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Otepää Vallavalitsus 
tänab 

kõiki asutusi, omavalitsusi, organi-
satsioone, otepäälasi ja külalisi, kes 
osalesid Eesti lipu 133. aastapäeva 
tähistamise rongkäigus ja seeläbi 
aitasid kaasa Eesti lipu päeva suu-
repärasele tähistamisele!

Eesti lipu häll Otepää tähistas lipu õnnistamise 
133. aastapäeva 4. juunil rongkäigu ja jumalatee-
nistustega.

Traditsiooniliseks lipurongkäiguks kogunes ilusal 
pühapäevasel päeval Otepää vallavalitsuse ette palju 
rongkäigulisi. Nagu tavaks saanud, marssis kõige ees 
suuremõõtmelist Eesti lippu kandev Eesti Üliõpilas-
te Selts. Seejärel möödusid Valga maavalitsuse, San-
gaste, Palupera ja Otepää valla esindused, Otepää 
politsei, kaitseliidu, naiskodukaitse, kodutütarde ja 
noorkotkaste lipud. Otepää naiskodukaitse ridades 
marssisid ka Kanepi naiskodukaitsjad. Lipuga oli 
väljas Otepää Naisselts. Rongkäigus osalesid ka 
mitmed Otepää kodanikud. 

Tänavu tulid Otepääle külla ja rongkäigus osalema 
Tartu gümnaasiumite esindused eesotsas Tartu linna-
pea Urmas Klaasiga. Osa võtsid ka Otepää Motoklu-
bi liikmed, kes aitasid politseil üritust turvata. 

Akadeemilistest organisatsioonidest olid rong-
käigus lisaks EÜS-ile liputoimkonnaga korp!! Soro-
ritas Estoniae ja Filiae Patriae. Värvidega olid väljas 
korp!! Fraternitas Liviensis, Fratsernitas Estica ja 
Indla. Rongkäigulistele muretses sinimustvalged 
lipud Riigikantselei. Rõõmsat meeleolu lõi Pühajär-
ve Puhkpilliorkester. 

Rongkäik kulges vallamaja eest kirikumõisasse, 
kus EÜS-i liikmed rahvuslipu heiskasid. Päevako-
hased sõnavõtud tegid EELK Otepää Maarja kogu-
duse vaimulik Marko Tiirmaa, EÜS-i kirjatoimetaja 
Tõnn Adermann, Valga maavanem Margus Lepik, 
Otepää vallavanem Kalev Laul ja Tartu linnapea 
Urmas Klaas. 

„Lipp on meie ühtsuse sümbol, see esindab kõike 
seda, mis meie jaoks on oluline ja kallis,“ sõnas 
Otepää vallavanem Kalev Laul. „Seetõttu, kui selleks 
on põhjust, lehvigu alati sinimustvalge trikoloor.“

Traditsiooni kohaselt asetasid EÜSi liikmed ja 
Jüri Trei Eesti Lipu Seltsist Otepää surnuaial pärjad 
lahkunud Otepää kirikuõpetaja Jüri Stepanovi ja 
Eesti lipu õnnistamise ajal kirikuõpetajana teeninud 
Burchard Sperrlingki hauale. 

Pidulikul jumalateenistusel Otepää Maarja kirikus 
teenis EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik 
Marko Tiirmaa, kontserdil esinesid Laura Põlvere ja 
Kusti Lemba. 

Lisaks sellele oli samal päeval kavas Eesti lipu 
päevale ja Nelipühale pühendatud oikumeeniline 
jumalateenistus, kus teenisid Eesti Kirikute Nõuko-
gusse kuuluvate kristlikute koguduste ja kirikute vai-
mulikud. Jumalateenistusel teenisid: EELK peapiis-
kop Urmas Viilma, EELK Lõuna piirkonna piiskop 
Joel Luhamets, EELK Otepää Maarja koguduse 

hooldajaõpetaja, EELK Valga praostkonna abip-
raost Vallo Ehasalu, EELK Otepää Maarja kogu-
duse diakon Marko Tiirmaa, EELK Välis-Eesti Piis-
kopkonna peasekretär praost Mart Salumäe, Eesti 
Lipu Seltsi esimees, diplomaat Jüri Trei, Eesti Üliõ-
pilaste Seltsi liputoimkond, Eesti Kirikute Nõukogu 
president emeriitpeapiiskop Andres Põder, Eesti 
Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste 
Liidu president pastor Erki Tamm, Eesti Metodisti 
Kiriku pastor Priit Tamm, Rooma-Katoliku Kiriku 
preester Miguel Arata, Eesti Kristliku Nelipühi 
Kiriku juht pastor Alur Õunpuu, Adventistide Kogu-
duste Eesti Liidu president pastor Ivo Käsk, Eesti 
Apostlik-Õigeusu Kiriku diakon Toomas Erikson, 

Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester 
Thomas Eriste, EELK Valga praostkonna projekt-
koor ja lastekoor Ingrid Tigase ja Meelis Roosaare 
juhatusel. Viiulil: Eveli Roosaar, Rebekka Tutskan-
juk, Linda-Reet Groote ja Uku Toots, orelil Mii-
na-Liisa Kuusemaa. Jumalateenistusest tegi otseüle-
kande Eesti Rahvusringhääling.

4. juunil 1884. aastal kogunes 24 eesti soost 
haritlast Otepääle, et pühitseda ja õnnistada Eesti 
Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp. Lipp pühitseti 
Otepää pastoraadis. Eesti iseseisvumisel saigi rii-
gilipuks Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge rah-
vuslipp. 

Monika otrokova

Vaatamata jahedavõitu ilmale algas 
Otepääl, Pühajärve rannas 1. juunil ran-
nahooaeg. Randa valvab riigihanke tule-
musel G4S, rannavalve kestab kuni 31. 
augustini 2017. 

Rannavalve valvab seitse päeva nädalas 
(kaasa arvatud puhkepäevad ja pühad) iga 
päev. Korraga on tööl kaks vetelpäästjat. 
Rannavalve ülesanneteks on Pühajärve 
rannas külastajatele rannavalve (vetel-
pääste ja meditsiinilise esmaabi) ning 
muude vajalike tegevuste (suplusakva-
tooriumi puhastamine, hooldus, tähista-
mine) teostamine. 

Rannavalve töögraafik:

1. juuni – 31. juuli  kell 11.00 kuni 20.00,
1.  – 31. august  kell 11.00 kuni 19.00.

Rannavalve kontaktisik on Argo Raag, 
tel. 528 1110.

Pühajärve rand Otepääl on läbi aegade 
olnud üks armastatuim vaba aja veetmi-
se koht. Külastajaid ootab rannahoone, 
lastele on ehitatud mänguväljak ja palli-
mängijatele kaks võrkpalliplatsi. Pühajär-
ve rannas tegutsevad kaks toitlustusette-
võtet ja paadilaenutus. Olemas on dušši 
kasutamise võimalus ja WC-d. Ratastoolis 
liikuvatele külastajatele on ehitatud spet-
siaalne sild. 

Infot veetemperatuuride ja külastajate 
arvu kohta saab Otepää Turismiinfokes-
kusest. 

Monika otrokova

Pühajärve rannas 
algab rannahooaeg

Pühajärve ranna suvitajad 1939. 
aastal, foto: Eesti Ajalooarhiiv.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. juunil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul, Terje 
Korss, Andrus Looskari, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

Otepää Vallavalitsuses

22.05.2017
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (garaaž) püsti-

tamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (garaaž, ehitisre-

gistri kood 120797882) rekonstrueerimiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (heitealade väljak) 

püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (kaabelliin) püsti-

tamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (kanalisatsioonito-

rustik) püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (kunstmuru jalg-

palliväljak) püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (küttetorustik) 

püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (side kaabelliin) 

püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (tuletõrje veevarus-

tus torustik) püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (veetorustik) püsti-

tamiseks.
n	 Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas 

Tammemäe kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
n	 Väljastati Mart Allale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Savikoja tn 4 kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele isikule 

kogusummas 17,9 eurot.
n	 Määrati kahele isikule hooldus ja hooldajad.
n	 Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
n	 Anti Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ-le (registrikood 

11608420, asukoht Riia 4 Tartu linn) luba paigaldada ajavahemi-

kuks 1. aprill – 31. august 2017. a reklaamplakat suurusega 3 m x 

2 m Otepää vallasiseses linnas asuvale Tartu mnt 4 kinnistule ja 

määrata reklaamimaksu suuruseks 57,51 eurot/kuus.
n	 Kinnitati Otepää kesklinna piirkonna ideekonkursi tule-

mused. Kuulutati Otepää kesklinna piirkonna ideekonkursi 

võitjaks parima ideekavandi esitanud Kadarik Tüür Arhitek-

tid OÜ ja kutsuda ta osalema väljakuulutamiseta läbirääkimis-

tega hankemenetluses projekteerimistööde hankelepingu sõl-

mimiseks.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 81,9 eurot.

23.05.2017
n	 Väljastati AS-ile OTEPÄÄ METALL ehitusluba Otepää 

vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul ehitise (tootmishoone, 

ehitisregistri kood 111032520) laiendamiseks.
n	 Väljastati Kalev Laulile projekteerimistingimused Nüpli 

külas Kolga-Oja kinnistul elamu ja abihoonete (kuni kaks) 

püstitamise ja maaküttekontuuri rajamise ning Kolga-Oja kin-

nistul ja Sulaoja kinnistul tiigi rajamise ehitusprojekti koosta-

miseks.

29.05.2017
n	 Kinnitati osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO 

2016. a majandusaasta aruanne.
n	 Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2016. a majandusaasta 

aruanne.
n	 Peeti võimalikuks jagada Märdi külas asuv Üla-Lo-

ko katastriüksus (katastritunnus 63601:002:0641) kaheks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste 

AMETLIK INFO

31. mail toimus Ugandi Restos pidulik vastuvõtt 
Otepää haridusasutuste parimatele lõpetajatele, 
üleriigiliste õpilasvõistluste võitjatele ja nende 
juhendajatele. Tunnustuse pälvisid neli õpetajat 
ja 42 õpilast.

Otepää vallavanem Kalev Laul ning haridus- 
kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur andsid 
tublidele koolinoortele ja nende õpetajatele üle 
vallavalitsuse tänukirja ning meenekruusi. Vas-
tuvõtul esinesid Brigita Murutar ja Paul Neitsov.

Vastavalt Otepää valla haridusalase tunnustuse 
korrale määratakse Otepää Gümnaasiumi, Püha-
järve Põhikooli ja Otepää Muusikakooli eduka 
lõpetamise eest õpilasele haridustoetus (güm-
naasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot; 
gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 
eurot; põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 
muusikakooli põhiõppe kiitusega lõpetamisel 
130 eurot.) Haridustoetust saavad ka üleriigilistel 
olümpiaadidel jt. õpilasvõistlustel kõrgeid kohti 
saavutanud õpilased ja neid juhendanud õpeta-
jad. (I koht – õpilane 150 ja juhendaja 150 eurot; 
II koht – õpilane 110 ja juhendaja 110 eurot; III 
koht – õpilane 70 ja juhendaja 70 eurot).

Tunnustuse saanud õpilased:

1. Katarina Kivimäe, Otepää Gümn., matemaa-
tikavõistlus „Võistumiks“ 3. kl individuaalselt 
I koht, võistkondlikult I koht.
2. Janeli Uibo, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 3. kl individuaalselt II koht,  
võistkondlikult I koht.
3. Riona Andra Reigo, Otepää Gümn., matemaa-

tikavõistlus „Võistumiks“ 3. kl individuaalselt III 
koht, võistkondlikult I koht.
4. Ronja Vindi, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 3. kl  võistkondlikult I koht.
5. Simmo Vernik, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 3. kl võistkondlikult I koht.
6. Gretely Salundi, Otepää Gümn., matemaati-

kavõistlus „Võistumiks“ 3. kl võistkondlikult 
I koht.
7. Karlotta Levin, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 3. kl  võistkondlikult I koht.
8. Roland Moros, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 3. kl  võistkondlikult I koht.
9. Morten Oscar Orussaar, Otepää Gümn., 

matemaatikavõistlus „Võistumiks“ 4. kl indivi-
duaalselt II koht, võistkondlikult I koht.
10. Karl Silmere, Otepää Gümn., matemaati-

kavõistlus „Võistumiks“ 4. kl individuaalselt III 
koht, võistkondlikult I koht.
11. Peeter Alev, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 4. kl  võistkondlikult I koht.
12. Mia Maria Arminen, Otepää Gümn., mate-

Otepää vald tunnustas tublimaid 
õppureid

maatikavõistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondli-
kult I koht.
13. Melek Batakcioglu, Otepää Gümn., mate-

maatikavõistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondli-
kult I koht.
14. Randal Daniel, Otepää Gümn., matemaati-

kavõistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondlikult 
I koht.
15. Carina-Stella Hurt, Otepää Gümn., mate-

maatikavõistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondli-
kult I koht.
16. Rauno Juhkam, Otepää Gümn., matemaati-

kavõistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondlikult 
I koht.
17. Brenda Järv, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondlikult I koht.
18. Harry Kroll, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondlikult I koht.
19. Hanna-Loore Kukk, Otepää Gümn., mate-

maatikavõistlus „Võistumiks“ 4. klasside võist- 
kondlikult I koht.
20. Geiri Liivamägi, Otepää Gümn., matemaa-

tikavõistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondlikult 
I koht.
21. Robin Mathias Müür, Otepää Gümn., mate-

maatikavõistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondli-
kult I koht, konkurss „Parim noor instrumentalist 
2017“, metsasarve erialal III koht.
22. Änni Perv, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondlikult I koht.
23. Steven Tamm, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondlikult I koht.
24. Tobias Vernik, Otepää Gümn., matemaatika-

võistlus „Võistumiks“ 4. kl võistkondlikult I koht.
25. Helen Tiisler, Otepää Gümn., väga hea 

õppeedukuse eest.
26. Liisi Kukk, Otepää Gümn., väga hea 

õppeedukuse eest.
27. Marit Maribel Pulles, Otepää Gümn., väga 

hea õppeedukuse eest.
28. Enelin Terav, Otepää Gümn., väga hea 

õppeedukuse eest.
29. Kerstin Ojavee, Otepää Gümn., väga hea 

õppeedukuse eest, Eesti Koolispordi Liidu murd-
maasuusavõistlused 8.-9. kl, individuaalselt I koht, 
Eesti Koolispordi Liidu teatesuusatamises 1.-9. kl, 
võistkondadest I koht.
30. Bärbel Moros, Otepää Gümn., väga hea 

õppeedukuse eest. 
31. Veronika Maide, Otepää Muusikakool, viiuli 

eriala kiitusega lõpetanud.
32. Gabriel Õun, Pühajärve PK, tehnoloogiavald- 

konna ainete olümpiaad 9. kl, individuaalselt 
III koht.
33. Rasmus Leopard, Otepää Muusikakool, kon-
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kurss „Parim noor instrumentalist 2017“, trom-
booni erialal II koht. 
34. Teiloora Ojaste, Otepää Gümn., Eesti Koo-

lispordi Liidu murdmaasuusavõistlused 10.-12. kl, 
individuaalselt I koht, Eesti Koolispordi Liidu tea-
tesuusatamises 10.-12. kl, võistkondadest I koht.
35. Ivar Všivtsev, Otepää Gümn., Eesti Koo-

lispordi Liidu murdmaasuusavõistlused 6.-7. kl, 
individuaalselt II koht, Eesti Koolispordi Liidu 
teatesuusatamises 1.-9. kl, võistkondadest I koht.
36. Brett-Gregor Maidre, Otepää Gümn., Eesti 

Koolispordi Liidu murdmaasuusavõistlused 
10.-12. kl, individuaalselt III koht, Eesti Koo-
lispordi Liidu teatesuusatamises 10.-12. kl, võist- 
kondadest I koht.
37. Anni Lii Unn, Otepää Gümnaasium, Eesti 

Koolispordi Liidu teatesuusatamises 1.-9. kl, võist- 
kondadest I koht.
38. Samuel Tämm, Otepää Gümn., Eesti Koo-

lispordi Liidu teatesuusatamises 1.-9. kl, võistkon-
dadest I koht.
39. Keiu Vakmann, Otepää Gümn., Eesti Koo-

lispordi Liidu teatesuusatamises 1.-9. kl, võistkon-
dadest I koht.
40. Albert Unn, Otepää Gümn., Eesti Koolispor-

di Liidu teatesuusatamises 1.-9. kl, võistkondadest 
I koht.
41. Katriin Mets, Otepää Gümn., Eesti Koo-

lispordi Liidu teatesuusatamises 10.-12. kl, võist- 
kondadest I koht. 
42. Kevin Kivimaa, Otepää Gümn., Eesti Koo-

lispordi Liidu teatesuusatamises 10.-12. kl, võist- 
kondadest I koht. 

Tunnustuse saanud õpetajad:

1. Tiie Jaaniste, Otepää Gümnaasium, mate-
maatikavõistluse „Võistumiks“ 3. klassidele osale-
nud õpilaste juhendamise eest.
2. Ene Must, Otepää Gümnaasium, matemaa-

tikavõistluse „Võistumiks“ 4. klassidele osalenud 
õpilaste juhendamise eest.
3. Peeter Mändla, Pühajärve Põhikool, tehnoloo-

giavaldkonna ainete olümpiaadi 9. klassidele osa-
lenud õpilase juhendamise eest. 
4. Arno Anton, Otepää Muusikakool, konkursi 

„Parim noor instrumentalist 2017“ osalenud õpi-
laste juhendamise eest. 

Monika otrokova

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 

vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele. 
n	 Väljastati Jüri Veskile projekteerimistingimused 

Sihva külas Veski-Ruusa vkt 8 kinnistul elamu ja abi-

hoonete (kuni kolm) püstitamise ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Väljastati Jüri Veskile projekteerimistingimused 

Sihva külas Veski-Ruusa vkt 9 kinnistul elamu ja abi-

hoonete (kuni kolm) püstitamise ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Väljastati Mesimees OÜ-le projekteerimistingi-

mused Pedajamäe külas Pauska kinnistul tiigi rajamise 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Otepää vallale projekteerimistingimus-

ed Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 22 kinnistul 

ehitise (lastepäevakodu) rekonstrueerimise ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tartu Sport ehitusluba 

Pilkuse külas Kaarna järv kinnistul ehitise (ujuvsild) 

püstitamiseks.
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 

256 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule 

79 eurot. 
n	 Lõpetati alates 1. juunist 2017. a ühele isikule 

puudega inimese täiendava toetuse maksmine, kuna 

isiku elukohana ei ole rahvastikuregistris registreeritud 

Otepää vald.

AMETLIK INFO
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Otepää Gümnaasiumi heategevuslaat

Vaata lisa Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee 
kultuuri- ja spordisündmuste kalendrist 

ja Otepää valla ametlikult Facebooki lehelt 
Talvepealinn Otepää.

KultuuriKalender

16. juunil   kell 18   Otepää Palveränduri kirikus
       Juhhei lastekoori kontsert. 
20. juunil   kell 11-16 Otepää Vallavalitsuse ees
        Laste vabariik.  Elamustuur "Laste Vabariik" sõidab 

suvel mööda Eestit ning tähistab koos lastega peagi saa-
buvat Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Kogu programm 
on tasuta.

29. juunil   kell 19 Otepää Maarja kirikus 
          Prantsuse barokk-jazzmuusika kontsert.
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.

1. juunil oli rahvusvaheline kleidikandmise päev. Otepää naised tähistasid seda 
koos Novgorodi laulu- ja tantsuansambliga “Malahit”. Oli tore õhtu!

Otepää Spordihoone

avatud juunis

E - R 10.00-20.00

L - P 10.00-18.00.

3.-23. juuli  kollektiivpuhkus.

2. juunil toimus Otepää Gümnaasiumi heategevus-
lik lastekaitsepäeva laat. Algselt Otepää Keskväl-
jakul toimuma pidanud laat viidi külma ja tuulise 
ilma tõttu kooliruumidesse. 

Kauplemas olid nii suured kui ka väikesed, nii 
õpetajad kui ka õpilased. Suureks hitiks kujunes 
kuuendike suvekohvik, kuhu ka linnarahvast 
uudistama sattus. Müüdi kõike – riietest kuni 

omaküpsetatud kookide-pirukateni.
Laada tulu läheb Otepää Gümnaasiumi 110. 

juubeli tähistamiseks.
Monika otrokova

Pilkuse külaselts tähistab suvel 
külaliikumise 20. aastapäeva ja 
küla esmamainimise 475. aasta-
päeva. Tähistame ka EV 100. 

PILKUSE KÜLA ENDISED JA 
PRAEGUSED ELANIKUD

Olete oodatud tähistama külaliikumise 20. 
aastapäeva ja küla esmamainimise 475. aas-
tapäeva, mis toimub 10. juunil kell 13.00 
Pilkuse külamajas.

Toimuvad võistlused, koogikonkurs, väljapanek 
küla ja talude ajaloost. 

Seltsiliikmetele tasuta, teistel osavõtumaks 
2 eurot.

Päevakava:

12.30   Kogunemine
13.00   Avamine
13.30   Võistlus peredele
14.30   Teatevõistlus
15.00   Supipaus
15.30   Koogikonkursi võitja autasustamine
16.00   Rammumees
16.30   Võistlus lastele
18.00   Võitjate autasustamine
19.00   Tantsuks mängib pereansambel 
            PEREPILL.
Terve päevajooksul on avatud näitus küla ja 
talude ajaloost.

Info telefonil 51974916 või 
pilkusekulamaja20@gmail.com.

Ootame konkursile rohkesti huvitavaid küp-
setisi, nii soolaseid kui magusaid.

Pidu toimub hommikuni.
külaseltsi juhatus

Eesti loomad, linnud ja taimed Otepää lasteaias – 
õppeaasta kokkuvõte

Ka sel aastal lõppes aktiivne õppetegevus Otepää 
lasteaias siis, kui saabus juunikuu. Puhkusekuule 
eelnenud üheksa kuud olid teguderohked ja lähtu-
sid teemast „Eesti loomad, linnud ja taimed.” 

Lapsi külastasid erinevad loomadega seotud 
loodusmehed. Sügisel tutvustas Toomas Prans-
tibel erinevaid roomajaid, keda julgemad said ka 
katsuda. Veebruaris rääkis jahi- ja loodusmees Tiit 
Rammul Eesti metsaelanikest ja näitas jahitrofee-
sid. Mõlemad külalised avardasid nii laste kui täis-
kasvanute silmaringi. Külas käisid ka lasteteatrite 
tegijad erinevate loodusteemaliste etendustega. 
Jaanuaris said aga lapsed osa veidi teistsugustest 
etendustest. Võrukaela pedagoogide etenduses 
olid peategelasteks kurjad mehikesed, Pähklikese 
töötajad etendasid loo priskest Kakukesest. 

Lapsed olid ka ise külaliste rollis. Külastata-
vateks olid erinevad teemapargid. Näiteks käidi 
Pokumaal, Toidupaja Päkapikumaal, liikluslinna-
kus, järvemuuseumis. Koolieelikud olid eriti aktii-
vsed ja matkasid koos looduspargi töötaja Margit 
Turbiga kord kuus või pooleteise kuu järel. Koh-
tumistel uuriti näiteks muti, rähni ja metskitse elu. 
Muuhulgas uudistati Nõuni kandis olevat mägrali-
nnakut. Sügisest saavad 22 Krõlli ja 18 Mürakaru 
omandatud teadmisi rakendada kooliteel. 

Lähtudes õppeaasta teemast, lustis Pähklike-
se ühispidudel kohalik karumõmm. Mesikäpp 
oli kohal nii esimesel septembril, sügiskontserdil, 
jõulu- kui kevadpeol. Võrukaela jõulupeol ei olnud 
küll ühtegi kohalikku karu, kuid see-eest esines 
nende jõulupeol teatrietendusega kaugelt tulnud 
Anne Velli.

Viimasel kevadkuul toimusid lasteaias valimised. 
Erakondade asemel olid valitavateks töötajad ise. 
Võrukaelas valiti aasta töötajaks ehk „Tõeliseks 

Võrukaelaks” õppealajuhataja Merike Ennok, 
Pähklikeses pälvis „Tõelise Pähkli” tiitli logopeed 
Piia Pärn. Lisaks valisid töötajad lasteaiale logo. 
Konkursile esitatud kümnest võistlustööst kogus 
enim hääli õppealajuhataja Merike Ennoki kujun-
datud logo. Võidutööl on lasteaialaste pilgud suu-
natud Otepää sümboli ehk karu suunas. Ühtlasi 
tähistab karu ka laste põhitegevust ehk mängu. 

Üheksa kuu jooksul uuriti Eesti loomi, linde 
ja taimi nii lasteaias kui väljasõitudel. Täname 
möödunud õppeaasta eest Otepää gümnaasiu-
mi, Otepää kultuurikeskust, Margit Turbi, ringi-

tegevuste juhendajaid. Suvel puhkame ja sügisel 
jätkame uue hooga!

otepää lasteaia õppealajuhataja MErikE Ennok

Otepää lasteaia logokonkursi võidutöö.

Otepää Gümnaasium

22. juunil         kell 13.00   9. klassi lõpuaktus
22. juunil         kell 16.00 12. klassi lõpuaktus

Pühajärve Põhikool

16. juunil         kell 16.00
audentese Spordigümnaasiumi 

Otepää filiaal

19. juunil         kell 14.00 Otepää Vallavalitsuse 
    III korruse saalis. 

Koolide lõpuaktused 2017
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Ära mine Pariisi vaid tule Nuustakule!
Nuustaku-Pariis ootab oma avatud aedade, kodu-
kohvikute ja mitmekesise suvemuusikaga, mille 
kontserdid toimuvad erinevates paikades. 

Ära mine Pariisi vaid tule Nuustakule!

Alustame juba 29. juunil Otepää Maarja kirikus 
Prantsuse barokk-jazzmuusika kontserdiga ning 
nädalalõpu vallutab festival Retrobest.

Ootame kõiki teatama hiljemalt 16. juuniks oma 
kodukohvikutest ja aedadest, mis on avatud suvel.

SirjE GintEr
Sirje.ginter@otepaa.ee

Otepää Suvemuusika kõlab:

29. juuni kell 19.00 Otepää Maarja Kirikus Prant-
suse barokk-jazzmuusika kontsert.

Kavas: Claude Bolling’u kaks süiti (kestvus 
umbes tund aega). Esinejad: Lande Lampe-Kits 
(flööt), Jorma Toots (klaver), Aivar Eimra (kontra-
bass), Margus Tammemägi (trummid). Kaasa teeb 
ka kunstnik Markus Kasemaa. 

Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.

6. juuli kell 19.00 Lipuväljakul Otepää Suvemuu-
sika – Estraad läbi aegade. Liane Loog ja ansambel 
Inerts. NB! Vihmase ilma korral toimub kontsert 
Otepää kultuurimajas! 

13. juuli kell 21 Otepää Wakepargis Liisi Koikson& 
Raivo Tafenau ansambel ÕHTU RANNAL. Eesti 
suurimad meloodiameistrid - just nii võiks iseloo-
mustada Liisi Koiksoni ja Raivo Tafenau ansamb-
li seekordset kontserdikava. Valgre, Oit, Naissoo, 

asendas seekord tuubamängijat Imre Leoparti 
(2012). Aktuse juhid Kadri ja Kaspar olid põimi-
nud muusikapalade vahele kooliaastate meenutu-
si, mida esitasid 2004. aasta koolilõpetajad Kristjan 
Oinus, Krista Järv ja Martti Sala. Aktuse lõpetas 
vilistlaste koor õpetaja Lii Petersoni juhatamisel. 

Seejärel suunduti koolimaja siseõue, kus nauditi 
nii kooli praeguste kui ka vilistlaste rahvatant-
surühmade esinemist. See esinemine sai teoks tänu 
vilistlase Kadri Oravale, õpetaja Krista Sumbergi-
le ja Aili Mägile. Siseõues maitsti suppi ja nauditi 
Pühajärve puhkpilliorkestri muusikat. Lõpetajad 
külastasid oma kooliajal toimunud tegevustest 
koostatud väljapanekuid nii vanas kui ka uues 
koolimajas. Õhtul mängis Andre Ostraki (2010) ja 
tema sõprade bänd, hiljem keerutati jalga ansamb-
liga Nööp. Üllatusesinejaks oli Aivo Puidak (1976) 

et laupäeval, 20. mail toimus koolimajas vahva 
üritus – Pühajärve Põhikooli vilistlaste kokkutulek. 
Nii erilises paigas on 160 aastat antud koolihari-
dust. Tänu kooli vilistlastele ja praegustele õpe-
tajatele saime nautida väga huvitavat kontserti ja 
koolile kingitud stende, mis kajastavad koolijuhte, 
koolielu tähtsündmusi ja kõikide lendude lõpupilte 
(vanim aastast 1938). Stendid seadsid trükivalmis 
kooli vilistlased Ülle Kübarsepp (lõpetamise aasta 
1970) ja Eike Tasa (1965). Kontserti juhtisid Kadri 
Orav (2003) ja Kaspar Uibokand (2006). 

Kontsert algas kooli tervitusega, luuletuse luges 
lõpuklassi õpilane Gabriel Õun, esines kandlean-
sambel. Järgnes tants „Tulitilgad“, mille esitasid 
Alice Raidmets ja Arnold Sumberg (2014), kes 
lõpetavad sellel õppeaastal Otepää Gümnaasiumi. 
Kaasakiskuvad esinemised olid ansamblilt MALK 

(Me armastame laulda koos), kuhu kuuluvad kooli 
inglise keele õpetaja Lembi Oja koos oma abikaa-
sa Kunoga, muusikaõpetaja Lii Peterson, endine 
kunsti- ja käsitööõpetaja Ave Kruusmaa ja tema 
abikaasa Ain, kooli vilistlane Katrin Karus (1985), 
Marko Punnar ja Jaan Illisson. Eriliselt lummas 
Priit Petersoni (2014) kitarrimäng, kes lõpetab 
sellel aastal Heino Elleri nimelise Tartu Muusika-
kooli ja siirdub oma õpinguid jätkama Saksamaa-
le Weimari Muusika Akadeemiasse. Ka esinemi-
ne duona koos venna Andreasega (õpib kooli 6. 
klassis) leidis väga sooja vastuvõtu. 

Ükski kooli tähtsündmus ei saa toimuda ilma 
Pühajärve puhkpilliorkestri osavõtuta ja alati on 
oodatud esinema ka kooli vilistlaste vaskpillide 
ansambel koosseisus Remi Leopard (2010), Mait 
Peterson ja Magnus Leopard 2012). Arno Anton 

Koolijuht Miia Pallase arvab,

Ojakäär - need olid heliloojad, kes teadsid, et aja-
lukku saab ennast kirjutada kaunite meloodiate 
ning tarkade sügavate tekstidega. Šarmantne Liisi 
Koikson ja mängleva stiiliga Raivo Tafenau ansam-
bel toob tuntud lood kuulajateni uutes ja huvitava-
tes seadetes. Heiko Remmel (bass), Joel Remmel 
(klahvpillid), Raivo Tafenau (saksofon, akordion), 
Raamuel Tafenau (trummid), Liisi Koikson (laul).

Pilet 17 eurot eelmüügist, 20 eurot kohapeal.
NB! Vihmase ilma korral toimub kontsert 

Otepää Kultuurimajas!

14. juuli kell 21 Otepää Maarja kirikus C-JAM Päi-
keseloojangukontsert „Greatest Hits“ Neli meest, 
neli tooli, neli tšellot ja nii juba aastast 2004.

C - JAM - ei ole lihtsalt edev ja magus nimi 
vaid seda nime esindavad ning koos mängivad 
neli andekat tsellisti: Tõnu Jõesaar, Margus Uus, 
Levi-Danel Mägila ja bändi liider, 50 juubelit tähis-
tav Pärt Tarvas. 

Need on mehed, kes ei karda avardada piire ja 
püstitada endale enneolematuid väljakutseid. Et 
nautida fantastilist muusikat, mille iga sõõm on 
ülimalt väärtuslik, peab seda oma kõrvaga kuulma 
ja oma silmaga nägema.

Tšellokvartetis on ühendatud klassikaline 
keelpillikvartett, improvisatsiooniline big-band, 
metalne ja kaasakiskuv rock-muusika, tundlik ning 
emotsionaalne tšellokõla. Eelnevad kontserdid 
on näidanud, et selline muusika ei jäta külmaks 
ühtegi kuulajat. Greatest Hits kavva on valitud 
kirev bukett teoseid maailma erinevate stiilide ja 
aja muusikast - Rein Rannap, AC/DC, Status Quo, 
ABBA,  Queen, Muse, U-2, Nirvana jpt reper-

tuaarist. Kontserttuuriks valmib ka uus helikandja 
nimega CELLOHELL. 

Piletid eelmüügist alates 15 eurot Piletilevis ja 
Piletimaailmas.

20. juuli kell 19.00 Otepää Lipuväljakul Suvemuu-
sika - Pasunakoor Õnn Tuli Õuele Kamp muusi-
kuid, kolmandat põlve poissmehi, mängimas mee-
liülendavaid pasunalugusid, mis paneb ka kurdil 
jala tatsuma.

Kõlavad sajandi alguse parimad palad ja sekka 
ka saksemat muusikat.

Ja nii tulebki õnn õuele, selleks, et jääda...

27. juuli kell 19.00 Lipuväljakul Otepää Suvemuu-
sika - Pühajärve Puhkpilliorkester.

28.-30. juuli Pühajärve XX 
Puhkpillipäevad

28. juuli kell 14.00 Pühajärve XX Puhkpillipäeva-
de avamine: Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkester 
Pühajärve Põhikooli aulas.

28. juuli kell 19.00 Pühajärve Puhkekodu pargis: 
Valga Piirilinna Big Band.

28. juuli kell 21.00 Pühajärve Põhikooli aulas: 
EMTA Rein Roosi löökpillitudengite kontsert.

28. juuli kell 20 Otepää Wakepargis Koit Toome 
ja Laura akustiline kontsert. Tavapilet 17 eurot. 
Õpilane/pensionär 13 eurot. Alla 7aastased lapsed 
saavad üritusele tasuta.
Kestus 1h 30 min. Piletid müügil Piletilevis

29. juuli Puhkpilliorkestrite vabaõhukontserdid 
Otepää Kesklinna Konsumi ees: 

kell 10.00 Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester,
kell 11.00 Birzgale Puhkpilliorkester (Läti),
kell 12.00 Elva Linnaorkester.

30. juuli kell 11.00 Jumalateenistus Otepää Maarja 
kirikus. Kose Kiriku Pasunakoor ja sõbrad. 

30. juuli kell 12.30 Otepää Maarja kirikus: Puhk-
pillipäevade koondorkester ja ansamblid. Koon-
dorkerstrit juhatavad Claudio Re (Itaalia), Bert 
Langeler (Holland-Eesti), Jose Ramirez Page 
(Hispaania-Eesti), Laimonis Paukšte (Läti), Ülo 
Laanesaar, Kahro Kivilo ja Arno Anton. 

7. august kell 19.00 Otepää Wakepargis Naised 
köögis plaadiesitluskontsert „Saatuslik Valss“.

20. august 17.00 Otepää Maarja kirikus taasiseseis-
vuspäeva kontsert - Duo Telluur . Kirill Ogorodni-
kov (kitarr) ja Heli Ernits (inglissarv). Tasuta.

Duo Telluur sai oma nime keemilise elemendi 
järgi, mis on haruldane, hõbedane ja habras just 
nagu ansambli akustiline unikaalne kõla. Duo liik-
meteks on Eesti noore generatsiooni interpreedid 
oboe- ja inglissarvemängija Heli Ernits ning kitar-
rist Kirill Ogorodnikov.

 Noor ansambel on väga aktiivne nii Eestis kui 
rahvusvahelistel muusikaüritustel: esinenud Tallinn 
Music Weekil, oli esindatud Classical:NEXT -il 
Rotterdamis, sügisel on planeeritud kontserdid 
Saksamaal.

koos abikaasa Marikaga, kes pakkus silmailu 
Argentiina tangosid esitades.

Koolijuhina olen tänulik kõigile neile, kes tulid 
kohale, et austada OMA KOOLI. Olen tänulik 
kooliperele, et nad aitasid jäädvustada meenutusi 
ja mälestusi kooliajast. Minu üks unistusest täitus 
ja ilmavalgust nägi trükis, mis kajastab meie kooli 
vahvat traditsiooni – lõpuklassi õpilaste seinamaa-
linguid. Iga seinamaaling on olnud omanäoline, 
rõõmus ja peidetud sõnumiga loovtöö. 

Järgmisel aastal ilmub juba 9. kooli almanahh, 
kuhu ootame vilistlaste meenutusi ja mälestusi. 
Teie lood on oodatud aadressil kool@pyhajarve.
edu.ee. 

AITÄH!

kujundati kooliõue ja kor-
rastati kooli ümbrust,” lisab 
Pallase.

1956. aastast Kalevi valikus-
se kuulunud Maiuspala kom-
mikarp läbis värskenduskuuri 
2011. aastal, mil senine tund-
matu tütarlapse foto karbikaa-
nel asendati Valgamaalt pärit, 
toona 5aastase Sonja pildiga. 
Just tema osutus võitjaks ligi 
1300 osalejaga Maiuspala kaa-
netüdruku fotokonkursil, kus 
otsiti uut, senisega võimalikult 
sarnast modelli.

Eesti 100. sünnipäevaks 
tehtava kingituse „Lapsed 
koolihoovi õppima ja liikuma!“ eestvedaja on 
MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid. Kalevi kom-

Laupäeval toimunud ligi 60 osalisega perekesk-
se talgupäeva raames rajati Kalevi kommivabriku 
toetusel Pühajärve Põhikooli hoovi Eestis ainu-
laadne õues õppimise klass.

Koolipere ja kohalik kogukond ehitasid koos-
töös maastikuarhitektide ja arboristidega puu-
pakkudest mitmetasandilise väliklassi, kus lastel ja 
õpetajatel on mugav värskes õhus koolitunde läbi 
viia ning vahetundide ajal mängida. Õppeklass veel 
päris valmis ei saanud, tööd lõpetatakse lähinäda-
latel. Lisaks tellitakse toetuse raames koolihoovi 
ka uued kiiged ja ronimisatraktsioonid.

Talgupäeval lõi käed külge ka Maiuspala 
„tibutüdruk“ koos oma perega, jõu- ja eakohast 
tööd jätkus igaühele. Õueklassi pakkude vahele 
jääb eraldi ala lillemuru ning pisikeste putukaho-
tellide tarbeks, lisaks tuleb õueklassi juurde väike 
väliraamatukogu, kus on plaanis hoidma hakata 
hooajalist kohustuslikku kirjandust ning põnevaid 

juturaamatuid.
“Inspiratsiooni teha Eesti 100. sünnipäevaks kin-

gitus just Pühajärve koolihoovile andis meile Mai-
uspala kommikarbi kaanetüdruk Sonja, kes õpib 
koos oma õe Sofiaga Pühajärve Põhikoolis,” sel-
gitas Kalevi juht Kaido Kaare. “Nende pere lööb 
aktiivselt kaasa kogukonna elus ning on olnud ka 
üheks Pühajärve kooli püsimajäämise eestveda-
jaks. Kui kuulsime, et Eesti juubeli tähistamise 
raames on plaanis hakata korrastama koolihoo-
ve, otsustasime, et meie panus läheb just Sonja 
koolile,” rääkis Kaare.

Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase rõõ-
mustas uudse klassi üle. “Koolipere nimel läheb 
suur aitäh õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, 
vilistlastele ning Kalevi kommivabriku kollektiivile, 
kellega koos ja kelle toetusel valmis loodussõbralik 
ja huvitav õues õppimise koht,” tänas Pallase. “Tal-
gupäev möödus imekiiresti, õpiti uusi töövõtteid, 

Maiuspala „tibutüdruku“ kool Pühajärvel saab ainulaadse koolihoovi

mivabrik toetas Pühajärve koolihoovi uuendamist 
5000 euroga.
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Tehvandi kutsub sportlikult vaba aega veetma!

SPOrdiKalender

13. juunil Aedlinna jalgpalliväljakul kell 16.00 Eesti 
Noorte MV jalgpallis FC Otepää (06) vs Tartu JK 
Tammeka (06)

16.-18. juunil Annimatsi kämping. Motokokkutulek 
Otepää Tour 2017. Korraldaja: Otepää Motoklubi. 
Info: tel.511 0317

18. juunil Aedlinna jalgpalliväljakul kell 13.00 Eesti 
Noorte MV jalgpallis FC Otepää (07) vs Tartu FC 
Santos IV (07)

18. juunil Tehvandi staadionil kell 17.00 FC Otepää 
esindusmeeskonna kodumäng. FC Otepää vs 
Raplamaa JK

T ule ja veeda vaba aeg koos sõpradega Teh-
vandi Spordikeskuses. 
Tehvandi pole vaid sportlastele, vaid 

pakub avastamist kaunis looduses  Otepää valla 
elanikele ja lihtsalt puhkuse nautijatele. Sel suvel 
on endiselt avatud matkarada, disc-golfi park, vaa-
tetorn ja palliväljakud.

5,7 km pikkune matkarada algab staadioni laske-
tiiru poolsest otsast ja kulgeb mööda Tartu mara-
toni raja algusosas ning on täis vaatamisväärsusi. 
Ansomäel kohtute Tehvandi lumetootmise tiiki-
dega, kus on ilusa suveilmaga võimalik rannamõ-
nusid nautida. Kuusemetsas olete keset ürgset 
loodust ja saate nautida kuulsat Tehvandi tõusu 
vaadet. Kellel tahtmist ja jaksu võib kõrvalpõikena 
tõusu võtta ja siis laskudes taas matkarajale naasta. 
Lisaks avaneb sealt kaunis vaade K90 hüppemäe- 
le, kusjuures hea ajastuse korral võite hüppajate 
treeningut näha. Lättemäel on kaunis vaade tiigiga 
Tehvandi Puhkemajale ning Linnamäel saate 
nautida suurepärast vaadet Otepää kirikule.

Pärast matka võite einestada Tehvandi staadio-
nikohviku 3 korruse terassil, kust avaneb vaade 
staadionile.

Populaarset disc-golfi saate harrastada Tehvandi 
Disc Golfi rajal. Kui teil omal kettaid pole, saate 
need soetada või laenutada Tehvandi staadio-
nihoonest. Rada kulgeb vaheldusrikkal mägisel 
maastikul ja pakub kindlasti teistsuguseid elamusi 
kui mujal Eestis paiknevad disc-golfi rajad.

Tehvandi hotelli kõrval olev palliväljak ootab 
kasutajaid. Nagu möödunud suvelgi saate mängida 
korv- ja võrkpalli. Selleks, et erinevad sõpruskon-
nad kogemata ühel ajal väljakule ei satuks, palume 
kasutamise aeg broneerida Tehvandi administraa-

Valgamaa koolide 10.-12. klasside 
meistrivõistlused jalgpallis 

tori juures.
Suurepärased vaated ootavad teid Tehvan-

di vaatetornis. See on koht, mida tasub kindlasti 
külastada erinevatel aastaaegadel. Vaatetorn on 
avatud kolmapäevast pühapäevani kell 10.00-
19.00. Kui olete matkarajal sihiks võtnud Tehvandi 
tõusu, siis võite maktkamise ühendada vaatetorni 
külastamisega. 

Uue võimalusena on sel suvel võimalik rentida 
Tehvandilt tõukerattaid, millega saate külasta-
da Otepää ümbruse vaatamisväärsusi ja nautida 
kaunist loodust. 

Tule ja veeda sõpradega meeldejääv ja sportlik 
päev Tehvandi Spordikeskuses!

Sa tehvandi Spordikeskus

Otepääl Aedlinna jalgpalliväljakul toimu-
nud turniiri võitis Otepää Gümnaasiumi 12. 
klass (Arnold Sumberg, Joonas Rello, Mehis 
Uibopuu, Martin Täär, Kevin Kivimaa, Kevin 
Juus, Henri Lindret - pildil).

Teiseks tuli Otepää Gümnaasiumi 10. 

Õpilased, kes lõpetasid 
2016/2017 õ-a  väga tublilt

1.Loreida Tammjärv 1.kl
2.Urmo Künnapuu 1.kl
3.Matilda Leopard  1.kl
4.Paul Aares Fjodorov 2.kl
5.Johanna Kaarna  2.kl
6.Kaisa Lepp  2.kl

Pühajärve Põhikooli tublid õpilased 

7.Elsa Naruski  2.kl
8.Saskia Treufeldt  2.kl
9.Grethe Linda Veermets   3.kl
10.Gert Kiivit  3.kl.
11.Kerret Robin Rebane 3.kl
12.Katriin Ostrak    4.kl
13.Paula Puksov  4.kl
14.Aneth Kaileen Peterson 5.kl

15.Eeva Mai Eensalu 5.kl
16.Sonja Nämi  5.kl
17.Tuule-Liis Jaagant 5.kl
18.Pipi Õun  6.kl
19.Liisa Mari Eensalu 7.kl
20.Sofia Nämi  7.kl
21.Annabel Eensoo 8.kl

Vaata lisa Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee 
kultuuri- ja spordisündmuste kalendrist 

ja Otepää valla ametlikult Facebooki lehelt 
Talvepealinn Otepää.

Sloveenias Portorozis toimunud rahvusvahelise 
suusaliidu (FIS) nõukogu koosolekul otsustati, 
et kahevõistluse MK-etapp Otepääl toimub 6.-7. 
jaanuaril 2018. a.

Esmakordselt Otepääl toimuval kahevõistluse 
MK-etapil võisteldakse nii individuaalvõistluses 
kui ka võistkondlikus sprindis. 

Kokku kuulub tuleval hooajal kahevõistluse 
MK-sarja 13 etappi.

Jaanuaris toimub 
Otepääl kahevõistluse 
MK-etapp

klass (Kaur Nukka, Aleksander Alev, Romet 
Reino, Jasper Mannas, Taavi Tiisler, Karl 
Arne Vihm, Ronek Jäär, Graivo Hallikas).

Kolmanda koha sai Puka Keskkool.
ot

Foto: rEin LEppik

Õpilased, kes lõpetasid 
2016/2017 õ.-a.  tublilt

1.Tormi Vesse Õispuu 1.kl
2.Ruudi Suviste  1.kl
3.Rasmus Rätsepso 1.kl
4.Kerda Kattai  1.kl
5.Helina Bakajev  2.kl
6.Laur Jaanus  2.kl
7.Oskar Miko Reedi 2.kl

8.Tomi Siilbek  2.kl
9.Riho Leopard  2.kl
10.Kregor Arro  2.kl
11.Ruuben Jaagant 3.kl
12.Liis Jürgenson  3.kl
13.Henri Sturm  3.kl
14.Silver Ostrat  4.kl
15.Marek Ander Narusk 4.kl
16.Mathias Järveoja 4.kl
17.Ander Alliksaar  5.kl

18.Angelina Arro  5.kl
19.Kristelle Kõiv  5.kl
20.Mairo Kõiv  6.kl
21.Rasmus Leopard 6.kl
22.Heidi Eliise Mitt 6.kl
23.Mattias Toover  6.kl
24.Elisabeth Marleen Peterson 
    7.kl
25.Aksel Joonas Reedi 8.kl
26.Oliver Kiho  8.kl

Eesti parim väikeettevõttest praktikakoht, restoran 
Mr. Jakob Otepääl, paneb kokaks õppijate silmad 
särama ning kasvatab uut grillmeistrite põlvkonda. 
Vaid viie töötajaga Mr. Jakob (OÜ Naudingumait-
se) on kujunenud Valgamaa Kutsehariduskeskuse-
le väärt praktikabaasiks, kus noored kokaõpilased 
saavad oma oskusi lihvida. 19. mail andis maaelumi-
nister Tarmo Tamm ettevõttes kohapeal üle parima 
väikeettevõttest praktikakoha auhinna.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas 
Tamsare sõnul on Mr. Jakob ehe näide sellest, kuidas 
järelkasvu investeerimiseks ja noorte hariduse toeta-
miseks ei pea olema suur ja rikas ettevõte, eeskätt 
peab olema soovi ja missioonitunnet. “Mr. Jakobis 
lähenetakse igale praktikandile personaalselt ja püü-
takse lisaks praktikaeesmärkide täitmisele õpetada 
ka uusi oskusi, et praktikat mitmekesisemaks ja huvi-
tavamaks muuta,” ütles Tamsar. “Ettevõtte konkur-
sile esitanud Valgamaa Kutsehariduskeskus tõi lisaks 
veel välja selle, et kuna restorani vedajad, Jorma 
Riivald ja Maanu Tafenau, on tuntud BBQ-meistrid, 
siis on nendega koos töötamine mitmeid õppureid 
inspireerinud ja veelgi tõstnud nende huvi kokandu-
se eriala vastu. Samuti pööratakse praktika jooksul 
palju tähelepanu tööohutusele.”

Mr. Jakobi ühe asutaja ja juhi Jorma Riivaldi 

sõnul peab ettevõte järeltuleva köögipõlvkonna kas-
vatamist oma meeldivaks kohuseks. „Koostöö eri-
nevate kutsekoolidega on meil hästi laabunud ja nii 
mõnigi innukas köögikodanik, kes meie juures prak-
tikal olnud, juhib nüüd mujal juba ise toiduvalmis-
tamise protsessi,“ ütles Riivald. „Käime Maanuga 
ka ise kutsekoolides õpilastega praktilisi tunde läbi 
viimas. See on põnev nii meile kui ka õpilastele, sest 
rutiinne keskkond muutub põnevamaks. Seisame 
kindlalt maitsvama Eesti eest,“ lausus Riivald.

„Mul on hea meel, et Eestis on nii palju ettevõt-
teid, kes panustavad töötajate järelkasvu ja annavad 
noortele võimaluse koolis õpitud teadmisi reaalses 
tööelus rakendada,“ ütles maaeluminister Tarmo 
Tamm. „Praktikakohtade pakkumisega panustab 
restoran Mr. Jakob ka kohaliku elu edendamis-
se ja piirkonna majanduslikku arengusse. Lisaks 
praktikakohtade pakkumisele paistab restoran Mr. 
Jakob silma ka tõsiasjaga, et toitude valmistamisel 
kasutatakse kohalikku toorainet ning väärtustatak-
se seeläbi kohalikke põllumehi. See muudab nende 
tegevuse eriti tänuväärseks.“

Eesti Tööandjate Keskliit tunnustab igal aastal 
üht kuni 49 töötajaga tööandjat, kelle tegevus prak-
tika- ja/või töökohapõhise õppe kohtade pakkumisel 
paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega. 

Parim väikeettevõttest praktikakoht on 
restoran Mr. Jakob Otepääl
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Palupera Vallavalitsuse istungil

19. mail 2017 anti välja korraldused:
n	 Kinnitada Palupera vallas Miti külas asuva Koolimet-

sa kinnistu oksjoni korras võõrandamise tulemused, võõran-

dada kinnistu Askersund Trading Osaühingule pakkumuse 

hinnaga 52 500 eurot.
n	 Registreerida T.K-lt laekunud kasutusteatis valminud 

puurkaevule Urmi külas.
n	 Pöörduda avaldusega kohtusse M.V. pärandvara 

pankroti väljakuulutamiseks. 
n	 Pikendada E.H-ga eluruumi üürilepingut tähtajaga 

kuni 18.05.2020.
n	 Sõlmida I.T-ga eluruumi üürileping tähtajaga kuni 

18.05.2020.
n	 Määrata ja maksta maikuul:

- toimetulekutoetust 5-le perele kogusummas 1124,85 

eurot; 

- ühekordne sotsiaaltoetus ühele raske puudega inimesele 

taastusraviks summas 65 eurot;

- hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;

- täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusum-
mas 214,72 eurot.

29. mail 2017 anti välja korraldused:
n	 Kinnitada riigihanke „Nõuni küla vee-ja kanalisat-

sioonisüsteemide ehitustöö“ avamise protokoll, kvalifit-

seerimise protokoll, vastavaks tunnistamise protokoll ja 

edukaks tunnistamise protokoll. Tunnistada hankel edukaks 

WESICO PROJECT OÜ pakkumus ehitustööde maksumu-

sega 89 000 eurot käibemaksuta.
n	 Kinnitada pakkuja Kodukliima Grupp OÜ pakkumus 

Palupera vallale õhksoojuspumba hankimiseks ja paigalda-

miseks maksumusega 1349 eurot koos käibemaksuga.
n	 Anda MTÜ-le Võrtsjärve Ekstreem Enduro luba 

avaliku spordiürituse, mootorrataste endurosprindi, korral-

damiseks 11. juunil kella 10.00-14.00 Lutike külas Leigo talu 

territooriumil.
n	 Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused 

maikuul:

kahele majanduslikku raskusesse sattunud perele kogu-

summas 40 eurot.

AMETLIK INFO

6 P  A  L  U  P  E  R  A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Õues maalimise päev Hellenurme lasteaias

Selleks, et lapsed ilusate ilmadega ikka rohkem 
aega õues veedaksid ja neil seal ka põnevat tege-
vust jaguks, otsustati Hellenurme lasteaias tuua 
mitmed tubasteks tegevusteks peetud toimetami-
sed hoopis õue. 

Nii toimuski Mesimummide rühmal lõbus muu-
sikatund mänguväljakul ning rütmipillideks said 
puuoksad, kivid ja käbid. Matemaatikat õpiti liiva-
kastis kive loendades ja suuruse järgi järjestades. 
Koos võeti ette mäng „Ujub või upub”, milleks 
tuli igal lapsel leida õuealalt erinevaid looduslik-
ke materjale ning siis veeämbris katsetama asuda. 
Lepatriinude rühma lapsed meisterdasid väljas 
erinevatest taimedest looduspilti ja uurisid, kuidas 
saab joonistada mulla ja liivaga.

Ühel maikuu päeval toodi aga õue kastitäis vär-
vipurke ning mänguväljakut ümbritsevale aiale 
kinnitati suured paberid. Kõik lapsed said endale 
pintsli ja värvitopsi ning lahti läks hoogne maali-
mine. Ilus kevadine loodus pakkus nõnda palju 
inspiratsiooni, et nii mõnigi väike kunstnik ei raat-
sinud pintslit enne käest panna kui tuli tuppa lõu-
nasöögile minna.

Õpetajatel aga polnudki enam muud teha 
kui aidata aina värvi juurde kallata, rõõmus-
tada selle üle kui vabalt ja loovalt lapsed end 

õues maalides tundsid ning imetleda ilusaid valmi-
vaid maale.            

Maarika vähi
hellenurme lasteaia direktor

haljasalade hooldamiseks 
vajaliku tehnikapargi 

soetamine

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühi-
se põllumajanduspoliitikaga kaasneva 
maaelu arengu meede 19.2 toetus. 

Toetuse saaja – Mittetulundusühing 
P-RÜHM.

Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu 
Leader Eesti meetme Investeeringud 
kogukonnale vajalikesse elukondlikesse 
teenustesse raames.

Toetus – PRIA peadirektori otsusega 
nr 13-6/843 (1.11.2016) eraldati mitte-
tulundusühingule ATV, hooldusniiduki 
ja vasarterade soetamiseks 8000 eurot. 
Projekti omaosalus 3976 eurot.  

Projekti lõpp – 30.09.2017.

PROJEKTID

Palupera Põhikooli 9. klassi 

lõpuaktus 

toimub 17. juunil kell 12.00.

Lõpetajad:
 Ainar Ivaste
 Kaisa Kesa
 Karmen Käos
 Kärolin Kopp
 Maivi Laane
 Tuuli-Maria Tamm
Klassijuhataja Arvet Silk
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Puka valla lastekaitsepäev ja Lusikapidu

3. juunil toimus Puka vallas teist 
korda traditsiooniks pürgiv laste-
kaitsepäeva pidu, kus huvilised 
said osaleda erinevates mängu-
des ja ennast proovile panna ka 
seiklusrajal. Sel aastal oli kohal 
kloun, kes lastele kommi jagas 
ja külma ilma kimbutust peletas. 
Lisaks väikesele jäätise ja piruka 
ampsule, mida sai osta MTÜ 
Puka noortepesa kohvikust, 
said kõik tasuta ennast kosuta-
da Uuela talu toetusel valminud 
lõkkepannkookidega.

Sündmuse raames oli alguses 

Pikasilla Vooremäe linnuse lõuna- ja edelajalamil paik-
neb pika-ajaline arheoloogiline asulakoht. 

Vana talukoha õunapuude alt mutimullahunnikutest 
on aastaid leitud arheoloogilisi leide, peamiselt keraa-
miliste savinõude kilde kiviajast kuni keskajani. Kõige 
vanemad potikillud pärinevad kammkeraamilistest 
nõudest, mis olid kasutusel perioodil u 4200–1800 
aastat eKr. 

Mõned potikillud tulid päevavalgele ka selle aasta 
Teeme Ära talgute ajal, kui sai põgusalt õunapuude 
aluseid mullahunnikuid inspekteeritud. 2009. aastal 
toimunud arheoloogiliste uuringute käigus avastati 
sealt ühest prooviaugust terve keskaegne pott. 

Arvestades linnuse jalamil oleva asulakoha kul-
tuurkihi paksust ja leiurohkust, võis omal ajal seal 
tegemist olla näiteks sadama- või turukohaga.

Martti vELdi

Pildil seekordsed leiud.
Foto: vaLdo Mikkor

Talgud Vooremäel
andsid uusi leide

7P  U  K  A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Võrtsjärve mängud

46. Võrtsjärve suvemängud toimusid 4. juunil Mustlas 
ja Soel. Kogu päeva vältel toimus palju  põnevaid 
sportlikke ja lõbusaid jõukatsumisi kogu perele. 

Osalesid Võrtsjärvega piirnevad vallad: (Põdrala, 
Kolga-Jaani, Rõngu, Puka, Tarvastu, Viljandi ja Rannu.

Kuna lehe trükkimineku ajaks pole veel tulemusi 
avaldatud, siis saab neid lugeda järgmisest Otepää 
Teatajast.

plaan istutada tammepuud 
Raimond Lätte ja Ants Sööti 
auks, kuid see jääb ootama sep-
tembris toimuvat perepäeva, 
et siis pidulikult laulu saatel 
tammed maasse panna.

Meeleoluka lastekaitsepäeva 
lõpetas vahupidu, mille eest 
täname Otepää Päästekoman-
dot, kes oma tehnikaga laste 
rõõmuks kohale tulid. Aitäh kõi-
kidele osalejatele ja meeldivat 
suveootust kõigile!

Samal ajal, kui suuremad 
lapsed lõbutsesid õues, toimus 

rahvamajas sees pidu ka kõige pise-
matele vallakodanikele. 2016. a juunist 
kuni 2017. a juunini on Puka valda 
juurde sündinud 15 last. Igal aastal 
kutsutakse Puka valla värsked ilma-
kodanikud koos vanematega Lusi-
kapeole, kus vallavanem annab neile 

kodanikutunnistuse ja lusika, kuhu on 
graveeritud igaühe nimi ja sünnikuu-
päev. Palju õnne ja rahulikku meelt 
vanematele.

kriStEL LauritS 
ja kaija taMM

24. mail toimus ülemaailmne orienteerumispäev. Sel päeval korraldati palju eelkõige noortele 
mõeldud orienteerumisüritusi.

Pukas korraldas noortekeskus orienteerumismatka, kus sai tulemuse kirja 32 osalejat. Iga 
matkaja viis koju päevakohase nimelise diplomi ja hea õnne korral ka väikese meene.

ot

Pildimeenutusi
Puka valla 
päevalt
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Kevadine reis Võrumaale

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee8

Kevad on tärkamise, virgumise ja lootuse aeg. Tehakse 
olnust kokkuvõtteid ja alustatakse uuega. 

Pukas kunstikoolis jõudis lõpusirgele sel aastal Kaur 
Kadaja. Alles see oli kui tuli kunsti õppima järjekordne 
ports esimese klassi lapsi. Aastanumbreid vaadates on 
aga kaheksa aastat mööda läinud. Klassikaaslastest on 
alles jäänud Kaur üksi ja kevadel jõudis ta lõputöö kaits-
miseni. Kaur maalis õlimaali tehnikas kolm maali Komsi 
talust. Paralleelselt maalimisega valmis ka uurimus-
töö Komsi talu ajaloost. Komsi kui kolme-kümnendate 
aastate eesti kultuurirahva suvituskoht. Komsi seotus 
Adamson Ericu ja Johannes Semperiga.

Nüüd enam pole Kauril kohustust kunstikooli tulla. 
Aga ta lubas, kui vaba aega on, tulla maalima või joo-
nistama.

Kõigi nooremate õppurite poolt soovime Kaurile 
suveks kirevat, julget, külluslikku värvipaletti.

ESti kittuS

Ka pikim reis algab 
esimesest sammust

30. mail sõitsid Puka kooli 2. ja 3. klassi 
õpilased koos klassijuhatajatega ekskur-
sioonile Võrumaale. Sõit oli üsna igav, 
sest tee oli päris pikk, aga kui lõpuks 
kohale jõudsime, läks põnevaks – olime 
jõudnud Suure Munamäe juurde.

Esimese asjana hakkasime ronima 
mäe tippu. See oli küllaltki raske 
teekond, sest tegemist on ju Eesti kõige 
kõrgema paigaga. Pärale jõudes selgus, 
et mäe tipus on pikk valge torn ehk 
Suure Munamäe vaatetorn. Nüüd tuli 
mööda keerdtreppe selle tippu ronida. 
Mul hakkas pea natuke ringi käima.

Torni tipus tundus kitsas, aga vaade 
oli imeilus. Nii kõrgel ei olnud ma 
veel kunagi käinud. Öeldakse, et selge 
ilmaga näeb Suure Munamäe vaatetor-
nist 50 kilomeetri kaugusele. Pärast, kui 
kõndisime tagasi alla, käisime läbi ka 
suveniiripoest.

Edasi sõitsime Ööbikuorgu, mis asub 
Rõuge vallas. Seal pidasime piknik-
ku. Ööbikuoru nimi oli mulle tuttav 
kahest väga põnevast raamatust: “Lohe 

Lembitu lood. Pahandus Ööbikuorus” ja 
“Lohe Lembitu lood. Kitserööv”. Need 
raamatud kirjutas Grethe Rõõm, kes 
elab sealsamas Ööbikuoru lähedal. Peale 
raamatute on Grethe kirjutanud luule-
tusi. Kahele tema luuletusele tegi meie 
muusikaõpetaja Sille Lõõndre viisi ja 
laulame neid laule mudilaskooriga.

Ka Ööbikuorus asub vaatetorn. See 
on metallist ja meenutab üht suurt ja 
teist väiksemat linnupesa puu otsas. Kui 
ronisime selle torni tippu, leidsime trepi 
lõpust suure valge, nagu tükkidest kokku 
pandud muna. Pärast uurisin interne-
tist järele, et pimedal ajal põlevad selles 
tornis erivärvilised tuled ja muna vahetab 
värvi. Kui Rõuge vallas sünnib tüdruk, 
muutub muna roosaks, aga kui sünnib 
poiss, siis siniseks. Väga huvitav oleks 
olnud jääda sinna nii kauaks, et neid 
tulesid näha, aga pidime siiski varem 
koju tagasi sõitma.

ELin hainSaLu
puka keskkooli 3. klassi õpilane

Kingitus Aakre lasteaiale
Mai lõpus sai Aakre lasteaed toreda kin-
gituse – mängunurka uue pliidi. Ja mitte 
lihtsalt tavalise plastist poepliidi, vaid ise 
tehtud. 

Nimelt meie lasteaia ja kooli vilistlane 
ning praegune Rõngu Keskkooli õpilane 
Mario Veskimets sidus oma 8. klassi 
loovtöö taaskasutuse ja heategevuse-
ga ning meisterdas erinevaid materjale 
kasutades lastele mängupliidi. 

Pliidil on olemas kõik, mis ühel korra-
likul pliidil olema peab: nagid käteräti-
ku ja pajalappide jaoks, uks käib hinge-
dega lahti, küljel väike panipaik nõude 
jaoks. Pliidiplaatide materjal oli väga 
nutikas leid. Värvitud heledates tooni-
des ja nupud ka küljes. Täitsa nagu päris. 
Juhendajaks oli isa Jaanis Veskimets.

Sellega on  tekkimas juba nagu väike 
traditsioon – eelmisel kevadel kinkisid 
Rõngu koolipoisid lasteaiale kaks iseteh-
tud kiikhobust, need leiavad väiksemate 

laste poolt tihedat kasutust.
Täname, tublid poisid!

Liina LaaSEr
aakre Lasteaed-algkool

Mario lasteaialastele kingitust 
üle andmas.

Puka Vallavolikogus

n	 Toimus arutelu SA-le Innove projekti esitamise asjaolude 

kohta, otsustati  KIK-ist raha taotlemisel jääda varasema taotlu-

se juurde, s.t vana koolimaja lammutamiseks ja uue ehitamiseks,  

mitte senise koolihoone rekonstrueerimiseks.
n	 Avaldati umbusaldust vallavanemale Heikki Kadajala ja 

vallavalitsuse liikmele Harri Irvele.
n	 Valiti uueks vallavanemaks Andrus Looskari.

AMETLIK INFO

Lastekaitsespetsialist-sotsiaalpedagoog 
Kristel Laurits 05.06-16.06, 10.07-14.07, 14.08-25.08

Sotsiaalnõunik Airin Hermann 
19.06-07.07, 24.07-11.08, 21.08-31.08

Avahooldustöötaja Evelin Petter 
03.07-21.07, 31.07-11.08

Puka Vallavalitsuse töötajate puhkused

22. juunil

PUKA JAANITULI

rahvamaja pargis.

Kell 18.00 mängud ja rammukatsumised 

Tuli süüdatakse kell 22.00.

Tantsuks mängib Toomas Anni.

24. juunil

KUIGATSI JAANITULI

Kell 18.00 mängud ja rammukatsumised.

Kell 21.00 mängib tantsuks Elektrik Leo.

KALMISTUPÜHA PUKA SURNUAIAL

16. juulil 2017 kell 11

Jutluse viib läbi Sangaste 
Koguduse õpetaja Ivo Pill.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 

Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Sangaste Vallavalitsuses

n	 Väljastati ehitusluba Astrid Hõbele Tiidu külas asuval Pää-

susilma kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Otsustati korraldada lihthange „Sangaste kogukonna tam-

mepargi seadmete ostmine“.
n	 Eraldati vallaeelarve reservfondist 200 eurot Sangaste 

kiriku oreli remondikulude katmiseks.
n	 Määrati Sangaste alevikus asuva Valga mnt 6 katastriük-

suse ja Valga mnt 8 katastriüksuse piiride muutmise tulemusena 

moodustuvate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
n	 Nõustuti Lauküla külas asuva Määritsa katastriüksuse 

jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks nimedega Koidu, 

Tibula ja Koprasalu, Restu külas asuva Männiku katastriük-

suse jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks nimedega 

Männiku, Kuusiku ja Restuotsa ning Restu külas asuva Ristiotsa 

katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nime-

dega Ristiotsa ja Sontsu.
n	 Nõustuti Keeni külas asuva 8190 m2 suuruse Ojavere 

maaüksuse riigi omandisse jätmisega Tarmo Variku omandis 

olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maana.
n	 Määrati maikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele isikule 

kogusummas 900 eurot.
n	 Määrati juunikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele 

isikule kogusummas 900 eurot.
n	 Määrati maikuu toimetulekutoetus kahekümnele isikule 

kogusummas 4013,86 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus kolmele 

alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogu-

summas 45 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
n	 Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilas-

te sõidusoodustused seitsmeteistkümnele isikule kogusummas 

384,37 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 784 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus lasteaiakulude katmiseks 

ühele isikule ja ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale isikule kogu-

summas 387 eurot.
n	 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 

kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 25 eurot. 
n	 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimis-

kaart. 

AMETLIK INFORoheline ja roostevaba

Ansambe Ruja laulis kord Rujalisest roostevabast maailmast. Kes veel 
mäletab. Ideaalmaailma kuvandit on loomingus ajast aega ikka püütud 
kujutada. Sest inimesel on sisimas püüd mingi personaalse nägemuse ide-
aalilma järgi täitsa olemas. 

Eks seda omadust on püütud alati ka ära kasutada osavate manipulaa-
torite poolt. Selleks mängitakse inimese emotsioonide ja tunnetega ning 
püütakse inimlikku püüet ideaalse poole oma eesmärkide jaoks ära kasu-
tada. Nii on tulnud Hitler ja Stalin, nii on tulnud ja tulevad edaspidigi 
uuspopulistid. Põhiline tööriist on vastandamine. Näiteks juudid vs saks-
lased, töörahvas vs kapitalistid jne. Manipulaator saab oma võimu, rahvas 
sõja ja kannatused. Iga uus on vana ja igast vanast saab vajadusel uue. 
Vastandamismeetodid on kasutusel uue hooga üle ilma. Demokraatia 
sildi alla aetakse tihti ka türannia-asja. Türanniseeritakse tihti vähemal 
ja suuremal määral kõiki, kelle arvamus ei ühti peavoolu arvamusega. 
Mittesuitsetajad üritavad türanniseerida suitsetajaid, tugitooli-rohetajad 
karusloomakasvatajaid ja metsakasvatajaid, kärekarsklased alkopruuki-
jaid jne. On ainult must ja valge, pole mingit vahepealset seisukohta arva-
mustürannide jaoks. 

Arvamustüranniast on saamas suur oht ühiskonna tasakaalu jaoks, sest 
tasakaal on alati kompromissides. Arvamustürannias kompromisse pole, 
ainult et ühed türannid ükskord peal ja teinekord jälle teised. Taolist 
uut hambakiristajate kogukonda Eestile vaja pole. Meil on niigi sisemisi 
probleeme naabrivihade- ja kadedusrünnakutega, mille juured ajaloos. 
Me peaks suutma kasvada kokku üheks hästi koostoimivaks rahvaks, sest 

vaid see jätab meid rahvana alles. ,,Väikesed vihakõned“ ja muu vastan-
dav mudru ainult lõhub meie ühiskonda ja ajab tülli. Ehk siis ,,roostevaba 
ühiskonna“ tingimuseks on arusaamine ka teisest osapoolest ja üksteise-
ga arvestamine.

Roheline mõttelaad on oma algset mõtet paljudes asjades juba kaota-
mas. Seda kasutatakse populistliku mõõgana nii konkurentsisõjas, kui ka 
oma isiklike pisihuvide läbiviimisel. Siia veel lisaks need roheinimesed, 
kes usuvad asjasse siiralt, kuid ei oska vaadata tervet pilti. Neid siis kasu-
tatakse ära ilusa rohelise lipu all huvide sõjas. Elus loodus on eluring. 
Siin on nii elu kui surm oma rolle täitmas ja nad on selles lahutamatud. 
Küsimus on, kas üks või teine toimub väärikal moel. Ei saa välistada 
surma ja võtta vaid elu. Ja vastupidi. Meie esiisad andsid elu ja võtsid elu 
oma pudulojustelt asutaval moel. Nad ei riputanud oma lamba ja lehma 
hardaid pilte suitsutare seinale ega asunud loomuliku loomaarmastuse 
ajel maltsasuppi sööma. Ellu ja surma suhtumine käis loomulikul ja elu-
jaataval moel.

Natuke kummastav on vaadata seda türann-veganluse ideoloogiat, 
kus loomne on saatanast ja taimne taevast. Aga n.ö. tapmine on ju 
mõlemal juhul, sest ka taim on elus. Pisikuid ja baktereid ja amööbe (kes 
ju algloomad) tapetakse aga ka nende türann-veganite poolt hulgi, kui 
haigus kallal.

Veganlus on mõistetav ja ehk ka mõnele meist kasulik, kui ta pole 
äärmuslik moehaigus, vaid teadlik ja teaduslik valik. Praegune hulluslik 
stiil võib jätta sügava jälje me laste tervisele. Ma mõistaks, kui veganlus 

Keeni Põhikool tunnustab tublimaid

Kiituskirjaga väga heade õpitulemuste eest lõpetasid 2016/2017 õ.a:

1. klass: Heili Kann, Robin Kõiv, Kadri Liive, Getter Mandli, Tiäre-Terle Teder.
2. klass: Jaanika Liivamägi, Karoli Kõrkjas, Martin Oja, Ander Einling.
3. klass: Kerlin Poola, Karl Oskar Kängsepp, Reinhold Toomsalu.
4. klass: Joosep Hinn, Laur Mait Lehepuu, Kristofer Oja.
5. klass: Erik Jääger, Melina Luik, Gaidy Toomsalu.
9. klass: Ingeri Aer.

Hinnetega „4“ ja „5“ lõpetasid 2016/2017 õ.a:

1. klass: Keron Juhkov, Mirko Lepik, Kaspar Liive, Kätriin Puksov, Mikk Raidsalu, Mikk Toom, Gerty Toomsalu.
2. klass: Raimond Ilves, Kerdo Juhkov, Aleksandra Zimbrot, Kenneth-Ken Koppel, Andero Elbson.
3. klass: Hugo Väärmaa, Oliver Ivask.
4. klass: Annaliisa Kompus, Marko Oja, Joonas Saar, Sädeli Sarv, Lauri Tamm.
5. klass: Kerte Juhkov, Signe Kuus, Renar Lepik, Henri Tamm, Gairy Toomsalu.
6. klass: Marleen Saar, Catharina Undrus
7. klass: Geelika Elvet, Larina Pikulova
8. klass: Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Erki Toomemägi, Anabel-Liisbet Õim.
9. klass: Tambet Kuus, Sandra Lõokene.

KEENI PÕHIKOOLI 
55. LENNU

LÕPUAKTUS 

TOIMUB 

TEISIPÄEVAL, 20. JUUNIL

KELL 17.00 KOOLI VÕIMLAS!

OLETE OODATUD!

KOOLIPERE

tähendaks värske, kohaliku ja hooajalise kraami kokakunsti. Ehk 
siis kasvatan ise toitu ja ostan otse tootjalt. Ma ei mõista, kui see 
on konservsoja ja konservmais, mida kusagil Vietnamis heitvetega 
kastes ja geene turgutades vegan-kraamina müüakse.

Kui me ,,reisisiht“ on roheline ja ,,roostevaba“ Hea Uus Ilm, 
siis peaks me oma elumerel sõitval laeval säilitama tasakaalu. Ei 
saa me kõik ühele pardale ühtemoodi kokku tormata, sest siis on 
laevukesega kõik. Ja meiega ka! Et laev püsiks tasakaalus, on vaja, 
et inimesi oleks nii vööris kui ahtris ja mõlemal pardal. Ehk siis ikka 
mitut moodi ja mitmel pool on asjadest aru saamine inimlik, mitte 
kommunistlikus stiilis sunnitud ühetaolisus.

Edu ja mitmekesisust!
kaido taMbErG
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Otepää looduspargi uus kaitse-eeskiri toob 
metsaomanikule muutusi

Eelmise aasta lõpus jõustus 
uus Otepää looduspargi kait-
se-eeskiri, millega muudeti 
Otepää looduspargi tsonee-
ringut, kaitsekorda ja välispii-
ri. Kaitseala kaitse-eesmärk on 
endine ehk kaitseme Otepää 
maastikku ning selle mitmeke-
sist loodust. 

Kaitseala on tsoneeritud 25 sihtkaitse-
vööndiks ja 11 piiranguvööndiks. Siht-
kaitsevööndi eesmärk on tagada metsa- 
ja sookoosluste looduslik areng ning seal 
on majandustegevus ja loodusvarade 
kasutamine endiselt keelatud. Eeskirja 
muutmisega suurenes sihtkaitsevööndi-
te pindala. Suurem osa uutest sihtkait-
sevöönditest paiknevad riigimaal. Need 
moodustati peamiselt metsaelupaigatüü-
pide kaitseks, mille olemasolu selgita-
ti välja 2008. ja 2009. aastal toimunud 
inventuuride käigus. 

Piiranguvööndi metsade majan-
damise põhimõtted muutusid 
oluliselt

Kui varasem eeskiri lageraiet ei lubanud, 
siis uue korra kohaselt on kaitseala valit-
seja nõusolekul lubatud lageraie kuni 1,2 
ha suuruse langina (välja arvatud hall-le-
paenamusega, kõvalehtpuu- ja pärnaena-
musega puistutes ning Pargi piirangu-
vööndis). Lageraie on lubatud, kui puistu 
kaalutud keskmine vanus männienamu-
sega puistutes on üle 100 aasta, kuusee-
namusega puistutes üle 90 aasta ja kase- 
ning haavaenamusega puistutes üle 70 
aasta. Lageraie ei ole lubatud kõvaleht-
puu- ja pärnaenamusega puistutes ning 
Pargi piiranguvööndis.

Lageraie lubamine oli vajalik, et anda 
võimalus metsa majandamiseks eelkõi-
ge kuusikutes, kus metsamajanduslikult 
ja metsa kaitse-eesmärgil pole turbe-
raie kasutamine otstarbekas ja praegu 
ka lubatud. Selleks, et piiranguvöönd 
täidaks puhvervööndina oma eesmärki 
ning säiliks metsade vanuseline ja liigili-
ne mitmekesisus, on tõstetud raievanus-
eid ja seatud piirangud langi suurusele. 
Lageraie on metsamajanduslikult kõige 
efektiivsem majandusvõte, kuid sellega 
kaasneb enamasti negatiivne mõju loo-
dusväärtustele, eelkõige vana loodusmet-
saga seotud liikidele, näiteks  rähnidele, 
kanakullile, väike-konnakotkale. Selleks, 
et piiranguvööndis säiliks looduslik mit-
mekesisus, peab piiranguvööndis olema 
ca 400-800 ha küpseid metsi. See loob eel-
dused vanadele metsadele omaste liikide 
elujõuliste populatsioonide säilimiseks.

Uuendusraiet võib teostada igas vanuses 
hall-lepikus ning langi pindalale tulevad 
piirangud metsaseadusest. Langi pindala 
ei või olla lageraie puhul suurem kui 7 
ha ja turberaie puhul suurem kui 10 ha 
(välja arvatud juhud, kui see jääb ühe 
metsaeraldise piiresse). Hall-lepikud 
on metsakoosluste vahetuse ja loodus-
liku mitmekesisuse jaoks küll olulised 
puistud, kuid arvestades hall-lepiku-
te ulatuslikku levikut ja madalat survet 
nende majandamiseks, ei olnud mõist-
lik lisapiiranguid seada. Ühtlasi on raie 
vajalik maastike avatuse hoidmiseks, 
kuna hall-lepikud on esimene etapp põl-

tihumeetrit puid, mis ei kuulu koristami-
sele ja jäävad metsa alatiseks. Elustiku 
mitmekesisuse tagamiseks alles jäetavad 
puud tuleb valida eri puuliikide esimese 
rinde suurima diameetriga puude hulgast, 
eelistades kõvalehtpuid, mände ja haa-
basid, samuti eritunnustega, nagu põle-
misjälgede, õõnsuste, tuuleluudade või 
suurte okstega puid. Selle nõude eesmärk 
on säilitada puistu liigilist ja vanuselist 
mitmekesisust ning toetada bioloogilist 
mitmekesisust. 

Ehkki seadus seda ei reguleeri, soovita-
me kõigil metsaomanikel hoiduda raiete-
gevusest ajavahemikus 15. aprill kuni 15. 
juuli. Taoline „raierahu“ on vajalik, kuna 
sel ajal on metsloomade sigimis-ning 
lindude pesitsusaeg. Täiskasvanud isend 
võib küll pesitsusalalt lahkuda, ent temast 
võivad maha jääda looma- ja linnupojad. 
Samuti kahjustavad kevadised raied alus-
taimestikku ja pinnast rohkem võrreldes 
talviste raietega. Keskkonnaametil on 
õigus seada raietele täiendavaid ajalisi pii-
ranguid kui konkreetsel alal esineb kait-
sealune liik, kuid olulised on siiski kõik 
liigid ning kui võimalik, siis peaks ka neile 
andma kevadise pesitsusaegse rahu. 

Muutunud eeskiri on metsamajandami-
se osas üksikasjalikum ning seetõttu ei 
tasu peljata pöördumist Keskkonnaame-
tisse. Keskkonnaameti spetsialistid vas-
tavad meelsasti kaitse-eeskirja ja met-
sandusega seotud küsimustele. Esmas-
päeviti kella 9-st 12-ni on ka vastuvõ-
tuaeg Keskkonnaameti Otepää kontoris 
aadressil Kolga tee 28. 

Arusaadavalt võib lageraie lankide näge-
mine Otepää looduspargis ehmatada. 
Kui tekib ikkagi kahtlusi raiete seadus-
likkuse kohta või märkate, et nõutavaid 
säilikpuid pole jäetud, võib pöörduda 
Keskkonnainspektsiooni või Keskkon-
naameti poole.

Metsamajandamist puudutavate küsi-
muste korral võite pöörduda riigi asuta-
tud sihtasutuse Erametsakeskuse poole, 
kelle ülesandeks on metsaomanike tead-
likkuse tõstmine ning keskkonnasõbra-
liku ja efektiivse erametsanduse eden-
damine. 

kriStiina räSt, keskkonnaameti 
metsaosakonna metsahoiu spetsialist

lumaade metsastumisel. 
Põllumaadele rajatud monokultuur-

sete kuusikute raiumise kohapealt on 
tehtud samuti majandamist leevendav 
erand. Silmas peetakse esimese põlv-
konna kuusikuid, kus kuuse osakaal on 
suurem kui 94%. Nimetatud kuusiku-
tes kehtib pindalaline piirang 1,2 hekta-
rit, aga raievanust ei ole tõstetud. Seda 
seetõttu, et põllumaadele rajatud mono-
kultuursetel kuusikutel ei ole erilist loo-
duskaitselist väärtust.

Puistuid, mis kuuluvad „okasmetsad 
oosidel ja moreenikuhjatistel“ elupai-
gatüüpi on lubatud majandada üksnes 
püsimetsana. Nende hulka arvatakse 
moreenist kõrgendike (mõhnade, voorte 
ja ooside) lagedel ja nõlvadel kasvavaid 
okaspuu domineerimisega metsasid, mille 
nõlvadel võib leiduda erosioonimärke. 
Sellistes puistutes on võimalik teostada 
hooldus-, valik- ja sanitaarraieid. 

Turberaiet võib teha kaitseala valitse-
ja nõusolekul Pühajärve, Neitsijärve ja 
Alevi piiranguvööndis 1,2 ha suuruse 
langina ning Annimatsi, Mõrtsuka, 
Mägestiku, Neeruti-Käpa, Otepää, 
Pilkuse ja Vanamõisa-Restu piiran-
guvööndis kuni 5 ha suuruse langina. 
Sarnaselt lageraiele ei ole ka turberaiet 
lubatud teha kõvalehtpuu- ja pärnaena-
musega puistutes ning Pargi piirangu-
vööndis. Viimastes võib samuti teostada 
hooldus-, valik- ja sanitaarraieid. 

Nüüdsest on Otepää looduspargis turbe-
raie tegemine kuusikutes keelatud. Vara-
semalt tehti nendes piiranguvööndites, 
kus lageraie tegemine oli keelatud, erand 
ning lubati turberaiet siiski ka kuusikutes 
teostada.

Kaitseala valitsejal on õigus juhtumipõ-
hiselt uuendusraie keelata või sellele 
tingimusi seada, kui see võib kahjustada 
kaitse-eesmärkide saavutamist või kait-
seala seisundit. Näiteks võidakse seada 
ajaline piirang raiele kaitsealuse liigi elu-
paigas, tingimused puistu koosseisu ja 
puidu kokkuveo osas.

Oluline erinevus uues kaitse-eeskirjas on 
see, et nüüdsest on säilikpuude jätmise 
kohustus kõigi raieliikide puhul. Raie-
langile (välja arvatud hall-lepikus) tuleb 
hektari kohta alles jätta vähemalt 20 

Head piirkonna ettevõtjad 
ja ürituste korraldajad!

Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste vahelehte, 
mis ilmub 22. juunil. 

Ootame teilt suviste ürituste kava hiljemalt 15. juuniks 
e-posti aadressidele: teataja@otepaa.ee 

ja monika@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma suvistest üri-
tustest või teenustest. Vahelehes on tutvustava artikli 

avaldamine tasuta.

Tuletame meelde, et juulikuus Otepää Teataja ei ilmu, 
augustis ilmub Otepää Teataja 17. ja 31. augustil 2017.

JUHHEI KONTSERTTUUR
„ARMASTUSE TEOD”

JUHHEI LASTEKOOR 
KUTSUB SIND KONTSERDILE!

16. juuni OTEPÄÄ Palveränduri koguduses kell 18.00

17. juuni VÕRU Vabaduse väljakul kell 12.00

18. juuni ANTSLA EKB koguduses kell 11.00

IGALE PERELE VAHVA ÜLLATUSPAKIKE.
TULE KOGU PEREGA JA VÕTA SÕBER KA KAASA!

Tähistame rahvusvahelist õueskudumise päeva 
ühise kudumisega pühapäeval, 11. juunil 2017 kell 12.

Koguneme aadressile Pikk tn 5, Maila õuele.
  MtÜ karukäpp, info tel 5153248

Pühajärve rannahoones
 

Aerusurfi laudade (SUP)
laenutus, koolitus, üritused, matkad. 

MTÜ Otisurf
Avatud 11-18

info tel. 5016082, www.facebook.com/otisurf

Kastolatsi küla jaaniõhtu 

25. juunil algusega kell 18 
Ülemäel.

Kaasa võtta piknikukorv.
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Kustus elu, vaikis valu, kadus valgus,
käes on igaviku une algus...

HELDUR LUIK

Südamlik kaastunne omastele.

Mälestab perek. Piho
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Südamlik kaastunne 
Kalev Kirbitsale perekonnaga isa, 

vanaisa ja äia

HARRI KIRBITSA
kaotuse puhul.

Mairi lastega, Mai ja Guido

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

HELDUR LUIK
12.03.1956 - 26.05.2017

Südamlik kaastunne Enele, 
Helerile ja Enelyle.

Leinavad õde Ene abikaasaga, 
õde Eda perega, vennad Harri 

ja Kalju peredega.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

HELDUR LUIK´e 

kaotuse puhul.

Maire, Arvin, Avo, Anu ja Liia

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Südamlik kaastunne Enele ja 
Reinule kalli venna ja naisevenna 

HELDUR LUIGE

kaotuse puhul.

Trepikojanaabrid

Südamlik kaastunne Ehale 
kalli venna 

JÜRI ROOLAAN 

kaotuse puhul. 

Maila ja Hilja

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine, 

seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

MAIE KIVISIK  
25.11.1937 - 02.06.2017

KU U LU T U S E D

Otepää korstnapühkija Aivar 
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused). 
Küttekollete remont ja korstna-
pitside ladumine. 5662 8835 

Kaeve- ja planeerimisteenus 
väikeekskavaatori ja Bobcatiga. 
Puksiirabi. Tel. 5255545 

Küttepuud 50/30 cm, veoga, 
väikesed koormad. Tel. 5165251

Müüa lõhutud küttepuid teile 
sobivas mõõdus (lepp, kask, se-
gapuu) märg ja kuiv. Tel 5260859

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

Ostan Belarus traktori. 
5609 6431. 

Ostan seismajäänud põlluma-
jandustehnikat. 522 2777.

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku koos veoga. Tel 5064 084

TOYOTA JA MERCEDESE kok-
kuost. Ostame Toyota, Mercedes 
marki sõidukeid, võib ka pakkuda 
muid marke sõidukeid.
5567 8016

Teostame elektritöid, 520 50 16

Ehitus- ja elekritööd. 5353 6160

Aedade ja terrasside ehitus. 
5675 3918

Teostame katuse-, fassaadi-, üld- 
ehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863

KIIRE! Müüa maja Otepääl 
Õuna 10. Hind 80 000 eurot. 
Tel. 56 81 82 93.

Koristan kodumasinaid - vene
elektroonikat, arvuteid, auto- 
akusid ja vanametalli. Tasuta. 
Info 56165551või 53641724. Kuu-
lutus ei aegu.

OSTAN münte, märke, raama-
tuid, hõbedat, ehteid! 56495292

Pakume heina niitmis- ja purus-
tamisteenust (vastab PRIA nõue-
tele). heizung.oy@eesti.ee.
Tel. 511 3543

22.06 k 9-16 Otepää Jaanilaat 
Maxima taga haljasalal.

Rebas
Sangaste Veed OÜ  teostab

  - võlvitud maakivikeldrid 
  - maakivimüürid
  - maakivisillutised
  - betoonvundamendid

Tel. 5569 7176
www. maakivimuur.ee

Südamlik kaastunne abikaasale 
lastega ja Enele, Harrile, Kaljule, 

Edale peredega kalli venna

HELDUR LUIK
surma puhul.

Mälestavad tädilapsed Laine, 
Asta, Ilse, Vaike ja Helve peredega.

Meie sügav kaastunne Klaarikale
ema

EVI VAIKNEMETS´a

kaotuse puhul

Töökaaslased Käärikult

Südamlik kaastunne Jaagule ja 
Sten-Janisele kalli isa ja vanaisa 

JÜRI ROOLAAN´i 

kaotuse puhul.

Tädi Eha

LAINE KARRO 
30.12.1926 - 18.05.2017

ASTA MÄGI 
23.07.1928 - 01.06.2017

ReeDe Villa Ilusalong 
Teie ilu teenistuses 

Juuksurid  Maria 5522716
   Keneli 53314965

Kosmeetik   Kati  53303182

Käte ja jalgade hooldus
   Ülle  56222302

Ripsmetehnik  Ada 5126591

Meeldivate kohtumisteni!

Avaldame kaastunnet Enele 
kalli venna

HELDURI

kaotuse puhul.

Kalev ja Tiiu

Südamlik kaastunne 
Kalev Kirbitsale

ISA

surma puhul.

Vambola perega

Unustamatut naabrinaist

ROSIINA LOPMANI

mälestavad naabrid Naelalt, 
Uskalt ja Ülemäelt.

1. juunil avas Otepääl uksed väike kunstipood, 
kus müügil nii andekate asjaarmastajate 

kui ka diplomeeritud kunstnike töid.

Meid leiad aadressil: 
Lipuväljak 28, Otepää (Ehituskeskuse kõrval).

Oled oodatud!

Kunstikauplus Krepp

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Palju õnne!

Igasse õide on peidetud päike,
saatku ta kõiki su teid ja käike.

Igasse õide on peidetud naeratus,
igas õies on õnnesoov peidus.
Õnne ja õisi täis on su tuba,

meiegi õnnesoovid sina lisada luba.
Oled väga kallis sa meile,

palju-palju õnne!

Vilve, Kalju, Ave-Ly, Armin, Margus

Helju Ott

80

Otepää Mesinike Selts 
korraldab mesinduspäeva

2. juulil algusega kell 11.00 
AMS-i majas J. Hurda 5

Mesilaste haigused - lektor Arvi Raie
Mesilaste tõuemade müük - Mai Endla

Otepää Mesinike Selts 

korraldab 
8. juulil ekskursiooni 

Rein Männiste mesilasse.
Kogunemine lillepoe ette kell 9.30.

Info 5650 9770, 7655 537.
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Head ühinevad kogukonnad! Kätte hakkab 
jõudma see aeg, kus valdade piirid ümber märgi-
takse ning uus loodav vald võimust võtab. 

Selleks valmistudes oleme algatanud valdade 
ülese Valimisliidu ,,ÜHINENUD KOGUKON-
NAD“, millise ,,eelhoiatus“ üle-eelmises lehes 
ka näha oli. Ja me ei tee asja ajades panust 
ainult omaeneste tarkusekildudele, vaid oleme 
leidnud tuge ka vanasõnadest. Vanasõnadesse 
kätketud tarkusetõed on tihti ajatult asjakoha-
sed oma lakoonilistes tõdemustes. Siit johtuvalt 
on vanasõnu eri maadest üksjagu pikitud ka 
meie edasisse suhtlusesse Teiega, hää uue valla 
inimene! Oleme Valimisliidu tarbeks mõelnud 
välja isegi logo! Selles on sümboolselt kujuta-
tud kõiki ühinejaid ja ühendatavaid tulevases 
Otepää vallas. 

Irvhambad on selle juba ristinud ,,Noa 

laevaks“. Aga noh … nagu Veneetsia laevni-
ke vanasõnagi ütleb: „Kui sind pole laevas, ju 
siis jäid sadamasse maha või oled juba kalade 
juures“. Nii hull ehk siiski pole, aga laevasõit on 
lahe ikkagi! Isegi sümboolsel halduspurjekal uue 
sadama poole kulgedes. 

Meie Valimisliit tahab koondada üheks koos-
jõuks erinevaid inimesi erinevatest küladest ja 
asulatest. Juba praeguseks on meil tegus ja posi-
tiivne toimkond inimesi, kes valmis panustama 
ja väärtustama Uue Valla heaks oma teadmisi 
ja kogemusi. Meie jaoks on olulised kõik inime-
sed, olgu nad siis Otepäält või Pukast, Nõunist 
või Sangastest, sest me ehitame uut ja ühist valda 
kõik koos. Tähtis on, et säiliksid piirkondade 
eripärad ja samas tekiks ühtsus ,,ühise asja aja-
misel“. On ju luualgi kõik oksakesed erinevad, 
aga pühkimise jõud tuleb neist kõigist koos. Vot 

sellist ,,uut luuda“ tahame kokku köita, millega 
pühitaks negatiivsus ja luuakse positiivsus. Vääri-
kad omapärad toovad tasakaalu ja ühtsuse. Kogu 
me piirkond vajab uut hingamist ja ,,restarti“. Iga 
muutus on võimalus edasi minna, iga edasiminek 
on ka muutus!

Valimisliit ,,Ühinenud Kogukonnad“ kannab 
endas koostöötahet ja valmidust uuendusteks. 
Sest nii on siin vaja! Meie kandev soov ja suur 
tahe on kõigi piirkondade võrdne arendamine 
ja ka külakogukondade tugevdamine. Sest iga 
püramiid saab olla nii kõrge, kui ta alus lubab. 
Iga valla püramiidi alus on tema kogukonnad. 
Mida kõvem ja parem on see alus, seda kõrgem 
ja hiilgavam ka tema tipp. Iga grupikese teki 
enda poole sikutamise asemel peab tekkima 
uus lai tekk, mille all kõigil hää soe koos olla 
on. Sest vanasõna ütleb: „Jagatud tekk on kor-

dades suurem“ 
Meie soov on ka pisut värsket õhku valitsemise 

aknast sisse lasta ning Otepää valla maine ja nime 
edendamine ja nende aupaiste särama saamine.
Meil on mitmeid häid mõtteid veel ja anname 

Teile ka neist varsti teada.
Nüüd Te siis teate, et mis me oleme ja juba 

natuke ka, mida me tahame! Varsti saate aga juba 
täpsemalt teada, kes me ka kõik oleme. Ja häid 
inimesi lisandub kogu aeg ning nad on oodatud. 
Kui meie mõtted kaasa mõtlema panevad, siis 
anna aga teada! Vanasõna ütleb: ,,Hea kokk teeb 
ka s…t saia, aga jahust teeb kindlasti parema!“ 
Meie kokkadel on õnneks hea jahu…

kaido taMbErG,
 vL algatustoimkonna nimel 

(kontakt: kaidotamberg@hotmail.com)

     Järgneb…

Siin me oleme

Muudatus on seotud esinduse vähese külastatavusega. Viimas-
te aastate statistika näitab, et inimesed eelistavad oma pan-
gaasju ajada kontoris käimise asemel üha enam elektroonilis-
tes kanalites. Internetipanka sisenetakse keskmiselt 4 miljonit 
korda kuus. Jõudsalt kasvab ka mobiilipanga kasutajate arv – 
igapäevaselt kasutab seda juba 160 000 inimest. 

Otepää elanike kasutusse jääb Lipuväljak 28 aadressil asuv 
sularahaautomaat, mille abil saab nii sularaha välja võtta kui 
ka kontole kanda. Täiendav sularahaautomaat asub Otepää 
Maxima juures aadressil Valga mnt. 1B .

Oma pangaasju saavad Otepää kliendid edas-
pidi mugavalt ajada:

Helistades nõustamiskeskuse numbrile 
6 310 310
Nõustamiskeskusse pöördudes saate ööpäevaringselt vastused 
pangaga seotud küsimustele. Näiteks saate uurida, kus asuvad 
lähimad pangaautomaadid või -esindused, küsida valuutakurs-
se, sulgeda kadumaläinud kaart, küsida nõu internetipanga 
kasutamisel jpm. 

Internetipanga abil

Swedbanki internetipangas saab teha pangatehinguid Teile 
sobival kellaajal ja kohas – tähtis on vaid internetiühendusega 
arvuti olemasolu. Internetipangast leiate infot nii meie teenuste 
kui ka Swedbanki kui organisatsiooni kohta. Internetipangas on 
paljude tehingute tegemine soodsam kui kontoris. Internetipan-
ga kasutajaks saate, kui sõlmite pangakontoris lepingu.

kasutades mobiilipanka

Mobiilpank – pank alati taskus. Mobiilipank areneb pidevalt ja 
uusi funktsioone tuleb aina juurde. Mobiilipanga kaudu saab 
kiirelt: 
vaadata kontojääki; 

vaadata konto väljavõtet; 
teha makseid; 
vaadata kaartide infot; 
muuta pangakaartide limiite;
blokeerida või sulgeda kaarte;
vaadata pangaesinduste ja -automaatide asukohti; 
teha väärtpaberitehingud.

Telefonipanga vahendusel

Telefonipank pakub panganõustaja teenust ilma kontorisse 
tulemiseta. Kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks 
kuhugi minema – piisab, kui helistate telefonipanga numbril 
6 310 310. Telefonipanga teenus on kättesaadav pangakontor-
ist kauem – tööpäevadel kell 8–20.00 ja nädalavahetustel kell 
10–18.00. 

Telefonipangas saate:
teha makseid või väärtpaberitehinguid;
sulgeda pangakaarte;
küsida infot oma kontojäägi kohta;
küsida infot valuutavahetus- ja aktsiakursside kohta.

Selleks, et neid tehinguid telefonis teha saaks, tuleb sõlmida 
pangakontoris leping ja oma isik tõendada paroolikaardi, 
PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See on sarnane pangasaalis 
isiku identifitseerimisega. Telefonipangaga liitumine on tasuta 
ning kuutasu maksma ei pea. Tehingute teenustasud on samad, 
mis pangakontoris. 

Igakuiseid makseid on määratud maksete abil 
võimalik teha ka pangautomaadis 

Selleks on vaja eelnevalt pangakontoris nõusta-
jal sisestada vajalikud andmed. Tuleb vaid kaasa 
võtta arve, kus on olemas vajalikud rekvisiidid. 
Kui need on tehtud, siis saate sularahaautomaa-
dis vaid mõne nupuvajutusega makse teostatud. 

Alates 1. juulist 2017 ei paku Swedbank enam nõustaja teenust Otepääl 

Hääleta Pedajamäe küla Aasta külaks 2017!

Nagu on alates 2007. aastast traditsioon olnud, valib Eesti külaliikumine Kodukant ERRi lugejate ja televaa-
tajate abiga ka sel aastal välja Aasta Küla konkurssi kandidaatkülade seast rahvalemmiku.
Seda saab teha kuni 16. juuni keskpäevani.
Hääleta Otepää valla Pedajamäe küla Aasta külaks 2017 ERRi kodulehel! http://menu.err.ee/k/aasta-kula 


