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Eesti ja Läti presidendid Alar Karis 
ning Egils Levits kohtusid Otepääl

5. novembril külastas Eesti Vabariigi Pre-
sident Alar Karis maakonnavisiidi käigus 
Otepää valda. President kohtus Otepääl ka 
Läti Vabariigi Presidendi Egils Levitsiga.

Presidendi visiit algas hommikul Otepää val-
lavalitsusest, kus Alar Karis kohtus Otepää 
vallavolikogu esimehe Rein Pulleritsu ja val-
lavanema Jaanus Barkalaga. President tundis 
huvi Otepää valla elu ja olu üle. Teemaks tuli 
ka omavalitsuste ühinemisjärgne olukord. 
Kuna Otepää vallal on ette näidata omaaeg-
ne kogemus Pühajärve valla ja Otepää linna 
ühinemisest enne hiljutist haldusreformi, siis 
sai vaagitud ühinemise häid ja halbu külgi.

Edasi külastati Otepää Turismiinfokeskust, 
president tutvus Eesti lipu toaga. Otepää Kul-
tuurimajas kohtuti perearstide, õdede ja vakt-
sineerimisel osalenud vabatahtlikega. Juttu 
tuli vaktsineerimisest. Otepää valla vaktsi-
neerituse tase on piirkonna üks kõrgemaid 
– 73%. President küsiski meedikute käest, mil 
moel selline tase on saavutatud. Otepää vald 
on organiseerinud koolides vaktsineerimisi, 
kuhu on olnud võimalik tulla kõigil soovija-
tel. Perearstid märkisid, et vaktsineerimisega 
hakati pihta kohe, kui vaktsiinid saabusid ja 
üsna intensiivselt. Üheskoos tõdeti, et maa-
piirkonnas on vaktsineerimise suhtes olukord 
teistsugune, kui suuremates keskustes, kuna 
inimesed on rohkem vaktsiini saamisest huvi-
tatud. Kõne alla tuli ka personalinappus ning 
tehti ettepanek, et koduõendusteenuse aren-
damisele võiks rohkem tähelepanu pöörata.

Seejärel tervitas Eesti riigipea Läti kolleegi, 
president Egils Levitsit Maarja kiriku juures. 
Otepää kiriku pastoraadis pühitseti 1884. 
aastal pidulikult esimene sinimustvalge lipp. 
Presidendid tutvusid Otepää kirikul ja kiriku 
juures asuvate lipu lugu kajastavate bareljee-

fidega ning kohtusid Maarja kiriku vaimuliku Marko 
Tiirmaaga.

Päeva Otepääl lõpetas kahe riigipea ühiskülastus 
Otepää Elsa kohvikus. Otepää vallamaja ees lehvis 
Läti presidendi auks Läti lipp. Edasi suundusid pre-

5. novembril Otepää kiriku ees:. Vasakult: Läti president Egils Levits, Otepää kirikuõpetaja 
Marko Tiirmaa, Eesti president Alar Karis ja Otepää vallavanem  Jaanus Barkala 

Otepää valla aasta isa on Enn Kärson

sidendid Tartusse.
„Meil on hea meel, et president alustas oma esimest 

riigivisiiti Tallinnast väga-väga kaugel, Valgamaalt,“ 
sõnas volikogu esimees Rein Pullerits. „Talvepealinn 
Otepää jaoks on see suur au, et Eesti ja Läti presiden-

did alustasid oma ühiskohtumist just Otepäält,“ lisas 
vallavanem Jaanus Barkala.

Monika otrokova 
Foto: Mattias taMMet / 

vabariigi Presidendi kantselei

13. novembril toimus Otepää kultuurimajas pidulik 
aasta isa tunnustamisüritus. Otepää valla aasta isa tiitli 
pälvis viie lapse isa ja kaheksa lapse vanaisa Enn Kärson.

Kokku laekus konkursile neli kandidaati: Enn 
Kärson, Jorma Riivald, Neeme Jääger ja Tiit Priidik.

Aasta isa Enn Kärson elab Puka piirkonnas. Koos 
pereema Marisega on rajatud kaunis Söödi talu Komsi 
külla. Ennul ja Marisel on väga tugevad ja traditsiooni-
lised peresidemed. Nende kodu mahutab iga pereliik-
me, kes koju naaseb, ja ruumi jagub veel sõpradele ning 
sugulastele. Kõik on alati teretulnud sõbralikku perre! 
Jõuluõhtul kogunevad laua äärde viis last ja kaheksa 
lapselast. Enn on mänginud suurt rolli ja olnud eesku-
juks oma laste elukutsete valikul. Pereisa on neile süs-
tinud nii spordi- kui ka ettevõtlusepisiku, tema lapsed 
on tegevad ettevõtluses ja spordis. Enn õpetajana on 
olnud eeskujuks ka kohalikele noortele. Puka koolis 
töötades osales ta suviti õpilasmalevates, kus ta oli 

komandör. Taasiseseisvunud Eestis tekkis Ennol või-
malus luua oma ettevõtte – AS Jumek. Ettevõte on kas-
vanud suureks mööblifirmaks, mis müüb oma toodan-
gut nii Eestis kui ka paljudes riikides. AS Jumek annab 
tööd üle viiekümnele inimesele. Rahvaspordiüritustel 
on ettevõte aastaid toetanud auhindadega. Pereisa on 
alati positiivne, rõõmsameelne ja abivalmis. Oma sõb-
raliku suhtumisega hoiab ta mööblifirma pere koos. Ta 
julgustab noori edasi õppima. Iga päev ei ole päikseline. 
Tuuled ja tormid ei ole suutnud lahutada kokkuhoidvat 
Ennu ja Marise peret. Puka kogukond on pikka aega 
nautinud Kärsoni pere tugevust ja rõõmsameelsust.

Valla aasta isa nominendil Jorma Riivaldil on kolm last. 
Jorma Riivald on pärit Otepäält. Ta töötab Otepää Kul-
tuurikeskuste juhina ja on Otepää vallavolikogu liige. 

Valla aasta isa nominent Neeme Jäägeril on kolm 
last. Ta töötab Parmet Ehituses CNC operaatorina ja 
on põline Sangaste elanik. Otepää valla aasta isa Enn Kärson

Valla isa nominent Tiit Priidikul on viis last. 
Ta elab Pukas ja töötab keevitajana.

Aasta isasid tunnustasid Otepää vallavalitsuse 
liige Valdur Sepp ja Otepää naisseltsi esinaine 
Ene Raudsepp. „Palju õnne kõigile, kes täna on 
aasta isa nominendiks esitatud, imetlen kõiki 
aasta isa konkursile esitatud kandidaate, sest 
nemad on osanud hoida oma laste hingekee-
le võtmeid kindlas kohas, et lapsed on tublid ja 
hakkajad,“ ütles Valdur Sepp.

Aasta isa ja nominendid said mälestuseks Ave 
Kruusmaa kujundatud kaunid meened. Kont-
sertosas musitseerisid Merle ja Heidi Soon-
berg. Humoorikat vahepala pakkus LendTeat-
ri etendus „Päev isaga“. Kõik aasta isa nomi-
nendid pidid vastama ka konksuga küsimustele 
ning lahendama meisterdamisülesandeid. Isade 
iseloomustused luges ette kultuurikeskuste loo-
mejuht Kaidi Pajumaa videosilla vahendusel.

Sündmuse korraldas Otepää Kultuurikesku-
sed – Otepää kultuurimaja.

Monika otrokova
Foto: valju aloel
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Eesti ja Läti presidentide visiit Otepääle

4. novembril oli Otepääl au võõrustada Eesti ja 
Läti presidente. Presidendid Alar Karis ja Egils 
Levits kohtusid Otepää kiriku juures, kus tutvusid 
kirikuga ning seal asuvate lipu lugu kajastavate 
bareljeefidega. Pärast seda sõideti Elsa kohvikus-
se väikesele maiustusretkele. Visiit jätkus edasi 
Tartus. Enne eelpoolnimetatud sündmusi külastas 
Eesti president Alar Karis Otepää vallamaja ning 
kohtus kultuurikeskuses perearstide, pereõdede 
ja teiste vallas vaktsineerimist korraldanud ini-
mestega. 

Presidenti huvitas kuidas elavad Otepää inime-
sed, millised on arenguperspektiivid ja ka võima-
likud murekohad. Kohtumise sisu oli vägagi posi-
tiivne ja saime tõdeda, et Otepää ei ole sugugi 
hääbuv väikevald, vaid tegemist on igati arengu-
võimelise ning hinnatud elukohaga, kus soovivad 
elada nii kohalikud, kui ka siia kodu rajavad ini-
mesed nii lähedalt kui kaugemalt. 

Otepää vallas on head lasteaiad, koolid, rohkelt 
erinevat huvitegevust, laialdased sportimisvõi-
malused, hulk erinevaid töökohti ning küllusli-
kult puhast loodust. Kitsaskohaks on suhteliselt 
kõrged kinnisvarahinnad ja piiratud kinnisvara-
turg, mis takistab huvilistel siia elama tulemist 
või elamispinna üürimist. President tänas kõiki, 
kes on vaktsineerimisele kaasa aidanud. On 
ju Otepää vaktsineeritud elanike arvu poolest 
Eestis esirinnas ja see tulemus on saavutatud kõigi 
osapoolte koostöös.

Algas üürimaja ehitus

Eelmisel nädala algul sai Otepääl läbi pikk ette-
valmistusperiood, mis oli väldanud ligi 3 aastat. 
Algas üürimaja ehitus. Üürikorterite vähesu-
sest Otepääl on räägitud aastaid ja nüüd paistab 
lõpuks tunneli lõpus valgus. Juba järgmise aasta 
lõpuks valmib esimene üürimaja Otepääl. Tege-
mist on 41 korteriga, igati kaasaegse ning säästliku 
kortermajaga, mis peaks korterit üürida soovivate 
inimeste esmased vajadused kenasti rahuldama. 

Valitsev olukord on ebaloogiline, kus hulk 
Otepää vallas tööl käivaid inimesi üürivad ela-
mispinda mujal Eestis. Sellise asjade käigu on 
tinginud lihtsalt puuduv üüriturg. Valla sooviks 
on, et inimesed, kes töötavad Otepääl, tuleksid 
siia alaliselt elama. Nad tooksid siia oma pered, 
lapsed käiksid meie lasteaedades ja koolides ning 
ka maksuraha jääks Otepää valda. Korterivõi-
malust on tarvis siia tööle tulevatele õpetajate-
le ja teistele Otepääle vajalikele spetsialistidele. 
Üürimaja rajatakse vallavalitsuse ja erainvestori-
te koostöös ning toetusrahaga panustab ka riik. 
Üürihuviliste puudust ei ole karta, sest kogu ette-
valmistusperioodi vältel on helisenud vallamajas 
pidevalt telefon ja inimesed on aktiivselt uurinud 
maja valmimise ja üürivõimaluste kohta. Paljud 
on soovinud ennast juba järjekorda panna.

Informatsiooniks saab hetkel öelda niipalju, et 

Otepää Vallavalitsuse istungil

1.11.2021
n	 Nõustuti Makita külas asuva Kärnaoja maaüksuse 

(katastritunnus 58202:003:1410) Eesti Vabariigi omandisse 

jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 

31 lõike 1 punktile 8.
n	 Määrati Neeruti külas asuva Tallimõisa katastriüksu-

se (katastritunnus 58202:003:1460) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Pesa, 

koha-aadress Pesa, Neeruti küla, sihtotstarve – maatulundus-

maa; 1.2. katastriüksuse kohanimi Stallmeistri, koha-aadress 

Stallmeistri, Neeruti küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 

katastriüksuse kohanimi Talimõisa, koha-aadress Talimõisa, 

Neeruti küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.4 katastriüksuse 

kohanimi Tallimõisa, koha-aadress Tallimõisa, Neeruti küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.5 katastriüksuse kohanimi 

Tõusu, koha-aadress Tõusu, Neeruti küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa; 1.6 katastriüksuse kohanimi Vanaristi, koha-aad-

ress Vanaristi, Neeruti küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 
n	 Anti Voldemar Tasale projekteerimistingimused Arula 

külas Lutsu kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Kaido Kivivarele ehitusluba Kolli külas asuval Tondi 

kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Timo Tootsile ehitusluba Neeruti külas asuvale Oja-

veere kinnistule elamu püstitamiseks.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Noora Vällo    17. oktoobril
Stella Rõlkov    28. oktoobril
Joel Mällo      4. novembril

 95
Meeta Toover      5. novembril

 90
Selma Rebane      6. novembril

 85
Virve Hirv    18. novembril

 80 
Helve Kompus     3. novembril
Lia Anton    16. novembril
Ilme Vernik    21. novembril
Tiiu Normet    24. novembril
Eha Valge    25. novembril
Vaike Viks    30. novembril

 75 
Maire Drenkhan     1. novembril
Andres Orastu     1. novembril
Saima Vattis     5. novembril
Vello Hõbe     8. novembril
Kaja Mõts    10. novembril
Elviira Jääger    10. novembril

 70 
Aino Kaigas     3. novembril
Teanna Talur     4. novembril
Vjatšeslav Vahrušev    5. novembril
Sirje Ohno    10. novembril
Viive Kodu    15. novembril
Mati Volmer    15. novembril
Heino Kikkatalo    23. novembril
Helve Ahvenainen   28. novembril
Ene Altosaar    28. novembril

NOVEMBRI  JUUBILARID

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

n	 Anti Kuigatsi külas Karujaama kinnistul asuvale ehitisele 

(päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Vabastati üks isik erandkorras korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest.
n	 Kinnitati riigihanke “Talihooldustööde teostamine Otepää 

valla teedel ja tänavatel 2021 - 2024“ tulemused. Tunnistati vas-

tavaks pakkujate AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362), 

Bergermaster OÜ (registrikood 10983564), JK MOTO OÜ 

(registrikood 11753493), OÜ HEIZUNG (registrikood 11174252) 

ja TREIMUTH & KO OÜ (registrikood 12636312) poolt esi-

tatud pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke 

alusdokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes riigihanke 

alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati 

edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast 

madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt: 2.1 hanke osas 1 Ber-

germaster OÜ poolt esitatud pakkumus summas 74,40 eurot/h 

koos käibemaksuga; 2.2 hanke osas 2 TREIMUTH & KO OÜ 

poolt esitatud pakkumus summas 60 eurot/h koos käibemaksuga; 

2.3 hanke osas 4 AS TREV-2 Grupp poolt esitatud pakkumus 

summas 76,56 eurot/h koos käibemaksuga; 2.4 hanke osas 5 JK 

MOTO OÜ poolt esitatud pakkumus summas 114 eurot/h koos 

käibemaksuga; 2.5 hanke osas 6 AS TREV-2 Grupp poolt esitatud 

pakkumus summas 88,56 eurot/h koos käibemaksuga; 2.6 hanke 

osas 7 OÜ HEIZUNG poolt esitatud pakkumus summas 62,40 

eurot/h koos käibemaksuga. Otsustati kvalifitseerida pakkujad 

AS TREV-2 Grupp, Bergermaster OÜ, JK MOTO OÜ, OÜ

HEIZUNG ja TREIMUTH & KO OÜ. 
n	 Otsustati korraldada riigihange “Otepää hooldekodu pro-

jekteerimis-ehitustööd“ järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – 

avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Lea 

Ruuven; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Lea Ruuven (komisjoni 

esimees), Andres Arike, Kalev Kepp, Eveli Misnik ja Kadri Vaks.
n	 Otsustati korraldada lihthange “Otepää aedlinna tänava-

valgustuse renoveerimine” järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise 

tähtaeg – 22. november 2021. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest 

vastutav isik – Kajar Lepik.
n	 Otsustati korraldada Otepää Vallavalitsuses kui ametiasu-

tuses ja tema hallatavates asutustes aastainventuurid seisuga 1. 

november 2021. a. Moodustati Otepää Vallavalitsuse kui ametiasu-

tuse, Otepää Avatud Noortekeskuse ja Puka Kunstikooli inventee-

rimiseks vallavalitsuse inventeerimiskomisjon koosseisus Vello Vou 

(komisjoni esimees), Jaak Grünberg, Laura Karavin, Sale Kiuru, 

Kalev Lõhmus, Monika Otrokova, Kristina Reigo ja Kadri Vaks.

08.11.2021
n	 Otsustati seada Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, 

asukoht Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus elektrivõrgu 

talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevöön-

di ulatuses Eesti Vabariigi omandis olevale Vana-Otepää külas 

asuvale Tuuliku kinnistule (registriosa nr 2577040, katastritunnus 

63602:001:1820, pindala 18 448 m², sihtotstarve maatulundusmaa).
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (regist-

rikood 11050857, aadress Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks Otepää 

valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv Tenniseplatsi 

kinnistu (registriosa nr 7224050, katastritunnus 55601:003:0008, 

pindala 2858 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav 

maa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala ca 

68 m².
n	 Anti Jaagup Lehesele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Kuuse tn 2a kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba 

Otepää vallasiseses linnas asuval Valga mnt 12 // Olümpiakes-

kus Tehvandi kinnistul ja Nüpli külas asuval Tehvandi 2 kinnistul 

multifunktsionaalse suusastaadioni ümberehitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 1 kinnistul 

asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Pühajärve rannapark kin-

nistul asuvale ehitisele (Aedlinna mängude väljak) osakasutuslu-

ba (tänavakorvpalli väljaku kasutamiseks).
n	 Lõpetati ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping poolte 

kokkuleppel.
n	 Anti kolmele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Määrati ühele isikule 120 euro suurune sotsiaalteenuse 

toetus.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus sotsiaaltrans-

porditeenuse kulude katmiseks.
n	 Määrati ühele isikule kuni 400 euro suurune tervisetoetus.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 169 eurot.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 7. juuni 2021. a kor-

AMETLIK INFO

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 2. detsembril.

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.

praegusel ajahetkel veel üürihuviliste registree-
rimist ei toimu. Maja ehitajaks on OÜ Otepää 
Üürimajad, kes hakkab tegelema ka korterite 
üürile andmisega. Anname Otepää Teatajas ja 
teistes valla infokanalites kindlasti teda, kui üüri-
lesoovijate registreerimine algab ja eeldatavasti 
saab see toimuma uue aasta esimesel poolel.

Otepää turg on valmis

Käesoleva nädala alguses väljastati Otepää 
turuhoonele kasutusluba. Vald on kuulutanud 
välja avaliku konkursi turuhoone operaatori leid-
miseks. Kõik huvilised on oodatud osalema ning 
pakkuma omi visioone ja mõtteid. Aega selleks on 
10. detsembrini. Kuulutuse tekst on leitav selles 
Otepää Teatajas ning ka valla kodulehel ja FB. 
Mitmedki soovijad on küsinud bokside rendivõi-
maluste kohta ja millal kolib turg Maxima tagant 
tagasi oma vanale kohale. 

Turu tagasi kolimine saab toimuma üsna peat-
selt, siis kui oleme leidnud turule operaatori ja 
sellest anname avalikult teada. Pisut ettevalmis-
tustöid turu avamiseks on veel jäänud ning need 
saavad kohe tehtud. Mis võiks olla veel toredam, 
kui saaks jõulumeelolu nautida ja jõulukaupu osta 
juba meie uues turuhoones ja turuplatsil!

Otepääl tähistati isadepäeva

Me kõik oleme uhked olnud oma isa üle või vähe-
malt oleme soovinud uhked olla. Suur õnn on see, 
kui on võimalus ka vanaisa tarkustest osa saada ja 
seda endas kanda. Isa ja vanaisa tähtsust ja olu-
lisust me mõistame enda elus üha rohkem meie 
endi vanuse kasvades.

Ühiskonnas on isa rolli väärtustatud juba 1910. 
aastal, mil Ameerika Ühendriikides Washingto-
ni osariigis tähistati esmakordselt avalikult isa-
depäeva. Eestimaal kuulutas Eesti Naisliit välja 
aasta isa esimest korda 1998. aastal. Otepää vallas 
kutsus aasta isa valimise traditsiooni ellu Otepää 
Naisselts 2008. aastal.

Tänavune Otepää valla aasta isa on Enn 
Kärson – tubli isa ja vanaisa. Valla aasta isa 
nominendid Neeme Jääger, Jorma Riivald ja Tiit 
Priidik on samuti väärt esile tõstmist.

On heameel märkida, et meie noorem põlv-
kond peab väga lugu oma isadest. Näiteks näidati 
suurt aktiivsust ja loomingulisust üles, kui Otepää 
Avatud Noortekeskus kutsus noori isadele kaarte 
joonistama ja meisterdama, luuletusi kirjutama 
ning nuputamisülesandeid lahendama.

Suur tänu lastele ja kaaskondsetele, kes te olete 
märganud isasid ja esitanud nad aasta isa tiitli-
le. Kui teie elus on olemas väärt isa ja vanaisa, 
siis andke talle sellest vahetevahel märku! Ärge 
kunagi teda unustage! See on vähim, mida meist 
igaüks teha saab – märgata!

Heade soovidega,
vallavanem jaanus Barkala

Otepää Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise korras viieks aastaks kasutusse Otepää 
linnas Munamäe tn 4a asuva turuhoone.

2021. aastal rekonstrueeriti Otepää turupaviljon siseturuks. Turuhoone sees on vaheseinte ja 
turvaruloodega eraldatud müügiboksid ja avatud kauplemisalad. Müügibokse on kaheksa. Vaba 
ala (kliendiala) hoones sees 180 m², müügipinnad ca 90 m². Igas boksis on kraanikauss ning 
külastajatele on olemas WC. 

Turuhoone ees on kaks välikauplemiskohta koos varjualustega – 12x1 m, kõrgus 50-70 cm.

Turuhoone operaatoripeamisteks ülesanneteks on:
* Turu tegevuse käivitamine ja juhtimine (sh tegevusplaani koostamine ja müüjate leidmine)
* Turuhoone koristamine ja hoone ümbruse korrashoid
* Turu toimimise igapäevane tagamine ja hea külastajakogemuse loomine
Oma visioon Otepää turuhoone toimimisest ja pakkumus tasu suuruse kohta esitada hiljemalt 

10. detsembriks 2021 e-posti aadressile vald@otepaa.ee. Nõuetele vastava pakkumuse teinud 
osalejad kutsutakse eelläbirääkimistele.

Lisainfo: www.otepaa.ee ja tel 503 6109 (Jaanus Barkala).

Otepää Vallavalitsus otsib turuhoonele operaatorit
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ralduse nr 2-3/392 „Korteriühistute toetuse programmi toetuse 

määramine“ punkti 1.3 alljärgnevalt: „1.3. toetus makstakse 

välja 10 tööpäeva jooksul tööde teostamise dokumentide esita-

misest arvates.“.
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha üks ühik põhivara, 

summas 5916,50 eurot.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Pühajärve rannapargi 

arendamine puhkealaks ja esinemispaigaks projekteerimis-ehi-

tustööd“ järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hanke-

menetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Lea Ruuven; 1.3 

hankekomisjoni koosseis – Lea Ruuven (komisjoni esimees), 

Uuno Laul, Valdur Sepp, Kalev Kepp, Eveli Misnik ja Kadri 

Vaks.
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Otepää Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää valla-
siseses linnas asuva Põllu tn 19 katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi planeeringualale ehitusõiguse andmist pe-
reelamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 0.21 ha. 

Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga, vastab õigusaktidele ja valla ruu-
milise arengu eesmärkidele. 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek tunnistada osaliselt kehtetuks Palupera tee äärse 
kvartali detailplaneering. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 7.12.-20.12.2021 Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 
13, Otepää) ning valla veebilehel www.otepaa.ee.  Avaliku väljapaneku kestel saab esitada pla-
neeringu kohta kirjalikke arvamusi Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 
või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 20.12.2021. 

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

Dr. Mägi töötab dr.Tatja-
na Laadi nimistu juures 
perearstina. Ta on pärit  
Otepää vallast, kus ta on 
lõpetanud Otepää Güm-
naasiumi. Aastal 2008 
lõpetas
Triinu-Kreete Tartu Üli-
kooli arstiteaduskonna, 
omandades seal arsti-
kraadi.

Pärast seda suundus 
ta  õppima residentuuri 
anestesioloogia ja inten-
siivravi erialal. Karjääri jätkas dr. Mägi Haigekassas, 
kus oli tal võimalus pidada erinevaid ameteid: 
usaldusarst, ravikindlustushüvitise võimaldamise 
õigsuse kontrolli talituse juht. 

Kuna ametnikutöö muutus lõpuks väljakutseid
mittepakkuvaks ning jäi õpitud erialast kaugele, 
asus ta aastal 2018 õppima Tartu Ülikooli pere-
meditsiini erialale, mille lõpetas käesoleval aastal.
Õpingute ajal töötas ta mitmetes perearstikeskus-
tes praktika omandamise eesmärgil. Ülikoolilinnast 
oma kodukanti tagasi tulema meelitas teda aga
kohalike olude hea tundmine.

“Dr. Laadi otsis endale parasjagu abiarsti, sest 
tema nimistu on küllaltki suur ning kuna ise olen 
siitkandist pärit ja mõistan kohalikku eluolu ja pat-
siente, siis saigi vastu võetud otsus tulla tööle 
Sangaste perearstikeskusesse.” ütles Triinu-Kreete 
Mägi. “Maapiirkonnas töötamise kohta võin öelda, 
et kõik inimesed, ükskõik, kas nad on maa või lin-
nas, väärivad endale perearsti, töötan kodukohas 
suure heameelega” lisas ta.

Dr. Mägi võtab patsiente vastu ka Otepää Tervi-
sekeskuses esmaspäeviti ja teisipäeviti.

Monika otrokova

Tunnustati valla tublimaid kodukaunistajaid

Otepää valla kaunimad kodud selgusid käesoleval aastal koostöös 
konkursi „Eesti kaunis kodu 2021”maakondliku komisjoniga. 
Kuna keeruline koroonapandeemia olukord ei andnud võimalust 
kuulutada sel aastal välja uut valla kauni maakodu konkurssi, siis 
võttis maaelukomisjon uuesti vaatluse alla eelmisel aastal konkur-
sile esitatud kodud ja esitas väljavalitud hindamiseks ka maakond-
likule komisjonile. 12. novembril toimuski vallamajas tänuüritus 
kus anti üle meened ja tänukirjad nii vallalt kui maakonnalt.

Otepää valla „Kaunis maakodu 2021” parimateks hinnati Ibodat 
Skvortsova ja Rain-Mati Pesori kodu Vidrike külas ning Piret ja 
Ants Drenkhani kodu  Pilkuse külas. Tänuks neile vallalt mee-
neplaat koos tänukirjaga.

Ülalnimetatud pered pälvisid nominentidena tunnustuse ka maa-
kondliku „Eesti kaunis kodu 2021” konkursi raames. Sealhulgas 
Rain-Mati Pesori ja Ibodat Skvortsova kodu tunnistati konkursi 
laureaadiks. Piret ja Ants Drenkhan pälvisid Valgamaa Omava-
litsusliidu tänukirja.

Eelmise aasta tulemuste  põhjal anti üle riigihaldusministri tänu-
kirjad koos mastivimplitega Ene Linnasmäele ja Annely Jürgen-
sonile Kastolatsi külast ning  Rain-Mati Pesor ja Ibodat Skvort-
sovale.

Täname kõiki, kes pühendunult hoolitsevad oma kodu kauni väl-
janägemise eest ja annavad nii panuse meie ilusa looduse keskel 
oleva valla veelgi kenamaks muutmiseks. Ütleb ju rahvatarkuski 
– kui istutad siis oled õnnelik.

uuno laul
maaelukomisjoni liige

Fotod: Monika otrokova ja uuno laul

Sangaste perearstikesku-
ses töötab uus perearst  
Triinu-Kreete Mägi

AMETLIK INFO

Selle aasta oktoobri algul leidsid endale Pühajärves ja 
Nõuni järves uue kodu 7000 kohamaimu. Tegemist on 
juba teistkordse kohamaimude asustamisega.

Eelmisel sügisel lasti Pühajärve ja Nõuni järvi 16 
000 kalamaimu. Tänavu lasti Pühajärve 5500 ja Nõuni 
järve 1500 maimu. Otepää vald esitas Keskkonna- 
ametile taotluse kohamaimude asustamiseks Püha-
järve ja Nõuni järve.

Kohamaimud olid pärit Kalatalu Härjanurmes 
kalakasvandusest. Otepää Vallavalitsus maksis koha-
maimude eest 4083 eurot.

Kalamaimude asustamise idee algataja, Otepää 
Vallavolikogu esimees Rein Pulleritsu sõnul on koha-
maimude asustamist jätkata ka järgmisel aastal. See-
järel tuleb aga vaadata, kuidas koha Otepää vetes 

Pühajärve ja Nõuni järve toodi taas kohamaime
hakkama on saanud. Püüdmiskõlbulikuks saab koha 
vähemalt kolme-nelja aasta pärast.

Keskkonnaamet tuleb meelde, et kalade asustami-
seks veekogusse on vaja taotleda vastav luba. Luba on 
oluline taotleda selleks, et välistada võimalikud asus-
tamisega kaasnevad kahjud vee-elustikule. Võõrliike 
Eesti veekogudesse asustada ei tohi, sest need liigid 
võivad seada ohtu veekogu ökosüsteemi ja see võib 
tekitada loodusele pöördumatut kahju.

Koha asustamissoovituse andis Eesti Maaülikoo-
li teadur ja väikejärvede kalastiku töörühma liige, 
ihtüoloog Teet Krause Otepää Vallavalitsuse tellimu-
sel valminud eksperthinnangus „Kohamaimude asus-
tamise sobivusest Pühajärve ning Nõuni järve" (2020). 
Uurimustöös on kirjas, et koha ei ole meie vetes  väga 

laialt levinud. Reeglina eelistab koha suurema pinda-
laga järvi ja väldib umbjärvi. Parimat elupaika kohale 
pakuvad soojaveelised, kihistumata, rohketoitelised, 
mitte eriti sügavad väikejärved. Pühajärv paigutub 
kindlasti  meie kümne parima kohajärve hulka, Nõuni 
positsioon jääb tagasihoidlikumaks. Otepää Pühajärv 
sobib kohale elupaigana väga hästi, siin on olemas 
tingimused edukaks kudemiseks ja piisav toidubaas 
noorkalade kasvuks. Koha asurkonna arvukuse hoid-
miseks ja täiendamiseks on heaks meetmeks täien-
dav maimude asustamine Pühajärve. Nõuni järves 
on koha elupaigaks sobivamad kaldalähedasemad 
veealad, keskjärve sügavaim osa aga mitte.

Monika otrokova

Valimistest

Otepää Valla Valimiskomisjon luges vastavalt Vaba-
riigi Valimiskomisjoni otsusele üle kandidaadile nr 
177 (Keskerakond) antud hääled ja kehtetud sede-
lid. Ülelugemise tulemusena ja vastavalt Vabariigi 
Valimiskomisjoni ettepanekule luges Otepää Valla 
Valimiskomisjon kandidaadile 177 antud vaidlu-
saluse hääletussedeli kehtivaks. Ülalnimetatud 
hääletamissedeli kehtivaks lugemine ei muuda 
Otepää valla valimistulemusi ning Keskerakonna 
valimiskünnis Otepää vallas jääb ületamata.

Otepää Valla Valimiskomisjon registreerib uue val-
lavolikogu liikmed ja asendusliikmed ning kutsub 
kokku uue vallavolikogu istungi novembri lõpus.

Tulekul on Talveturg

19. detsembril 2021 koos talvepealinna tiitli 
üleandmise pidustustega toimub traditsioo-
niline Otepää talveturg. 

Talveturg toimub kell 15.00-18.00 Otepää 
Keskväljakul.

Kõik Otepää piirkonna müüjad on oodatud 
hea ja paremaga talveturule kauplema. Teid 
ootab ees sisukas jõulueelne päev ning ke-
hakinnituseks kuum supp.

Talveturgu korraldab Otepää Naisselts koos-
töös Otepää Kultuurimajaga. 

Toetab Otepää vallavalitsus.

Küsi infot ja registreeri kauplejaks 
tel. 5615 3357, Ene Raudsepp.

Ülemisel pildil: 12. novembri tänuüritus. 
Vasakult: maaelukomisjoni liige Uuno 
Laul, Piret Drenkhan, Ants Drenkhan, 
vallavanem Jaanus Barkala ja volikogu 
esimees Rein Pullerits

Alumisel pildil: Rain-Mati Pesori ja 
Ibodat Skvortsova Kantso saunad 
Vidrikel 
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

 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 süütami-
ne ja jõulurahu väljakuulutamine. Küünla süütavad EELK Otepää 
Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa ja Otepää valla juhid. 
Allkirjastatakse Otepää valla Jõulurahu pakt 2021. Avame soovi-
depuu! Igaüks saab jõulukuu jooksul käia oma heade soovidega 
puud täiendamas. Laulab naiskoor Helletajad Merle Soonbergi 
juhendamisel.

  2. detsembril kell 11.00 (VÄLJA MÜÜDUD) ja 13.30 Otepää 
Kultuurimajas lasteetendus "Lotte jõuluseiklus". Publikuks oo-
tame 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 pühadeajal päkapikkude töövaeva vähen-
dada. 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 
7.- , *gruppidele alates 10 õpilasest 6.-* (saatja tasuta). Gruppide 
registreerimine hiljemalt 26. novembriks aadressil taimi.sild@
tmk.ee. Märgi lasteaed/kool, grupi suurus.

  5. detsembril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas ehtekarbi kaunista-
mise õpituba. Juhendaja Triin Pannel. Osalemistasu 10€. Vajalik 
eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Info ja eelre-
gistreerimine: merle.soonberg@otepaa.ee.

  5. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurimajas II advendi kontsert: 
”Laulame vähem tuntud jõululaulud tuntuks!” Ühe pere kolm 
daami laulavad II advendil neid laule, mis pole jõuluajal väga 
populaarseks lauldud aga mis väärivad samuti kuulmist ja kuu-
lamist… Sündmus on TASUTA!

12. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurimajas III advendi kontsert. 
Esinevad Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester ning Otepää-Tõrva 
Muusikakooli Puhkpilliorkester. Sündmus on TASUTA!

15. detsembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas eakate jõulukontsert 
ja jõululõuna. Kontserdil kuulame ja vaatame Otepää valla isete-
gevuskollektiive. Jõulutervitused toob teile Jõuluvana. Kontsert 
on TASUTA!

19. detsembril kell 15.00–18.00 Otepää keskväljakul XXV Talvepealinna 
pidustused ja talveturg.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

 28. novembril kell 12.00 Sangaste Kultuurimaja pargis Advendiküünla 
süütamine. Süütame advendiküünla, jutustame, sööme kringlit 
ja joome kuuma jooki! Lisainfo: marina.pulver@otepaa.ee.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

28. novembril kell 16.00 I advendi tähistamine Puka jõulupuu juures. 
Pirukad, kringel, piparkoogid, kohv ja tee. Tulede süütamine 
jõulupuul, advendi küünalde süütamine. Meeleolu loovad Puka 
kooli laululapsed Sille Lõõndre juhendamisel. Tasuta! PS! Koju 
jõulutule viimiseks võta latern kaasa! Lisainfo: 555 33 564 Katrin 
Uffert.

  5. detsembril kell 15.00 - 19.00 õhtune JÕULUVANA LAAT. PUKA 
PIKAPÄKU 2021 valimine (kostüümide konkurss), laternapidu ja 
laternatega rongkäik mööda Puka alevikku. Lastele piparkookide 
kaunistamise töötuba.Kell 17.30 lasteetendus "Lotte jõuluseik-
lus".  Osades Gerli Padar ja Toomas Laur. INFO ja müügikohtade 
broneerimine: 55533564 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. 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.

Tähelepanu kultuuri eestvedajad!

See aasta on lõpukorral ja ikka ja jälle vaatame tagasi mäletamaks, mis 
toredaid tegevusi koos on tehtud, mis lahedaid üritusi isegi koroona 
ajal on korda saadetud.
Aeg on mõtelda ka järgmise aasta tegevustele ja sündmustele.

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse taotluste esitamise viimane 
tähtaeg on 1. detsembril 2021. a.

Taotluste korraga saate tutvuda Otepää valla kodulehel.
https://www.riigiteataja.ee/akt/430032017021?leiaKehtiv 

1.Kultuuri huviringide tegevustoetused:

1.12.2021 – (taotluse esitamise aeg) Mittetulundusühing, mis tegutseb 
rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahva-
tants, folkloor, harrastusteater, käsitöö jms) valdkonnas, mis on aktii-
vselt tegutsenud Otepää vallas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 
12 kuu jooksul.

2.Kultuuriürituse toetused:

1.12.2021 – (taotluse esitamise aeg)  1.01. – 31.05.2022  toimuva üri-
tuse puhul,
1.04.2022 – (taotluse esitamise aeg)   1.04. – 30.09.2022 toimuva üri-
tuse puhul,
1.08.2022 – (taotluse esitamise aeg )  1.10. – 31.12.2022 toimuva üri-
tuse puhul.

Kultuuriürituse toetuse andmisel arvestatakse traditsioone, jätkusuutlik-
kust, suunatust elanike erinevatele huvigruppidele ja võimalust üritusega 
tõsta Otepää valla mainet.

3.Andeka noore toetus:

Andeka noore toetuse saamise õigus on andekal kuni 19-aastasel noorel 
kultuuriharrastajal, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald 
või kes õpib Otepää valla koolis, ja kes osaleb Eesti kultuurikollektiivi 
koosseisus või iseseisvalt rahvusvahelisel üritusel.

Toetuste taotlusvormid leiate https://www.otepaa.ee/kultuuritoetus-
te-taotlemine 

Kõik kes te olete eelnevalt taotlenud selleks aastaks Otepää vallalt kul-
tuurtoetusi, palun vaadake üle ka aruande pool. Kui on jäänud mär-
kamata aruande kohustus, palun tehke seda esimesel võimalusel või 
lepingus märgitud tähtajaks.

Toredat uut ja tegusat kultuuriaastat!

valdur sePP
otepää vallavalitsuse

kultuurispetsialist
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Advendiaja saabumisega algab jõuluootuse aeg. 2018. aastal 
algatasime pühaliku traditsiooni – esmakordselt sai allkirjastatud 
Otepää valla jõulurahu pakt külavanemate, külade esindajate ja 
vallajuhtide vahel.

Ka sellel aastal ootame Sind esimesel advendil, 28. novembril 
kell 15.00 Otepää Keskväljakule, kus loeme ette jõulurahu pakti 
ja allkirjastame selle. 

Oled väga oodatud!

Palun anna oma tulekust teada hiljemalt 25. novembriks 2021 
e-posti aadressile monika@otepaa.ee

Esimese advendi tähistamise kava 28.11.2021

Kell 15.00 Otepää Keskväljakul
- Advendiküünla süütamine ja jõulurahu väljakuulutamine.
- Küünla süütavad EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko 
Tiirmaa ja Otepää vallajuhid.
- Otepää valla Jõulurahu pakti allkirjastmine.
- Laulab naiskoor Helletajad Merle Soonbergi juhendamisel.

Hea külavanem ja külakogu-
konna esindaja!

Vidrike külamajas on avatud näitus 
„Vidrike 100 aastat pildis“

Vidrike külamaja seltsitoas on avatud imeline 
fotonäitus nimega „Vidrike 100 aastat pildis“. 

Näituse idee sündis, kui meie kätte jõudis 
viimase mõisniku lapselapselt, Ameerikas 
elavalt vanaproualt Olga Daiber-Howardilt, 
1920ndatel üles võetud foto Vidrike mõisa-
kompleksist. Seega on vanim ülesvõte külast 
umbes 100 aastat vana. 

Seoses väärika tähtpäevaga otsustasime koos-
töös fotograafide Sören Ruutsoo ja Andres 
Raavega uuesti üles pildistada hooneid ja 
vaateid, mis kunagi on fotodele jäädvustatud. Et 
oleks veelgi põnevam, valisime välja ajaloolised 
külaelu ja -inimesi kujutavad pildid ning tegime 
neist fotograaf Toomas Kalve käe all fotolavas-
tused tänaste Vidrike elanikega.

Näitus „Vidrike 100 aastat pildis“ on avatud 
Vidrike külamajas seltsitoas reedeti kell 17-22, 
laupäeviti kell 13-22 ja pühapäeviti kell 12-16.

Lisaks on kõik ajaloohuvilised oodatud püha-
päeval 28. novembril kell 13 Vidrike külamajja 
Tartu Ülikooli emeriitprofessori Tiit Rosenbergi 
loengule teemal „Otepää kihelkonna mõisatest, 
mõisnikest ja mõisarahvast 20. sajandi algul“. Näeme Vidrikel!

ivika nõgel ja Marju adaMs
Foto: andres raave

Seoses Otepääle, Kopli tänavale kerkiva üürimaja ehitustöödega palume elanike tähelepanu:

1. Munamäe ja Kopli tänaval tekib olukord, kus liiklus on ajutiselt ümberkorraldatud. (Arvestuslikult 12 kuud). 
2. Seoses vaiade rammimisega Kopli 2a kinnistul, tekib häirivat müra ja võib tunda mõningaid vibratsioone. (Arvestuslikult november 
ja detsembri esimene nädal).

Vabandame ebamugavuste pärast!
    Vaata liiklusskeemi valla kodulehelt!       Foto: Monika otrokova

Palju õnne!
Keeni Põhikool 181 ja
lasteaed „Kratila“ 35

November on Keeni Põhikoolis eriline kuu, sest saame tähistada 
kooli sünnipäeva. Rõõm ja peomeeleolu oli sel aastal veelgi suu-
rem, sest lasteaed „Kratilal“ täitus 35 aastat tegutsemist.

9. novembril kohtusime pidulikul kontsertaktusel, kus esinesid 
väga väiksed nalja-, naeru- ja rõõmukratid, laulsid ja tantsisid koo-
liõpilased. Esmakordselt astusid üles meie Otepää Muusikakooli 
õpilased klaveril. See oli meeliülendav tunne ja äratundmine, et 
võimalused Keeni Põhikoolis aina kasvavad.

Sel aastal olime sünnipäevatorti planeerides võlutud kõrvitsatest, 
mida Mari pere lahkesti inspiratsiooniks jagas. Aitäh! Õpetajad 
koostöös 2. klassi ja 9. klassi tüdrukutega valmistasid imemaitsva 
kõrvitsabiskviidil tordi. Täname väga toetavaid vanemaid, kes ei 
pea paljuks ka omapoolseid ideid ja võimalusi välja käia.

Meie lasteaia ja kooli teevad sünnipäevalapseks ikka lapsed 
ise - igaüks imeline ja ainulaadne, ikka isemoodi!

huvijuht kaija taMM

Näituse koostajad Ivika Nõgel ja Marju Adams

27. novembril kell 17.00 tantsitakse Otepää 
keskväljakul õhtuhämaruses meeleolukalt läbi 
nelja aastaaja. Tantsupidu on pealtvaatajatele 
tasuta.

Tantsupeo pealavastaja on tuntud tantsu-
pedagoog ja Otepää Gümnaasiumi õpetaja 
ning arvukate tantsurühmade juhendaja Kaire 
Ojavee. 

Teda abistavad Eha Mandel (memmede ja 
seenioride rühmad), Kaidi Pajumaa (vaheteks-
tid). Peomuusika mängis sisse Margit Tali koos 
oma bändiga.

„Tantsupidu „Pööripäevast pööripäeva“ 
liigub jaanuarist detsembrisse, kätkedes endas 
väga väikest osa rahvakommetest ning püüdes 
lahti mõtestada kaasaegseid tantse rahvakalen-

Valgamaa tantsupidu „Pööripäevast pööripäeva“ 
peetakse Otepääl

drist vaadatuna.“ sõnas Kaire Ojavee.
Tantsupeol osaleb kokku 39 rühma ligi 500 

osalejaga, sh laste tantsurühmasid 13, noorte ja 
neidude tantsurühmasid 5, täiskasvanute tant-
surühmasid 20, pererühmi 1.

Ansambli Ska Faktori laulust „Tantsupeo-
le“ on aastate jooksul kujunenud noorte üks 
lemmikumaid tantsupeo-lugusid. See lugu ei 
puudu ka Valgamaa tantsupeo repertuaarist.

Ska Faktori laulja Taavi Otsus ütles, et osales 
ka ise kooliajal rahvatantsus. Kahjuks ei saadud 
ülevaatuselt läbi ja rahvatantsukarjäär jäi 
tookord soiku. Populaarne tantsupeo laul sai 
alguse aga hoopis laulupeoga seoses. „Elasin 
tol ajal Kadriorus ning lauluväljakul toimuv oli 
hästi korteriaknast kuulda. Kuulsin läbi avatud 

akna lauluväljakul toimuvat. Kuuldu andis idee 
ja formuleerus lauluks seal samas korteri aknal 
istudes. Tore, et üks lihtne uitmõte pani alguse 
ühele laulule, mis elab praegu juba oma elu,“ 
märkis Taavi Otsus. „Soovin kõigile Valgamaa 
tantsupeol osalejatele vahvat pidu!“

Valgamaa tantsupeo korraldavad Otepää 
Kultuurikeskused, toetavad Valgamaa Oma-
valitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali rahvakul-
tuuri sihtkapital ja Valgamaa ekspertgrupp, 
Rahvakultuuri Keskus, Otepää Vallavalitsus, 
Rahandusministeerium, Valgamaa Rahvakuns-
ti ja Käsitöö Keskselts ja ansambel Ska Faktor.

Monika otrokova

Otepää Tervisekeskus 
3. detsembril lõunast 
suletud!

Seoses plaanilise elektrikatkestusega 
on 

3.detsembril 

Otepää Tervisekeskus
alates kella 13.00 SULETUD.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Lisainfo: Andres Arike
SA Otepää Tervisekeskuse juhataja
Tel. 50 59 216
E-post: juhataja@oteptervis.ee 
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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

Maailma parimad kahevõistlejad võtavad mõõtu 
11.-12. detsembril talvepealinnas Otepääl

Nädalavahetuse jooksul on kahevõistluse maa-
ilmakarikasarja raames võistlemas nii mehed 
kui ka naised. 10. detsembril alustavad sport-
lased ametlike treeningutega ja eelvõistluse-
ga. 11. detsembril kell 10.30 alustatakse meeste 
hüppevooruga Tehvandi HS97 suusahüppemä-
el ning naised stardivad kell 12.00. Sealt edasi 
jätkavad mehed 10 km murdmaavõistlusega 
kell 16.30 ning naised stardivad 5 km murd-
maale kell 17.30. Viimasel võistluspäeval alus-
tavad esimestena naised kell 13.30 Tehvandi 
suusahüppemäel ning kell 14.45 võtavad hüp-
pemäel kohad sisse mehed. Murdmaarajal 
stardivad mehed kell 16.30 ning naised kell 
17.30. Võistlustulle on kokku oodata pea 100 
sportlast. Ürituse eesmärk on tuua Otepääle 
võistlema maailma parimad kahevõistlejad ning 

seeläbi tutvustada ka Tehvandi Spordikeskust ja 
Eestit kui atraktiivset turismi sihtkohta.
Detsembris toimuva FIS kahevõistluse maailmaka-
rikasarja Otepää etapi korralduskomitee esimees 
on ka sellel aastal Ago Markvardt, kelle sõnul on 
võistluste korraldamine sujunud töiselt. „Siiani 
on kõik liikunud õiges suunas. Hea on tõdeda, et 
hetkel on eelregistreerimise teinud rohkem kui 15 
riiki. Võistluse eesmärk on tuua Otepääle võistle-
ma maailma parimad kahevõistlejad ning seeläbi 
tutvustada Tehvandi Spordikeskust ja Eestit kui 
atraktiivset sihtkohta,“ ütleb Ago Markvardt.

Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht 
Rauno Loit rõõmustab: „Väga hea meel on taas 
näha maailma parimaid sportlasi kahevõistluses 
Eestis Otepääl Tehvandi Spordikeskuses kohti 

jagamas. Kusjuures tegu on suurepärase 
võimalusega näha tulevasi Pekingi tali-
olümpiamängudel võistlevaid sportlasi 
oma silmaga.“
Seega tasub plaanid paika panna juba 
täna ja detsembri nädalavahetus veeta 
Otepääl koos kahevõistlejatega. Piletid 
on müügil kohapeal ja veebis www.pile-
titasku.ee – üks võistluspäev 20 eurot ja 
kaks võistluspäeva 30 eurot. Rohkem infot 
leiad kodulehelt ja Facebookist FIS World 
Cup Nordic Combined Otepää ürituse alt. 
Kohtumiseni Tehvandil!

 Üritust toetab Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF).

Otepää Keskuse elamurajoonis  kannab väärikalt välja toimiva 
asunduskeskuse nime – meil on kolm K-d= „die Küche, die Kirche, 
die Kinder“. Keskuse versioonis siis pood, kirik ja lasteaed, kõik 
tegevusraadiuses. Selle saksa keelse fraasi päritolu omistatak-
se kas viimasele Saksa keisrile Wilhelm II-le või tema esimesele 
naisele keisrinna Augusta Victoriale. Fraas hakkas praegusel ku-
jul kirjalikult ilmuma 1890. aastate alguses. Algselt fraasina, mis 
näitab kogukonna elujõulisust, aga samas soovina, et "Las naised 
pühenduda kolmele K-le – die Küche, die Kirche, die Kinder" (köök, 
kirik, ja lapsed). Ja ainult. Võimalik, et sellest sai alguse naiste ak-
tiivne huvi ka teiste ühiskonnateemade ja -küsimuste vastu (Marie 
C. Remick. A Woman's Travel-notes on England. 1892). Soovina 
mitte suruda naisi kitsasse „koduperenaise“ rolli vaid olla kaasa 
rääkijad ka elukeskkonna ja ühiskonna arendamisel. 

Keskuse elamurajoonis on nii aktiivseid naisi kui ka toetavaid 
mehi – 6 kortermaja poolt on esitatud Otepää Vallavalitsusele 
korduvalt taotlusi valgustuse parandamiseks, mänguväljaku tur-
valisema atribuutika väljavahetamiseks, kergliiklustee parandami-
seks ja vallatee rekonstrueerimiseks. Korduvalt antud lubadused 
varasemal neljal aastal realiseeriti osaliselt sel sügisel. Rõõmustab, 
et Otepää Vallavalitsus leidis võimaluse rekonstrueerida osaliselt 
vallatee ning mänguväljakule paigaldati turvalisemad jalgpallivä-
ravad ning kaasaegne kaalukiik. 

Tunnustame Keskuse kogukonna poolt valla arendusjuhti ja 
majandusteenistuse juhatajat ning kõiki teisi, kes on panustanud 
selle piirkonna kriitiliste probleemide lahendusse. Lahendamist 
vajab veel tänavavalgustuse täiendamine, sest lasteaialaste ja koo-
lilaste teekond peab olema turvalisem. Kui seda turvalisust lisab 
valgustus, siis seda tuleb teha – Keskuse tänava kogupikkuses ja 
Tartu mnt ülekäigurajal. Samuti vajab detailsemat läbimõtlemist 
mänguväljaku edasine planeering ja valla jäätmekonteinerite ala 
arendus, s.h. valgustusega.

Keskuse elamurajoonis elavad empaatiliselt kaasamõtlevad 
kogukonnaliikmed, kes on valmis „palli“ jätkuvalt põrgatama, et 
elukeskkond areneks KKK piirkonnas! Koostöös vallavalitsusega, 
aga samas valmisolekuga ka ise panustada.

Kirja pani Keskuse kogukonna mõtted
Mare raid

otepää vallavolikogu liige

KKK ehk Elust vallasisese 
linna „ääremaal“
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 Mälestame kallist täditütart

ILSET

Sügav kaastunne Arnele lastega 
ja lähedastele.

Ene ja Uno

Päike tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob...

Südamlik kaastunne Hiiele kalli 
isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa

ÜLO RANNIKU
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää 
Konsumist, Kaubakeskusest 

ja E-ehitusest

Üks eluraamat on sulgunud...

ÜLO RANNIK

Südamlik kaastunne 
Hiiele perega 

kalli isa, äia, vanaisa, 
vanavanaisa kaotuse puhul.

Tiia ja Aivar

Südamlik kaastunne Evile 
õe

LINDA PILVE

kaotuse puhul.

Naaber Aarne ja Helve
Kesk sügist ja päikesekulda viib Sind 

tee sinna kust tagasi ei tulda.

MALLE JÄÄGER
18.02.1936 - 03.11 2021

Mälestame endise Aru kolhoosi 
pearaamatupidajat. Avaldame 
kaastunnet abikaasa Haraldile.

Lea, Liivi ja Mare-Mall

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

Sotsiaaltransport eriala arstide 
juures käimiseks, soovi korral tran-
sport ratastoolis.Telefon 56280399

Müüa 2-toaline ahiküttega korter 
Sihval. 1. korrus. Eraldi wc ja van-
nituba. 41 m². Helista 529 4294

Ostan Teie sõitva, või seisma jää-
nud sõiduki. Sobivad igas seisu-
korras masinad: sõiduauto, kaubik, 
maastur, veoauto, traktor, mootor-
ratas jne. Tel: 56721410

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

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

VELLO HERM 
27.04.1933 - 10.11.2021

ÜLO RANNIK 
19.10.1941 - 06.11.2021

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee.

See helendav rada,
see tähine kee...

Hüvasti, armas ema ja vanaema

ILSE ADER
03.02.1930 – 14.11.2021

FELIX PAVES 
29.03.1958 - 05.11.2021

Avaldame kaastunnet Sigridile 
perega kalli isa

VALTER LUSTI

surma puhul.

OG klassiõpetajad

On leinas kodutalu raagus puud.

Südamlik kaastunne Helgile 
abikaasa, tütardele Helile ja Enele 

peredega kalli

JOHANNES PARTSI

kaotusel.

Olev perega, Kalev ja Eeva

Saabub aeg, kust tagasi ei tulda,
pisarad vaid märgistavad tee.
On õnn, kui Eesti kodumulda

ükskord viib meid viimne tee.
             (Ariane Lõhmus)

LEIDA MUTTIK
16.12.1927 - 08.11.2021

  Sügav kaastunne 
Malle Kruusale perega.

Taivi ja Ariane Miti külast, 
Anne Paluperast

Mälestame

JOHANNES PARTSI

Siiras kaastunne abikaasa Helgile 
ja tütardele Ene ja Heli peredega.

Leinavad Hele, Riina ja Arvo 
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.

Soovin osta maja oma perele 
koos min 2 ha maaga. 

Võib olla remontivajavas 
seisus.

Tel 56691789

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Avaldame kaastunnet abikaasa 
Helgile, tütardele Ene ja Helile 

peredega isa ja vanaisa

JOHANNES PARTSI

surma puhul.

Evi ja Elmu, Reet ja Raul 
peredega

Puka „Anna ära“ 

jagab tasuta 

riideid, jalanõusid ja kodukaupa
 
Puka alevikus 
pühapäeval, 5.12.2021 a kell 11-14.

 Lisainfo telefonil 56 48 53 27.

JOHANNES PARTS 
24.09.1931 - 11.11.2021

MALLE JÄÄGER 
18.02.1936 - 03.11.2021

CARL CHRISTER ÅKERbLOM 
14.04.1944 - 06.11.2021

JÜRI SUURRAID 
12.07.1941 - 13.11.2021

ILSE ADER 
03.02.1930 - 14.11.2021

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.
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Lõuna-Eesti tööturul on juba aastaid olnud 
masinõmblejate puudujääk. Piirkonna kut-
seõppeasutustes pole aastaid seda eriala 
õpetatud. Viimati õpetati õmblejaid Val-
gamaa Kutseõppekeskus 5 aastat tagasi. 
Oktoobri lõpus toimunud kohtumisel aruta-
sid võimalikke lahendusi õmblusvaldkonnas 
tegelevate ettevõtete, kutseõppeasutuste ja 
töötukassa esindajad.

Piirkonna tööandjad märkisid, et neil 
pole hetkel piisaval hulgal kvalifitseeritud 
töökäsi. Ühiselt leiti, et õmblusega seotud 
ametialad vajavad populariseerimist, sest 
vajadus tööturul pole ajas kahanenud.

Tööandjate hinnangul on vajadus õmble-

jate õpe Kagu-Eestis taastada. Õpe ei pea 
olema paikselt ühes kohas, vaid roteeruks 
erinevates kohtades – ühel aastal Valgas, 

teisel aastal Võrus ja kolmandal Põlvas, nii 
et kogu piirkond saaks kaetud. Tööandjad 
leidsid, et töökohapõhine õpe oleks kõige 

Töötukassa, koolid ja tööandjad tahavad 
leevendada õmblejate põuda

Rahvaloendus algab rahvastikuregistrist, 
palun vaata oma andmed üle!

Selle aasta lõpus toimub Eestis rahva ja 
eluruumide loendus. Kümme aastat tagasi 
tuli loendaja koju ning ühiselt märgiti muu-
hulgas üles nii pereliikmete andmed kui 
ka eluruumide suurus, köögi ja vannitoa 
olemasolu jne. Seekord saame suurema 
osa vajalikest andmetest e-riigile kohaselt 
registritest ja küsitluse ankeet saab olema 
kõigest lehekülg. Rahvaloenduse projekti-
juht Liina Osila toob välja kõige olulisema, 
mida loenduse kohta praegu teadma peaks.

Loendus põhineb suures 
osas registriandmetel

E-riigile kohaselt korraldame loenduse suu-
resti registrite põhiselt. See tähendab, et riik 
saab pea kogu vajamineva info erinevatest 
riiklikest registritest. Näiteks rahvastiku-
registrist, ehitisregistrist, hariduse infosüs-
teemist. Kokku on loenduse jaoks kasuta-
tavaid registreid ligi 30. Lisaks registritest 
andmete kokku kogumisele toimub ka 
valikuuring, mille lühikesele küsimustikule 
saavad vastata kõik Eesti inimesed.

Esimene käik on rahvastikuregistrisse
Loenduse ja registrite andmete kasutami-
se eelduseks on, et sealne info oleks aja-
kohane ja usaldusväärne. Selleks ongi vaja 
iga Eesti elaniku panust. Kutsume kõiki 
esimese sammuna rahvastikuregistrist oma 
andmeid üle vaatama ning ajakohastama 
oma hariduse, rahvuse, elukoha andmeid 

ning kontakte. Registris saab lisada eluko-
hana ka mitu aadressi ehk kui alalisi elu-
kohti on mitu, siis tuleb valida üks neist 
peamiseks ning ülejäänud aadressid saab 
esitada lisa-aadressidena. Eesti seaduste 
järgi tuleks uude kohta kolides end kuni 14 
päeva jooksul rahvastikuregistris registree-
rida ja see kehtib ka rendikorterite puhul. 
Andmete korrastamine on suur samm 
eesootava e-loenduse õnnestumiseks.

E-küsimustik avaneb vastamiseks 
28. detsembril

Valikuuringusse valitud 60 000 inimesele 
on küsitlusele vastamine kohustuslik, kuid 
vastama on oodatud kõik Eesti elanikud. 
Küsimustikus on mõned küsimused keelte 
(sh emakeele) oskuse, rahvuse, murrete, 
religiooni, tervise ja rände kohta. Millegi 
üleliigse küsimiseks või juba registrites ole-
masoleva kohta keegi inimesi tülitama ei 
hakka. Valikuuring on veebis vastamiseks 
avatud vahemikus 28. detsember 2021 - 15. 
jaanuar 2022. Julgustame kõiki seda täitma, 
iga vastus läheb arvesse ja on väga oluline 
täpsete tulemuste saamiseks.

Loendusmoment on aasta viimane päev

Üks rahvaloenduse põhimõtteid on ühtne 
loendusmoment ehk konkreetne kokkule-
pitud ajahetk, mis seisuga andmeid kogu-
takse olenemata andmete esitamise ajast 

või viisist. Eesti loendusmoment on sel 
korral 31.12.2021 kell 00.00 ehk kõik nii 
registrite kui ka küsitluse andmed kogu-
takse selle kuupäeva seisuga ning nii tekib 
nii-öelda pilt meie rahvastiku, perekonda-
de ja eluruumide seisust just sel ajahetkel. 
Nii toimides on andmed võrreldavad ka 
rahvusvaheliselt. Kui perre sünnib laps 
31.12.2021 kl 00.15 siis see laps seekordses 
rahvaloenduses ei kajastu.

Ettevaatust kelmidega
Kõigil tasub olla jätkuvalt tähelepanelik, 
sest mitmetes riikides on rahvaloenduse 
tuules ka kelmid aktiviseerunud. Ka Eestis 
võivad pahatahtlike eesmärkidega inime-
sed paraku rahvaloenduses näha võimalust 
inimeste kõnetamiseks. Seetõttu tuletame 
meelde – rahvaloendaja ei küsi kunagi Sinu 
ID-kaardi või pangaparoole, krediit- või 
deebetkaardi numbreid, palgainfot. Samuti 
ei nõuta küsitlemise eest tasu ega ka vasta-
mata jätmise eest ei trahvita. Igasugusest 
kahtlustest tuleks kindlasti politseile teada 
anda.

Lisainfot rahvaloenduse kohta saab uurida 
kodulehelt www.rahvaloendus.ee ning 
küsida statistikaameti telefonil 6259300.

liina osila, 
rahvaloenduse projektijuht

Kannatlikkusest
Head Otepää valla inimesed! 

Selle kuu lõpus tähistame kirikuaasta 
algust ja I adventi. Saabuvad jõulud on aeg, 
kus soovime olla koos oma pere ja lähe-
dastega. Tänapäeva maailm on muutunud 
tohutult kiireks. Info ja arvamuste kiire 
vaheldumine on saanud normiks. Kindlas-
ti sümboliseerib kiiret aega ka soov saada 
kõik kätte kiiresti, olema hakanud unus-
tama kannatlikust. Meie elu on hakanud 
juhtima materialistlikud unelmad ning 
tahame nautida elu. 

Me peame olema kannatlikud ja meil 
peab olema meel valmis ning vaim mitte 
kustumas. Minu selle aasta advendisoov on 
lihtne – lähenevatel jõuludel palun Loojalt, 

et ta saadaks meile rohkem kirkust ja 
annaks aega meie pikal meelel kinnistuda 
südametes. Kannatlikus tähendab aega ja 
ootamist. Igasugune ootus aga põhjustab 
meil kahtlusi ja kiusatusi. 

Saan anda vaid mõningad soovitused. 
Võime neid kutsuda vaimulikeks harjutus-
teks. Kuid neid järgides kinnistub meie usk 
ja kannatlikus. Minu soovitused on lihtsad: 
„Ära ole kinni hetkes, sa võid muutuda 
vihaseks. Sa kaotad sulle antud suuna ja 
eesmärgi, sa võid muutuda nagu ilma kom-
passita laevaks tormisel merel. Ära kesken-
du iseendale – võid jääda kinni enesehalet-
susse. Ära otsi kedagi, keda süüdistada, 
ära otsi kaastunnet. Ilma kannatuseta ei 

oska me väärtustada tulevat. Hoiame oma 
südame kannatlikkuses ning see tagab, et 
me oleme andestavad ja suudame olla üle 
enesekesksest mõtlemisest.“ 

Jõulud on aeg kui vanad seadused, tra-
ditsioonid ja tavad kohtuvad kaasajaga. 
Hoidkem ja väärtustage seda rohkem, et 
hoiame endas oma lähedaste pärandit ja 
jõulud ei ole ainult tarbimisühiskonna 
vähepakkumiste aeg vaid aeg olla koos pere 
ja lähedastega. See on ka aeg lasta ühel 
ootusel täituda – ootame ju terve aasta, et 
saabuks rahu ja vaimu aeg. 

Ilusat advendiaega kõigile!
tanel Meiel

eelk Püha andrease koguduse diakon

tulemuslikum. Hetkel koolitatakse õmb-
lejaid Tallinnas, Tartus, Ida-Virumaal ja 
Saaremaal.

Kutseõppekeskused lubasid omava-
hel õmbleja õppe võimalust arutada ja 
konsulteerida Haridus – ja Teadusmi-
nisteeriumiga.

Uuesti kogunetakse aruteluks järgmi-
se aasta veebruaris.

Kohtumisel osalesid: Võrumaa 
Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kut-
seõppekeskus, Räpina Aianduskool, 

MoonTTM OÜ, Aclima Baltic AS, 
Ursuit Baltics AS, Sime Beds OÜ, 
M.A.S.I Company AS, RK Scover OÜ, 
OÜ NELIJAKK, Voglia Eesti OÜ, 
Võru Empak AS, Eesti Töötukassa 
Valga-, Võru ja Põlvamaa osakond.

Pilt on tehtud ettevõttes MoonTTM 
OÜ. 

Pille MuMM
eesti töötukassa valgamaa osakonna

tööandjate konsultant
Foto: Martin lõkov


