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Vallavanem Jaanus Barkala sai
mõõga

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil

21. oktoober 2021

AMETLIK INFO
valla omandis olevatele katastriüksustele.

27.09.2021
n

Anti KNADEL OÜ-le ehitusluba Sihva külas asuval Las-

ketiiru kinnistul tiik-veehoidla rajamiseks.
n

Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba

Nüpli külas asuval Tehvandi kinnistul tugimüüriga lumelao
rajamiseks.
n

Anti Kurevere külas Lehe kinnistul asuvale ehitisele

(üksikelamu) kasutusluba.
n

Anti Kastolatsi külas Poti kinnistul asuvale ehitisele

(puurkaev) kasutusluba.
n

Anti üürile sotsiaaleluruum.

n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 160
Kinnitati kahe isiku hajaasustuse programmi lõpparuan-

ne.
n

Seati Otepää valla omandis olevale Vana-Otepää külas

asuvale Vana-Otepää haljasala kinnistule (registriosa nr
2596240, katastritunnus 63602:001:0053, pindala 4984 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa, edaspidi teeniv
kinnisasi) reaalservituut kanalisatsioonisüsteemi (kanalisatsioonitrass, septik ja imbväljak) ehitamiseks ning omamiseks
Vana-Otepää külas asuva Korruselamu 1 katastriüksuse koosseisus olevate korteriomandite kasuks.
n

Seati Otepää valla omandis olevale Vana-Otepää külas

asuvale Vana-Otepää haljasala kinnistule (registriosa nr
2596240, katastritunnus 63602:001:0053, pindala 4984 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa, edaspidi teeniv
kinnisasi) reaalservituut kanalisatsioonisüsteemi (kanalisatsioonitrass, septik ja imbväljak) ehitamiseks ning omamiseks
Vana-Otepää külas asuva Korruselamu 2 katastriüksuse koosseisus olevate korteriomandite kasuks.
04.10.2021
n

Seati Enefit Connect OÜ kasuks sundvaldus tehnovõrgu

talumiskohustuse kehtestamiseks passiivse elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi ulatuses järgmistele Otepää

OKTOOBRI JUUBILARID
85

Aino Jepišova 			

80

Helbe Liivamägi 			
Riina Vipper			
Hele Saad 			
Viivi Vaalberg 			
Anne Zupping 			
Ülo Rannik 			
Aarne Hermann 			

75

Ilme Laas 			
Karl Vaher 			
Ilse Ivanova 			

70

Voldemar Pukk 			
Mare Pähn 			
Helken Sunts 			
Reet Puurits 			

n

Anti Mia Capital OÜ-le ehitusluba Vana-Otepää külas Lillepi kinnistul elamu püstitamiseks.

n

Anti MITTETULUNDUSÜHINGULE VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS ehitusluba Vana-

Otepää külas asuval Vana-Otepää mänguväljak kinnistul Vana-Otepää mänguväljaku välijõusaali
rajamiseks.
n

7. oktoobril

3. oktoobril
8. oktoobril
13. oktoobril
13. oktoobril
15. oktoobril
19. oktoobril
27. oktoobril

2. oktoobril
11. oktoobril
27. oktoobril

4. oktoobril
14. oktoobril
19. oktoobril
20. oktoobril

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

Anti Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL ehitusluba Otepää vallasiseses linnas

Kadaka tn 5 kinnistul külalistemaja ümberehitamiseks tingimusel, et päästemeeskonna infopunkti
juurde paigaldatakse päikesepaneelide märk.
n

Anti Udo Kangile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Pedapõllu kinnistul, 71 Rõn-

gu-Otepää-Kanepi tee kinnistul, 23237 Pedajamäe-Pühajärve tee kinnistul ja Tehase tn 15 kinnistul ning Pühajärve külas asuval Pedajamäe-Pühajärve tee kinnistul ja Tamme kinnistul vee- ja
kanalisatsiooni ühendustorustike rajamiseks.
n

eurot.
n

3. oktoobril toimus
Otepääl maailmameister Alfred Kuke mälestuskivi avamine. Selle
tseremoonia lõpus
kingiti rivi ees, lippude
lehvides kauaaegsele
ohvitserile ja Otepää
vallavanemale Jaanus
Barkalale maaväe
ohvitseri mõõk.
Jaanus Barkalal täitus käesoleva aasta kevadel 30 aastat kohusetruud teenistust, mille äramärkimiseks otsustasid vanad relvavennad seda tunnustada mõõga kinkimisega. Mõõga üleandjateks olid teiste seas ka esimene
Kaitseliidu ülem Kalle Eller ja praegune Kaitseliidu ülem kindral Riho
Ühtegi. „Mõõk on ohvitseri au“, sõnas mõõka üle andes Kalle Eller. Seejärel luges Riho Ühtegi ette mõõga tunnistuse ning andis pidulikult mõõga
üle. Mõõga võttis Jaanus Barkala vastu tänusõnade ja tõotusega: „Eesti
eest surmani!“.
„Olin väga meeldivalt üllatunud mõõka saades. See väga kõrge tunnustus vanade kaasvõitlejate poolt ning annab innukust seista ka järgmised
30 aastat kohusetruult oma maa ja rahva hüvanguks ning kaitseks. Oli
tõeline rõõm näha oma vanu kamraade, kellega me koos aastakümneid
tagasi alustasime Kaitseliidu ja kaitsejõudude taastamisega ning kellega
üheskoos Eestimaa kaitsel seismisel seovad meid pikad teenistusaastad,“
sõnas Jaanus Barkala. „Läbi ajaloo on mõõk olnud tõhus ja hinnaline relv
ning kõikides kultuurides relvade kuningas. Ta on sümboolne relv, mille
kandmine, millega tervitamine, mille loovutamine, pooleks murdmine või
alistunud vastasele tema mõõga alles jätmine väljendab sõnadeta, kuid
seda ilmekamalt, osapoolte suhet toimuvasse.“
Jaanus Barkala on üks Kaitseliidu ja kaitsejõudude taastajatest. Ta on
teeninud erinevatel ametikohtadel Kaitseliidus ja kaitseväes. Oma pika
teenistuse vältel on saanud ohvitseri auastmed algselt nii Eesti eksiilvalitsuselt, kui ka hiljem taasiseseisvunud Eesti Vabariigilt.
Kohusetruu teenistuse eest on teda autasustatud paljude erinevate tänukirjade, teenetemärkide ja medalitega. Viimased kaks aastakümmet on ta
olnud Kaitseliidu Valgamaa Maleva pealiku abi ja aktiivne reservohvitser.
Kaitseväe maaväe ohvitseri esindusmõõk on tänapäeval tseremoniaalrelv.
Selle teraviku paremale küljele on söövitatud militaarteemalised kaunistused ja Tallinna täisvapp ning vasakule küljele ornament Toompea lossi
kujutise ja Tallinna täisvapiga. Mõõga teramik on terasest. Teramiku käepidemepoolses osas paremal küljel on kolm riigivapi lõvi ning relva number,
vasakul küljel valmistajatehase kaubamärk. Mõõga käepide on kullatud.
Ohvitserimõõk numbriga 0001 kuulub Eesti Vabariigi Presidendile. Mõõk
on valmistatud Saksamaal, Solingeni relvatehases WKC.

Anti Simmo Suistele ehitusluba Kastolatsi külas asuval Kaarna kinnistul puurkaevu raja-

miseks.
n

Otsustati lugeda Nüpli külas Jaanioru kinnistul esitatud ehitusteatis nr 2111201/29157

teavitatuks nõudega, et enne ehitustöödega alustamist tuleb põhi- või tööprojekti staadiumis
ehitusprojektis ette näha korstna ümber (horisontaalselt ja vertikaalselt) mittepõlev soojusisolatsioonimaterjal vähemalt 6000 C ja mahukaaluga 100 kg/m3 ning koldesuu ette mittepõlevast
materjalist põrandakate, ukse servast 100 mm kummalegi poole ja ette 400 mm.
n

Otsustati lugeda Kolli, Põru, Plika, Vaardi ja Kuigatsi külasid läbiva Tartu - Valmiera 330

kV õhuliini ümberehitamiseks esitatud ehitusteatis nr 2111201/12350 teavitatuks nõudega, et
enne ehitustöödega alustamist tuleb põhi- või tööprojekti staadiumis ehitusprojekt kooskõlastada
Transpordiametiga.
n

Anda Otepää vallasiseses linnas Kase tn 11 kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.

n

Anda Otepää vallasiseses linnas Uus tn 2a kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.

n

Anda Pühajärve külas Tamme kinnistul asuvale ehitisele (majandushoone) kasutusluba.

n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 13. septembri 2021. a korralduse nr 2-3/617 „Puka

alevikus Kesk tn 13 asuva kinnistu enampakkumise tulemuse kinnitamine” punkti 2 lauseosa “ja
müügilepinguga samas notariaalaktis isikliku kasutusõiguse seadmise leping“.
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 26. aprilli 2021. a korraldus nr 267 „Kuigatsi

külas asuva Pihla kinnistu kasuks reaalservituudi seadmine“.
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 13. septembri 2021. a korralduse nr 2-3/618

„Kuigatsi külas asuva Pihla kinnistu enampakkumise tulemuse kinnitamine” punkti 2 lauseosa
“ja müügilepinguga samas notariaalaktis isikliku kasutusõiguse seadmise leping“.
n

Otsustati muuta alates 1. oktoobrist 2021. a URALIC Keskusega 16. veebruaril 2021. a sõl-

mitud äriruumi üürilepingut, lõpetades lepingu ruumi nr 314 osas.
n

Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 120 eurot.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 140 eurot.

n

Määrati Puka Kogukonnale 450 euro suurune ürituse korraldamise toetus Tallinna Ülikooli

ja Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud arenguprogrammi „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse
arendamine” sügis 2021 / kevad 2022 õppesessioonidel osalemiseks.
11.10.2021
n

Anti Andrei Grištšenkole projekteerimistingimused Päidla külas Vana-Anni kinnistul elamu

ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Evelin Paimetsale projekteerimistingimused Pedajamäe külas Marsina kinnistul elamu

ehitusprojekti koostamiseks.
Tekst ja foto:Monika Otrokova

n

Anti Magnar Orassonile projekteerimistingimused Mäha külas Bulandi kinnistul elamu

ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
n

Anti Rauno Jakobsonile projekteerimistingimused Nõuni külas Kase kinnistul elamu ehi-

tusprojekti koostamiseks.

Pühajärve Puhkpilliorkestri juhendaja Arno Anton sai teenetemärgi

n

Anti Sven Freibergile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas J. Hurda tn 38

kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Sten Šoisile projekteerimistingimused Arula külas Risti kinnistul elamu ja kahe abi-

hoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Heiki Einpaulile ehitusluba Nüpli külas Kivilossi kinnistul ärihoone rekonstrueerimi-

seks.

9. oktoobril toimus Estonia kontserdimajas Eesti Puhkpillimuusika Ühingu
aastakontsert. Pühajärve Puhkpilliorkester sättis samuti oma sammud koos
sõpradega Rõngust kontserdimajja, et kontserdil üles astuda.
Kokku esines kaheksa kollektiivi Eesti erinevatest paigust. Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester esitas dirigent Arno Antoni juhtimisel
Rameau, Schuberti, Moore ja Story loomingut.

n

Anti Mark Eiknerile ehitusluba Otepää külas asuval Ritsu kinnistul elamu lammutamiseks.

n

Anti Mark Eiknerile ehitusluba Otepää külas asuval Ritsu kinnistul majandushoone lam-

mutamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Sihva külas asuval Voki vkt 8 kinnistul Sihva küla mängu-

väljaku rajamiseks.
n

Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Nüpli külas asuval Tehvandi 2 kin-

nistul Tehvandi spordikeskuse välijõusaali rajamiseks.

Puhkpilliorkestri juhendaja Arno Anton pälvis Eesti Puhkpillimuusika
Ühingu teenetemärgi pikaajalise panuse eest puhkpilli muusika edendamisse.
Kristel Ilves
Pühajärve Puhkpilliorkestri liige

n

Anti Raudsepa külas Ööbiku kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.

n

Anti kolmele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 67,50 eurot.

n

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaasfinantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ

Otepää Aedlinn 949 eurot projektile “Tänavakorvpalliplatsi ehitus“; 1.2 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 208 eurot projektile “Välitelgi, laudade ja pinkide soetus“.
17. Määrati Otepää Külade Ühendusele 4000 euro suurune kogukondade koostöövõrgustiku

SÜNNID
Robin Frantz 			
Oscar Lepik 			

tegevustoetus.

Otepää Vallavalitsus
9. septembril
23. septembril

õnnitleb Arno Antonit teenetemärgi saamise puhul!

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

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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

18. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Kase tn 13 asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud
enampakkumise võitjaks 72 500 euro suuruse pakkumise teinud Lauri Hein.
n

Muudeti kuue 2021. aasta hajaasustuse programmi taotluse tingimusliku rahuldamise otsustes

määratud tingimuste täitmise tähtaegu.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 4. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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21. oktoober 2021

Valimiste tulemused Otepää vallas
Volikoguse pääsesid
Valimisliit Ühinenud Kogukonnad
Jaanus Barkala		
RAIVO KALDA		
Rein Pullerits		
Tatjana Laadi	
Jorma Riivald		
ANDRES ARIKE		
AIVAR NIGOL		
Marika Viks		
KAIJA TAMM			

Valijaid nimekirjades 		
		

Head kogukondade eestvedajad,
külavanemad!

Hääletanuid kokku 		

5446 				

3547 			

%
65.1

Andmed seisuga 19. oktoober.

292
192
180
106
98
75
60
59
56

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
ANTS FROSCH		
MARE RAID			
VALDO KARAVIN		

260
65
62

Eesti Reformierakond
KULDAR VEERE		
Heikki Kadaja		

128
100

9

3

2

1

1

1

Valimisliit
Ühinenud
Kogukonnad

Eesti
Konservatiivne
Rahvaerakond

Eesti
Reformierakond

Valimisliit
Sinu Otepää

ISAMAA
Erakond

Erakond
Eesti 200

71

Head Otepää linna elanikud!

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Isamaa Erakond
PEETER KANGUR		

90

Erakond Eesti 200
REIN-ERIK JÕE		

99

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad		
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond		
Eesti Reformierakond			
Valimisliit Sinu Otepää			
Isamaa Erakond 				
Erakond Eesti 200				
Eesti Keskerakond		
		

1619		
526		
494		
277		
241		
200		
174		

DETAILPLANEERINGUD
Otepää linnas Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 23. septembril 2021 otsusega nr 1-3/24 algatada Otepää vallasiseses linnas
asuva Hundivälja katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda ehitusõiguse määramist tootmishoonete püstitamiseks.
Detailplaneeringuala juhtotstarbeks kavandatakse tootmismaa. Terviklahenduse väljatöötamiseks kaasatakse
detailplaneeringu alasse Hundisoo tänav T1, Hundisoo tänav T2 katastriüksus ja Hundisoo tänav katastriüksuste osad. Planeeritava maa-ala pindala on ca 14 ha.
Algatatud detailplaneeringu puhul on tegemist Otepää valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Üldplaneeringu kohaselt asub Hundivälja katastriüksus valdavalt puhkemaa, haljasala ja parkmetsa ning
väikeses osas pereelamu maa juhtotstarbega alal.
Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut
sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist,
lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud
kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise või
algatamata jätmise otsus
tehakse eraldiseisva otsusena. Samuti kinnitatakse
detailplaneeringu lähteseisukohad eraldiseisva
otsusena. Täiendavate
uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu
koostamise käigus.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on
Otepää Vallavolikogu,
koostamise korraldaja
Otepää Vallavalitsus ning
koostaja selgub hankekorras. Otsusega on võimalik
tutvuda Otepää valla avalikus dokumendiregistris,
Ametlikes Teadaannetes ja
eelregistreerimisel tööajal
Otepää Vallavalitsuses.
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme
Kaurov, neeme.kaurov@
otepaa.ee, 7664820.

Planeeringuala piir (tähistatud oranžiga)

31. oktoobril lõpeb tegevustoetuste taotluste ja
ka esimese poolaasta ürituste toetuste taotluste
esitamise tähtaeg.
Tegevustoetused: hiljemalt 1. novembriks, mille
eesmärk on aleviku, küla, vallasisese linna asumi
vajalike tegevuskulude katmine.
Ürituse korraldamise toetused: hiljemalt
1. novembriks esimesel poolaastal toimuva ürituse puhul või 1. maiks teisel poolaastal toimuva
ürituse puhul.
Kaasfinantseerimise toetuse taotlus: hiljemalt
üks kuu enne projekti alguskuupäeva. Toetuse
andmise eesmärk on teistest fondidest taotletavate kogukonna elukeskkonda parandavate või
kogukondade vahelist koostööd soodustavate
projektide elluviimiseks vajaliku kaasfinantseerimine andmine.
Meeldetuletus: Kellel veel on esitamata üritustoetuste aruanded siis püüdke need ära teha.
Eeskirjad, korrad, taotluste ja aruande vormid
leiate Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee/
eeskirjad-ja-korrad-taotlused
Taotlused ja aruanded saata e-postiga: vald@
otepaa.ee. Vajadusel lisainfo: valdur.sepp@otepaa.
ee või 5137977.
Valdur Sepp
kultuurispetsialist

Valimisliit Sinu Otepää
ERMO KRUUSE		

3

9
3
2
1
1
1
0

45,9%
14.9%
14,0%
7,8%
6,8%
5,7%
4,9%

Käes on sügiskoristuse aeg. Koristatud lehed viiakse ära 23.10.-24.10.2021 ja 09.11-10.11.2021.
Palume SELLEKS AJAKS koguda prügikottidesse AINULT puulehed ja asetada kotid puulehtedega
oma maja aia taha. Palume kasutada kuni 150-liitriseid tugevaid prügikotte! JÄÄTMEID sisaldavaid
ja MAHTU ÜLETAVAID kotte ära ei veeta!
Lisainfo: tel. 515 9514 (Otepää Veevärk, Maire
Mehine).

Otepää linnas Ööbiku, Lõokese, Rukkiräägu, Kalmistu tee L1 ja Kalmistu tee L2
katastriüksuste detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 20. septembril 2021 korraldusega nr 2-3/619 algatada Otepää vallasiseses linnas asuvate Ööbiku, Lõokese, Rukkiräägu, Kalmistu tee L1 ja Kalmistu tee L2 katastriüksuste
detailplaneeringu koostamise. Terviklahenduse väljatöötamiseks on detailplaneeringu alasse kaasatud
Vana-Surnuaia katastriüksuse ca 600 m² suurune osa.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi planeeringualale täiendava ehitusõiguse andmiseks pereelamute ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Planeeritava maa-ala pindala on
ca 3,7 ha. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringuala juhtotstarve on pereelamu maa. Planeeritaval alal on kehtiv Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2010 otsusega nr 1-4-10 kehtestatud Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneering.
Algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Otepää avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja eelregistreerimisel tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Lossiküla külas asuvate Sangaste loss, Lossipargi ja Talli katastriüksuste detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 23. septembril 2021 otsusega nr 1-3/25 algatada Lossiküla külas asuvate Sangaste loss, Lossipargi ja Talli katastriüksuste detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda ehitusõiguse määramist Sangaste lossile maa-aluse juurdeehitise, Lossipargi katastriüksusel üksikelamute ja abihoonete ning Talli katastriüksusel parkla ehitamiseks. Planeeritav ala asub Lossiküla külas kultuurimälestise Sangaste mõisa park alal, hõlmates
u 14,5 ha suurust maa-ala.
Planeeritaval alal kehtib Sangaste Vallavolikogu 20. juuni 2006 otsusega nr 33 kehtestatud Sangaste
valla üldplaneering ja Sangaste Vallavolikogu 14. detsembri 2006 otsusega nr 60 kehtestatud Sangaste lossi ümbruse maaüksuste maa-ala detailplaneering. Algatatud detailplaneeringuga kaalutakse
muuta eeltoodud detailplaneeringut Sangaste lossi, Lossipargi ja Talli katastriüksuste osas. Kehtiva
detailplaneeringu kohaselt Sangaste lossi krundi kasutamise sihtotstarbed on majutushoonete maa,
kaubandus-, toitlustus-, teenindushoonete maa ning kontori- ja büroohoonete maa. Lossipargi katastriüksuse krundi kasutamise sihtotstarbed planeeringu järgi on: parkmetsa maa, haljasala maa ja
puhkerajatiste maa. Talli katastriüksuse krundi kasutamise sihtotstarbed on majutushoonete maa,
kaubandus-, toitlustus-, teenindushoonete maa ning kontori- ja büroohoonete maa.
Algatatud detailplaneeringu puhul on tegemist Sangaste valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, sest üldplaneeringu kohaselt lähtutakse Sangaste lossi mõisaansambli ümbruses ehitustegevusel Sangaste lossi ümbruse maaüksuste maa-ala detailplaneeringust.
Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist
hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsus tehakse eraldiseisva
otsusena. Samuti kinnitatakse detailplaneeringu lähteseisukohad eraldiseisa otsusena. Täiendavate
uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja Otepää
Vallavalitsus ning koostaja selgub hankekorras.
Otsusega on võimalik tutvuda Otepää valla avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes
ja eelregistreerimisel tööajal Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme
Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.
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Otepää valla riimkroonikud said
tunnustatud

Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481
22. oktoobril kell 19.00 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 järeltuleva 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 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: eventpeokorraldus@gmail.
com, +372 5628 2611
30. oktoobril kell 19.00 KULNO MALVA AKORDIONIMEDITATSIOONID.
Pärimusmuusik, akordionist ja muusikalooja Kulno Malva on valmis saanud kolmanda sooloplaadi “Akordionimeditatsioonid”.
Nagu plaadi nimigi vihjab, on see täis mõnusalt kulgevat ja rahulikku akordionimuusikat. Piletid müügil: Piletilevi.ee. Piletid
10€, sooduspilet (õpilane, tudeng, pensionär) 7€.
31. oktoobril kell 11.00 Õpituba: Jaapani tehnikas albumi valmistamine. Juhendaja: Triin Pannel. Kaasa võtta auguraud. Õpituba
kestab 4h. Osalustasu: 10€. Vajalik eelnev registreerimine:
56626481/ merle.soonberg@otepaa.ee.
7. novembril kell 12.00 Otepää valla sünnikirjade jagamine.
13. novembril kell 17.00 ISADEPÄEVA KONTSERT-AKTUS. Otepää
Naisselts koostöös Otepää valla ja Otepää Kultuurikeskustega
korraldab isadepäeva kontsert-aktuse. Kuulutatakse välja Otepää
valla „Aasta isa 2021“ laureaat. Muusikat mängib Laikrete perebänd. Humoorikat vahepala pakub LendTeatri etendus „Päev
isaga“. Isad ja lapsed valmistavad üheskoos küpsisetorti!
14. novembril kell 19.00 Comedy Estonia: Sander Õigus – „Kuues“.
Aasta 2021 sügisel jõuab lavadele üle Eesti Sander Õiguse uus
soolotund "Kuues"! Maailm võib põleda, aga see ei tähenda, et
tema üle naerda ei tohiks! Mõni ütleks, et isegi peab naerma.
Seega tundub rohkem kui sobilik taaskord Vabariigile üks ring
peale teha, et kõigi komöödiasõpradega nende koduteatrites
kohtuda! Show on soovitatavalt vanusele 16+. Kestab orienteeruvalt 2 tundi koos vaheajaga. Piletid müügil Piletilevis. Vaheajal
on võimalik külastada Kultuurimaja kohvikut.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
23.-24. oktoobril Tantsujuhtide kooli lõpetamine. Kell 18.00 algab simman. Tule kuulama, vaatama ja kaasa elama Lõõtsaväntsutajate
kontserdile. Üritus on tasuta.
13. novembril kell 20.00 SUUR KOLHOOSIPIDU. Meenutame aega,
kuidas sellel ajal inimesed pidutsesid. Nalja saab seal rohkem kui
rubla eest. Tantsuks mängib ansambel Nööp. Avatud on kohvik!
Pilet: 10€. PS. Palume peole tulla 70ndate stiilis riietusega.

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
23. oktoobril 11.00–14.00 Rahvamajade päeva raames võimalik külastada Puka Kultuurimaja ja tutvuda maja võimalustega ning
oma silmaga näha, kuidas käib ettevalmistamine üheks suureks
ürituseks. 15.00 Tõlliste–Puka–Sangaste SEGAKOORI juubelite
tähistamine (kinnine üritus).
30. oktoobril kell 17:00 Krabi Külateater “POODI MAN POLIITIKAST”.
Etendus on võrukeeles ja nalja saab nabani! Krabi Külateater
koosneb näitlemispisikuga nakatatud lõbusatest inimestest.
Koos käime aastast 2000. Põhiliselt etendame omaloomingulisi
komöödiaid ja külajante. Igal aastal on meie mängukavas uus
täispikk suvelavastus, mida ka sügishooajal rõõmuga mängime. Tehkem teatrit ja tulge meid vaatama! Sel päeval Puka
Kultuurimaja väikeses saalis avatud kohvik. Pilet: 5€.
3. novembril kell 20.00 Joogikultuuri õhtu: “COQNAC & MUUSIKA”.
Esineb SHARIF! Imeline õhtu täis kaunist muusikat, häid maitseid
ja hingekosutavat atmosfääri. Üritus on mõeldud täiskasvanutele. Vajalik kohtade broneerimine. Rohkem infot tel: 555 33
564 Pilet: 13€.
4. novembril kell 17.30 ADVENDIKALENDRI MEISTERDAMINE.
Juhendaja: Heleena Jõgi. Jõuluootus hiilib aina kiiremate sammudega lähemale. Teeme päkapikkude elu lihtsamaks ja meisterdame koos vahva advendikalendri! Võta õpituppa kaasa: 24
ühesuurust tühja tikutoosi, suur liimipulk, käärid, joonlaud, lustlik
meel ja hea sõber samuti! Töötuba toimub juhul, kui osalejaid on
vähemalt viis, sel juhul on osalustasu 20€. Kui tuleb üle kümne
osaleja, siis on osalustasu 16€. Vanuseliselt saavad hakkama
käeliselt tugevad lapsed alates 10. eluaastast. Õpituba kestab
3 tundi! Vajalik eelnev registreerimine: 555 33 564 Katrin Uffert.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
23. oktoobril kell 20.00 TANTSUÕHTU. Muusikat mängib Raen
Väikene! Pilet: 8€. Info: Marika Viks (5346 5648)

Otepää valla riimkroonika konkurss kuulutati välja 1. jaanuaril ning
luuletöid sai esitada kuni aprilli lõpuni. Riimkroonika konkurss toimus sel aastal kolmandat korda. Otepää Kultuurikeskuste eesmärk
on koguda riimkroonikat viis aastat ja seejärel anda välja üks kena
luuleraamat ning innustada inimesi rohkem ennast väljendama ning
neid ümbritseva elu-olu kohta arvamust avaldama. Lisaks jäädvustatakse sellega Otepää valla ajalugu.
Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsiooni Eesti kirjandusteadlane, kriitik ja kirjanik Oskar Kruus, kellel on samanimeline
luuleteos, samuti iga-aastane Otepää jõuluvanade kokkutulek, kus
lauldakse vanal heal viisil eelmise aasta põletavatel teemadel. Otepää
valla riimkroonika idee algatajaks oli Otepää Kultuurikeskuste endine
loomejuht Merilin Kirbits.
Kuna suvi ning sügise algus olid kultuurisündmuste rohked, siis
olid 8. oktoobril kutsutud kõik riimkroonika konkursile tööd esitanud riimkroonikud Otepää Kultuurimajja muusika- ja luuleõhtule.
Suur rõõm on kogeda, et aasta-aastalt on riimkroonika saatjaid
üha rohkem ning laekunud tööd on väga huvitavad ning eriilmelised. Sel aastal luges laekunud kirjatööd üle Otepää Kultuurikeskuste loomejuht, näitleja ning luuletaja Kaidi Pajumaa, kes kinkis
kõigile osalejatele enda sulest ilmunud luulekogu „Elan, usaldan,
armastan“, kuhu kirjutas sisse ka pühenduse. „Ei ole võimalik hinnata ning pingeritta seada saabunuid kirjatöid, sest kõigil on oma
nägemus elust-olust. Valisin välja ainult kirjatöö, mis mulle isiklikult
kõige rohkem meeldis aga veelkord – kõik luuleread olid omamoodi
põnevad“ ütles Kaidi Pajumaa.
Eriliselt tõstis Kaidi esile Tiia Lehismetsa saadetud töö, mis mitme
salmi vältel kajastas kenasti Otepää eluolu 2020. aastal.
Täname kõiki osalejaid ning uuel aastal kohtume jälle!
Merle Soonberg
Otepää Kultuurimaja kultuurikorraldaja

Kaunid sügiskuldsed lauluhetked
Emajõe Laulikutega Nõunis
Esimesed kaunid sügise alguse päevad tõid meie rahvale kingituseks kauni kontsertelamuse Emajõe Laulikutelt. Laupäeval, 25.
septembril helises kultuurimaja imekaunist muusikast. Esialgne
plaan pidada meie majas laululaagrit sai uue mõtte juurde – teeme
lõpetuseks kontserdi.
Mõeldud, tehtud. Esimene viis “Viiretakka” võttis kohe kuulajad oma embusesse. Nagu laulikud ise ütlesid, siis kolm laulu on
lauluhetk, siis meil läks väga hästi, hetki oli rohkem. Pooled neist
esmaettekanded. Koorilaulu armastuse pärl “Ood armastusele”,
ABBA “Õnnetu armastus”, “Ööviiul”, “Ei saa mitte vaiki olla” – need
pealkirjad räägivad muusikasõpradele iseenda eest. Aitäh tüdrukud
ja dirigent Vilve!
Ja jälle kerkis killuke Valgamaa kõige vanema kultuurikolde ajaloost pinnale. Marju Saar tänas esinejaid ja tal oli teada fakt: “Te ei
ole esimene koor, kes Nõuni kultuurimaja laval üles astus, ka Tartu
Ülikooli Meeskoor on andnud siin kontserdi. Ööbisid lakas.”…“Mis
aastal see olla siis võis?” küsib hääl saalist. Marju, kes on uurinud
meie kandi ajalugu põhjalikult, teadis vastata: “1924. aastal soetati
kultuurimajale klaver ja kuskil tol ajal käis kontserdil ka meeskoor,
klaverisaatjaks noor pruunisilmne Bruno Lukk.”
1. oktoober oli eakate päev. Meie valla väärikad olid kutsutud Otepää
Kultuurikeskusesse Väägvere kapelli kontserdile. “Memmetakso”
vurama ja pidusse! Nooruspõlvest tuttavad viisid kutsusid kaasa
laulma, mõni krapsakam tegi mõne tiiru tantsusammegi. Koogi- ja
kohvilauas tõdeti, üks päev oli jälle rõõmsam ja tegusam.
13. oktoobril naerutas Nõuni kultuurimajas teatrisõpru Sulbi
külateater oma vahva tükiga “Kõik müügiks”. Pühendatud laadakultuurile, mida olla Sulbis peetud aegade algusest peale ning taaselustati aastal 2005, samal aastal, kui sündis Sulbi külateater. Mõnus
huumor, nauditavad näitlejatööd, “neiud” kõpskingades number 46
ja tõdemus, et üks õhtu oli jälle rõõmsam ja tegusam.
16. oktoober oli see päev, kui üle Eesti olid avatud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu üleskutsel “Käsitöökojad üle maa”. Ühel
päeval aastas kõik koos läbi traditsiooniliste ettevõtmiste ja uute
algatuste, väärtustades meie unikaalset käsitööd ja tundes heameelt
koostegemisest! Noortega oleme sellel toredal traditsioonilisel
ettevõtmisel osalenud aastaid.
Selle aasta teema on käsitöö meeste aasta. Koostöös Hellenurme
Veskimuuseumi värkstoaga Ronaldi juhendamisel on nüüd 13 noorel,
kahel vanaemal ja kahel emmel selge, mis on vestmine, tahumine,
õõnestamine ja palju tarkusi puidust ja puidutöö ajaloost kui ka
tänastest tegemistest. Veskiemand Mae andis teada, et küla teises
otsas toimuvad just karjakoerte võistlused lambakarja kokku- ja
kojuajamises. Vaatasime üle, põnev oli. Üks päev oli jälle rõõmsam
ja tegusam ning uute oskuste võrra rikkam.
Marika Viks
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Valgamaa aasta õppija on Anneli Uffert
6. oktoobril Valga muuseumis toimunud Valgamaa aasta õpetaja ja täiskasvanud õppija
nädala tänuüritusel tunnustati parimaid õpetajaid, tugispetsialiste, täiskasvanud õppijaid ja
õppimist toetavaid organisatsioone.
Valgamaa aasta õpetaja on Valga põhikooli
klassiõpetaja Merike Kuld, aasta täiskasvanud
õppija Anneli Uffert Otepää vallast. Lisaks
sellele pälvisid Otepää vallast tunnustuse ka
Ahto Kaasik – Valgamaa aasta koolitaja 2021
ja Liisa Kaasik – Valgamaa aasta õpitegu 2021
“Tatraleiva kogukonna loomine”.
Valgamaa aasta õppija Anneli Uffert pöördus
tänu õpingutele tagasi sotsiaalvaldkonda karjääri jätkama, mis paarkümmend aastat tagasi
oli katkenud. Aastatel 1990–2001 töötas Anneli
erikoolis. 2020. aastal otsustas Anneli aga tagasi
pöörduda kunagise südamelähedase tegevuse
juurde ja alustas sügisel õpinguid Valga Kutsehariduskeskuses sotsiaal- ja tervishoiuspetsialisti
erialal.
Möödunud aasta sügisel pälvis Anneli rahvastikuministrilt kodanikupäeva aumärgi aktiivse panustamise eest kogukonnaellu.
Valgamaa aasta koolitaja Ahto Kaasik on kirglik
uurija ning täiendab end pidevalt arhiivimaterjaliga tutvudes, uute paikade pärimuslugusid
uurides, kohapeal pühapaikades paikvaatlustel.
Tema tegevuse tulemusel on sajad koolitustel/
hiieretkdel osalejad (taas)avastanud eesti rah-
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Otepää valla koolide 1. klasside
õpilased

vapärimuse tarkused ja väe – kogenud inspiratsiooni, leidnud väärtusi, saanud uusi suundi –
leidnud jõudu ja kogenud tervenemist – saanud
ainest oma loomingu või töö edasiarendamiseks
rahvakultuurile tuginedes – taasleidnud eestlaseks olemise uhkuse ja jõu.

Otepää Gümnaasiumi 1A klass – klassijuhataja
				Mariia Medvichuk
Lydia Arro 			
Davyd Diachynskyi		
Siim-Erik Iir			
Elisabeth Järv			
Kaspar Kärp 			
Sille Ladva			
Lennart Loode			
Mia Maarika Mollok		
Kitrin Peetrik 			
Kristofer Vaks

Valgamaa aasta õpiteo 2021 looja “Tatraleiva
kogukonna loomine” Liisa Kaasik on loonud
tatraleiva koolituste ja populariseerimisega
aktiivse kogukonna, kuhu läbi 2016. aastal
loodud sotsiaalmeedia gruppi kuulub üle 5000
liikme. Ta on oma töötubades õpetanud alates
2015. aastast ja jaganud leivaküpsetamise
tarkusi paljudes erinevates kogukondades üle
Eesti, samuti väliseestlastele Soomes, Turus,
Tamperes ja Londonis.
Valgamaa aasta õppija 2021 nominent Inga
Kotkamäe töötab praegu Otepää Gümnaasiumis õppekorralduse spetsialistina. 2021.
aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrikraadiga. Ta on erialalt kunstide ja
tehnoloogia õpetaja, lisaeriala nutikad tehnoloogiad.
2018. aasta sügisel asus tööle Otepää Gümnaasiumi õppekorralduse spetsialistina ja
samal ajal andis gümnaasiumi valikainekursust
„Etikett ja teeninduskultuur“ ning vajadusel
andis asendustunde. 2019. sügisel alustas õpinguid Tartu Ülikoolis, et omandada pedagoogiline magistriharidus ja õpetaja kutse.

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

Alex Asor
Robin Mathias Hõrak
Jessica Jeršova
Sten-Tõnu Kutsar
Johanna Ladva
Sten Ladva
Pärt Meelis Merimaa
Armin Normet
Henri Rõõmussaar

Otepää Gümnaasiumi 1B klass – klassijuhataja Sigrid Mark
Oliver Aader			
Andriana Hiis			
Johanna Juursalu			
Remy Klopets			
Saara Kuusik			
Tuule Laine Peips			
Kristella Reijo			
Mihkel Tammekivi			

Otepää vallavalitsuse kultuurispetsialist Valdur Sepp ja aasta täiskasvanud õppija Anneli Uffert
Allikas: andras.ee ja
Valgamaa Kutseõppekeskus.
MONIKA OTROKOVA,
foto: Kalmer Sarv

Gregor Hausenberg
Greteliis Ilves
Hendrik Jurken
Ranno-Artur Kukk
Axel Parmask
Ketlin Raba
Lukas Sallok
Rosanna Väärsi

Pühajärve Põhikooli 1. klass – klassijuhataja Anneli Teder
Eliise Noora Jaanus 		
Emma Kaarna			
Reno Nõgel			
Robert Orason			
Samuil Tsyrulnikov

Hõbe Mari Kaasik
Liina Künnapuu
Lauri Nõmm
Ats Ostrat

Puka Kooli 1. klass – klassijuhataja Marju Sarapuu
Lenna Sarv			
Liisa-Maria Jäär			
Oliver Uibopuu			
Janelle Paavilainen

Ajarännak Keeni koolis

Renar Petter
Katriin Possul
Maarja-Lii Püvi

Keeni Põhikooli 1. klass – klassijuhataja Jaana Veri
Tauri Brandt			
Lucas Davõdov
Huubert Kaart			
Joonas Kooser
Sten Kirss			
Miia Liis Kängsepp
Siim Oja				Mirtel Oja
Mikhkhail Poremski		
Sander Toomasson

Puka noortekeskus sai
uued ruumid
12. oktoobril avati Puka noortekeskuse uued ruumid, mis asuvad
endises Puka vallamajas. Noorte käsutuses on kolm tuba ja köök.

Sel aastal oli meil kõigil suur rõõm tähistada
Eesti vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäeva.
Õppeaasta mõttes on 20. august siiski nö ebasobival ajal, sest koolis seda sarnaselt vabariigi aastapäevaga tähistada ei saa. Kooliaasta alguses
tabas meid aga koroonalaine, mistõttu lähtusime ütlusest „parem hilja kui mitte kunagi“
ning õnnitlesime oma riiki ja rõõmustasime
oma taas saavutatud vabaduse üle ligi poolteist kuud hiljem.
Traditsioonilise aktuse asemel aga võtsime
taaskord ette ajarännaku, mis on üks levinud
aktiivõppe meetodeid ajaloo õppimisel. Alustasime 1988. aastaga ning suundusime Tallinna
lauluväljakul toimuvale Eestimaa Laulule (st
kooli võimlasse). Kuulasime ja vaatasime ori-

ginaalis kuulsat H. Valgu kõnet ning laulsime
koos Ivo Linnaga 3 isamaalist laulu.
Seejärel liikusime 1989. aastasse ning moodustasime Tallinnast Vilniusesse (kooli staadionil) ulatuva Balti keti. Loosungite ning rahvuslippude lehvides nõudsime vabadust ning MRP
salaprotokolli avalikustamist. Järgnes ärev 1990.
aasta Toompeal, kus Interrinne pidas oma meeleavaldust ning E. Savisaar kutsus meid appi
parlamendihoonet kaitsma. Võit jäi meile
ning saime edasi minna 1991. aastasse. Finaaliks kogunesime parlamendisaali (kooli ette), et
osaleda Ülemnõukogu istungil ning nõustuda
69 poolthäälel ja Ü. Nugise haamrilöögi kinnitusel Eesti taasiseseisvumisega.
Lõpetuseks jäi veel heisata lipp, laulda hümn
ning jõuda uuesti tänasesse päeva. Pildiline ülevaade meeleolukast päevast on leitav meie kooli
kodulehelt!
Seekordsel ajarännakul osales üle Eesti
rohkem kui 10 kooli ning mäluasutust. Keeni
koolil oli see kolmas kord sellest vahvast sündmusest osa võtta. Varasemalt oleme rännanud
1869. ja 1918. aastasse.

Suur aitäh kogu kooliperele kaasa mängimast!
Kersti Haljasmets
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
foto: Heya Lepa

„Pikka aega polnud noortekeskusel oma kindlat kohta. Puka noortekeskus on lõpuks saanud endale uued, uhked ja avarad ruumid,“
sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Vallavalitsuse nimel
ütlen, et mida lubasime, seda ka tegime.“
„Noortekeskuses on mängulauad, Playstation ning võimalus
kasutada arvutit nii õppetööks kui ka vabaks ajaks,“ selgitas Puka
noortekeskuse noorsootöötaja Pille Priidik. „Teeme noortega erinevaid käelisi tegevusi ja viime läbi igasuguseid üritusi. Loodan,
et Puka noored leiavad tee meie juurde.“
Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja Kätlin Nukka leidis, et
Puka noortekeskusele oma ruumide saamine on väga oluline
samm edasi. „See loob piirkonnas võimalused kvaliteetse
noorsootöö elluviimiseks ning loob sobivad tingimused.
Nüüd on Otepää vallas kolm noortekeskust, mis tegutsevad
selleks ettenähtud ruumides. Rõõm on suur!“ lisas Kätlin
Nukka.
Puka noortekeskuse ruumide renoveerimine läks maksma
43 723 eurot, raha tuli Otepää valla eelarvest.
Puka noortekeskus on Otepää Avatud Noortekeskuse üks
kolmest majast.
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

Linti lõikasid Puka noortekeskuse noorsootöötaja Pille Priidik ja vallavanem Jaanus Barkala
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Sügisene matk ümber Otepää

Ümber Otepää matka 3. oktoobril ootasid kohalikud ja ka kaugemalt tulijad.
Ilmataat pakkus meile 3 liikumise tundi koos päikese ja mõnusa
tuulega. Vaated umbes 100 aastat tagasi postkaardidega on olemas,
aga kohati on puud väga suureks kasvanud ja läbi nendest ei näe.
Tänan matkajaid ja Otepää valda koostöö eest! Matkamiseni!
Ene Prants

Jällegi tuli Valgamaa meistriks ...
Juba aastaid on Valgamaa meistritiitleid meeskondlikus mälumängus välja jagatud Palupera karikamängudel. Traditsiooniline
mälumäng Palupera karikale toimus tänavu juba 28. korda.
Tavaliselt on kolmevooruline mäng toimunud talvel. Tänavune
venis igasuguste piirangute tõttu aga üpris pikkale. Seekord peeti
neli vooru. Arvesse läks kolm edukamat mängu, et saaksid mängida ka need võistkonnad, kes vahepeal garantiinis olid. Võistkondi
oli kokku 14 , Valgamaalt 6. Kaugemalt tulijad olid Alutaguse ja
Räpina Kuke talu. Võõrustas meid Rõngu Rahvamaja töökas pere.
1. oktoobril peeti viimane voor ja tehti kokkuvõtteid.
Turniiri võitis ja tuli Valgamaa meistriks Otepää valla võistkond
kooseisus Heivi Truu, Mairold Kõrvel, Urmas Kuldmaa ja Kaido
Mägi. Palupera turniiri teise ja kolmanda koha said vastavalt Kuke
Talu Räpinast ja Alutaguse vald. Valgamaa meistrivõistluse hõbeda teenised Valda TBMMK ja pronksise medali said kaela Puka
mõttesportlased. Puka eest mängisid Peeter Luik, Agur Ostrak,
Kristjan Moorast, Osksr Matjas Koort ja Marko Koort. Kõigile osavõtjatele oli nagu alati väike meene ja võimalus auhinnaraamat valida.
Lubati ka tulevikus, vaatamata kurjale haigusele ikka kohal olla, siis
juba 29. mälumänguturniiril Palupera kaikale.
Täname häid toetajaid Valgamaa Spordiliitu ja Elva valda.

21. oktoober 2021

Autosportlased võtsid mõõtu A1M Motorsport
Otepää rahvasprindil
2. oktoobril sõideti Otepääl, Tehvandi spordikeskuses rahvasprinti. S.M.A. Racing korraldusel peeti A1M Motorsport Otepää Rahvasprint 2021, kus 12 masinaklassis osales 111
autosportlast. Seekord sõideti asfaltkattega rollerirajal. Kolmel korral tuli läbida kiiruslõiku,
mille pikkus 2,8 km.
"Päikesepaisteline sügisilm tegi tingimused väga heaks ja võistlus kujunes väga põnevaks. Võistlustingimused olid ideaalsed ning
päeva jooksul näidati väga kiireid ringiaegu,“
märkis võistluse juht Marko Koosa. Ta lisas, et
puhta ja veatu sõiduga oli võimalik saavutada
hea tulemus, kuid võitmiseks tuli võtta tihedas
konkurentsis ka mõningaid riske.
Kõige kiiremad masinad rajal olid krosskardid. Üheksa osalejaga krosskartide klassis võttis
võidu Martin Juga.
Kaheksa osalejaga sportautode klassis saavutas võidu Janek Peetsmann (BMW 328). Neljarattaveoliste tänavasõiduautode klassis, kus
osales 13 võistlejat, teenis esmakordselt esikoha
välja Lembit Nõlvak (Toyota Yaris GR).
2WD-S klassis, kus võisteldakse üle 1,9-liitrise
mootoritöömahuga kaherattaveolistel autodel,
võttis võidu tagaveo arvestuses Kaspar Kark
(BMW 323) ja esiveolistes Heiki Rauba (Vw
Golf). Veerandsaja võistlejaga 2WD-V klassis
(mootorikubatuur kuni 1900 ccm) võidutses
esiveolistes Ken Liivrand (Honda Civic) ja
tagaveolistes Kristen Priilinn (BMW E36).

Nelja naisvõistleja omavahelises mõõduvõtus osutus parimaks Maria Roop (Seat
Ibiza). Kuni 18-aastaste noorte arvestuses, kus
oli osalemas 3 võistlejat, alistas konkurendid
Tony Schwarzstein (Honda Civic). Kuni 16-aastaste masinaklassis sai rivaalidest jagu Hanna
Lisette Aabna (Ford Fiesta). SU klassis võitis
suusakeskuses peetud asfaldietapi Heigo Tinno
(AZLK 412).
Täname meie sponsoreid: A1M Motorsport,

Üleskutse

A1000 Market, Eco Sauna Project OÜ, Kütusemahutid.ee, Liqui Moly, Gustav kondiitrid,
Pixel Print, Corpowear, Ugandi Resto, Otepää
Winterplace, Hotell Murakas, KML Auto,
Aasta Auto AS ja Otepää vald.
Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt
www.facebook.com/rahvasprint
Marko Koosa,
foto: Urmo Sibul

Otepää Muusikakooli õpilased
konkursil edukad

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

Kalev Lõhmus

Tänan valijaid ja toetajaid!
Esimeses reas: Mirell Uus, Mette-Marii Orussaar,
Maarja Türk ja Grete-Marie Türk:
Tagumises reas: Katarina Kivimäe ja Eliise Palmiste

Olev Matt nr 141

15.-17. oktoobril toimus järjekordne David Otto Wirkhausile pühendatud noorte puhkpilli- ja löökpillimängijate konkurss, mille
korraldajateks on Tartu valla muusikakool ja Tartu vallavalitsus.
Wirkhausi konkursi eesmärk on populariseerida puhkpillimuusikat,
propageerida noorte seas puhkpillimängu ja muusikaharidust ning
innustada noori esitama Eesti muusikat.
Otepää Muusikakooli esindasid konkursil 6 õpilast, kes kõik
olid oma vanuserühmades edukad ning saavutasid auhinnalisi
kohti. Plokkflöödikonkursil saavutasid oma vanuserühmades III
koha Mirell Uus, Maarja Türk ja Katarina Kivimäe. Oma vanuserühmades pälvisid II koha Grete-Marie Türk ja Eliise Palmiste.
Klarnetikonkursil võitis esikoha Mette Marii Orussar.
Meie tublide puhkpildurite õpetajad on Arno Anton ja Külli
Teearu ning kõiki lapsi toetas klaveril kontsertmeister Gerli Kirikal.
Oleme väga uhked oma õpilaste ja õpetajate saavutuste üle ja
palju õnne eduka konkursi eest kõikidele asjaosalistele.
Otepää Muusikakooli direktor Helen Kirsi

21. oktoober 2021

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Elektritööd

520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

K U U L U T U S E D

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835

Sotsiaaltransport erialaarstide juures käimiseks, soovi korral transport ratastoolis.Telefon 56280399

Ostan metsa- ja pōllumaad.
5527322

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

Tehnikahuviline ostaks neljarattalise sõbra! Väga vana või täitsa uus, katkine või terve, auto või
käru. Absoluutselt kõik pakkumised
oodatud, helista kohe julgelt! Ümbervormistamine kohe! 5356 1164

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

Litsentsiga korstnapühkija, ka
maale. Oma redel kaasas. Tel. 5191
6605.
Müüa lõhutud küttepuud teile sobivas mõõdus. Tel 5260859

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968

Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid),naiste ehteid (sõled,
mansetid jne.) ja merevaiku. Huvitavad ka karpides lusikad, kujukesed jne. Tel. 53560761 Liina
Võru kalapoe kauplusauto Otepää
turul igal neljapäeval 16.00-17.30.
Tel. 5297 033

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

Tule tööle G4Si
Otepää
patrullteenistusse!
Huvi korral võta ühendust teenistusjuhiga
e-maili teel: andres.sakkov@ee.g4s.com

Parmet AS

pakub tööd
metallitööpingi operaatorile
ja tootmistöölisele.

OTEPÄÄ
KINNASPUNKT

30. oktoobril algusega kell 11

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

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

1.1 1 lk 		
1.2 ½ lk 		
1.3 1/3 lk 		
1.4 ¼ lk 		
1.5 1/8 lk 		
1.6 1/12 lk 		
1.7 1/24 lk 		
1.8 1/48 lk 		

290x380 mm			 350.- EUR;
142x380, 290x190 			 180.- EUR;
290x130, 93x380 			 140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95
		 30.- EUR;
44x46
		 20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line
hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää vallavalitsuse ja tema allasutuste kuulutused avaldatakse
tasuta.

toimub kerge õlakoti
valmistamise töötuba
Otepääl Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi ruumides, Pühajärve tee 2 teisel korrusel
(sissepääs hoovi poolt).
Juhendaja Anne Perlov.
Osalustasu 5,- € (VRKK liikmetele 3,- €).
Osalustasu sisaldab materjale ja kohvipausi.
Info ja registreerimine 528 9278, Anne või 56
466 720, Marge.
Olete oodatud!
Töötoa korraldaja on MTÜ Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts.

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

Tarmo Varik

06.03.1948 - 14.10.2021

Koidu Märdimäe
03.10.1942 - 15.10.2021

Mälestame 5. surma-aastapäeval
kallist

MARTIN VAERAND`i

Puka „Anna ära“

Jaan Lepik

13.10.1935 - 17.10.2021

14.07.1997 - 22.10.2016

Ema, isa, vend, õde ja vanaema

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.

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee.
See helendav rada,
see tähine kee...

Mälestame 80. sünni-aastapäeval

ANTS VÄÄRSIT

09.10.1941 - 08.03.2012
Lähedased
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Suur AITÄH kõikidele valimisliidu
Sinu Otepää valijatele!
Puu on istutatud, nüüd tuleb see ka suureks kasvatada!
Saan lubada, et nelja aasta jooksul teen voliniku tööd pühendunult ja innustunult,
ikka selleks, et Otepää vald oleks parim paik elamiseks!
Kummardus ja tänu!

Sinu Otepää nimel Ermo Kruuse

Talvepealinn otsib
jõulukuuske
Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta paiku taas Talvepealinna keskväljakut
ning pakub silmarõõmu kogu talveaja jooksul.
Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14 meetrit, kuusk peab olema tihe,
mitte väga kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas. Jõulupuu tuuakse linna
esimeseks advendiks ning esimesel advendil süttivad sellel traditsiooniliselt
ka jõulutuled.
Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta kuni 15.11.2021 e-posti aadressil:
Jaak.Grynberg@otepaa.ee ja tel 502 2316 (Jaak Grünberg).

Tänan kõiki mind toetanud valijaid!
Kalev Lõhmus

Valmis Valgamaa ringmajanduse audit
Nii Euroopa Liidu, kui Eesti riiklikul tasandil on
soositud suunaks jätkusuutlikud tarneahelad ja ringmajandus. Kohalikel omavalitsustel on oluline roll
jäätmete liigiti kogumise korraldamisel ja ringlusesse
võtmisel. 2020. aasta lõpus võtsid Otepää, Tõrva ja
Valga vallavalitsused ettevaatavalt eesmärgiks suurendada Valgamaa omavalitsustes jäätmete liigiti kogumise võimekust ja kavandada ringmajanduse taristu
arendamist, biojäätmete käitlemist ning vajaliku
inventari soetamist. Sellest ajendatuna valmis septembris 2021 Valgamaa ringmajanduse audit, milles
hinnati valdade ringmajandusega seonduva jäätmekäitluse töökorralduse vastavust riiklikele nõuetele ja
teiste omavalitsuste parimatele praktikatele. Analüüs
on aluseks investeeringuprojektide kavandamisel.
Projekti „Valgamaa kohalike omavalitsuste ringmajanduse võimekuse ja eesmärkide audit“ kogumaksumuseks kujunes 28 620 eurot. Tegevuste elluviimist
toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Kohalike omavalitsuste jäätmekäitluse alaste oskusteadmiste parendamiseks ja ettevalmistamiseks üleminekuks ringmajandusele tehti auditis 89 ettepanekut
seitsmes valdkonnas: uuskasutus, jäätmehooldus,
korraldatud jäätmevedu, süsteem ja infrastruktuur,
jäätmejaamad, teavitus ning järelevalve.
Auditi koostamist juhtis juhtimiskonsultatsiooni
ettevõte Civitta Eesti AS, koostöös Alkranel OÜ
keskkonnatehnoloogia spetsialistidega. Lisaks oli
kaasatud õigusekspert. Projekti juhtivpartneriks oli
Otepää Vallavalitsus. Kaheksa kuu vältel analüüsiti
ligi 40 arengudokumenti ja õigusakti, intervjueeriti
Valgamaa omavalitsuste jäätmevaldkonna spetsialiste, vallajuhte ning jäätmevaldkonna eestvedajaid.
Toimusid ka Otepää, Tõrva ja Valga jäätmejaamade
kontrollkülastused. Oma õpitud kogemusi jäätmemajanduse arendamisel jagasid Saaremaa, Saku ja
Mustvee valdade keskkonnaspetsialistid. Projekti
tulemusena kaardistati Valgamaa jäätmemajanduse
hetkeolukord, suuremad probleemkohad ning tehti
ettepanekud järgnevate aastate maakondlike jäätmekäitlustegevuste elluviimise strateegiasse. Hetkeolukorra kaardistamise üheks osaks oli kehtiva Valgamaa
jäätmekava eesmärkide täitmise andmekorje jäätmete lõikes, võimaldamaks välja töötada suuniseid
tulevikku suunatud tegevuste osas.

Millised jäätmevaldkonna muutused
mõjutavad Valgamaa jäätmekäitlust?
Aastaks 2025 peavad kõik linnad ja vallad olema
suutlikud tekstiilijäätmeid taaskasutusse suunama.
Hiljemalt 2023. aastaks tuleb tagada biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine või ringlussevõtt. Aastaks
2035 tuleb prügilasse ladustatavate segaolmejäätmete kogus viia 10%-ni tekkivate olmejäätmete kogumassist. Jäätmeseaduse alusel on igal omavalitsusel
kohustus tagada jäätmete liigiti kogumise võimaldamine ning nende üleandmisvõimalused (eelkõige
korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaama teenuste abil).
Igal majapidamisel, asutusel ja korteriühistul on
kohustus jäätmeid liigiti sortida ehk koguda. Jäätmekäitluse süsteemi arendamisel on omavalitsusel
eesmärgiks vähendada eelkõige järgmiste jäätmeliikide osakaalu segaolmes: tekstiil, paber ja kartong,
metall, plast, puit, klaas, pakend, biolagunevad, ohtlikud, probleemtoodete ja ravimite jäätmed.
Auditi põhjal on aga maakonnas kogumiskohtade
võrgustik kohati hõre, lisaks on avalikud pakendikonteinerid prügistatud. Olukorda aitab parandada ja
eesmärke saavutada senisest süsteemsem koostööpartnerite võrgustiku võimendamine ning elanikkonna ja
ettevõtjate jäätmealaste teadmiste tõstmine. Koostöös

taaskasutus- ja tootjavastutusorganisatsioonidega
tuleb leida võimalusi pakendi-, paberi- ja klaasikonteinerite uuendamiseks ning kogumisvõrgustiku laiendamiseks, rehvide ja probleemtoodete paremaks kogumiseks. Senisest suuremas mahus peaks jätkuma ka
aia- ja haljastusjäätmete ning eterniidi kogumisringid.

Ringmajanduse välja arendamine
Kohaliku omavalitsuse üksused peavad 05.05.2021
muudetud jäätmeseadusega esitatud jäätmekäitluse korralduse uuenenud ehk täpsustunud nõuded
kehtivatesse jäätmekavadesse ja jäätmehoolduseeskirjadesse sisse viima hiljemalt 31.12.2023. Kehtiva
maakondliku jäätmekava ja teostatud auditi baasilt on
loodud dokumentatsiooni uuendamiseks ja jäätmekäitlussüsteemi toime täiendamiseks head eeldused
(mh tekstiilijäätmete kogumisvõrgustiku arendamiseks, mis on senini olnud sisuliselt täielikult tagaplaanil). Lisaks näitas audit, et jäätmehoolduse regulatsioonid, andmevormid ja jäätmekäitluse tingimused
peavad olema senisest rohkem ühtlustatud, kuna täna
esineb valdade regulatsioonides mitmeid erinevusi.
St jäätmekäitluse kord ja tingimused tuleb leppida
kokku maakonnaüleseks.
Esmajärjekorras tuleb uuendada kehtivad jäätme-

hoolduseeskirjad, kuna juba 2022. aastal on vajalik
läbi viia uus korraldatud jäätmeveo ühishange kolmes
omavalitsuses. Omavalitused peavad seadma jäätmemajanduse arendamist prioriteetsele kohale ja
suunama ressursid elanike vajadustest lähtuva ringmajanduse välja arendamisse. Tegemist on keerulise valdkonnaga, mille juhtimine eeldab keskkonna
ja õigusvaldkonna pädevusega spetsialistide suurt
panust ning maakonna, piirkonnaülest koostööd.

Jäätmevaldajal on kohustus jäätmeid
sortida ehk koguda
Ainult puhtalt ja eraldi kogutud jäätmeid on võimalik ringlusse võtta. Sortimiskohustus on igal kinnistu omanikul. Valga maakonnas pakub korraldatud
jäätmeveo raames tasu eest segaolmejäätmete ja
biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning tasuta
vanapaberi äravedu Ragn-Sells AS. Jäätmete kogumiseks peab mahuti hankima jäätmevaldaja. Jäätmete põletamine on lubatud ainult vastavat luba omavas
ettevõttes.
Oluline on biojäätmed muudest olmejäätmetest
eraldi koguda. Selleks on võimalus oma kinnistul
kompostida või peaks toimuma jäätmete äravedu.
Köögijäätmeid saab üle anda Ragn-Sells AS-ile, aiaja haljastusjäätmeid võtab tasu eest vastu Otepää
jäätmejaam.
Probleemiks on avalike kogumispunktide prügistamine ja ületäitumine. Pakendi, klaasi- ja vanapaberikonteinerid paigaldavad ja tühjendamise korraldavad taaskasutusorganisatsioonid (TVO, ETO, Eesti
Pakendiringlus) riigi tellimusel (st vald ei ole nende
konteinerite omanik ega telli tühjendust). Konteinerid on jäätmeliigile vastavate avadega, et sinna ei
saaks paigaldada teisi jäätmeid, näiteks segaolmejäätmeid. Pappkastid tuleb servadest lahti lõigata, selliselt
mahub see avasse ja ei võta konteineris liigselt ruumi.
Ka pakendid peab kilekotist välja valama, et maksimaalset konteineri mahutavust saavutada.
Jäätmete kogumiskohtade ja paranduskohtade infot
leiab www.kuhuviia.ee lehelt.
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