame kauaaegset
head naabrit

VELLO TÄMMI

Südamlik kaastunne lähedastele.

Perekond KUTSAR

Kesk sügist ja päikesekulda,
läks sinna, kust tagasi ei tulda...

Sügav kaastunne Tõnule perega

VELLO TÄMM`i

kaotuse puhul.

Sõbrad: Marje, Valdur, 
Kaja ja Boris

JUTA TREES 
29.12.1940 - 04.10.2021

Lahkunud on minu ema 

ELL KIHULANE 

Urni tema põrmuga muldasängi-
tamine toimub Otepää surnuaias 

16. oktoobril kell 12.00.

Tütar Piret

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Südamlik kaastunne Karinile 
perega armsa vennanaise

HELLE TIGASSONI 

lahkumise puhul.

Mälestavad Mare ja Arno

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea. (D.Kareva)

Südamlik kaastunne Heljole, 
Kristjanile, Evile, Tõnule ja Avole 

perega kalli 

VELLO TÄMMI
surma puhul. 

Mälestavad Eha, Mareta, Jaan, 
Mare ja Arno

Südamlik kaastunne Astrale 
kalli abikaasa 

AKSEL ANDRESSOO 
kaotuse puhul.

Endised OÜ Nõuni 
Taimekasvatuse töötajadParmet AS

pakub tööd 
metallitööpingi operaatorile

ja tootmistöölisele. 
Lisainfo: väljaõpe kohapeal. 
Töökoht asub Otepääl. 
Töötasu kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
CV saata aadressile: cv@parmet.ee
Kontakttelefon: 56 483 746 Virve Parik

OTEPÄÄ 
KINNASPUNKT

Kasutatud kaubad 
Soomest (Vihtist)

AVATUD 
esmaspäeval 12-15, kolmapäeval 10-13,
laupäeval 10-13.
Lipuväljak 13 keldris (sissepääs hoovi poolt).
Lisainfo telefonil 5112471. 

Avaldame kaastunnet
Tõnu Tammele kalli poja

MADIS TAMME

kaotuse puhul.

Ain Fjodorov, Aares Fjodorov
Puka „Anna ära“ 

jagab tasuta 

riideid, jalanõusid 
ja kodukaupa
 
Puka alevikus 
pühapäeval, 24.10.2021 
ja 5.12.2021 a. kell 11-14.
 
Lisainfo telefonil 
56 48 53 27.

VELLO TÄMM 
05.08.1959 - 23.09.2021
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