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ILMUB 2 KORDA KUUS

kõike rohkem „meeldimisi“ lõbusas fotokon-
kursis „Minu lemmikloom“, mis toimus kahe 
nädala jooksul Puka kultuurimaja Facebooki 
lehel.

Puka sügislaadal oli võimalik tutvuda ka Kase 
talu koduloomadega. Sel aastal koguti just neile 
kõrvitsaid ja muid aiasaadusi.

Puka kultuurimaja väikeses saalis ootas kõiki 
huvilisi näitus „Eelmise sajandi nukud“. Mee-
leoluka päeva lõpetas Leedu tsirkuse lasteeten-
dus. Publiku hulgas olnud lapsevanemate sõnul 
eriti tore oli see, et lapsed ei pidanud kogu aja 
vaikselt saalis istuma, vaid said aktiivselt eten-
dusest osa võta.

Vähem kui kahe kuu pärast toimub Pukas 
jälle laat – seekord õhtune jõuluvana laat.

Puka laada korraldas Otepää Kultuurikeskused 
– Puka kultuurimaja. 

Peakorraldaja tänab abilisi: Andželika Psenit-
snaja, Gaida Helandi, Fantagiro Hanko, Ragne 
Hanko, Kirina Kivi, Mirtel Kuus. Kohtumiseni 
järgmisel laadal!

Monika otrokova
foto: valju aloel

Otepääl ja Pühajärvel tähistati Konrad 
Mägi 143. sünniaastapäeva

1. novembril tähistati Konrad Mägi 143. sün-
niaastapäeva maalimispaikade stendide ava-
misega Otepääl ja Pühajärvel.

Konrad Mägi käis Otepääl mitmel korral, 
mil ta suvitas Pühajärvel (1918–1920). Mägi 
maalis sageli Pühajärve, kuid on kujutanud 
ka Otepää tänavaid ja kirikut. Tol perioodil 
süvenesid Mägi loomingus eksistentsiaalsed 
toonid, ta tajus looduses üha enam pingeid 
ja sakraalsust.

Otepää ja Pühajärve stendidel olevad 
teosed on pärit Eesti Kunstimuuseumi ja Vii-
nistu kunstimuuseumi kogust, samuti Eesti 
Üliõpilaste Seltsist ja erakogust.

Stendid paigaldati koostöös Otepää valla-
valitsusega Otepääle Valga mnt ja Tehvandi 
põigu nurgale National Geographicu kollase 
raami juurde ning GMP Pühajärve restorani 
juurde rannapromenaadi alguses. 

Kohapeal võtsid sõna Konrad Mägi Sih-
tasutuse nõukogu esimees Enn Kunila ja 
kunstiajaloolane Eero Epner. Kohaletulnuid 
tervitas Otepää vallavanem Jaanus Barkala, 
sõna võttis ka Otepää kunstnik Reet Ohna. 
Muusikalise ja sõnalise poole eest hoolitses 
Otepää Kultuurikeskused loomejuht Kaidi 
Pajumaa, kitarril saatis Kristjan Luik. Esines 
ka Indrek Kalda.

Konrad Mägi Sihtasutus tähistab stendide-
ga need olulisemad paigad Eesti maastikul, 
kus valmisid maalikunstnik Konrad Mägi sil-
mapaistvad teosed. Avatud on juba stendid 
Kihelkonnal, Vilsandil ning Kuressaares.

konrad Mägi Sihtasutus
otepää vallavalitsus

Puka sügislaadal olid ka koerad
10. oktoobril toimus Pukas traditsiooniline sügislaat. 

Sel aastal osales laadal üle 50-ne kaupleja erinevatest 
Eesti linnadest, ka Lätist ja Leedust. Külastajatel oli 
võimalus osta taimi, aiasaadusi, hoidiseid, käsitööd, 
omaloomingut, ehteid, raamatuid, riideid jne. Pakuti 
ka sooja toitu, kohvi, suhkruvatti ja jäätist.

Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert 
sõnas, et alates eelmisest aastast on Puka sügislaadast 
saanud mitte ainult koht, kust saab osta erinevaid 
kaupu, vaid ka paik rahvusvahelise loomakaitsepäeva 
tähistamiseks. Sel aastal otsustati seda tähistada kõikide 
tõugude koertenäitusega „Puka Matsukas 2021“. 

Näitusel osales 35 koera. Nende seas olid: dalmaatsia, 
haski, akita inu, dogi, beagle, kääbusspitsi, kääbuspinše-
ri, puudli, taksi, whippeti, mastifi, retriiveri, kaukaasia 
lambakoera, austraalia kelpie, tervuereni tõugu koerad 
ja mitmed segaverelised koerad. Näituse osavõturaha 
kanti üle Valga loomade varjupaigale.

„Koertenäituse eesmärk oli koeraomanike enesetun-
de parandamine, tähelepanu  juhtimine sellele, et sega-
vereline võib tunda ennast sama uhkelt nagu auväärse 
sugupuuga tõukoer,“ lisas Katrin Uffert. „Tagasiside 
oli väga hea, näitus kujunes eriti meeldejäävaks ka nö 
„krantside“ omanikele, kes võisid oma neljajalgset sõpra 
teistele uhkusega näidata.“

Igaühel oli võimalik oma silmaga näha, et segavereli-
sed koerad ei jää ilu, intelligentsuse ja omanike armas-
tuse poolest sugugi alla paberitega koertele! Mitme 
kutsika jaoks sai Puka näitus stardiplatvormiks enne 

suurtel rahvusvahelistel võistlustel osalemist.
Näitusel osalenud koerad said maitsvaid auhindu ning 

võitjad said ka medaleid ja rosette. Maitsvaid auhindu 
said ka kass Timmu ja koer Mõmmi, kelle pildid said 

Vasakult: Otepää vallavanem Jaanus Barkala 
ja Konrad Mägi Sihtasutuse nõukogu esimees 
Enn Kunila

fotod: Monika otrokova

Vihti valla pensionäride liit 
külastas oktoobri viimasel 
nädalal Otepää valda

Otepää vallavanem Jaanus Barkala (seisab vasakul) tervitas külalisi Otepää kultuurimajas kohvilauas.

Sõpradega Vihti vallast vestlesid kultuurispetsialist Valdur Sepp ja Otepää Turismiinfokeskuse 
spetsialist Külliki Pikk. Kohal olid ka pikaaegne Otepää ja Vihti valla sõprussuhete arendaja Päivi 
Veikkolainen ning nende suhete üks algatajaid Vambola Sipelgas.

Vihti vallaga olid koostöö algatajad esialgselt Palupera valla juhid. 1989. aasta märtsis kirjutasid 
toonased Otepää linna  ja Palupera valla juhid alla koostöölepingule Vihti vallaga.  Koostöö  on olnud 
mõlemale poolele viljakas – toimunud on kultuurikollektiivide vahetus, sõlmitud on tihedad suhted 
Vihti ja Otepää luteri kirikute koguduste vahel. Vihti kogudus  annetas Otepää kirikukoguduse raha 
kirikukella taastamiseks. Samuti on Vihti vald saatnud Otepääle humanitaarabi, toetatud on Talve-
kiriku ülesehitust ning palju muid objekte. Siiamaani tegutseb humanitaarabi punkt Kinnaspunkt.

tekst ja foto 
Monika otrokova
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Stabiilsus ja üksmeel

Head otepäälased! Valimistrall on selleks korraks 
läbi saanud.  Suur tänu kõigile, kes mind ja minu 
meeskonda toetasid! Saadud häälte kogus näitab 
selgelt, et eelnevate aastate töö ei ole olnud asjata. 
Seda on märgatud vallaelanike poolt ja selle jätku-
mist soovitakse. 

See, et meeskond, kes on valda juhtinud neli eel-
nevat aastat, tagasi valitakse ja täismandaat usal-
datakse,  näitab valija toetust ja lootust stabiilsuse 
jätkumisele. Vald saab areneda ja olulisi asju saab 
ära teha ainult stabiilses keskkonnas. 

Enne valimisi hõikasid paljud kandideerijad 
välja loosungi: “Otepää vajab muutusi!“ Kindlasti 
vajabki Otepää muutusi ja need muutused tulevad. 
Ükski valitsemisperiood ei ole samasugune eelmi-
sega. Volikogusse ja vallavalitsusse tulevad uued 
inimesed, tulevad uued mõtted ja ideed, tuuakse 
kaasa uusi kogemusi ja teadmisi ning paika saavad 
uued sihid ja eesmärgid. See kõik tähendabki kok-
kuvõttes muutusi kogu vallaelus. 

Sageli käib võistlus selle üle, kelle ideed ja vali-
mislubadused saavad ellu rakendatud ja kelle 
omad mitte. Valla jaoks on oluline, et reaalsuseks 
saaksid kõik need head tegevused, mis on tähtsad 
enamikele vallaelanikele. Seejuures ei ole oluline, 
kas nende autoriks on koalitsioon või opositsioon. 
Vallaeelarve on piiratud ja kõiki mõtteid ei saa 
kohe ellu viia, kuid selle poole tuleb püüelda. 

Volikogus on alati grupeeringuid, kelle eesmärk 
on kõike lammutada ja enamikule vastanduda. 
Selline tegevus ei aita kindlasti valla arengule 
kaasa, sest kõik lammutatu tuleb jälle uuesti üles 
ehitada ning see on aja- ja ressursimahukas. Vali-
misperioodist valimisperioodini muudkui lammu-
tades ja ehitades saame me paigalseisu, kui mitte 
öelda taandarengu. Meie meeskond seisab selle 
eest, et need iga hinna eest vankri kraavivedajad 
ei saaks volikogus määravaks. Kindlustame ausa 
asjaajamise, stabiilsuse ja kodurahu, mis on valla 
arengu oluliseks eelduseks. 

Tugev toetus, usaldus ja mandaat tähendab ka 
tõsist vastutust. Luban rakendada oma kogemusi ja 
oskusi parimal moel Otepää hüvanguks. Olen alati 
vallakodaniku jaoks olemas, kui ta peaks valla abi 
või nõu vajama. Valijatega kohtumine valimispe-
rioodil, ka valla kaugeimates piirkondades, andis 
mulle hea ülevaate ja kogemuspagasi, millised 
on inimeste tegelikud mured ja kuidas paistab 
vallavõim vallamajast kaugemal. Kavatsen seda 
kogemust järgneval perioodil oma töös parimal 
moel rakendada. Väga oluline on kõigi otepäälaste 
tagasiside, et ka vallavõim teaks, mis on hästi ja 
mis vajab muutmist. Ainult üheskoos saame teha 
kodukoha paremaks. 

Koroonast ja vaktsineerimisest

Suvi on möödas ja koroona tõstab jälle pead. 
Otepääd tuuakse sageli teistele eeskujuks. On ju 
meie elanike vaktsineerimisprotsent Eesti mõistes 
tavatult kõrge ja läheneb juba 80%. 

Seda edulugu on märganud ka Vabariigi Presi-
dent, kes külastab 5. novembril Otepääd ja kohtub 
vaktsineerimise korraldamisega seotud isikutega. 

Minult on korduvalt küsitud, et kuidas on selline 
tulemus saavutatud? Ühest vastust on raske anda, 
kuid see on toimunud usalduslikus koostöös meie 

Otepää Vallavalitsuse istungil

20.10.2021
n	 Otsustati seada Telia Eesti AS-i (registrikood 10234957, 

aadress Tallinn Mustamäe tee 3) kasuks sundvaldus tehno-

võrgu talumiskohustuse kehtestamiseks passiivse elektrooni-

lise side juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi ulatuses järgmistele 

Otepää valla omandis olevatele katastriüksustele (asendiplaa-

nid lisatud): 1.1 Otepää vallasiseses linnas asuv Lille tänav 

T2 katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0249), sundvaldus 

seatakse side maakaablile kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole 

telge, sundvalduse ala ca 24 m²; 1.2 Otepää vallasiseses linnas 

asuv Piiri tänav katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0251), 

sundvaldus seatakse side maakaabile kaitsevööndiga 1 m mõle-

male poole telge, sundvalduse ala ca 160 m².
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 25. jaanua-

ri 2021. a korralduse nr 2-3/38 „Otepää valla kasuks isikliku 

kasutusõiguse seadmine“ punkti 1 alapunktid 1.2 ja 1.3.
n	 Omandati Marju Saarelt ja Aivo Saarelt Nõuni külas 

asuv 5820026 Mäkketõusu tee L1 katastriüksus.
n	 Kooskõlastati Raudsepa külas Kösti maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n	 Kooskõlastati Märdi külas Märdi maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Kädi Tammele projekteerimistingimused Otepää 

vallasiseses linnas Pühajärve tee 42 kinnistul elamu ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti U-DISAIN OÜ-le projekteerimistingimused Neeruti 

külas Kooli kinnistul amortiseerunud elamu lammutamise ja 

uue ärihoone ning abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Raul Kirjanenile ehitusluba Meegaste külas asuval 

Alajärve kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Ain Kärnerile ehitusluba Restu külas asuval Kärneri 

kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Martti Korgile ehitusluba Mäha külas asuval Nur-

menuku kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Puka alevikus Kooli tn 6 kinnistul asuvale ehitisele 

(teenuskeskus) kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus summas 40 

eurot.
n	 Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 446,56 

eurot.
n	 Määrata ühele isikule toetus raske majandusliku olukorra 

puhul summas 70 eurot.
n	 Vabastati osaühing Otepää Seikluspark Otepää valla- 

siseses linnas Valga mnt 12 asuva kinnistu suhtes erandkorras 

korraldatud jäätmeveoga liitumisest ajavahemikul 1. november 

2021. a – 30. aprill 2022. a.
n	 Anti ühele isikule üürile eluruum.
n	 Sõlmiti HK Build OÜ-ga (registrikood 14177104, aadress 

Vana-Kissa, Räbi küla, Otepää vald, 67405) äriruumi üürile-

ping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutuse-

hoone ruumi nr 314 (pindala 12,2 m²) kasutusse andmiseks 

tähtajaga 1. november 2021. a kuni 31. detsember 2022. a.
n	 Eraldati Otepää valla 2021. aasta eelarve realt „04740 

Arendusprojektid“ MTÜ-le KAPPERMÄE SELTS 10 000 eurot 

Kappermäe külamaja katuse renoveerimise projekti omaosa-

luse katmiseks.

25.10.2021
n	 Määrati Lauküla külas asuva Ansimatsi katastriüksu-

se (katastritunnus 72402:003:0340) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Ansimatsi, 

koha-aadress Ansimatsi, Lauküla küla, sihtotstarve – maatu-

lundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Malle, koha-aadress 

Malle, Lauküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Anti Alvar Koigile projekteerimistingimused Märdi külas 

Väike-Trommi kinnistul saunamaja ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Anti AB Standup OÜ-le projekteerimistingimused 

Pilkuse külas Tsema kinnistul elamu ja abihoonete ehitus-

AMETLIK INFO

SÜNNID

Isabel Urman    15. oktoobril
Piia Kivi     18. oktoobril
Ruuben Kingo    19. oktoobril

projekti koostamiseks.
n	 Anti Mai Leesikule ehitusluba Vana-Otepää külas asuval 

Nurme kinnistul tiik-veehoidla rajamiseks.
n	 Anti Tiit Juhani’le ehitusluba Nüpli külas asuval Karja 

kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Tiit Juhanile ehitusluba Nüpli külas asuval Karja 

kinnistul sauna püstitamiseks.
n	 Anti Tiit Juhanile ehitusluba Nüpli külas asuval Karja 

kinnistul maakeldri püstitamiseks.
n	 Anti Tiit Juhanile ehitusluba Nüpli külas asuval Karja 

kinnistul tugimüüri püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule kuni 350 euro suurune tervisetoetus.
n	 Kinnitati Kristjan Saare Kagu-Eesti spetsialistide eluase-

mete korrastamise projekti „Räbi külas Ala-Agariku kinnistul 

asuva elamu katusekatte vahetamine“ aruanne.
n	 Kinnitati Sten-Jaanis Alli Kagu-Eesti spetsialistide elu- 

asemete korrastamise projekti „Otepää vallasiseses linnas 

Palupera tee 8A kinnistul asuva elamu katusekatte vahetami-

ne“ aruanne.
n	 Tunnistati riigihanke “Otepää hooldekodu projekteeri-

mis-ehitustööd“ (riigihanke viitenumber 236143) hankemenet-

lus riigihangete seaduse § 73 lõike 3 punkti 6 alusel kehtetuks.

AMETLIK INFO

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 18. novembril.

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.

Teade

Sotsiaaltöötaja Pille Sikk on puhkusel 8.–12.11.2021 
(kaasa arvatud).

Koroonaaeg on raske kõigile. Ettevõtted peavad vaa-
tamata haigete ja töölt eemalolijatele teenima tulu, et 
tagada töötajate stabiilne sissetulek, haigushüvitised 
jm kulud. Samal ajal tuleb lohutada neid, kes on tööl 
ja väsivad ülekoormusest. Kui  paberitööd saab teha 
ka homme, siis toitu peab valmistama iga päev, ole 
terve või haige.

Pöördun kõigi meie valla inimeste poole, et üksteist 
kasvõi päeva kaupa tööle tulekuga raskest seisust välja 
tuua. Olge töötud või pensionärid, puhkusel või muidu 
vabad. Ulatage oma käed neile, kes vajavad toetust 
oma ühiskondlike tegemiste teostamisel. 

Soovin edu ja õnne uuele loodavale vallavalitsusele. 
Lootused nende korrigeerivatele tegevustele on suu-
remad, kui arvate: koordineerida ettevõtete vahelist 
tegevust, eriti tööjõu osas ja olla tegus raskete iga-
päevatööde ning probleemide lahendamisel. 

Halvas võib peituda  headuse iva, seepärast teeme 
koostööd nagu sõbrad.  

Maie niit
otepää lihatööstus edgar oÜ asutaja

Üleskutse: Teeme sõpra-
dena raskel ajal koostööd

inimeste, meedikute ja ka vallavalitsuse vahel. 
Olen saanud ka kriitikat, et kas mul vallavane-

mana piinlik ei ole kutsuda rahvast vaktsineerima. 
Ütlen ausalt, et ei ole. Leian, et vald peab tegema 
maksimaalse, et luua oma kodanikele mugavad ja 
kiired võimalused vaktsineerimiseks. Edasine on 
juba kõigi enda otsustada. Kes peab seda oluliseks, 
läheb vaktsineerima. Kes kahtleb või on vastu – ka 
see on igaühe vaba valik. 

Vaadates nakatumiste üldarve, siis meil on nak-
kusoht kõrge. Me kõik teame vaktsineeritud tutta-
vaid, kes on nakatunud, kuid õnneks põeb enamik 
neist suhteliselt kergelt. Koroonasurmade edetabe-
lit Otepää õnneks ei vea.  Kas on olnud kasu vakt-
sineerimisest, on meie endi arvata. Nakkuse välti-
miseks tuleks lähtuda Terviseameti soovitustest: 
desinfitseerida käsi, kanda maski ja hoida distantsi. 
Kindlasti läheb olukord kogu Eestis hullemaks ja 
pole välistatud ka Otepääl koroonakollete tekki-
mised, kuid – mõelgem ikka positiivselt ja olgem 
üksteisele toeks! Positiivne sotsiaalne suhtlus on 
see, mis aitab meid selles kriisis edasi. Märkame 
hädasolijat ja pakume talle tuge. 

Pooleliolevatest projektidest

Nagu kõik on juba märganud, hakkab turuhoone 
valmima. Viimased pintslitõmbed on tehtud ja vald 
loodab lähiajal ka kasutusloa väljastada. Siis saame 
hakata mõtlema operaatori leidmisele. Palju on 
küsitud, et kas, kuidas ja mis tingimustel saab bokse 
rentida. Konkreetne kord on väljatöötamisel, kuid 
kõik huvilised võiksid endast vallavalitsusele teada 
anda. See saab olema oluliseks infoks turu toimi-
mise kontseptsiooni väljatöötamisel. Turg saab 
toimida  ikkagi ainult müüjate ja ostjate koostöös. 
Selle poole me püüdlemegi.

Küsitud on uue kortermaja (üürimaja) ehituse 
teemadel. Hetke seisuga saan kinnitada, et ehitus-
hanked on lõppenud ja käivad lõplikud läbirääki-
mised. Praeguses turusituatsioonis, kus ehitushin-
nad on määramatud, on keeruline teha õigeid otsu-
seid. Kuid otsused tuleb teha ja maja on Otepääle 
hädasti tarvis. Loodame igatahes parimat.

Kopli tänava remont jõuab lähiajal lõpule ja 
varsti saame me kõik kaasaegset tänavat nautida. 
Tulevikus on vallal plaanis igal aastal võtta 1-2 
tänavat põhjalikku uuendusse. Kui midagi teha, 
siis teha juba korralikult, mitte ainult pigi ja killuga 
auke lappides.

Küsimusi ning nõutust on tekitanud keskväljakul 
toimuv, kus uus asfalt üles freesitakse ja asenda-
takse justkui samaväärsega. Kilplastöö, mis muud, 
arvavad kodanikud. Pean kodanikega nõustuma. 
Väikese retseptivea pärast ei oleks pidanud küll 
kõike üles võtma ja uuesti ehitama. Selle on põh-
justanud aga meie usinad kaebajad, kelle nõuete 
peale tehti peen ekspertiis, mille tulemusena nüüd 
tööd toimuvad. Valla eelarvet need tööd õnneks 
ei puuduta, kuid tublisti üle 100 000 euro lähevad 
need maksma ikkagi. Kulud kannab ehitaja garan-
tiitööde korras, kuid ebamugavusi taluvad vallako-
danikud. Midagi pole parata.

Kaunist sügise jätku soovides
jaanuS Barkala

vallavanem

Valimistulemustest

Valimistulemuste väljakuulutamine on vii-
binud, kuna Riigikohus vaatab läbi esitatud 
kaebusi. 

Otepää valla valimiskomisjon saab alles 
pärast Riigikohtu lõplike otsuste tegemist 
registreerida Otepää Vallavolikogu liikmed, 
asendusliikmed ja lisamandaadid. 

Seejärel kutsub valimiskomisjoni esimees 
seitsme päeva jooksul kokku uue volikogu. 

Esimesel istungil valitakse volikogu esimees 
ja aseesimees ja kuulatakse ära vallavalitsuse 
lahkumispalve. 

Kui volikogu on järgmisel istungil valinud 
vallavanema, saab ta õiguse moodustada va-
litsuse. 

Volikogu kinnitab uue valitsuse, kuni selle het-
keni täidab valitsuse ülesandeid vana valitsus.
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Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tänas vane-
maealisi, kes on aktiivselt panustanud kohaliku 
elu edendamisse ning mänginud kogukonnas po-
sitiivset rolli. Kokku pälvisid tunnustuse 50 inimest 
erinevatest maakondadest üle Eesti.

Tunnustuse pälvisid aktiivsed vanemaealised, 
kelle hulgas on endisi õpetajaid ja koorijuhte, rah-
vamaja juhatajaid, malevajuhendajaid, aktiivseid 
kohaliku elu eestvedajad, erivajadusega inimeste 
hooldajaid, inimesi, kes andsid eakatele kriisi ajal 
ZOOMi keskkonnas inglise keele tunde, samuti 
mitmeid vabatahtlikke.

Sel aastal otsustati aga COVID-19 haigestumiste 
arvu tõusu tõttu traditsiooniline tänuüritus sotsi-
aalministeeriumis ära jätta ning kõigile tunnustuse 
pälvinutele saadeti koju kingitus, mis koosneb  
ametlikust ministri tänukirjast ja erinevate Eesti 
ettevõtjate käsitöömeenetest.

Ene Raudsepa esitas tunnustuse saamiseks 
Otepää Vallavalitsus. 

Ene Raudsepp juhib alates 2013. aastast Otepää 
Naisseltsi. 31 aastat tegutsenud Otepää Naisselts 
annab oma jõukohase panuse, et elu Otepääl oleks 
huvitavam ja sisukam. Nad on algatanud ema-
depäeva ja isadepäeva piduliku tähistamise vallas, 
korraldatakse talvepealinn Otepää raames talve-
turgu ja traditsioonilist Otepää rahvamuusikute 
ja käsitöömeistrite päeva. Jõulude ajal peetakse 
meeles Otepää hooldekodu elanikke.

Otepää Naisselts teeb koostööd teiste seltsidega 
ja on Tartu Maanaiste Liidu liige ning osaleb igal 
aastal Baltimaade maanaiste konverentsil. Otepää

Naisseltsi tegemisi on märgatud, kahel korral 
ollakse Valgamaa tunnustussündmuse „Märka 
Tegusaid Ühendusi“ nomineeritute hulgas. Kõik 
need tegevused on toimunud Otepää Naisseltsi 
esinaise Ene Raudsepa eestvedamisel.

Koos käiakse kudumas ja lüüakse aktiivselt 
kohalikus elus kaasa. Naisseltsi peale saab alati 
kindel olla.

tekst ja foto Monika otrokova

Head Otepää linna elanikud!

Käes on sügiskoristuse aeg. Koristatud lehed 
viiakse ära 09.11-10.11.2021. Palume SELLEKS 
AJAKS koguda prügikottidesse AINULT puule-
hed ja asetada kotid puulehtedega oma maja aia 
taha. Palume kasutada kuni 150-liitriseid tugevaid 
prügikotte! JÄÄTMEID sisaldavaid ja MAHTU ÜLE-
TAVAID kotte ära ei veeta! 

Lisainfo: tel. 515 9514 (Otepää Veevärk, Maire 
Mehine).

Otepää turupaviljoni ehitustööd on lõpusirgel

Selle aasta juunis alustati Otepää turupaviljoni rekonstrueerimis-
töödega, mille eesmärgiks oli avaturu ümberehitus siseturuks. 
Turuhoone ehitustööd on lõpusirgel.

Olemasolev turupaviljoni betoonsein on kaetud soojustatud klaas-
fassaadiga. Hoone sees on vaheseinte ja turvaruloodega eraldatud 
müügiboksid ja avatud kauplemisalad. Müügibokse on kokku 
kaheksa. Igas müügiboksis on kraanikauss ning külastajatele on 
olemas ka WC. Turuhoone ees on kaks kauplemiskohta koos var-
jualustega, kuhu saab kauplema tulla autoga.

„Loodame turuhoone avada jõulukuuks, seni palume kõigil 
müüjatel ja ostjatel varuda kannatust,“ sõnas Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala. „Tegemist on esimese korraliku Otepää sisetu-
ruhoonega. Hoonet kütab keskküte, olemas on soe vesi.“

Ehitustööde peatöövõtja oli Mace PJ OÜ. Turuhoone 
rekonstrueerimistööd läksid maksma 290 000 eurot, millest 265 
585 eurot on 2020. aasta COVID-19 eriolukorras kohaliku oma-
valitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöö-
dega seotud tegevusteks eraldatud riigipoolne toetus.

Turuoperaatori leidmiseks kuulutatakse lähiajal välja avalik 
konkurss.

tekst ja foto: Monika otrokova

Ene Raudsepp pälvis 
sotsiaalministeeriumi 
tunnustuse

Kõik perearstid ja -õed kutsuvad nõustamisele ja vaktsineerima

Eesti perearstid ja -õed kutsuvad kuni 5. novembri-
ni inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perears-
tikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii 
esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65-aas-
tastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta 
gripivaktsiin.

* Vaktsineerimiseks võta ühendust oma perearstikes-
kusega. Vaktsineerima võib minna koos lähedase või 
tuttavaga – vaktsineeritakse ka neid, kes pole konk-
reetse perearsti nimistus.
* Tõhustusdoose tehakse üle 65-aastastele ning 
tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele vähemalt 
kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri 
läbimisest.
* Liikumisraskustega inimesi vaktsineeritakse ka 
kodus. Anna teada kodus vaktsineerimise vajadusest 
oma perearstile või infotelefonil 1247.
* Krooniliste haigustega inimene vajab vaktsiini 
kaitset veel enam, sest tema terviseprobleemid suu-
rendavad COVID-19 haiguse raskelt põdemise ohtu.
* Tõsisemad kõrvaltoimed on kõigil COVID-19 vakt-
siinidel harvemad kui paljudel igapäevastel ravimitel. 
Eakatel ja krooniliste haigustega inimestel esineb kõr-
valtoimeid vähem.

"Oleme jõudnud olukorda, kus kõrge nakatumi-
ne koroonaviirusega hakkab piirama kõikide Eesti 
elanike vabadust ja ohustama tervist. Iga päev toob 
kõrgemad nakatumisnumbrid igas vanuserühmas 
ja COVID-19 surmade arv saab olema kasvavas 
trendis," kirjeldas perearstide seltsi juht dr Le Valli-
kivi. "Kui teil on kõhklusi, pidage oma perearstikes-
kusega nõu ja tulge vaktsineerima."

Kuni 5. novembrini keskenduvad perearstikesku-
sed  vaktsineerimisele ja sellega seotud nõustamisele, 
samuti tagatakse erakorraline arstiabi. Samal perioo-
dil võidakse lükata edasi kergemate tervisehädade-
ga tegelemine, sõeluuringud, plaanilised krooniliste 
haigete tervisekontrollid ning selliste tervisetõendite 
tegemine, millega ei ole kiire.

Dr Vallikivi rõhutas, et ainult vaktsineerides saab 
vältida olukorra kiiret halvenemist. “Ainus tee olukor-
rast välja on langetada õige otsus, võtta ühendust oma 
perearstikeskusega ja minna vaktsineerima. Seepärast 
on perearstid üle Eesti otsustanud 27. oktoobrist 5. 
novembrini keskenduda põhitööna inimeste nõus-
tamisele ja vaktsineerimisele. Arstidena on meie 
eesmärk teha omalt poolt kõik, et pakkuda inimestele 
võimalust teha kaitsesüst perearstikeskuses,” rääkis 
dr Le Vallikivi.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on 
perearstide ja -õdede roll väga oluline, et kaitsesüsti 
võimalus jõuaks kõigi Eesti inimesteni. „Perearstid 
ja -õed on olnud Eesti elanike, eeskätt riskirühma-
de, vaktsineerimisel asendamatud. Vaktsineerimine 
on paljude inimeste jaoks erinevatel põhjustel otsus, 
milleni jõudmine pole kerge. Informatsiooni ülekül-
lus on inimestele hirmutav ja seepärast ongi hea, kui 
on võimalus oma perearsti või -õega murekohad ja 
vaktsineerimise olulisus rahulikult üle rääkida,“ ütles 
minister Kiik.

Perearstid vaktsineerivad peamiselt Pfizer/BioN-
Techi vaktsiiniga. Perearsti või -õega saab ka arutada, 
milline vaktsiinidest on inimesele sobivaim ja leida 
talle parim lahendus.

Tõhustusdoose tehakse üle 65-aastastele ning 
tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele vähemalt 
kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri 
läbimisest. Soovi korral võivad ka teised vaktsinee-
ritud täisealised tõhustusdoosi saada, kuid esmase 
vaktsineerimiskuuri läbimisest peab olema möödas 
vähemalt kaheksa kuud.

Usaldusväärset infot vaktsiinide kohta leiab veebi-
lehelt: www.vaktsineeri.ee.

Sotsiaalministeerium, eesti Perearstide Selts

Vasakult: vallavanem Jaanus Barkala, abivallavanem Kajar Lepik, 
finantsjuht Kadri Vaks, Mace PJ OÜ ehitusjuht Erich Andressoo ja 
volikogu esimees Rein Pullerits

25. oktoobrist kuni 3. novembrini toimusid 
Otepää kesklinnas teetööd.

Vahetati asfaltkatet Keskväljakul Ugandi 
Resto eest kuni Otepää Turismiinfokeskuse-
ni (sh endise sidemaja ja Päästeameti hoone 
eest). Asfaltkate vahetati ära ka Edgari poe 
ja Otepää Tervisekeskuse ees asuvates park-
lates ning Merano Pizza parklas.

Tegemist oli Keskväljaku ehitaja OÜ Mapri 
poolt tehtud garantiitöödega, kus ehitaja 
vahetas välja nõuetele mittevastava asfalt-
katte. Garantiitööde eest tasub ehitaja.

tekst ja foto: 
Monika otrokova

Otepää Keskväljakul toimusid teetööd
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

  5. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas LendTeatri etendus 
”TÕDE”. Tragikomöödia kahes vaatuses. Autor: Florian Zeller. 
Tõlkija: Kadi Herkül. Lavastaja: Jaanus Nuutre. Kunstnik: Jana 
Volke. Laval: Mikk Sügis, Kaidi Pajumaa, Irina Radionova, Karl 
Bussov. Kust algab tõde ja kust tõelisus? Pöörane lugu meis-
tervaletajast, kelle valede kaardimaja hakkab kokku varisema.  
Piletid: https://fienta.com/et/lendteatri-etendus-tode Tund enne 
algust kohapeal Hinnainfo: Tavapilet 12€ / Sooduspilet (õpilane, 
üliõpilane, pensionär) 10€.. Etendus kestab koos vaheajaga 2h. 
Avatud Kultuurikohvik. Soovituslik vanus on 13+. Info: merle.
soonberg@otepaa.ee

13. novembril kell 17.00 Otepää Kultuurimajas Otepää valla 
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 va-
hepala 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 orientee-
ruvalt 2 tundi koos vaheajaga. Piletid müügil Piletilevis. Vaheajal 
on võimalik külastada Kultuurikohvikut. 

27. novembril kell 17.00 Otepää Keskväljakul Valgamaa tantsupidu: 
„Pööripäevast pööripäeva“. Meeleolukalt toovad tantsijad teieni 
Eesti imeilusad neli aastaaega. Üle 500 tantsija peegeldavad 
värvikalt enda tundeid ja mõtteid ühest pööripäevast teiseni. 
Tule ja veeda üks kaunis õhtupoolik Otepääl! Pidu on tasuta!

28. novembril kell 15.00 Otepää keskväljakul Advendiküünla süü-
tamine, jõulurahu väljakuulutamine ja soovidepuu avamine. 

28. novembril kell 16.00 Otepää Kultuurimajas I advendikontsert. 
Kontsert on TASUTA.

  2. detsembril kell 11.00 ja 13.30 Otepää Kultuurimajas Lasteetendus 
“Lotte jõuluseiklus”. Publikuks ootame lasteaia ja kooli 1.- 4. 
klassi õpilasi. Lotte koos Jõuluvanaga on pühadeks valmis! Lotte 
on kindel, et tal on mitu uut ja põnevat leiutist, mis võiks kiirel 
pühade ajal päkapikkude töövaeva vähendada. Muidugi soovib 
Lotte neid leiutisi Jõuluvanale esitleda ja panna end proovile 
päkapiku salapärases ametis. Kas kõik leiutised ikka töötavad 
korralikult või on puudu mõni väga tähtis komponent? Laulame, 
tantsime, leiutame ja jagame Jõuluvanaga koos kingitusi! Lotte - 
Gerli Padar, Jõuluvana - Toomas Laur. Pilet 6€. Palume eelnevalt 
broneerida merle.soonberg@otepaa.ee

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

  7. novembril kell 15.00 Hingedepäeva kontsert Sangaste 
Kultuurimajas. Esineb Lasva Meeskoor. Pilet: 2€. Info tel: 
53008226 Marina

13. novembril kell 20.00 Kolhoosi pidu Sangaste Kultuurimajas. 
Meenutame, kuidas 70ndatel peeti majandites lõikuspidusid. 
Nalja saab ja tantsida saab ka. Kohal on ansambel Nööp. Riietus 
vastavalt sellele ajale! Avatud on kohvik! Pääse: 10€. Registreeri 
peole tel: 53008226 Marina

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

  4. novembril kell 17.30  ADVENDIKALENDRI MEISTERDAMINE. 
Juhendaja: Heleena Jõgi. Jõuluootus hiilib aina kiiremate sam-
mudega lähemale. Teeme päkapikkude elu lihtsamaks ja meis-
terdame 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.

Kuni 4. detsembrini kutsume Puka Kultuurimajja imetlema Zanet 
Gova (Zhanna Golubtsova) akrüülmaalide näitust. Zhanna 
Golubtsoba sündis 1975. a Jekaterinburgi piirkonnas. Ta on lõpe-
tanud Ivangorodi kunstikooli ja seejärel õppinud Jekaterinburgi 
kunstikoolis teatriosakonna dekoraatorina. Ta tegeleb aktiivselt 
loometööga. On Westervalli kunstnike kogukonna liige ja võtab 
osa ühisnäitustel üle Eesti. Zhanna töötab Narva kunstikoolis. 
Näituse kirjeldus: “Vastuolud” – nii nimetasin ma oma näitust, 
kus saab näha lõuendil akrüüliga tehtud töid. Oma elus puutume 
pidevalt kokku vastuoludega suhetes, mõtetes, tunnetes, mis 
viivad meid elu sügavamate mõtisklusteni. Zhanna Golubtsova. 
TASUTA. Palume külastusaegu täpsustada tel. 555 33 564 Katrin 
Uffert.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

Kuni 22. detsembrini Nõuni kultuurimajas Tiia Sugasepa näitus "Pildid 
näituselt". Näitusel on eksponeeritud sadakond tööd, millest 11 
on ajendatud Modest Mussorgski teosest "Pildid näituselt". Info 
tel +372 5346 5648 Marika
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11. oktoobril toimus Puka Kultuurimaja pargis pidulik liikluslin-
naku avamine, kuhu olid oodatud Puka kooli ja lasteaia lapsed 
ja õpetajad.

Hommikul võisid meie naabrid küll päris imestunud olla, kui 
nägid juba poole üheteistkümne paiku hommikul Puka kultuu-
rimaja parklas politseiautot. Õnneks ei olnud tegemist millegi 
kriminaalsega. Meile tulid hoopis külla Lõvi Leo (Kärol Villemson) 
ja piirkonnapolitseinik Karl Kuntus.

Lastele räägiti ohutust liiklemisest ja vaadati üle ka mõned liik-
lusmärgid, mida lapsed võiksid teada. Lapsed said korrata üle 
liikluses kõige tähtsama – teed ületades seisa, kuula, vaata ja 
veendu. Jalakäijana ole liikluses nähtav – kanna helkurit parema 
põlve kõrgusel. Jalgrattaga sõites ole nähtav – võimalusel kanna 
helkurvesti ja kindlasti peab peas olema kiiver.

Kaasa olid politseinikud võtnud oma töövahendid, mida tut-
vustati ka lastele lähemalt. Lisaks näidati koolilastele lähemalt 
ka politseiautot ja muidugi said lapsed kuulata ka seda, kuidas 
sireenid töötavad. Politseinikud rääkisid lastele, miks on nende 
amet oluline ja milline näeb nende töö välja. Tuli välja, et politsei 
tegeleb ka muuga, kui vaid pättide tagaajamisega.

Lastel oli väga põnev hommikupoolik ja juurde saadi põnevaid 
kogemusi ning teadmisi nii ohutust liiklemisest kui ka politseiniku 
ametist.

Liikluslinnaku projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse pro-
grammi toel. Projekti eesmärgiks oli, et lapsed ei satuks liiklusõn-
netustesse ega põhjustaks ka ise liiklusohtlikke olukordi . Samuti 
võtsime eesmärgiks luua Puka lastele võimalus igapäevaselt oma 
liiklusteadmisi korrata-kinnistada.

Kõik lapsed ja lastevanemad on oodatud Puka kultuurimaja parki, 
kus on igapäevaselt sobival ajal võimalik lastega mõnusalt aega 
veeta ja harjutada nendega ohutut liiklemist.

katrin uffert
Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja

Puka kultuurimaja pargis on 
liikluslinnak

Rändasime ajas 1991. aastasse

20. augustil möödus 30 aastat Eesti Vabariigi 
iseseisvuse taastamisest ning selle tähistamiseks 
toimus 15. septembril paljudes koolides ajarän-
nak 20. augustisse 1991. 

Olusid arvestades rändasid Otepää Gümnaa-
siumi 9. klasside õpilased ja mõned õpetajad 
aga alles teisipäeval, 12. oktoobril 21. augustisse 
1991. 

Rändasime ajastukohastes riietes vanaema 
Malle 60. sünnipäeva tähistamisele Otepääl, 
mis langes aga väga ärevale hetkele, mil Eesti 
iseseisvus oli eelmisel õhtul välja kuulutatud, 
kuid peolauda istudes ei olnud teada, kuidas 
Tallinnas Nõukogude Liidu tankide tegevus 
kulgeb ja kas olukord on ikka rahulik. 

Peolised püüdsid kõigest hoolimata säilita-
da rõõmsat meelt ning isamaalist hoiakut. Pika 
valge linaga kaetud laua taga olid kohad sisse 
võtnud peakangelase abikaasa Illar, lapsed 
Jaan, Aivar ja Ainar oma abikaasade ja lastega, 
töökaaslased piimakombinaadist, naabrid, 
sugulased, isegi ammune klassiõde. Peole tõid 
ametliku ja piduliku ilme Valgast õnnitlema 
saabunud kõrged ministeeriumiesindajad, kes 
andsid sünnipäevalapsele kui tuntud juustu-
meistrile väljapaistvate saavutuste eest üle uhke 
aukirja ja lilled. 

Peokõne pidas sünnipäevalapse klassiõde 
Juta, kes saavutuste kõrval meenutas ka lõbus-
aid juhtumeid ühiselt kooliteelt ning kinkis 
väärtusliku ristpistes maali. Ühise kingitusena 
sai sünnipäevalaps ka uhke kassettmagnetofoni. 

Peolaud oli keerulistest aegadest hoolimata 
kaetud ning nälga keegi tundma ei pidanud. 
Lisaks kodus valmistatud kartulisalatile oli 
õnnestunud hankida ka Rakvere lihakombi-
naadi viinereid ning vorsti võileibadele. Lauda 
mitmekesistasid külaliste toodud värskelt sisse 
tehtud hoidised – marineeritud seened, kurgid, 
pirnid. Ei puudunud ka heeringas sibula ja 
hapukoorega. Tervitusjoogiks jõhvikamorss. 

Magustoiduks pakuti küpsisetorti ning kass 
Arturi kooki, samuti Komeedi ja Teekonna 
kompvekke. 

Pärast külaliste tutvustusringi ja kehakinni-
tust vesteldi päevateemadel, lauldi ühiselt isa-
maalisi laule, kuulati kassettidelt muusikat, aga 
osaleti ka laulumängudes. Hilinemisega saabu-
sid peole naabrid Kaja ja Ülle, kes polnud Tartu 
poolt tulles siiski jõudnud ära oodata infot tele-
torni eduka kaitsmise ning tankide lahkumise 
kohta. Seda jäi sünnipäevaseltskond lootusrik-
kalt ootama. 

Peo lõpetas soovide kirjutamine kaugesse 
tulevikku ehk aastasse 2021. Näiteks sooviti 
iseseisvust, põllutehnika arengut, majandus-
kasvu, et toitu oleks vabalt saada, et Eesti jääks 
igavesti iseseisvaks, et millestki poleks puudust, 
poleks sõdu, poleks okupatsioonihirmu, oleks 

rohkem toitu ja kaupu poes, et kohv oleks igal 
sünnipäevalaual olemas, suurt arengut igas val-
dkonnas, laste haridus eesti keeles, palju tervist, 
loomadega seotud meditsiini arengut, et Eesti 
on vaba riik ja vabadus püsiks. 

Ajarännaku õnnestumisele aitasid kaasa 
kõik 9. klasside õpilased, kes rolli sisse elasid ja 
ajastukohased välja nägid, samuti nende klas-
sijuhatajad ja kooli juhtkond, kes kaasa lõid, 
samuti õpetajad, kes tõid kodust ajastukoha-
seid nõusid, mida peol kasutasime. 

Aitäh kõigile! Loodetavasti said kõik mõne 
teadmise või meenutuse 30 aasta tagusest ajast.

Heivi truu, 
ajarännaku eestvedaja.

foto: kerle lilliS

12.-14. oktoobril oli Otepää Gümnaasiumi I 
kooliastme õppuritel võimalus tutvuda roboo-
tika ja robotitega ning nende kasutamisega 
õppetegevuses. 

Bee-bot mesilasrobotid külastasid esimeste 
klasside õppureid, et koos õppida numbreid ja 
tähti põnevate ristsõna lahendamiseks.

Vanemate klasside õppurid tutvusid WeDo2 
komplektiga. Teemaks oli roboti programmee-
rimine vastavalt tekstülesannetele, kus pidi pro-
grammeerimise abil kontrollima oma vastuseid 
ehk õpilased said teada, kuidas robot korrutab 
ja liidab.

Käed külge lahendus pakkus õpilastele 
palju avastamisrõõmu ja suurendas uudishi-
mu robootika vastu, tugevdas meeskonnatöö 
ja koostöö oskust.

Sellise tunniteema lõimumisega omandab 
õpilane teadmisi programmeerimisest, alusta-
des kergematest ülesannetest, liikudes järjest 

Robotid koolitunnis

raskemate loominguliste ülesanneteni, arves-
tades õppuri individuaalsusega.

Koolieelse ettevalmistuse rühm 
Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2022. aasta sügisel kooliteed alus-
tavatele lastel alustab Otepää Gümnaasiumis 8. novembril 2021.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel: kool@nuustaku.edu.ee 
(digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantseleis lahtiolekuaegadel.

Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst 
„õppe- ja huvitegevus/ blanketid/avaldus eelkooli vastuvõtmiseks“).

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetajad on Triin Rehk ja 
Tiie Jaaniste.

Täiendav info leitav kooli kodulehel.

terje taMMekivi
oG robootikaringi juhendaja.

foto: Heivi truu

Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom, Tallinna Loomaaed ja 
Looduskalender.ee kutsuvad taas osalema aasta looma teemalisel 
luulevõistlusel, mille peategelaseks 2021. aastal rott.

Parimaid kirjutajaid premeeritakse ekskursiooniga Tallinna Loo-
maaias.

Kuigi konkursile on ennekõike oodatud erinevates luulevormides 
kirjutised, ei põlata ära ka proosateoseid. Kõikidest saabunud töö-
dest valitakse välja parimad, mille autorid viiakse aasta loomaga 
tutvuma Tallinna Loomaaeda. Looduskalender.ee meeskonna lem-

mikud kirjatükid avaldatakse Looduskalender.ee portaalis ning Eesti 
Loodusmuuseumi kollektiivi lemmikud leiavad tee Loodusmuuseumi 
kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse.

Võistlusel osalemiseks saada maksimaalselt 1000 tähemärgi pikku-
ne teos märksõnaga „Luulevõistlus“ hiljemalt 21. novembriks 2021 
aadressile muuseum@loodusmuuseum.ee. Võitjad selguvad 2.det-
sembril ning nendega võetakse ühendust.

Inspiratsiooni võid leida Andrei Miljutini videoloengust www.youtu-
be.com/watch?v=_-35ZRJ4yzc, Looduskalender.ee   www.looduska-

Aasta loom soovib kuulda luuletusi!

lender.ee/n/rott kodulehelt ning Eesti Terioloogia Seltsi kodulehel 
olevast Eesti imetajate tundmaõppimise teejuhist www.terio.ee/
failid/Eesti_Imetajad_2015.pdf.

Võistlust korraldavad MTÜ Aasta Loom, Eesti Loodusmuuseum, 
Tallinna Loomaaed ja Looduskalender.ee.

anneMarie raMMo
eesti loodusmuuseumi kommunikatsioonijuht
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Nõunis tähistasid noored Halloweeni

Oktoobrikuu viimasel päeval tähistatakse üle 
maailma halloweeni. Uus traditsioon on koha 
leidnud ka Eestis noorte tegemistes, kõrvitsad, 
nõiad, vaimud, kummitused – kõik mis judinaid 
tekitab. Pigem saadakse kokku ning tehakse 
üheskoos midagi põnevat. 

Nii otsustasid ke meie noored Elerin, Ragne 
ja Cäthy, et korraldatakse 31. oktoobril äge 
Halloween. Toimetamist jagus – kaunistati tee-
makohaselt kultuurimaja, küpsetati “ämbliku-
pirukaid”, mõeldi mänge ja võistlusi. Polnud 
muud, kui oodata kostüümis pidulisi. Varsti 
saabusid luukered ja nõiad mustade kasside-
ga, näha oli vampiire ja teisi müstilisi olendeid 
ning pidu võis alata. 

Vahva pidu oli! Hea meel on, et nii vahvad ja 
tublid noored. Las tulla uutel traditsioonidel, 

9. novembril läheme ikka marti ja 25. novem-
bril katri jooksma.

Marika vikS

Otepää Mängude uue hooaja teine 
etapp tõi rekordarvu osalejaid

24. oktoobril toimunud Otepää Mängude 
2021/2022 aasta hooaja teine etapp orien-
teerumine tõi kohale rekordilised 17 võist- 
konda. Seekordne orienteerumise etapp 
viidi läbi Otepää kesklinnas, Linnamäe ümb-
ruses ja Apteekrimäe metsas, aga peamiselt 
siiski linnaorienteerumisena.

Orienteerumise etapil olid rajal igast 
võistlusklassist osalejaid. Osalejatele oli et-

tevalmistatud 15 punktiline valikorienteerumis rada, ehk iga osalev 
tiim valis ise oma liikumise suuna ja punktide läbimise järjekorra. 

Asjale põnevuse lisamiseks olid kõik punktid varustatud lisakü-
simustega, millele vastamisega sai kõige paremini hakkama sõp-
ruskond „Mögerid“ saades 45-st võimalikust 37 punkti. 

Orienteerumisrajal oli kiireim Pedajamäe küla võistkond ajaga 
43:38, kes tuli kokkuvõttes ka kogu võistluse üldvõitjaks. Kõige 
rohkem tegi rõõmu noorte klassi osalejate mitu võistkonda, kes olid 
väga südikad ka täiskasvanute võrdluses. Parimana neist saavutas 
võistkond „Kagu Biathlon noored“ lausa 7-nda koha üldarvestuses. 

Võistluse üldarvestuse esikolmik oli järgnev:
1.Pedajamäe küla 166,37 p
2.Sõpruskond Metsakunnid 157, 03 p
3.Pilkuse küla 156,65 p

Kogu võistluse tulemused on leitavad Otepää Mängude Face-
booki lehelt. 

Korraldajad teevad kummarduse kõigi tublide osavõtjate ees 
ja loodetavasti kohtume juba taas 14. novembril Pühajärve SPA 
Bowlingus, kus saab toimuma Otepää Mängude selle hooaja kol-
mas etapp. 

Tuletame meelde, et kestab ka liikumisesari Otepää Liigub. Sar-
jaga saavad kõik liituda Yumuuvi keskkonnas, sisestades märksõna 
„Otepää“. Hooaja peale loosime välja palju erinevaid auhindu, ning 
hooaja üheks peauhinnaks on Polari spordikellad. 

Korraldaja tänavad Otepää Mängude toetajaid – Tartu Mill, UPM 
Otepää, Ugandi Resto, Maiasmokk, 363 agentuur. Parmet 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

Kagu Biathlon Noored

Korteriühistute infopäev

Kutsume teid korteriühistute infopäevale 
12. novembril kell 10.00-13.45. 

Veebiseminari vormis infopäeva korraldavad Tarbijakaitse ja 
Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning Majandus- ja Kom-
munikatsiooniministeerium (MKM).

Registreeruda saab siin - https://forms.gle/y6u1tHJN-
Sz7hXvh79. Infopäeva link saadetakse e-postile hiljemalt 
toimumispäeva hommikul. Seminari ajal saavad küsimusi 
esitada vaid registreerunud.

Juttu tuleb gaasi- ja elektriohutusest, konstruktsiooniohutusest 
ja auditeerimisest, ventilatsioonist ja sisekliimast, ehitusre-
gistrist ja selle muudatustest ning projektist Life IP BUIL-
DEST (toetab hoonete rekonstrueerimise pikaajalise stra-
teegia elluviimist).

Veebiseminaril esinevad:

TTJAst:
- peadirektor Kaur Kajak;
- ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik;
- ehitus- ja raudteeosakonna energiatõhususe peaspetsia-
list Riina Tamm;
- tehnikaosakonna nõunik Priit Poschlin;
- tehnikaosakonna elektriohutuse ekspert Meelis Kärt.

MKMist:
- elamumajanduse valdkonna juht Lauri Suu;
- ehitusregistri talituse juhataja Taavi Jakobson.

Esinejate nimekiri võib täieneda. 
Veebiseminari salvestatakse ehk seda on võimalus ka hiljem 

järele vaadata.
Infopäev toimub kahes keeles sünkroontõlkega eesti keelest 

vene keelde!

Ootame kõiki huvilisi registreeruma, et kohtuda juba 12. 
novembril!

tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet
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- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Mälestame suurepärast sõpra

LINDA PILVE

Avaldame südamlikku 
kaastunnet poegadele 

Aivarile ja Tarmole ning õdedele 
Evile ja Heljule peredega.

Vello, Aivo, Ando Meema 
peredega

Sinust jäid ilusad hetked 
meie kõigi ellu.

Unustamatut

KOIDU MÄRDIMÄED
03.10.1942 - 18.10.2021

Jäävad sügavas kurbuses mäles-
tama: Heli, Tiiu, Milvi, Eha, Helve, 
Saima, Linda, Silvi, Külli, Elle-Imbi; 

kursusekaaslased Väimelast

 Elu on kui tundmatu tee
Iial ei tea, millal lõppeb see…

Sügav kaastunne Sigrid Margile 
perega kalli isa

VALTER LUSTI

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

 Südamlik kaastunne Evile ja 
Heljule peredega kalli õe

LINDA PILVE

kaotuse puhul.

Anne ja Ilme perega

Sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

Südamlik kaastunne Aivarile ja 
Tarmole kalli ema ja vanaema

LINDA PILVE
kaotuse puhul.

Otepää Kaubakeskusest Marika, 
Elve, Riina,Tiiu, Tiina K ,Tiina S, 

Lea ja Koidula

21.11 kell 9-15 Hingekuu laat 
Otepääl Maxima poe taga. T. 
56618707

Pakkuda tööd ketassaeraami ope-
raatorile Kambja vallas, Oomiste 
külas. Tootmine toimub ühes va-
hetuses, kasuks tuleb varasem töö-
tamine ketassaeraamil. Helistada 
5148109

Otepää Taarapunkt (Munamäe 
8) otsib osalise töökoormusega 
ausat, sõbralikku ja usaldusväär-
set klienditeenindajat. Sooviaval-
dus palun saata meilile: info@aval-
lonelouna.ee või võtta ühendust 
telefonil 7663713.

Süvariik otsib homoteerulli juhti. 
Töölesaamise eelduseks on hea 
stressitaluvus, toimetulek pinge-
liste olukordadega, jalanumber vä-
hemalt 44. Töö on vaba graafiku 
alusel, oodatud on ka veganid.
Hea töö eest on hea palk, boonu- 
seks purk hanerasva päevas.
Soovi korral leiame teid üles.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilauda. Trans. 
tasuta! Tel. 5258911

Elektritööd    520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

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

Ostan või üürin garaaži Otepääl. 
522 44 60 

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

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

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdus. Tel 5260859

OSTAN vanu kellasid. Ei pea ole-
ma töökorras. Võib pakkuda ka raa-
matuid, mööblit, raadioid ja muud 
vanavara. Tel. 58725458

Ostan nostalgilisi nõusid-serviise 
(ka üksikuid),naiste ehteid (sõled, 
mansetid jne.) ja merevaiku. Huvi-
tavad ka karpides lusikad, kujuke-
sed jne. Tel. 53560761 Liina

Avaldame kaastunnet Silvale 
kalli 

ISA 

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

Kesk sügist ja päikesekulda,
viis Sind tee,

kust tagasi ei tulda.
Üks tee on lõpuni käidud,

üks ema süda on vaikinud.

Teatame sügava kurbusega, et 
lahkunud on meie kallis ema, 

ämm, vanaema ja vanavanaema

LINDA PILV
29.04.1929 - 23.10.2021

Pojad Aivar ja Tarmo peredega.

Ärasaatmine 13. novembril 2021 
kell 12.00 Otepää Maarja kirikus.
Lilli ja pärgi palume mitte tuua.

LINDA PILV 
29.04.1929 - 23.10.2021

LEO JÄRV 
14.12.1959 - 20.10.2021

On lootus linnuke,
mis hinges pesitseb 

ja laulab sõnadeta viit, 
mis vait ei jää.

Hüvasti armas ristiema

LINDA

Mälestab ristitütar Tiiu

NATALIA SILbAUM 
03.09.1936 - 27.10.2021

Mälestame head naabrit 
ja avaldame kaastunnet Aivari ja 

Tarmo perele kalli ema

LINDA PILVE

kaotuse puhul.

Agnes ja Andrus

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada

Mälestame 

LINDA PILVE

Siiras kaastunne poegadele 
Aivar ja Tarmo peredega.

Leinavad Evi ja Elmu, 
Reet ja Raul peredega

Tunneme südamest kaasa Evile
kalli õe

LINDA PILVE

kaotuse puhul.

Laulurõõm ja Tantsurõõm

Päike paita kallist kalmu,
 kuu kummardusi tee.

Tähekene süüta küünlad...

LEO VÄÄRSI
29.10.1921 - 10.09.1972

100. sünniaastapäeval 
kallist isa mälestavad 

Kortina talu tütred Tiiu, Evi, Mall 
koos nelja põlve järeltulijatega

Mälestuste kaunis viis 
kestab igavesti... 

LINDA PILV 
29.04.1929 - 23.10.2021

Südamlik kaastunne poegadele 
peredega ja õdedele peredega 
kalli lähedase kaotuse puhul. 

On jäänud vaid tänu ja kaunid 
mälestused heast ja lahkest 

inimesest.

Onutütred Tiiu, Evi, 
Mall peredega

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

Pizza Merano 
otsib oma toimekasse meeskonda 

pitsavalmistajat/teenindajat.
Sa oled meile väga oodatud kui oled:

rõõmus ja lahke, hea suhtleja, kohusetundlik,aus.

Omalt poolt pakume põhipalka ja motiveerivat lisatasu; võimalust valida täis- või osalise tööaja 
vahel; väljaõpet ja firmasoodustusi.

Võta lahkesti ühendust numbril 5042588 ja saada sooviavaldus aadressil: info@merevi.eu.

Siis äkki katkes kandlekeel
laul vaikis isa suul.

Nii karmilt lõppes elutee
ja vaikus on nii suur.

Meie südamlik kaastunne
Silva Tigasele perega isa

REINHOLD GOLLANDI
lahkumisel.

Pühajärve taliujujad

 Laine

Südamlik kaastunne Sulle 
pojatütar 

LIISA
surma puhul.

Marju ja Aivar

 Südamlik kaastunne Olevile,  
Heljule ja Evile 

LINDA PILVE

lahkumise puhul.

Alajaama 2 elanikud

Lõuna-Eesti maitsete nädal 
"Metsast taldrikule"

Metsikuid maitseelamusi saab nautida Lõuna-Eestis 4.–14. novem-
brini 2021.

Kahekäigulised erimenüüd koosnevad vähemalt ühest eestimai-
sest metsasaadusest ja suures osas muudest kohalikest tooraine-
test. 
Erimenüüde hind jääb vahemikku 15-20 eurot.
 
Valgamaa metsikuid maitseid pakuvad:

Restoran Lilli
Ugandi Resto
GMP Pühajärve restoran
Pühajärve Spa ja Puhkekeskuse pubi
Sangaste Rukki Maja restoran
Kohvik Läti Saatkond

Vaata lisa: https://visitsouthestonia.com/metsasttaldrikule/
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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 ligipääseta-
vas kohas. 

Jõulupuu tuuakse linna esime-
seks advendiks ning esimesel 
advendil süttivad sellel tradit-
siooniliselt 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).

Naiskodukaitse Otepää jaoskonna silmaringi 
avardav sünnipäev

Tegemist oli juba üheteistkümnenda sünni-
päevaga, kus veedeti koos aega, saadi uusi 
teadmisi loodusest, mis meie ümber ja uus 
liige sai samaaegselt tutvuda meie erinevate 
tegemistega.

Sünnipäev algas matkaga, mille läbivii-
jateks olid Margit Turb ja Tarmo Evestus. 
Räägiti maailma suurimast elusorganis-
mist, ehk seenest. Otepää looduspargiski 
on seen, mida iseenesest on oma silmaga 
raske märgata. 

Veel saadi teada, millised on populaar-
semad puuliigid Otepää vallas. Siiski kohe 
ei öeldud vastust ette. Eelnevalt pidid nais-
kodukaitsjad panema oma puuklotsidest 
rivi, mis kirjeldab nende arvamust. Arvamus 
osutus  päriselust päris kaugeks. Tuli välja, 
et kõige populaarsemad on kask ja kuusk.  

Matkale jagus ka üks ülesanne, kus pidi 
kuulama eelsalvestatud helifaile ja arvama 
ära, millise looduses oleva loomaga on tege-
mist. 

Need on vaid mõned näiteid, mida kõike 
uut sai teada matkal. Matk ise kulges pea-
miselt metsas, mis osutus parajaks takistus-
rajaks, siiski leiti ka sealt söögiseeni koju 
kaasa. 

Peale Otepää looduse avastamist oli aeg 
minna keskkonnamajaga tutvuma ning 
tähistada sünnipäeva koos tordi ja mee-
nutustega, mida kõike on korda saadetud.

ander allikSaar

VL Ühinenud Kogukonnad

tänab kõiki valimistest osa 
võtnud Otepää vallakodanikke.

Üheskoos edasi!

Valgamaa arenguagentuur ootab kandidaate 
Valga maakonna ettevõtjate tunnustamiseks!

Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Valgamaa Arenguagentuur kuulutasid välja 
konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2021“ (www.arenguagentuur.ee/
et/uudised/uudis/2021/10/28/tunnusta-valgamaa-ettevotteid-ja-ettevotlu-
se-edendajaid/), selgitamaks välja parimad, kes oma hea maine ja aktiivse 
tegevusega on aidanud kaasa maakonna positiivsele arengule.

Nominente on oodatud esitama kõik, nii asutused/ organisatsioonid, 

ettevõtted kui eraisikud.
Ettepanekud koos põhjendusega esitada kuni 11. novembrini (k.a), täites 

elektroonilise ankeedi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz_k4s-
FAehBlCBRrmmfs_xB68K926Qdq2Afym_pR2xyT9pBg/viewform või saata 
e-posti aadressil valgamaa@valgamaa.ee märksõnaga „Ettevõtluse auhind”.

Ettevõtjate tunnustamine leiab aset 24. novembril 2021.


