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Otepää vald tänas õpetajaid
Õpetajate päeva puhul toimus Otepää
kultuurimajas 7. oktoobril pidulik
Otepää vallajuhtide vastuvõtt, kus said
tunnustuse Otepää valla aasta õpetajad
2022.
Hubase ja lustliku peomeeleolu lõid
Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen ning
Tartu Ülikooli tantsutüdrukud. Õpetajate päeva vastuvõtule olid kutsutud
Otepää kõikide haridusasutuste õpetajad. Õpetajaid tunnustasid vallavanem
Jaanus Barkala, vallavolikogu esimees
Rein Pullerits ja haridusspetsialist
Janika Laur.
„Otepää vald on õnnelik vald. Paljud
väikevallad vaevlevad õpetajate puuduses, kuid meil on kõik kohad täidetud
suurepäraste õpetajatega. Aitäh, teile
head õpetajad, et olete meie koduvallas
vaimuvalgust ja teadmisi jagamas!“ ütles
vallavanem Jaanus Barkala. „Enamik
inimesi meenutab oma kooliteelt paari
säravat õpetajat, kes on teda parimal
moel mõjutanud ning suunanud tegema
elus õigeid valikuid ja saama paremaks
inimeseks. Õpetajad on need, kes õpilasi
kõige rohkem mõjutavad. Nad on nagu
majakad, kes meid meie elu kõige tähendusrikkamatesse aastatesse juhivad. Nad
suunavad meid turvaliselt mööda takistustest ja karidest. Seega on õpetajatel
suur roll selles, mis noorest tulevikus
saab. Oleme siiralt tänulikud neile selle
panuse eest!“
Otepää vald tunnustas aasta õpetajaid
valla tänukirja ja Apollo raamatupoe kinkekaartidega. Tunnustusürituse korraldas Otepää vallavalitsus.

Otepää Naisselts ootab
kandidaate valla aasta
isa nimetusele

Otepää valla aasta õpetajad 2022
Otepää Gümnaasium
TIIE JAANISTE – klassijuhataja
MARIANA NAABER – loodusainete
õpetaja
Puka Kool
TANEL KIISLAR – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
MARJU SARAPUU – klassiõpetaja
ANNIKA VIHM – õpetaja abi

Pühajärve Põhikool
PILLE KANGUR – loodusõpetuse
õpetaja
KÄTLIN METSAR – lasteaia abiõpetaja
Keeni Põhikool
ANNELII JÜRIMAA – lasteaia õpetaja
assistent
JAANA VERI – klassiõpetaja, loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja
HEYA LEPA - matemaatikaõpetaja

Otepää Lasteaed
LEANA PAUSKAR – logopeed
PIIA RAUKAS - logopeed
Otepää Muusikakool
KÜLLI TEEARU - puhkpilliõpetaja
Audentese spordigümnaasium
REET DALBERG – kooli juhataja ja
matemaatikaõpetaja
SILVA HINNOBERT - füüsikaõpetaja
Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres kasvab
laps või lapsed, kes saavad kodunt
armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi,
elukoht, töökoht ja amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada
kuni 25.10.2022.
Avaldused palume saata e-posti
aadressil: vald@otepaa.ee või tuua
Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13.
Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Elanikule -> Otepää tunnustab
-> Aasta isa. Otselink: www.otepaa.
ee/aasta-isa
Aunimetuse “Otepää valla aasta isa”
väljaandmise eesmärk on väärtustada
isa ja isadust, tunnustada mehe rolli
laste kasvatamisel.
Aasta isa tiitlit annab välja Otepää
Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega.
MONIKA OTROKOVA

Talvepealinn Otepää

otsib jõulukuuske

Pühajärve Põhikool sai jooksuraja ja kaugushüppekasti
Pühajärve Põhikool sai uue 60 meetri
jooksuraja ja kaugushüppe hoovõturaja
ning hüppekasti. Värsked spordirajatised
annavad õpilastele korralikud võimalused kergejõustiku harjutamiseks. Rajad
ehitas Mapri Ehitus.
Pühajärve Põhikooli direktor Miia
Pallase ütleb, et 2013. aastal sai valmis
kooli spordiväljaku projekt, aga toona
sai kool rahapuuduse tõttu vaid jalgpalliväljaku. „Kergejõustikuga tegelemise huvi oli koolipoolne, sest põhikooli riiklik õppekava näeb ette kiirjooksu
eri lähteasenditest ja kaugushüppe paku
tabamisega õpetamise esimese kuni
kolmanda kooliastme õpilastele. Õpilased saavad nüüd korralikult omandada õppekavas olevad oskused ja meie
äratame õpilastes huvi kergejõustiku kui
spordiala vastu.
Initsiatiiv rajad ehitada tuli Priit Jaagantilt ja Mapri Ehitus on aidanud kooli
ka muudes ettevõtmistes,“ räägib erialalt
spordiõpetaja ja treener Miia Pallase. Ta
on õpetanud kolm aastat kehalist kas-

vatust oma koolis ja pikemalt Otepää
Gümnaasiumis. Pühajärve Põhikoolis
õpib 114 õpilast.
Otepää Vallavanema Jaanus Barkala
sõnul on Otepääl sporti alati väga oluliseks peetud. „Otepää õpilase käest ei ole
kunagi tarvis küsida, et kas ta spordiga
tegeleb. Õige küsimus oleks, et millise
spordialaga.“
Mapri Ehituse juhatuse esimees Priit
Jaagant peab laste tervist väga tähtsaks. „Mida tervemad ja sportlikumad
on lapsed, seda paremini nad õpivad.
Minu arvates peaksid lapsed lisaks oskusele õppida saama koolist ka armastuse
spordi vastu. Sellepärast otsustasimegi
teha Pühajärve Põhikoolile kingituse,
mis loob lastele sportimisvõimaluse
aastateks.“
Radade avamise tähistamiseks võtsid
jooksus ja kaugushüppes mõõtu kooliõpilased, Otepää vallavalitsus ja Mapri
Ehitus.
Mapri Ehituses on sporditegemine
töötajate seas kõrgelt hinnatud, samuti

Raja avasid (vasakult): Otepää vallavanem Jaanus Barkala,
Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase ja Mapri Ehituse
juhatuse esimees Priit Jaagant
toetatakse mitmeid spordiklubisid ja
tippsportlasi. Sel aastal on nende seas
Tartu Ülikooli korvpalliklubi, Jalgpalliklubi FC Elva, Jalgpalliklubi Tallinna Kalev, Tartu jalgrattaklubi Team

Ampler, noori motosportlasi Lucas
Leokit ja Gregor Jeetsi.
MONIKA OTROKOVA
Foto: JASSU HERTSMANN

Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta
paiku taas Talvepealinna keskväljakut ning
pakub silmarõõmu kogu talveaja jooksul.
Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada
14 meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte
väga kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas.
Jõulupuu tuuakse linna esimeseks advendiks ning esimesel advendil süttivad sellel
traditsiooniliselt ka jõulutuled.
Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta kuni 07.11.2022 e-posti aadressil: teet.
suits@otepaa.ee või tel 502 2316 (Teet
Suits).
MONIKA OTROKOVA

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

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil

AMETLIK INFO
hemikuks 11. – 15. oktoober 2022. a välislähetusse Portugali
Vabariiki seoses mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu poolt korraldatava õppereisiga.

03.10.2022
n

Seati Otepää valla omandis olevale Otepää vallasiseses

05.10.2022

linnas asuvale Palupera tiik reaalservituut Otepää vallasiseses
linnas Piiri tn 15 asuva kinnistu kasuks Piiri tn 15 kinnistule
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Nõuni külas asuval

n

Tükipoe pedastik katastriüksusel välijõusaali ehitamiseks.

juurepääsu kasutamiseks.
Anti Aktsiaseltsile Cobra Grupp projekteerimistingi-

n

Anti OÜ-le Otepää Üürimajad ehitusluba Otepää valla-

mused Vaardi külas Korbipõllu kinnistul suvila ehitusprojekti

siseses linnas asuval Kopli tn 2a kinnistul ja Munamäe tänav

koostamiseks.

kinnistul kaugkütte harutorustiku ehitamiseks.

n

Anti Maria Mägarile projekteerimistingimused Lutike

külas Kopli kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

10.10.2022

Anti Marek Reinoltile ehitusluba Koigu külas asuval
Määrati Kastolatsi külas asuva Liivaaugu katastriük-

Väike-Klaasivabriku kinnistul päikeseelektrijaama püstita-

n

miseks.

suse sihtotstarbeks mäetööstusmaa.

n

Anti OÜ-le EKSIIV ehitusluba Kastolatsi külas asuval

n

n

Anti OÜ-le Art Link Baltic ja AS-ile MILEEDI projek-

teerimistingimused Nüpli külas Palava kinnistul elamu, abi-

Ees-Tamme kinnistul päikeseelektrijaama ehitamiseks.

hoone ja auna ehitusprojekti koostamiseks.

Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitus-

Anti Ago Vilumaale projekteerimistingimused Kastolatsi

luba Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul

n

basseinimaja-sauna rekonstrueerimiseks.

külas Kolmnurga kinnistul abihoone ehitusprojekti koosta-

n

Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 540

miseks.
n

Pikka aega kestnud ettevalmistustööd Pühajärve
rannaümbruse korrastamiseks ja arendamiseks
on jõudnud lõpusirgele. Alustatud on projekti
„Pühajärve rannapargi arendamine puhkealaks
ja esinemispaigaks" elluviimisega.
Hetkel on käimas projekti esimesed etapid.
Tööde käigus lammutatakse vana laululava
istmestik ja rajatakse kuumtsingitud metallist
alusraamile uus sügavimmutatud puidust ca
500 istekohaga pingistik. Parki rajatakse kolm
uut treppi, kaks neist asuvad laululava pingistiku juures ja kolmas rannahoone juures. Vanad
trepid lammutatakse.
Lisaks sellele rajatakse 1341 m² suurune kartanokivist tantsuplats, kus kivide ladumisel järgitakse Otepää rahvarõivaste põllemustrit.
Otepää Vallavalitsus esitas Pühajärve rannapargi kordategemiseks taotluse meetmesse
„Maakondlike arengustrateegiate elluviimise
toetusmeede". Projekti rahastavad Otepää Vallavalitsus ja Rahandusministeerium. Kokku lähevad esimesed etapid maksma ligi 450 tuhat

eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

ühele isikule summas 150 eurot.
n

Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Marika Viks (Otepää Vallavolikogu esindaja);
1.2 Janek Moros (Mürakarude rühma vanemate esindaja);
1.3 Sigrid Rõõmussaar (Krõlli rühma vanemate esindaja);
1.4 Tiit Keldo (Kaisukarude rühma vanemate esindaja); 1.5
Kätlyn Rudissaar (Maru-Mürade rühma vanemate esindaja);
1.6 Auli Veske (Pähklipureja rühma vanemate esindaja); 1.7
Grete-Ann Tadolder-Saar (Mesimummi rühma vanemate
esindaja); 1.8 Kairi Schmidt (Lepatriinu rühma vanemate
esindaja); 1.9 Indrek Kukk (Otikese rühma vanemate esindaja); 1.10 Anita Tretjak-Orav (Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.11 Lii Hõrak (Otepää Lasteaia töötajate esindaja).
n

Otsustati saata vallavalitsuse liige Valdur Sepp ajava-

eurot, millest Otepää valla omaosalus on 180
tuhat eurot.
Edaspidi on veel plaanis Pühajärve ranna
päevitamisala korrastamine, vana ujumissilla
lammutamine ja uue ehitamine, laste mänguväljaku kaasajastamine, piknikuplatsi ja päikeseterrassi rajamine, uute istumispinkide ja riietumiskabiinide paigaldamine.
„Loodame, et rannapargi uuendused viivad
seal toimuvad sündmused ja tegevused täiesti
uuele kvaliteedile. Uus tase toob Otepääle rohkesti külalisi ja pakub rõõmu kohalikele inimestele," sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
Seoses Pühajärve rannapargi ümberehitustöödega ei ole võimalik rannapargis jalutajatel
kasutada GMP Pühajärve parklast randa viivat
peateed. Palume jalutajatel järgida suunavaid
silte ja loodame mõistvale suhtumisele.
Töid teostab MPI Kivipaigaldus OÜ. Tööd valmivad 2023. aasta kevadeks.

Anti Priit Raudsepale projekteerimistingimused Arula

külas Taga-Rahi kinnistul elamu, abihoonete ja tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Sangaste alevikus asuval

Kooli tn 6a kinnistul mänguväljaku ehitamiseks.
n

Anti Kolli külas Väike-Kaasiku kinnistul asuvale ehiti-

sele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus viiele isikule kogusummas 911

eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kahele isikule kogusummas 300 eurot.
n

Vabastati osaühing Otepää Seikluspark Otepää val-

lasiseses linnas Valga mnt 12 asuva kinnistu suhtes erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest ajavahemikul 17.
oktoober 2022. a – 31. jaanuar 2023. a.
n

Anti ühele isikule üürile tööandja eluruum.

n

Kutsuti AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikme kohalt

tagasi Heikki Kadaja ja Kaido Tamberg. Otsustati valida
Tarmo Kosk AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikmeks kolmeks
aastaks alates 11. oktoobrist 2022. a.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

OKTOOBRI JUUBILARID

17.10.2022
n

85

Elle Viks 				
Linda Lepik 			

80

Eha Pensa 			
Viivi Tiirmaa 			

75

Linda Rauba 			

70

Maret Heitur 			
Viktor Bogomolov 		
Peeter Saarep 			
Vello Mekk 			
Karl Lambakahar 			

17. oktoobril
24. oktoobril

Otepää valla ettevõtjate strateegiaseminar

14. okroobril

1. oktoobril
3. oktoobril
6. oktoobril
21. oktoobril
25. oktoobril

Maiken Kutsar (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Teet
Reedi (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Kaspar Uibokand (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.5 Kalev Lemmik

Head Otepää valla ettevõtjad!
7. oktoobril
31. oktoobril

Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Rein-Erik Jõe (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2

Kutsume Teid 26.10.2022 kell 14:00-17:00 Otepää
Kultuurimajja osalema koosloomelisel seminaril
ettevõtlusvaldkonna strateegiliste ja ühistegevuste
kavandamiseks.

(kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 Merike

Anname ka ülevaate senistest ettevõtlusega seotud
tegevustest.

Naruski-Peterson (vilistlaste esindaja); 1.7 Karin Järv (kooli
õpetajate esindaja); 1.8 Egle Sisask (lasteaia õpetajate esindaja); 1.9 Liis Jürgenson (õpilasesinduse esindaja).

Palume registreeruda hiljemalt 24.10.2022 Riina.
Savisaar@otepaa.ee või Teile e-mailiga saadetud
lingil.

n

Määrati Kurevere külas asuva Männimäe katastriüksu-

se (katastritunnus 72402:001:0970) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Mõmmiku,

Alustame Otepää valla ettevõtlusvaldkonna strateegia ja tegevuskava koostamisega.

Tegevusi toetavad:

koha-aadress Mõmmiku, Kurevere küla, sihtotstarve elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Männimäe, koha-aadress
Männimäe, Kurevere küla, sihtotstarve maatulundusmaa.

Strateegiat aitab meil koostada Ivika Nõgel.

n

Anti Sirje Reiule projekteerimistingimused Lutike külas

Lille kinnistul suvila ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Heino Kikkasele projekteerimistingimused Vana-

Otepää külas Kaarnaoru kinnistul majandushoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

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

SÜNNID
Nora Lubi 			

14. oktoobril

Head Otepää linna elanikud!

n

Anti Heino Kikkasele projekteerimistingimused Vana-

Otepää külas Kaarnaoru kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Käes on sügiskoristuse aeg. Koristatud lehed
viiakse ära 27.-28.10.2022 ja 17.-18.11.2022.
Palume SELLEKS AJAKS koguda prügikottidesse
AINULT puulehed ja asetada kotid puulehtedega
oma maja aia taha. Palume kasutada kuni 150-liitriseid tugevaid prügikotte!

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

JÄÄTMEID sisaldavaid ja MAHTU ÜLETAVAID kotte ära ei veeta!
Lisainfo: tel. Teet Suits 766 4810;
502 2316

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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Anti Eili Annukile ehitusluba Nõuni külas Sokapõllu

kinnistul elamu ehitamiseks.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 602

eurot.
n

Vabastati üks isik erandkorras korraldatud jäätmeveoga

liitumisest.
MONIKA OTROKOVA

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 3. novembril.
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Otepää valla üldplaneeringu
kaasamiskoosolekud
Piirkond
Sihva, Arula, Kääriku, Märdi ja
Mäha küla

3

Ülevaade tänavavalgustuse projektidest
Otepää vallas

Kuupäev Kellaaeg
20.10.2022

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

18:00-19:30

Koht
Kääriku
spordikeskus

DETAILPLANEERINGUD
Pühajärve külas Neitsitamme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu algatas 22. septembril 2022 otsusega nr 1-3/44 algatada Pühajärve külas asuva Neitsitamme katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda ehitusõiguse määramist puhke-teraapiakeskus rajamiseks. Detailplaneeringuga tuleb anda ka lahendus tehnovõrkudega
varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele ja heakorrale. Planeeritava ala pindala
on ca 4,52 ha.
Algatatud detailplaneeringu puhul on tegemist Otepää valla üldplaneeringut muutva
detailplaneeringuga. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maakasutuse otstarbega alale. Üldplaneeringu mõistes on
puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maa puhkuseks ja virgestuseks mõeldud looduslikud
ja poollooduslikud haljas- ja metsaalad või inimese poolt rajatud haljasalad, kuhu võib
ehitada puhke-, spordi, majutus- ja kogunemisehitisi.
Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringu põhilahenduse
muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja
kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest
ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsus
tehakse eraldiseisva otsusena. Samuti kinnitatakse detailplaneeringu lähteseisukohad
eraldiseisa otsusena. Täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu
koostamise käigus.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus ning koostaja selgub hankega.
Otsusega on võimalik tutvuda Otepää valla avalikus dokumendiregistris, Ametlikes
Teadaannetes ja eelregistreerimisel tööajal Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Vallavalitsus esitas 2019. aastal
SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotlused „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020”
prioriteetse suuna „Energiatõhusus”
meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse
„Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks kavandatavate projektide „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine“ ja „Pühajärve
rannapargi valgustuse renoveerimine“
rahastamiseks. Mõlemad taotlused, mida
toetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond,
rahuldati.
Esimene projekt oli „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine“ kogumaksumusega 653 221,00 eurot, millest
toetus on 444 190,28 eurot ja valla
omaosalus 209 030,72 eurot.
Projekti raames oli algselt kavas renoveerida 456 tänavavalgustuspunkti
Otepääl, Keenis, Lossikülas, Pukas ja
Sangastes asendades halvas seisukorras olevad valgustusmastid ja toiteliinid
uutega ning vahetades välja ohtralt elektrit tarbivad vanad lambid ökonoomsete
LED-lampidega.
Kuna hanked osutusid odavamaks

Teine projekt oli „Pühajärve rannapargi
valgustuse renoveerimine“ kogumaksumusega 160 009,48 eurot, millest toetus
on 110 406,54 eurot ja valla omaosalus
49 602,94 eurot.
Projekti käigus renoveeriti 95 valgustuspunkti Pühajärve rannapargis ja sellega
piirneval Tennisevälja tänaval.
Projekti eesmärgiks on valgustuspunktide uuendamine eesmärgiga võimaldada väiksemate käigushoidmise
kulude juures saavutada liikujate jaoks
mugavamat ja otstarbekamat valgustuslahendust. Valgustuspunktide renoveerimisega tagatakse Pühajärve rannapargis
ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega
valgustus.
Kuna ka siin osutus hange odavamaks,
siis oli võimalik Otepää Aedlinnas renoveerida veel täiendavalt valgustuspunkte, kokku sai piirkonnas uuendatud 129
valgustuspunkti.

Kagu Elekter. Projektide raames paigaldati Läti firma Vizulo valgustid, mis on
eelprogrammeeritud ja mille juhtimine
toimub vastavalt olemasolevale olukorrale kas astrokellaga või hämaraanduriga.
Projektide eesmärk oli vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema
LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.
Peale parema valgustatuse, suurema
töökindluse ja esteetilisema välimuse,
on tänavavalgustuse renoveerimisel väga
oluline ja praktiline eesmärk.
Kui enne projekti elluviimist oli
Otepää vallas keskmine valgustuspunkti installeeritud elektriline võimsus 119W,
siis nüüd on see 50W, arvestusliku süsihappegaasi (CO2) vähenemine on 198
t CO2 ekv/a ja elektrienergia tarbimine
väheneb tänavavalgustuses 182 MWh/a;
Eriti oluline oli aga projektide elluviimine arvestades mitmeid rekordeid löönud
elektrihindade tõusu. Nimelt aitab uus
tänavavalgustus märkimisväärselt raha
kokku hoida.
vallavalitsuse projektispetsialist
LEA RUUVEN

Mõlema projekti raames teostas töid OÜ

Riik toetab elamute kordategemist
84 miljoni euroga
Riik näeb tuleval aastal elamumajanduse toetusteks ette 84 miljonit eurot,
mille abil parandada Eesti elanike elamistingimusi ning suurendada hoonete
energiatõhusust.

Planeeringuala piir (tähistatud oranžiga)

kui planeeritud, siis oli võimalik eelpool
toodud summa eest renoveerida veel
täiendavalt ca 200 valgustit, kokku 660
tänavavalgustuspunkti.

„Elamumajanduse investeeringute
toetamine on jätkuvalt üks prioriteete ning selle vajaduse on eriti teravalt
esile tõstnud kallinenud energiahinnad,
sest küttekulud nõuavad inimeste sissetulekutest aina suurema osa. Hoonete
renoveerimine on üks olulisemaid energiasäästu viise, mille abil on võimalik
vähendada hoone energiatarbimist
umbes poole võrra ning seeläbi vähenevad ka küttearved, mistõttu aitab riik
omalt poolt ka hoonete omanikel need
investeeringud ette võtta,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.
Järgmisel aastal makstakse välja 75

miljonit eurot korterelamute renoveerimistoetusi, mis tuleb peamiselt Euroopa
Liidu struktuurifondidest. Korterelamute tervikrenoveerimisel riigi toetusega
saavutatakse üldjuhul vähemalt C-energiatõhususklass ning paraneb märgatavalt hoone sisekliima.
Maapiirkondades kvaliteetsete elamispindade kättesaadavuse parandamiseks
toetab riik elukondliku kinnisvara investeeringuid 2023. aastal 5 miljoni euroga.
„Üle Eesti leidub erinevaid piirkondi,
kus nõudlus elamispindade järgi on suur,
kuid neid lihtsalt pole üüriturult saada.
Selle probleemi lahendamiseks tuleme
välja toetusega, mille abil on võimalik
luua ka suurematest linnadest väljapool
lisaks umbes sada üürikorterit.“
Vähekindlustatud lasterikaste perede
elamistingimuste parandamisse suunab
riik tuleval aastal 3,3 miljonit eurot ning

varisemis- või tuleohtlike hoonete lammutamiseks 0,7 miljonit eurot. Väikeelamute rekonstrueerimiseks kavandatakse
varasemast suuremat iga-aastast toetusmahtu, mis selgub lähikuudel taaste- ja
vastupidavusrahastu ning RePowerEU
vahendite täpsemal jagunemisel.
Renoveerimistegevuse rahastamise
kõrval on riigi fookuses uute lahenduste
turuletoomine. Selle aasta alguses käivitati MKMi eestvedamisel üleriigiline
teadus- ja arendusprogramm LIFE IP
BuildEst, mille eesmärk on tugevdada
erinevate ehitusvaldkonna osapoolte
võimekust vedada järgnevatel aastakümnetel suuremahulist rekonstrueerimistegevust.
KADRI LAUBE
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik

Kas teadsid? Katkist väikeelektroonikat saab mugavalt tagastada kodupoodi
Eesti inimesed on tublid elektroonikajäätmete korduskasutajad, kuid hoiavad
katkisi telefone, arvuteid, juhtmeid ja köögitehnikat asjatult kaua kodus.
Mugavaim viis jäätmeks muutunud seadmetest vabanemiseks on viia need tagasi
kodulähedasse kauplusesse.
14. oktoobril tähistati rahvusvahelist
elektroonikajäätmete päeva, millega
pööratakse tähelepanu üha hoogustuvale
jäätmetekkele ja korduskasutuse edendamisele. Maailmas tekib igal aastal e-jäät-

meid ligi 60 miljonit tonni ning keskmine
inimene panustab sellesse 7,6 kilogrammiga. Sellest hulgast materjalist saaks igal
aastal ehitada enam kui 6000 Eiffeli torni.
Ka Eesti inimesed on usinad elektroonika tarbijad, kuid kipuvad kasutuna seisvaid seadmeid koju koguma. Kui väärtuslikum elektroonika ootab uut kasutamist,
siis katkised juhtmed, kõrvaklapid, veekeetjad ja lambid visatakse kergekäeliselt
olmeprügi hulka. Sealt jõuavad need aga
prügimäele või põletusahju.
„Kõik elektroonikaseadmed sisaldavad

nii väärtuslikke kui ka ohtlikke aineid,
mida ühest küljest saaks ringlusse võtta, et
nendest uusi asju toota, aga teisalt on need
tavaprügi hulka visates suureks ohuks
meile kõigile, inimestele ja loodusele,“
selgitas keskkonnaminister Madis Kallas.
Näiteks telefonilaadijast saab ringlusse
võtta vaske, plasti, hõbedat, kulda ja niklit.
Aga elektroonikas võib leiduda ka näiteks
kroomi, plii ja elavhõbeda ühendeid, mis
ei tohiks jõuda loodusesse.
„Elektroonika vananeb kiiresti ning
enamasti koju kogutud varud kasutus-

se uuesti ei jõuagi. Seetõttu on mõistlik
seadmed esimesel võimalusel ära viia.
Kõige lihtsam on teha seda kogumiskonteineritesse, mis asuvad suuremate
kaupluste ja kaubanduskeskuste juures,“
ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler
Kaupo Heinma.
Tarbija saab tasuta e-jäätmed ära anda
suurematesse elektroonikat müüvatesse
poodidesse (müügipind üle 400 m²) ning
kaubanduskeskuste juures olevatesse konteineritesse. Suuremat elektroonikat võetakse vastu jäätmejaamades ning neid saab

üle anda ka seadme müüjale 1:1 põhimõttel (vaata ka https://kuhuviia.ee/).
Kasutuskõlblik elektroonikaseade
suuna hoopis korduskasutusse. Eesti
oma ringmajandusettevõte Foxway OÜ
teeb koostööd tootjatega ning kogub
kokku kasutatud väikeelektroonikat ning
suunab need pärast hooldust ja kontrolli
järelturule.
GERLY MÄGI
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete
osakonna peaspetsialist
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KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurikeskused
võtab tööd

Otepää Kultuurimaja

loomejuhi

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481

Töö kirjeldus:

20. oktoobril kell 11.00 Otepää kultuurimajas kogupereetendus
„Tunded udus”. Erinevatest tunnetest räägib laval Ivar Lett
(„Sõna ja Tants” ). Nii suurtel kui väikestel tekib mõnikord
olukordi, kus me peame tõtt vaatama mingisuguse hirmuga, on see siis meie kujutluse vili või mingi tõeline juhtum.
Hirmul on suured silmad! Aga kas kõik on ikka päris nii,
nagu me tihti olukordi näha tahame või ette kujutame?
Kuidas võib hirm ka meile abiks olla? Koos lastega leiame
võimalusi, kuidas oma kartustega hakkama saada. Teeme
seda läbi olukordade, mis antud hetkel ka meid ennast
puudutavad. Lastepäraselt, kõrvutades ka reaalsust – ilma
hirmuta! See on lugu sõprusest, hoolivusest ja julgusest.
Pileti hind 4 €. Etendus sobib kogu perele. Kestvus 45 minutit. Kohtade broneerimine 5662 6481 Merle või merle.
soonberg@otepaa.ee.

* planeerib, juhib, lavastab kultuurisündmusi
lähtuvalt kohalikust kultuuriruumist ja traditsioonidest;
* tegeleb kultuurimajade sisutegevusega;
* aitab koostada kultuuriruumi sündmuste
nädala-, kuu- ja aastaplaanid;
* loob ja arendab valdkonna koostöövõrgustikke ja hoiab neid töös;
* teeb ettepanekuid kultuuritegevuse arendamiseks.

Nõudmised kandidaadile:

20. oktoobril kell 18.00 Otepää Linnaraamtakogus Jutuvestja
Ena Metsa Sügisene sõnamaagia “Lood Malist ja maailmast”. Kutsume teid hoopis teistmoodi jutuvestmisele,
mis on justkui rännulugude õhtu, aga päris ei ole ka.Jutuvestjana on Ena Mets tegutsenud tänaseks 5 aastat.
Sellel jutuvestmisel on kindlasti isiklikke lugusid enam
kui rahvalegende. Kuid lõpuks pole ju legendki muud
kui meie enda elude metafoorne väljendus. Põimin pilte,
pillihelisid, vanasõnu ja muusikat. Tulge olema hetkes!
Jutuvestmisõhtu korraldab Otepää Linnaraamatukogu.
Oma õla panevad alla Eesti Kultuurkapital, Otepää vald
ja Otepää Kultuurimaja. Jutuvestmisõhtu on TASUTA.
Lisainfo Kaido Mägi 5330 0864

* kultuurialane kõrgharidus (või kultuurialane
kesk-eri haridus);
* orienteerumine kultuurivaldkonnas;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
* hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime:
* hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea esinemisoskus:
* kujundus- ja videoprogrammide valdamine

Omalt poolt pakume:

Sangaste Kultuurimaja

* vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
* sõbralikku kollektiivi;
* eneseteostamise ja -täiendamise võimalus
antud valdkonnas.

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226

23. oktoobril kell 17.30 Sangaste kultuurimajas Rukki Narride
etendus “See Ehe Eesti Elu”. Marina Pulveri kirjutatud jant
kahes vaatuses. Möödunud on palju aastaid ja sõbrannad on vanaks jäänud aga iga saavad nad pargis kokku,
et päevauudiseid pajatada. Juulil, Maalil, Luulel, Leenul
ja Miinal on iga kord midagi uut ja huvitavat rääkida.
Nendega liitub pargis ka Heldur, kes on olnud kogu aeg
naiste salaarmastus. Heldur saab teada, et tal on poeg ja
pojapoeg, kellest tal aimugi ei olnud. Kõik koos arutavad
nad seda imelikku ja ehedat Eesti elu. Lavastaja Marina
Pulver. Laval Kärt Kooser, Ly Käärik, Maiken Kutsar, Anne
Zimbrot, Annabel La Tuisk ja Rait Elvet. Sissepääs on
VABAANNETUSENA. Vaheajal on avatud ka MutiKOHVIK.
Lisainfo Marina 53008226

Kandideerimiseks saata hiljemalt 14.11.2022.a
oma CV ja motivatsioonikiri e-maili aadressile
jorma.riivald@otepaa.ee.
Lisainfo: tel: 58454870.

EELK OTEPÄÄ MAARJA
KOGUDUSE TEATED
P, 23.10.22 kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 30.10.22 kl 11.00 Jumalateenistus
P, 06.11.22 kl 11.00 Jumalateenistus
P, 13.11.22 kl 11.00 Jumalateenistus

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
22. oktoobril kell 14.30 Puka Kultuurimajas koosviibimine “Puka
raamatukogu 100”. Muusikalise meeleolu loob Kambja
Naisansambel Lüüra. Sündmust korraldab Ene Markov

Jumalateenistused toimuvad EELK Otepää koguduse talvekirikus.
Koguduse koori proovid toimuvad reedeti algusega
kl 19.00 Otepää kirikumõisa I korruse prooviruumis.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648

EELK Otepää Maarja Kogudus
Kirikla, 67403 Otepää vald, Valgamaa, reg nr
80210415. A/a nr EE351010202008006001 (saaja:
EELK Otepää Maarja Kogudus). E-post: otepaa@
eelk.ee, koduleht otepaakirik.ee,
facebook.com/EELK- Otepää-Maarja-kirik-229968010416405
Juhatuse esimees Jaan Uibo, tel +372 504 0424,
e-post jaan.uibo@gmail.com
Diakon Marko Tiirmaa, tel +372 518 5305,
e-post marko.tiirmaa@eelk.ee
Hooldajaõpetaja Mart Jaanson, tel +372 5661
1443, e-post mart.jaanson@eelk.ee

27. oktoobril kell 19.00 Nõuni kultuurimajas VABARIIGI
PILLIMEHED JUHAN UPPIN & MARTIN ARAK. Pääse
10 €. Kohapeal 15 €.
Rait Ruukeli mälestusnäitus "LÕVISÜDA"

Otepää Palveränduri kogudus kutsub!
Armas sõber!
Oled oodatud igal pühapäeval Otepää Palveränduri kogudusesse (Pärna tn 15, Otepää)
jumalateenistusele kell 11.00.
Jutlustab pastor Tõnu Paju.
Alates 17. novembrist kell 15.00-17.00 jagame oma koguduses ka TASUTA sooja suppi.
Edaspidi jagame suppi IGAL NELJAPÄEVAL kell 15.00-17.00.
Oled oodatud!

Nõuni noored aitasid Ukraina
lapsi

Laste teadmised torudest sel hetkel olid
sellised:
Toru on selline, kust jookseb vett.
Kaev on toru. Torud on vee jaoks. Vahel
on vaja neid parandada. Kruvikaga peab
keerama. Auruveduril on suur toru ka.
On vihmaveetorud. Torn on nagu toru.
Ekskavaatoril on väike toru ja autol on
ka torusid, kust tuleb tossu. Ja õli tuleb
välja torust. Viljakuivatis on torud. Ringi
augupulk on ka toru. Laua jalg on toru
moodi. Radiaatoril on torud.

Uudistamist väärisid vingelt keerdus porganditegelased, mis rõõmsalt nii mõnegi
mudilasega koju kaasa läksid.
Heategevuslik loterii, kus oli võimalik
võita nii vanaemade hoidiseid kui üht,
teist muud toredat, toetas Ukraina Umani
piirkonna (Otepää valla sõpruspiirkond)
noorte lauamängude ostmise fondi.

Veel heade inimeste rahalist toetust ning
nädal hiljem saime suure-suure kotitäie
komme ning lauamänge saata Ukraina
poole teele. Ikka neid komme, mis endilegi meeldivad ja ikka neid mänge, mida
ka endil mängides vahva on.
Umani rajooni juht Igor Myklachuk,
kes saadetise Eestist Ukrainasse toimetas, ütles, et kingitused läksid kasulastega
perekonda, kus on 11 last. Lapsed on sõjapõgenikena tulnud Umani rajooni sõjategevusest haaratud Zaporižžja piirkonnast.
Lapsed saatsid oma tänusõnad ja tervitused Nõuni noortele.
Aitäh kõigile, kes aitasid!
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Naljakrattide õppeaasta on alanud!
Naljakratid alustasid õppeaastat põneva
teemaga. Nimelt huvitusid lapsed ühel
hetkel väga palju torudest ja torujatest
esemetest. Arutlesime siis koos, mida
lapsed torudest teavad ja mis esemed
meie ümbruses torude moodi välja
näevad.

24. septembril, “Ohoo Otepää! Maal
elamise päeval”, osalesid meiegi noored
oma noortekohvikuga. Juba reede õhtul
poole ööni käis aktiivne ettevalmistus ja
laupäeval- voilaa, valmis! Kohviku külastajate kiituse pälvisid nii Andra vanaema
retsepti järgi küpsetatud vahvlid kui kogu
muu kohvikukaup.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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proovinud, milline toru on kõige pikem
ja milline kõige lühem, millise sisse
mahub ja milline mitte. Proovisime
torusid paberile joonistada.
Otsisime ja uurisime õõnsaid taimi.

otsisime üheskoos õiged tähed üles ja
ladusime sõnad kokku. Adeele kirjutas
vajalikud tähed paberile.
Nüüdseks on vannituba valmis ja lapsed
kasutavad seda oma igapäevastes mängudes.

Oleme põhjalikult uurinud, kuidas
torusid omavahel ühendada saab.

Pisut vaidlusi tekitas väide, et mõni toit
on toru moodi. Siiski nõustusid lapsed
lõpuks väidetega, et banaan on nagu
painutatud toru, kurk on ka toru moodi,
ananass näeb välja nagu toru ja makaronid ka.

Projekti käigus käisime õppekäigul kohalikus pudruhelbevabrikus, kus oli väga
palju erineva suurusega torusid.
Valmistasime mängimiseks toruhobuseid, millega on lõbus rühmas võidu ringi
kapata.

MARIKA VIKS

Meisterdasime ka torumängu. Nüüd
katsetame milliseid, kuhu ja kui palju
torusid saab üksteise otsa panna, et ehitis
püsti jääks.

Mõtisklused VEPAst

Oleme käinud torusid otsimas toas, õues,
vanade majade juures, tänaval.
Isabeli ja Illimari isa ning õpetajad
tõid rühma erinevaid torusid. Oleme
mõõtnud ja võrrelnud nende torude
pikkust, ümbermõõtu, ennustanud ja

Ühel päeval avastasid lapsed, et rühma
nukkudel ei olegi oma vannituba. Otsustati see siis ise ehitada. Lapsed joonistasid paberile oma kodused vannitoad.
Uurisime neid põhjalikult ja arutlesime,
milline meie nukkude vannituba võiks
olla. Projekti joonistamisel tegid lapsed
omavahel tublisti koostööd. Projekti pealkiri oli vaja ka kirjutada. Selleks

Peatu, vaata, veendu!
Olin VEPAst küll varem kuulnud, kuid
kasutanud mitte. Teadsin, et on olemas
nimepulgad ja vahvad memmevigurid,
millega tundi mitmekesisemaks muuta aga
ise neid õpetaja „abivahendeid“ kasutanud polnud. Eks imepulki kasutavad küll
paljud õpetajad, nii ka mina, kuid mitte
teadlikult VEPA tööriistana.
Kui augustis VEPA koolitusele läksin,
oli avastamist küllaga. Esiteks sain teada,
mida üldse tähendab VEPA – VE nagu
veel ja PA nagu paremine – VEEL
PAREMINI – käituda, õppida ja tegutseda. Nimepulkadele lisandusid koolitusel
memmevigurid, vilepill, memme kiidud ja
taimer. Lisaks saab õpetaja tänu VEPAle
kasutada töövahendeid, mis on temaga
alati kaasas-käed. Käte abil on hea klassile mõista anda, millise häälega rääkida
või paluda neid lihtsa liigutusega hoopis
vaikust ja tähelepanu.

Tänaseks olen poolteist kuud tunnis
VEPA abivahendeid kasutanud ja näen,
et see tõesti toimib. Kui vilet puhun, siis
lapsed juba teavad, et õpetaja soovib
tähelepanu, jäävad vaikseks ja püüavad
olla tähelepanelikumad. Liikumispause
aitavad sisustada memmevigurid, keskendunult ja hoolsalt aega kasutada ja
tööle pühenduda aitab taimer. Lisaks
kasutavad õpilased ka omavahel käemärke – kui mõni laps tunneb tunnis, et keskendumiseks on lärm suur, tõstab vaikuse
märgiks käe, kus sõrmedest moodustub
„V“ – vaikus.
Keeni Põhikoolis on tänaseks 39 vahvat
last (1., 2. ja 4. klass), kelle VEPA käed
hoiavad, kaitsevad ega tee haiget.

Keeni Põhikooli 5. klass osales
sel sügisel Transpordiameti ning
Politse- ja Piirivalveameti korraldatud kampaanias “Peatu, vaata,
veendu”.
Projekti eesmärgiks on juhtida
õpilaste ja teiste liiklejate tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele
reguleerimata ülekäiguradadel või
raudtee ületamise ohutusele raudteeületuskohtades.
Koha, kuhu tähelepanelikkusele
ärgitav meeldetuletus teha, valisid
õpilased ise ning ühel päikesepaistelisel päeval sai idee ka ellu viidud.
Nüüd püüab Keenis kergliiklusteel
kahes kohas jalakäijate tähelepanu
tekst – peatu, vaata, veendu!

Järgmise koolituspäeva ootuses KAJA,
1. klassi klassijuhataja

Peatu, Vaata, Veendu teksti autor
5. klass, pilt õpetaja KRISTINA

Õues on meie lastel kasutuses vanemate
toodud vahvad torud.
Torude projekt oli meie ühine põnev
aeg, mille käigus arenesid õpioskused ja
mäng. Lapsed said olla loomingulised,
teha kaaslastega koostööd, arendada sotsiaalseid oskusi. Tähtis on protsess, laste
loovad lähenemisviisid ja probleemilahendused ning eduelamus.
On väga oluline, et lastel oleks õppimine
põnev. Ja õpetajatel ka.
Naljakrattide õpetajad LY ja ANNELII
tekst ja pildid
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Uute võistlusformaatidega kahevõistluse MK-etapp toimub Otepääl uue aasta alguses
6.-8. jaanuaril toimub Otepääl maailmakarikaetapp kahevõistluses, mis esmakordselt jaotub kolmele võistluspäevale.
Kolmandat talve Tehvandil aset leidev
MK-etapp toob spordisõpradeni samuti
varasemast tihedama ja põnevust tekitavama võistlusprogrammi.
MK-etapi korralduskomitee esimehe Ago
Markvardti sõnul on maailmatasemel
võistluste korraldamisel sel korral uueks
väljakutseks kiire võistlusprogrammi sujuv
ja ajakavakohane läbi viimine. “Juba
reedel asuvad starti segavõistkonnad, kus
ühes tiimis hüppavad ja suusatavad koos
kaks naist ja kaks meest. Laupäeval alustame päeva kahevõistlusele mitteomaselt
mass-stardist meeste 10km ja naiste 5km
murdmaasuustamisega, millele järgnevad hüppevõistlused. MK-etapi viimasel
päeval võistlevad naised ja mehed individuaalselt ning tavapärasel Gunderseni
meetodil.”
Markvardti hinnangul on seekordne
MK-etapp pealtvaatajate ning meedia

vahendusel kaasaelajate jaoks eriline
maiuspala, sest mass-start ning murdmasuusatamise hüpetest ette toomine
loob rohkem põnevust ja närvikõdi.
“Üldiselt on kahevõistlejad harjunud
võistlema individuaalselt ja eraldistardist,
kuid mass-start vajab sportlaselt kindlasti
teistsugust eelhäälestust. Seetõttu ei soosi
võistlus enam nii palju häid suusatajaid ja
esikolmikusse pürgijad on rohkem.”
Ta lisas, et korralduslikult on kõik
MK-etapiks valmis ning ettevalmistavad
tööd ja tegemised on ajakavas. “Oktoobri
lõpus anname Rahvusvahelisele Suusaliidule ülevaate tehtust ning FIS veendub,
et oleme MK-etapiks valmis.”
Tehvandi Spordikeskuse juhataja Jaak
Mae loodab varajastele püsivatele külmakraadidele, mis lubaksid hüppemäe
ja suusaraja lumetamisega algust teha.
“Kunstlund tootsime eelmise hooaja
jooksul ning hoidsime seda üle suve sellises koguses, millest piisab võistlustrassi
ettevalmistamiseks juhul kui külmakraade napib. Kui ilmataat kaasa aitab, siis

loodetavasti novembris saame alustada
nii hüppemäe kui ka 2,5 km suusaringi
lumetamisega.”
Otepää MK-etapp on neljas võistlus selleaastases meeste maailmakarikasarjas,
mis toimub kolm nädalat pärast Ramsau
etappi Austrias. Naiste jaoks, kes samuti
võistlevad Otepääl MK-sarjas, on see
kolmas etapp kuuest.
Otepää MK-etapi korraldustiimi juht ei
näe põhjust, miks praegused kahevõistluse tipud peaksid Otepää etapi vahele
jätma. “Oodata on kõiki esikümne mehi,
kuid täpsemalt teame osalejate arvu ja
riiklike võistkondade koosseise detsembri keskpaigas,” ütles Markvardt.
Eesti sportlastest võistleb kodusel
MK-etapil Kristjan Ilves. Suusaliidu kahevõistluse alajuhi Rauno Loidi hinnangul
võib Eesti kahevõistlejaid jõuda starti
veel, kui neil õnnestub kontinentaalsarjas vähemalt korra kolmekümne parima
sekka jõuda ja seeläbi teenida üks kontinentaalsarja punkt. Esialgses võistluskalendris on kontinentaalsarja võistlusi,

mis toimuvad veel enne Otepää MK-etappi ainult üks - Soome. “Kontinentaalsarjapunkte on kindlasti võimelised teenima
Annemarii Bendi, Markus Kägu, Andreas
Ilves ja Robert Lee,” ütles Loit.
Viessmann FIS Kahevõistluse MK Otepää
maailmakarikaetapi pileteid saab eelmüügist soetada Piletitasku piletimüügi-

keskkonnas. Kolme päeva pilet maksab 49
eurot, terve nädalavahetuse perepilet 79
eurot ning päevapileti hind on 19 eurot.
Kuni 11-aastased lapsed pääsevad võistlusi
vaatama tasuta.
Täpsem piletiinfo ja võistluste programm: www.owc.ee
Eesti Suusaliit

Liikumissari „Otepää liigub“ alustas taas
Otepää Sport ja Otepää Vallavalitsus
kutsuvad taas liituma liikumissarjaga
„Otepää liigub“. Sellel aastal on oodatud
aktiivselt ühinema noored ja kogu klassikollektiividega, sest peaauhind on väga
ihaldusväärne.
Liikumissarja I etapp kestab 1.
oktoobrist kuni 31. detsembrini 2022, II
etapp 1. märtsist kuni 31. maini 2023.
„Otepää liigub“ eesmärk on koguda
igapäevaselt kõikjal liikudes samme, olgu
see siis tööl, veetes aega perega ja sõpradega, kodus aias toimetades või õhtusel
jalutuskäigul.
Korraldajad soovivad anda oma panuse
Otepää valla inimeste liikumisharjumustesse, premeerida neid aega ajalt selle eest
ning motiveerida rohkem mõtlema oma
tervise peale.

Matis Mändmets võitis
kaks noortesarja

Otepää Gümnaasiumi 6b klassi õpilane
Matis Mändmets osales kevadest sügiseni toimunud Eesti Orienteerumisliidu
orienteerumisjooksu noortesarjas ja Eesti
rattaorienteerumise seeriavõistlustel.
Igapäevaselt Kagu Biathlonis laskesuusatamist harrastav Matis võitis
mõlemas sarjas esikohad, jooksurajas
M12 klassis ja rattaorienteerumises M14
klassis.
OT
Foto: Hiiumaa Orienteerujate Klubi

Esimese etapi peaauhinnaks on
POLAR Unite aktiivsuskell ning palju
muid auhindu. Liitumiseks on vaja telefonis alla laadida YuMuuv rakendus ja
liituda Otepää kogukonna väljakutsega.
„Igapäevane kehaline aktiivsus on
vajalik meile kõigile. Sellel aastal on liikumissarjas „Otepää liigub“ eraldi väljakutse ka kuni 14-aastaste koolinoorte
jaoks, kes saavad klasside kaupa liituda.
Kõige rohkem samme kogunud klass saab
preemiaks unistuste klassiõhtu,“ selgitas
Otepää valla spordinõunik Ago Arro.
Auhinnad paneb välja Otepää Vallavalitsus, Polar Eesti, Ugandi Resto, Tartu
Mill ja 363 sport.
Kuidas liikumissarjaga „Otepää liigub“
liituda? Info uutele kasutajatele:

Esimene samm on rakenduse tõmbamine Google Play või App Store'ist. Seejärel
liituge registreerimiskoodi abil väljakutsega.
Süsteemis orienteerumiseks:
* Registreerimiskood Otepää valla inimestele on: OTEPÄÄ
* Klienditoe aadress: support@yumuuv.
com
NB! Varasemad kasutajad peavad
ainult sisse logima, kui see ei õnnestu,
saab endale saata ka uue parooli.
Täiskasvanud peavad liituma „Otepää
Liigub – OKTOOBER“ sarjaga ja lapsed
ning noored (kuni 14a k.a.) oma aktiivsusega.
Lisainfo: vallavalitsuse spordinõunik
Ago Arro, 523 5762

Karl Peeter Ein võitis Eesti
karikavõistlustel teise koha

Jutusaade „Tunnike Otepääd“ on nüüdsest eetris
ka raadios Ruut FM

15. oktoobril toimus Tallinnas, Männiku lasketiirus 2022.
aasta Eesti karikavõistluste finaaletapp haavlilaskmise Olümpiaharjutuses "Skeet".
Eesti karikavõistlused peeti kolme-etapilisena. Alustati juba veebruaris Elvas, teine etapp toimus märtsis Türil,
Lokuta lasketiirus ja nüüd kolmas, finaaletapp Tallinnas,
Männiku lasketiirus.
Selle aasta karikavõistlused olid väga edukad otepäälasele
Karl Peeter Ein'ale, kes treenib Türil ja võistleb Spordiklubi Väätsa ridades. Kolme etapi kokkuvõttes saavutas Karl
Peeter Ein Eesti 2022 aasta karikavõistlustel teise koha. Teise
kohaga lõpetas Karl Peeter ka karikavõistluste finaaletapi
Männikul.

Alates 20. oktoobrist saab iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval kell 12.00 raadios Ruut FM
kuulata jutusaadet „Tunnike Otepääd", kus Kaidi
Pajumaa ja Merilin Kirbits tutvustavad tunni aja
jooksul Otepää valla huvitavaid inimesi ja projekte,
mis on ühel või teisel viisil seotud Otepää vallaga.
"Tunnike Otepääd" kordussaade on Ruut FM
eetris laupäeviti kell 09.00. Saade on ka järelkuulatav, salvestused on leitavad Ruut FM kodulehelt
"Kordus" alt.
Jutusaade „Tunnike Otepääd“ jõudis taskuhäälinguna kuulajateni 2021. aasta oktoobrikuus, mil
toonane Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Kaidi
Pajumaa koos endise loomejuhi ja näitleja Merilin

ÜLO METS

Kirbitsaga alustasid saadete tegemist.
„Jutusaade osutus aasta jooksul väga populaarseks ning tekkis soov seda laiemale publikule
jagada ja saigi raadio Ruut FM-ga tehtud vastavasisuline kokkulepe,“ selgitas Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald.
„Tunnike Otepääd" on leitav ka sotsiaalmeedia
kanalist Facebook, (FB/Tunnike Otepääd <https://
www.facebook.com/tunnikeotepaad> ) kus on
viide Spotify lingile, millelt saab saadet kuulata.
Tunnike Otepääd on Otepää Kultuurikeskuste
taskuhääling, mille valmimist toetab Otepää vald.
MONIKA OTROKOVA

20. oktoober 2022

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi
hinda. Telefon 5527322

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

7

23.10 kell 8-15 Viinakuu laat
Otepääl Maxima poe taga. T.
56618707

Mahepõllumajandus ettevõte
võtab rendile põllumaid Otepää
Korstnapühkimistööd Eesti Kutse- vallas.Tel 55695710
koja litsentsiga korstnapühkijalt.
Ametliku korrasoleku akti väljasta- Müüa metsakuiva kuuske 50 cm.
mine. Korstnapühkijal oma redel 5055702
kaasas. Tel. 51916605.
Müüa kruusa, liiva, mulda, killusEhitusfirma võtab tööle Otepää tikku, sõelmeid. Veo-ja tõsteteeehitusobjektile töölisi/abitöölise. nus kraanaautoga. Tel: 5291256
Info tel: 5260452 või 53403589
Elektritööd

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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520 50 16

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

Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Otepää
vallasiseses linnas J. Hurda tn 36 kinnistul
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldab Otepää Vallavalitsus Otepää vallasiseses linnas
J. Hurda tn 36 kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise
avatud menetlusena.

Mälestan head naabrimeest ja
sõpra

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 01.11.2022 elektroonselt e-posti aadressile vald@otepaa.ee või
paberkandjal aadressil Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Puka
alevikus Kesk tn 17 kinnistul

ENDEL HAAKI

Ohtlike puude raie. Tööd
korvtõstukiga (21 m ja 30 m).
Kändude freesimine. Puiduhakkuri teenus. info@maastikuhooldus. T: 5810 8597.

Südamlik kaastunne kõikidele
lähedastele.
Südamlik kaastunne Laurile
kalli vanaema

EEVI-MILVI ÕLLI
surma puhul.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldab Otepää Vallavalitsus Puka alevikus Kesk tn 17 kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Deivi

Peeter

Mälestame head naabrit

ENDEL HAAKI
Sügav kaastunne omastele.
Perekonnad Tinno, Adamson,
Elmet

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 01.11.2022 elektroonselt e-posti aadressile vald@otepaa.ee või
paberkandjal aadressil Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

Mälestan kallist ristiema

KOIDULA KIVIPÕLDU
Südamlik kaastunne lähedastele.

Sügav kaastunne
Siljale, Tiiale perega ja Harrile
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia

Vaike

VALDEKO VIKS
kaotuse puhul.

Puud langetavad lehti,
sügislillede silmad on pisaraid täis.

KOIDULA KIVIPÕLD

HAUAKIVID,

Mälestame kallist täditütart.
Sügav kaastunne õdedele
ja lastele peredega.
Mälestavad Aino ja Lea pered

PLAADID JA PIIRDED
•
•
•
•

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Üks pikk elutee on
lõpuni käidud.

Mälestame

KOIDULA KIVIPÕLDU
Meie kaastunne lahkunu
omastele.

Puud langetavad lehti,
sügislillede silmad on pisaraid täis.

Siiras kaastunne teile,
Ester, Lauri ja Urmas, kalli ema,
vanaema ja ämma

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

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

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

Avaldame kaastunnet
Tiia perele kalli isa

VALDEKO VIKS
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasiumi 64. lend

Erika, Maia, Maie, Eha R, Viivi,
Katti, Eha L ja Tiiu

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

KÜ Mäe elanikud

EEVI-MILVI ÕLLI
kaotuse puhul.
Jaak ja Ülle

Maga vaikselt,
puhka rahus –
südamed on Sinuga …
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Sügav kaastunne Estrile,
ema

EEVI-MILVI ÕLLI

Puud langetavad lehti,
sügislilledel silmad pisaraid täis.

Südamlik kaastunne Siljale
lastega kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja äia

VALDEKO VIKSI
kaotuse puhul.
Tarvi perega, Marju ja Vaike

Ei taastu päev, mis igavikku
loojus,
jääb alles ainult mälestuste
soojus.

VALDEKO VIKS
Südamlik kaastunne
Valve perele.
Eha ja Eda peredega

Kesk ilusat sügist
ja päikesekulda
viis sind tee,
kust tagasi ei tulda...

Südamlik kaastunne Siljale,
Harrile ja Tiiale perega kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

VALDEKO VIKS

09.02.1941 - 08.10.2022

surma puhul.

lahkumise puhul.

Avaldavad kaastunnet
reisikaaslased

Valve, Lembit, Ilmar
laste peredega
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Maa uus väärtus selgub oktoobri viimasel päeval
Tänavu toimub 21 aasta järel taas maade
korraline hindamine, mis annab objektiivse ja ajakohase info maa turupõhise väärtuse kohta. Maa uus väärtus on alates 31.
oktoobrist Maa-ameti veebilehel kõigile
huvilistele kättesaadav.
Kuidas maa korraline hindamine toimub?
Maa korralise hindamisega määratakse
üheaegselt kõikidele Eesti maaüksustele
ligikaudne turupõhine väärtus ehk maa maksustamishind. Hinnatakse ainult maad, ei
hinnata kasvavat metsa ja ehitisi. Hindamisel
paikvaatlusi ei tehta, tulemused arvutatakse
andmekogude andmetele tuginedes ja hindamismudeleid kasutades. Väärtus arvutatakse toimunud tehinguhindade võrdlemisel ja
kohandamisel hinnatava maa omadustega.
Hindamise teeb Maa-amet koos kutseliste
kinnisvara hindajatega. Maaomanik ei pea
tegema muud, kui üle kontrollima oma
maa andmete õigsuse andmekogudes peale
hindamistulemuste avalikustamist alates
31.10.2022, soovitavalt ühe aasta jooksul.
Hindamise aluseks olnud tehinguandmetega
tutvuda ei ole võimalik, sest nendele ligipääs
on piiratud isikuandmete kaitse reeglitega.

kujuneb iga maaomaniku maamaks, selgub
alles 2023. aasta lõpus, kui Maksu- ja Tolliamet arvutab uued maamaksud. Maamaksu
arvutamiseks kasutatakse lisaks Maa-ameti
hinnatud maa väärtusele ka kohalike omavalitsuste määratud maamaksumäärasid ning
iga konkreetse maatükiga või maaomanikuga seotud maksusoodustuste või maksuvabastuste andmeid. Kohalikud omavalitsused
kinnitavad uued maamaksumäärad hiljemalt
1. juuliks 2023.
Kuna maa väärtus on viimase kahe kümnendi jooksul kordades kasvanud, siis on
2022. aasta maa maksustamishinnad samuti
kordades kõrgemad kui praegu kehtivad
2001. aasta maa maksustamishinnad. Ära
hoidmaks maamaksu hüppelist kasvu, on
seadusega langetatud maksimaalseid maamaksumäärasid 5 korda ning seatud piirang,
et maamaks ei saa tõusta rohkem kui 10%
aastas.
Mis on maa hindamisel sel korral teisiti?

Kuidas hakkab uus hindamine mõjutama
maamaksu?

Eelmistel maa korralistel hindamistel (1993,
1996, 2001) olid kohalikud omavalitsused
hindamise protsessi aktiivselt kaasatud ja
piirkondades olid veidi erinevad lähenemised. Seekord viib hindamise läbi Maa-amet
koos kutseliste hindajatega ühtse metoodika
alusel.

Korralise hindamise tulemusel leitud maa
maksustamishind on aluseks ka maa maksustamisel. 2022. ja 2023. aastal arvutatakse
maamaks veel varasema, 2001. aasta maa
maksustamishinna alusel. 2022. aasta hindamise tulemusi hakatakse maksustamisel
kasutama alates 2024. aastast. See, milliseks

Eelmistel korralistel hindamistel moodustati
hinnatsoonid, hindamistulemuseks olid tsoonide hinnad maa sihtotstarbe ja kõlvikute
kaupa, mille alusel tuli igale katastriüksusele
maa maksustamishind eraldi välja arvutada.
Seekord arvutatakse maa väärtus kohe igale
maaüksusele.

Võrreldes varasemate hindamistega on
praegu palju rohkem tehinguandmeid, mis
võimaldab kasutada automaatseid hindamismudeleid. See tähendab, et kõik arvutused
tehakse automaatselt, kuid hindamismudelid (metoodika) on välja töötatud hindajate
meeskonna poolt. Kui maaüksuse andmed
andmekogudes muutuvad, siis arvutatakse
hindamistulemus ümber kohe kui muutuvad maakatastri andmed, või aasta lõpus,
kui muutuvad teiste andmekogude andmed.
Üleminek automaatsetele hindamismudelitele viib maa hindamise uuele tasemele, võimaldades saada maa väärtuse kohta
ajakohast ja objektiivset infot. Lisaks maa
maksustamisele, saab maa korralisel hindamisel leitud väärtuse andmeid kasutada ka
lihtsamates tehingutes (servituutide seadmisel või maa müümisel ja rentimisel, kui
sellel ei ole ehitisi või metsa), maa väärtuse kajastamisel raamatupidamises või uusi
investeerimisvõimalusi hinnates. Tulemuste kasutamisel on oluline silmas pidada, et
tegemist on masshindamisega, mille tulemus
on statistiline üldistus. Samas korralise hindamise tulemused on oluliselt täpsemad kui
senised Maa-ameti kinnisvara hinnastatistika võimalused (turuülevaated, päringukeskkond), kuna arvestavad iga maatüki omadusi.
Edaspidi hakkab maa korraline hindamine
toimuma regulaarselt igal neljandal aastal.
See tähendab, et järgmine hindamine toimub
2026. aastal.
2022. aasta maa korralise hindamise
tulemused avalikustatakse 31. oktoobril
Maa-ameti veebilehel www.maaamet.ee
Sealt leiab ka rohkem infot hindamismetoodika ja hindamistulemuste kasutamisvõimaluste kohta.

EESTI NAISLIIT OOTAB AASTA
ISA KANDIDAATE
Aasta isaks saab kandideerida Eesti Vabariigi kodanik,
kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt
kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud
ning on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka
väljaspool perekonda.
Aasta isa kandidaadi esitamisel palume kirjutada,
mis teeb kandidaadist parima isa. Pange kirja ka mõni tore seik isa elust,
kuidas ta on olnud eeskujuks oma perekonnale ja sõpradele, kolleegidele.
Võimalusel lisage toredad fotod ja ka mõne soovitaja (sõber, laps, kolleeg)
iseloomustus kandidaadist.
Aasta isa tiitel antakse traditsiooniliselt üle isadepäeval (tänavu 13. novembril 2022 kell 12.00) korraldatud kontsertaktusel Estonia kontserdisaalis
kuhu olete kõik oodatud. Kontsert on tasuta!
Esita oma kandidaat hiljemalt 1. novembriks 2022 aadressile: naisliit@
gmail.com

Head kudujad!
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts koostöös käsitöökauplusega Anni Butiik Otepääl
ootab 1. detsembriks meeste suuruses villaseid sokke Ukrainasse saatmiseks, et talve tulekul
kodumaa kaitsjatel jalad soojad oleksid.
Kui on soovi saada lõnga sokkide kudumiseks, siis vōtke ühendust telefonil 56466720.

