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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Eesti Vabariik 100 tähistamine Otepää vallas
23. veebruaril tähistati EV 
100 piduliku kontserdiga 
Otepää Kultuurikeskuses, kus 
kõlasid Georg Otsa laulud. 
Aastapäeval jagati tunnustust 
ka tublidele vallakodanikele.

Valga maakonna autasu – Valgamaa 
teenetemärgi sai Otepää ettevõtja ja 
volikogu liige Karl Mõts.

Otepää Kultuurikeskuse sinimust- 
valges saalis olid külalisi tulnud tervi-
tama Otepää vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido 
Tamberg, kes ka tunnustusi jagasid.

Otepää valla tänukirjaga tublisid 
kodanikke: panuse eest sotsiaalvald- 
konda said tänukirja Eve Rannik, Ene 
Vuks ja Hinno Ütt; ühise kogutunde 
loomise ja hoidmise eest Rein Män-
niste, Arvo Vaher ja Raili Mandli; 
kultuuriväärtuste loomise ja hoidmi-
se eest Tõnu Tamm, Kaire Ojavee 
ja Merle Soonberg; jätkusuutliku 
ettevõtluse arendamise eest Kalev 
Lemmik, Raivo Kalda, Tarmo Ladva 
ja Katrina Liiva ning kauaaegse ja 
kohusetundliku töö eest Otepää oma-
valitsuses Aivar Nigol. 

REHO Valga talituse juhata-
ja Tõnis Lass andis üle riigihalduse 
ministri tänukirjad haldusreformi 
eduka läbiviimise eest piirkonna oma-
valitsustegelastele Kaido Tambergile, 

Rando Undrusele, Vambola Sipel-
gasele, Terje Korssile, Siim Kaldale, 
Janno Sepale ja Anita Kallisele. 

Südamlikud tervitused Otepää sõp-
rusvalla Vihti (Soome) poolt andis 
edasi Vihti valla elanik Päivi Veikko-
lainen.

Edasi jätkus pidulik kontsert Georg 
Otsa lauludega, mida esitas Eesti 
Filharmoonia Kammerkoori solist 
Rainer Vilu, klaveril Maria Bachman.

Aastapäeva kontserdil esitas Eesti 
hümni Karl Gustav Krüünvald, esi-
nesid puhkpillimängijad Arno Antoni 
juhendamisel. 

24. veebruaril toimus Otepää 
Maarja kirikus pidulik Eesti 
juubelile pühendatud jumala-
teenistus ja kontsert-etendus 
„Mõtisklusi meist“. 

Jumalateenistuse viis läbi EELK 
Otepää Maarja koguduse vaimulik 
Marko Tiirmaa. Debora Vaarandi 
loomingul põhineva kauni sõnaseade 
koos muusikapaladega esitasid kiri-
kulistele näitleja Merilin Kirbits ja 
muusik Margit Tali. 

Hiljem asetati pärjad Otepää Vaba-
dussõjas  langenute mälestussamba 
jalamile. Räpina Aianduskooli „100 
pärga Eestile“ raames tegi Otepääle 

Riigihalduse ministri tänukirjad haldusreformi eduka läbiviimise 
eest said (vasakult): Rando Undrus, Anita Kallis, Terje Korss, 
Vambola Sipelgas, Kaido Tamberg ja Siim Kalda. Tänukirjad andis 
üle regionaalhalduse osakonna Valga talituse juhataja Tõnis Lass. 

pärja Merilin Kirbits.
Kokkutulnuid tervitas ja õnnitles 

Eesti juubeli puhul Otepää vallavoli-
kogu esimees Jaanus Barkala.

Väljas oli KL Valgamaa Maleva 
Otepää üksikkompanii lipuvalve, 
kuuma puljongit ja pirukaid pakku-
sid Otepää naiskodukaitsjad. Sünd-
must aitasid korralda kaitseliit, nais-
kodukaitse, EELK Otepää Maarja  
kogudus, Nõuni Maakultuurimaja, 
Otepää vallavalitsus. 

Puka Rahvamajas toimus 24. 
veebruaril EV 100 auks pidu-
lik kontsert, kus esinesid ko-
halikud kultuurikollektiivid.

Puka rahvast olid tervitama tulnud 
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala ja vallavalitsuse liige Valdur 
Sepp.

Peolusti pakkusid nii suured kui 
ka väikesed isetegevuslased, näha sai 
tantsu ja kuulata koorimuusikat. Peo 
lõpetas legendaarne Puka meesan-
sambel. Hiljem sai üksteisele head 
vabariigi aastapäeva soovida kohvi-
lauas.

Rahvamaja juhataja Helgi Pung 
tänas kontserdil etteastunud isetege-
vuslaste juhendajaid: segakoori juhen-
daja Margit Aigro, Puka lasteaia laste, 
mudilaskoori ja laululaste juhendaja 
Sille Lõõndre, laste showtantsugrupi 
juhendaja Ewe-Ly Oja, tantsunais-
te juhendaja Katrin Kõiv ning Puka 
meesansambli ja naisansambli juhen-
daja Evald Raidma. 

Sangaste Seltsimajas peeti 
22. veebruaril Eesti Vabariigi 
100. juubeli auks pidu. 

Esinesid Keeni Põhikooli õpilased 
ja lasteaed Kratila lapsed ning San-
gaste isetegevuskollektiivid. Maitsta 
sai hõrke roogasid, mille valmistasid 
Keeni Noortekeskuse kokandusringi 
noored. 

Pidupäeva puhul tervitas vallako-
danikke Otepää vallavanem Kaido 
Tamberg, kes tunnustas ja tänas peo 
korraldajaid: Tiina Kukke, Katrin 

Kõivu, Ingrit 
Vesket, Raili 
Mandlit, Karl 
Kalbrit, Maire 
Murumaad ja 
Marju Kara-
vini.

Tekst 
ja fotod: 
MONIKA 

OTROKOVA

Sangastes esinesid Keeni Põhikooli õpilased.

Puka Rahvamajas on esinemisjärg segakoori käes.

Otepää Maarja kirikus esinesid näitleja Merilin 
Kirbits (paremal) ja muusik Margit Tali.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 29. märtsil.

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

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 Vallavalitsuse istungil

19.2018
n	 Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Ees-Oja-

mäe katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0780) kaheks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

bed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Peeti võimalikuks jagada Tiidu külas asuv Pihlaka 

katastriüksus (katastritunnus 72402:002:1291) kaheks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

bed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Peeti võimalikuks jagada Ädu külas asuv Lillekraa-

vi katastriüksus (katastritunnus 72401:001:1990) kaheks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

bed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Seati Nüpli külas asuvale Tedremäe kinnis-

tule (kinnistu registriosa nr 1500640, katastritunnus 

63602:002:1730, omanik Jan Hillar Sven Ugand) sundval-

dus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elekt-

rilevi OÜ kasuks 37 m pikkuse maakaabelliini rajamiseks 

ja jaotuskilbi paigaldamiseks vastavalt asendiplaanile.
n	 Anti Alo Lubile ehitusluba Pedajamäe külas Välja-

metsa kinnistul ehitise (suvemaja) püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul 

asuvale ehitisele (mürapiire) kasutusluba.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 

384 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule 

kogusummas 128 eurot.
n	 Määrati ühele isikule hooldajatoetus.
n	 Määrati ühele isikule koduteenus.
n	 Suunati viis isikut tugiisikuteenusele.
n	 Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja las-

teaiatoidu toetus kolmele 3- ja enamalapselistele peredele.
n	 Anti ühele isikule sotsiaaleluruumina üürile korter.
n	 Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 

10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku kor-

raldamise luba 25. veebruaril 2018. a ajavahemikul kell 

20:00 - 20:45 Otepää vallasiseses linnas Tehvandi Spordi-

keskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 11 

isikut.
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise 

eesmärgil Meegaste külas asuva Arula-Urmi tee (tee-

registri tee nr 6080019, tee pikkus 1,806 km, tee laius ca 

4 m) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks 

isiklik kasutusõigus järgmisetele kinnistustele: 1.1 Mee-

gaste külas asuvale Rebase kinnistule (kinnistu registri-

osa nr 616240, katastritunnus 60802:003:0800, pindala 40 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.2 Meegaste külas 

asuvale Rebase Tõnis kinnistule (kinnistu registriosa 

nr 441140, katastritunnus 60802:003:0700, pindala 32,4 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.3 Meegaste külas 

asuvale Rebase Tõnis 1 kinnistule (kinnistu registriosa 

nr 441240, katastritunnus 60802:003:0711, pindala 19,8 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.4 Meegaste külas 

asuvale Sikkamäe kinnistule (kinnistu registriosa nr 

2030840, katastritunnus 60802:003:1940, pindala 14,27 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.5 Meegaste külas 

asuvale Urmi kinnistule (kinnistu registriosa nr 774240, 

katastritunnus 60802:003:0900 pindala 56,96 ha, sihtots-

tarve maatulundusmaa).
n	 Anti Puka alevikus Kooli tn 6 asuva asutusehoone 

ruumid (märgitud asendiplaanil) otsustuskorras Mängu-

kohake OÜ-le (registrikood 14407353, aadress Männimäe 

Kolli küla Otepää vald) tasuta kasutusse.
n	 Anti otsustuskorras mittetulundusühingu San-

gaste Asundused (registrikood 80270765, aadress Valga 

mnt 7 Sangaste alevik Otepää vald) tasuta kasutusse 

järgmised kinnistud: 1.1 Lossiküla külas asuv Lossipar-

gi kinnistu (kinnistu registriosa 2332140, katastritun-

nus 72402:002:0010, pindala 12,49 ha, bilansiline mak-

sumus 1396,15 eurot); 1.2 Lossiküla külas asuv Pargi 

kinnistu (kinnistu registriosa 2362740, katastritunnus 

72402:002:1500, pindala 1,75 ha, bilansiline maksumus 

391,19 eurot); 1.3 Lossiküla külas asuv Tervisespordi 

kinnistu (kinnistu registriosa 2362640, katastritunnus 

72402:002:0048, pindala 7,63 ha, bilansiline maksumus 
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948,77 eurot).
n	 Vabastati Maie Niit Otepää Kultuurikeskuse tee-

nuste eest tasumisest 14. juulil 2018. a toimuva ürituse 

osas.
n	 Määrati SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISE-

KESKUS nõukogu liikmete tasu suurused alljärgnevalt: 

1.1 nõukogu esimees 200 eurot kuus; 1.2 nõukogu liige 

150 eurot kuus.
n	 Moodustati Otepää Kultuurikeskuse, Nõuni 

Maakultuurimaja, Puka Rahvamaja ja Sangaste selt-

simaja varade inventeerimiseks inventeerimiskomis-

jon koosseisus Vello Vou (komisjoni esimees), Kristina 

Reigo ja Monika Otrokova.
n	 Algatati Nüpli külas asuva Piirimäe katastriüksu-

se ja Suur-Poslovitsa maaüksuse detailplaneering.
n	 Keelduti ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse 

määramisest. 

26.02.2018
n	 Peeti võimalikuks jagada Vana-Otepää külas 

asuv Oldremäe katastriüksus (katastritunnus 

63602:001:0014) kaheks katastriüksuseks ning määrata 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aad-

ressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodusta-

tud katastriüksuse plaanidele.
n	 Määrati Tiidu külas asuva Teimaski katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 1990140, katastritunnus 

72402:001:0950, pindala 7912 m², sihtotstarve elamu-

maa) ja Teibasoo katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 

1998940, katastritunnus 72402:001:0920, pindala 21,02 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise 

tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt katastriüksuse 

plaanidele.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 5. veebruari 2018. 

a korralduses nr 2-3/5 „Restu külas asuva Veskiveere 

maaüksuse erastamise tingimuste kinnitamine” järg-

mised muudatused: 1.1 sõnastada punkt 2 järgmiselt: 

“2. Määrata erastatava maa sihtotstarbeks elamumaa 

(001;E).”; 1.2 sõnastada punkt 3 järgmiselt: “3. Erasta-

tava maa maksustamishind on 380 eurot (1000 m² x 0,38 

eurot/m² ja 20 m2 x 0,01 eurot/m²).”.
n	 Anti Timo Tootsile projekteerimistingimused 

Neeruti külas Ojaveere kinnistul abihoone püstitamise 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti SIHTASUTUSELE OTEPÄÄ TERVISE-

KESKUS ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tartu 

mnt 2 kinnistul ehitise (Otepää esmatasandi tervisekes-

kus) püstitamiseks.
n	 Määrati matusetoetus neljale isikule kogusummas 

512 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule 

summas 384 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele 

isikule summas 8,95 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule 

kogusummas 96 eurot.
n	 Määrati sõidupileti alusel õpilase sõidukulu hüvi-

tamiseks 2018. aasta jaanuarikuu eest õpilaste sõidusoo-

dustused seitsmele isikule kogusummas 87,85 eurot.
n	 Seati hoolduse ühe isiku üle ja määrati hooldaja-

toetus.
n	 Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Anti Enn Müürsep’ale taksoveoluba taksoveo 

korraldamiseks Otepää vallas.
n	 Anti Enn Müürsep’ale taksoveo sõidukikaa-

rt sõiduki Škoda Octavia (riiklik registreerimismärk 

344TKM) kasutamiseks taksoveol.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

kuus isikut.
n	 Kehtestati Otepää Gümnaasiumisse õpilaste vas-

tuvõtu tingimused ja kord. 
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Piirimäe katastriüksuse ja Suur-Poslovitsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 19. veebruari 2018. a korraldusega nr 2-3-59 algatada Nüpli külas asuvate Piirimäe katastriüksu-

se ja Suur-Poslovitsa maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Nüpli külas ja hõlmab Suur-Poslovitsa (katastritunnus 
63601:001:0141, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 19,02 ha) ja Piirimäe (katastritunnus 63601:003:1663, sihtotstarve 
maatulundusmaa 100%, pindala 2,65 ha) katastriüksust.

Suur-Poslovitsa katastriüksusest hõlmatakse planeeringualasse ca 6 hektari suurune maa-ala. Planeeritava ala pindala on kokku 
ca 8,65 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine moodustavatele krunti-
dele hoonete ja rajatiste rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine. Planee-
rimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koos-
tamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.1) kohaselt on detailplaneeringu koostamine 
kohustuslik pere-, rida- ja korterelamu maa kruntimisel. Otepää valla üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt on planeeritav 
ala põllu- ja metsamajandusmaa, mis asub hajaasustuses. Elamuehitusel hajaasutuses tuleb järgida Otepää valla üldplaneeringu 
seletuskirja ptk 2.2.1. määratud üldiseid  põhimõtteid ja tingimusi. Kuna tegemist on hajaasustusega, siis on Otepää Vallavalitsus 
seisukohal, et moodustata-
vate kruntide suurused ei 
tohi olla väiksemad kui üks 
hektar (välja arvatud tee ja 
tänava maa krunt, tehnora-
jatise krunt, vms). 

Algatatav detailpla-
neering ei ole vastuolus 
üldplaneeringuga. Võima-
like uuringute läbiviimise 
vajadus detailplaneeringut 
algatades puudub. Täiendav 
info: Kati Kala, kati.kala@
otepaa.ee, 7668048.

Naise hing oma suurte soojade hoovuste ja hooma-
matute keeruliste sügavikega on kui suur soe ookean 
me ümber, millesse me mehed ikka ja jälle magusalt 
upume. Uppuja päästmine pidada uppuja enda asi 
olema, aga ju siis uppumisohtu sattunud eelistavad 
pigem seda naisuse sooja sügavuse vajumist. Erilist 
nõudlust selle armastusest tiine sooja mere randadel 
vetelpäästeteenuse järgi ei paista olevat.

Elu on teinud nii, et naiste kanda on meie ühis-
konnas jäetud väga palju. Ja naised on ka ise enda 
kanda võtnud rohkelt koormat, ise ehk seda märka-
matagi. Naiste roll ühiskonnas on üüratu. Kui naised 
peaks ühel päeval maamunalt lahkuma, siis see 
maamuna ja too, mis selle peal oli, kaob samuti. Ka 
mehed sealhulgas. Sest mis mõtet on elul, Maal ja 
meestel ilma teieta, kallid naised! Maamuna susiseb  
lihtsalt õhust tühjaks ja hakkab elutu-lilleõietu  kivi-
kamakana ümber päikese tiirutama. Et seda ei 
juhtuks, on vaja meil  meestel täita (vähemalt) 10 
käsku:
 Me peame oma naisi austama ja hindama 

ainuüksi seepärast, et nad meil on.
 Me peame oma naisi mõistma ka siis, kui mõis-

tust justkui puudu tuleb.
 Me peame teadma, et pole inetuid naisi, vaid 

on vale vaatenurk ja vale pilk.
 Me peame oskama naisi kuulata ja seda vahel 

ka väga pikalt suutma.

Naised me ees ja me sees

SÜNNID
Adeele Tamm          26. jaanuaril
Joel Ernits            3. veebruaril
Reinhard Toomsalu         11. veebruaril 
Hendrik Vassila          20. veebruaril
Robin Karjus           21. veebruaril

Tähelepanu! 

Otepää Vallavalitsuse lahtiolekuajad:

E-N kell 8.00-17.00
 Lõuna kell 12.00-12.30
R: kell 8.00 - 14.00 (ilma lõunata).

Teade 
Sotsiaaltöötaja Pille Sikk on puhkusel 5.03.2018 
– 9.03.2018 (kaasa arvatud). Sel ajal vastuvõttu 
Sangaste ja Puka teenusekeskuses ei toimu, 
vajadusel saab pöörduda Otepää vallamajja sot-
siaaltöötaja Kersti Tamme poole (tel 51 99 41 23). 

Planeeringuala 
piir (tähistatud 
oranžiga).

 Me peame tarkadena näima seal, kus meilt 
seda oodatakse, mitte seal, kus seda näitamist ei 
oodata.
 Me peame oskama õiges kohas vait olla ja õigel 

aja õiget juttu ajama.
 Me peame teadma, et naistel pole vanust, sest 

naise noorus on eluläbiv.
 Me peame aru saama, et naised on meie meeste 

lunastus me pattude eest ja ühtlasi  ka meie järje-
kordne patt, mida  me ise neile lunastama peame 
(kingid, lilled, teater jne…).
 Me peame oskama ja suutma oma naissugu 

armastada, sest nii on seatud.
 Me peame tähistama Naistepäeva, sest see on 

ka meestele püha. Ja kui me selle ära peaks unusta-
ma, siis meile alles seatakse.

Kallid Naised! Käesolevaga ja edaspidi ning suure-
mas osas igavikust olgu te tänatud, hoitud ja armas-
tatud! Mis meil oleks ilma Teieta? ja kui midagi ka 
oleks , oleks see mõttetu, sest Teid ju poleks!

Kaunist naistepäeva kõigile!

Vallavanem KAIdO TAMbeRg
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Valgamaa Teenetemärgi pälvis Karl Mõts Otepää valla 
teenuskeskuste lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 

(ENDINE PUKA VALLAMAJA, 
PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)

Lahtiolekuajad: E, T, N, R 9.00-13.00, 
K 13.00 -17.00 üldtelefon: 766 8443.

Teenuskeskuse juht: Lea Madissov, tel. 
766 8443. 
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee.

Teenuskeskuse majandusspetsialist 
Kalev Mekk, tel. 516 4931. E-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee.

Teenuskeskuse sekretär-asjaajaja Lea 
Treesi vastuvõtuajad: E-T 8.00-16.00. 
E-post: Lea.Trees@otepaa.ee.

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikk, vastu-
võtt Puka Teenuskeskuses kolmapäeviti 
09.00-13.00.

Hooldustöötaja Evelin Petter, 
tel. 5308 3023. 

SANGASTE TEENUSKESKUS 

(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, 
VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)

Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi 
vastuvõtuajad: K-N 9.00-16.00. 
Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766 8040.

Teenuskeskuse juht Priit Arengu vas-
tuvõtuajad: K: 8.00-16.00. E-post: Priit.
Areng@otepaa.ee, 
tel. 502 2316.

Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vastu-
võtuajad 10.00-16.00 E-post: Peeter.Auna-
pu@otepaa.ee, tel. 5811 5200.

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vas-
tuvõtuajad T: kell 9.00-16.00. Muul ajal 
kohtumine telefoniteel eelnevalt kokku-
leppida. Tel. 76 68 046; 52 47 930. E-post: 
Pille.Sikk@otepaa.ee.

Majandusspetsialist Rein Areng tel. 516 
0163, E-post: Rein.Areng@otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS 

(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

Info: Kalev Lõhmus, tel. 513 9071. 
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee.

Sotsiaaltööspetsialist Pille Plinte vastu-
võtt reedel kell 9-12 ja 13-18 Nõuni raa-
matukogu arvutiruumis (sisenemine kul-
tuurimaja poolsest uksest).
Info: Pille.Plinte@otepaa.ee.

Valgamaa Teenetemärk on maakondlik autasu, 
millega autasustatakse isikuid Valga maakonnale 
osutatud eriliste teenete või väljapaistva saavutuse 
tunnustamiseks. Maakonna autasu andsid üle 23. 
veebruaril Otepää Kultuurikeskuses Otepää Vallavo-
likogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido 
Tamberg. 

Karl on tagasihoidlik mees, kes räägib vähe, aga 
teeb palju. Ta on pärit Otepää piirkonnast ja kogu 
oma elu siin veetnud, sestap teavad ja tunnevad Karli 
pea kõik inimesed. 

Tema ettevõttes, 1991. aastal asutatud Techne Töö-
kojas, on ametis 22 inimest. Ettevõtte juhina usaldab 
ta inimesi ja annab neile võimaluse tegutsemiseks. 
Tema ettevõtte missiooniks on olla toeks inimestele 
ja ettevõtetele kelle eesmärgis on elada ja parandada 
enda elamis ja töötamis tingimusi Otepää regioonis.

Tal on säravad ja julged ideed ja ta viib need ellu. 
Muuhulgas on ta kogukonna heaks käivitanud 
väikese taluturu, kus kohalik rahvas aiasaadusi osta 

Seoses Otepää vallas kehtivate üldplaneeringute (Otepää ja endised Sangaste, Puka 
ja Palupera vallad) üle vaatamisega, 
 kutsub Otepää Vallavalitsuse planeerimisteenistus kõiki huvitatuid koosolekutele, et ühes-
koos rääkida senisest planeerimis- ja ehitustegevusest. 

Koosolekul soovime rääkida nii positiivsetest kui ka negatiivsetest kogemustest seoses üldplanee-
ringutega ja seal sätestatud tingimustega. Ootame kõiki koosolekutele oma arvamust avaldama! 

Koosolekud toimuvad:
 12. märts kell 17.00 –  Nuustaku Rantšo (Pedajamäe küla),
 13. märts kell 17.00 –  Sangaste seltsimaja (Sangaste),
 14. märts kell 17.00 –  Nõuni maakultuurimaja (Nõuni küla),
 15. märts kell 17.00 –  Puka rahvamaja (Puka.) 
Kehtivate üldplaneeringutega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuse planeerimisteenistuses 
(Lipuväljak 13) ja valla veebilehel aadressil: http://www.otepaa.ee/kehtivad-uldplaneeringud. 

Täiendav info: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

Head vallakodanikud, vaatame koos üle planeerimis- ja ehitustegevuse!

Head linnaelanikud! Tuletame meelde, et 
Otepää linnas asuvatesse prügikonteine-
ritesse on lubatud panna vaid pakendeid 
(kollased konteinerid) ning paberit ja pappi 
(sinised konteinerid). 

Nende prügikonteinerite tühjendamist 
korraldab ETO (MTÜ Eesti Taaskasutus- or-
ganisatsioon), kes kogutud jäätmed taas-
kasutusse suunab. ETO teeb seda TASU-
TA. Kui konteineris on muud olmeprügi, 
siis selle tühjenduse peab tellima omava-
litsus. Tühjendus tuleb kinni maksta valla 
eelarvest. Samuti on tellimisjärjekorrad 
pikad, ning ooteaja jooksul saab konteiner 
täis ja prügi pannakse konteineri kõrvale, 
mis omakorda risustab linnapilti.

Siit palve – avalikesse konteineritesse 
palume panna ainult selleks ettenähtud 
jäätmeid! Konteineri kõrvale prügi panemi-
ne on rangelt keelatud! Vastavalt Otepää 
valla heakorra eeskirjale on vallavalitsusel 
õigus heakorraeeskirjade rikkumise eest  
karistada rahatrahviga kuni 100 trahvi- 
ühikut.

Hoiame oma linna puhtana!
Otepää Vallavalitsus

ja müüa saab. Lisaks sellele organiseerib ta ka koo-
litusi ning ühiseid lõbusaid üritusi. Karl on söakas 
kogukonnaliige, kes seisab maainimeste huvide eest. 
Karlile teeb muret, et noored lahkuvad maalt ning et 
külad muutuvad lihtsalt suvilakohtadeks, kus inime-
sed lihtsalt ööbimas käivad.

Karli visadus ja hoolivus pole jäänud tähelepa-
nuta – eelmisel aastal valiti ta teistkordselt Otepää 
valla volikokku, kus talle loomuomaselt veab maaelu 
komisjoni. 

Karl on abielus Kaja Mõtsaga ning peres on 
suureks kasvanud kaks last – Reet ja Toomas. Aktiiv-
se ja ettevõtliku mehena hindab Karl kõige enam 
perega veedetud ühist aega. Koos külastatakse erine-
vaid spordiüritusi ja käiakse matkamas.

Karl on südamlik ja huumorisoonega mees, kes 
tegutseb põhimõtte järgi – kus viga näed laita, seal 
tule ja aita.
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Otepää valla kirjakandja Liia Piho pälvis riikliku teenetemärgi Valgetähe medali.
Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid andis teenetemärgid üle 21. veebruaril 
Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Fotol: president Kersti Kaljulaid ja Liia Piho. 
Foto: Vabariigi Presidendi kantselei.

Prügikonteinerite tühjenda-
misest Otepää linnas

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel toimusid nii Võ-
rukaelas kui Pähklikeses pidulikud aktused. Mõlemal 
neist oli ka midagi tavapärasest erinevat: Võrukaelas 
esitati omapärast balletti, Pähklikesed vaatasid fo-
tosid Varjupaikade MTÜ Valga loomade varjupaiga 
elanikest. 

Võrukaela aktusel tantsisid Maru-Mürade koolimi-
nejad Arvo Pärdi muusikale loodud balletti. Esitlus 
on osake üleriigilisest kampaaniast „Eesti tantsib,“ 
mille idee seisneb selles, et iga huviliste grupp õpib 
selgeks ühe tantsu, filmib oma esitlust ja laadib 
selle internetti. Eesmärk on panna kogu Eesti jalga 
keerutama. Maru-Mürade esitlus, mida juhendas 
liikumisõpetaja, on leitav Eesti Rahvusringhäälingu 
kodulehelt. 

Varjupaiga loomadele keskendumise põhjuseks oli 
jaanuaris alguse saanud aktsioon, millega kogusid 
Pähklikesed annetusi varjupaiga loomadele. Kingitus 
toimetati varjupaika 20. veebruari hommikul, mil 
hakkasid piirilinna suunas sõitma majandus- ja õp-
pealajuhataja, Lepatriinude Grettel ja Mesimummide 
Oliver (pildil). Viimane teatas enne autosse istumist, 
et läks eelmisel õhtul varakult magama soovides olla 
varjupaiga külastuseks võimalikult ergas.

Varjupaiga juhataja sõnul pole neile varem sellist 
kingitust tehtud. Annetuste üleandmisele järgnes 
tutvumine varjupaiga asukatega. Kassimaja elani-
kud käitusid külaliste saabudes igaüks omamoodi: 
kes tukkus edasi, kes asus tähelepanu võitma, kes 
jätkas poolelioleva lõunatamisega. Koeramaja, mille 
eesmärk on anda sooja väikest kasvu koertele, oli 
külastuse hetkel koduks kahele kutsule. Juhataja 
rääkis lugusid sellest, kuidas konkreetsed õuekoerad 
varjupaika sattusid ja missuguste iseloomudega 
varjupaiga elanikud on. Pähklikesed tänavad kõiki, 
kes andsid kingitusse oma panuse! 

Nii jäävadki Eestimaa 100. sünnipäeva tähistami-
sest lasteaia jaoks enim kõlama Võrukaelte osavõtt 
tantsuaktsioonist „Eesti tantsib“ ning Pähklikeste 
heategu varjupaiga loomadele. 

Otepää lasteaia õppealajuhataja MeRIKe KASe

Tants ja heategu – Otepää 
lasteaia kingitused 
juubilarile



8. märts  20184
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Meditsiinialased mälestused seoses Otepää vana haiglaga 

Otepää Linnahaigla avati perekond Jalvistele 
kuulunud eravalduses 29. jaanuaril 1945. Haigla 
ruumide, varustuse ja personali organiseerija-
teks olid arst Eduard Uuemaa ja velsker Elmar 
Ruusna.

Minule avanes võimalus asuda siia tööle 1965. 
aastal medõena. Peaarstiks oli tollal noor kirurg 
Avo Leiman. Majas oli sünnitusosakond kuue 
voodiga ja kahel korrusel palatid 35-le haigele, 
lisavooditega koos 40 kohta. Raviarstina toimetas 
andekas dr. Elma Pilve, kelle teadmised medit-
siinis olid imetlusväärselt laiad. Üks kolmandik 
haigeid olid lamajad.

Meie, valveõed, olime kõik noored, mõned 
aastad üle 20-ne. Valvekord tähendas 24 tundi 
tööd. Valves oli üks arst, ämmaemand, üks auto-
juht, üks õde ja üks sanitar. Tohter ja autojuht val-
vasid kodus. Keskastme meditsiinitöötaja palk oli 
väike, et pere ära toita, töötasime mitme kohaga. 
Puhkuse ajal tuli asendada üksteist. Tegutsesi-
me ka esmaabipunktina, kuhu sai abi saamiseks 
pöörduda, kui ambulatoorium oli suletud.

Austusega meenutan tolleaegseid hoolsaid 
sanitare. Olime kui üks pere ja nemad meie 
vanemad. Haiglat köeti ahjudega. Veel asus selles 
armsas vanas haiglas laboratoorium ning protse-
duuride toa kõrval füsioteraapiaruum. Põhilised 
ravimeetodid oli kvartslambid, kupud ja parafiin-
hooldus, mida tegid vajadusel ka valveõed. Toit 
haigetele valmistati I korrusel asuvas köögis.

Tolleaegsed autojuhid ei olnud pelgalt autoju-
hid, vaid abistasid meid nii süstlanõelu teritades, 
palatitest lahkunuid alla keldrisse transportides, 
hapnikupatjadega varustades, jne. Polnud meil 
midagi ühekordset: süstlaid-nõelu keetsime, tilga-
süsteemid, sondid olid kummist. Öösel, kui haiged 
magasid, täitsime suuri trumleid sidumismaterja-
lidega, mida kuumutati autoklaavis. Keetsime nii, 
et kummi- ja rohuhais käis üle pea. Kõike pidime 
säästma ja töötama kokkuhoidlikult.

Personali ei säästnud aga keegi. Rasedana ei 
vabastatud öövalvetest, matusetoetust tol korral 
polnud ette nähtud. Õdedel telefone kodudes ei 
olnud ja emapalka samuti mitte.  Peale dekreet-
puhkust läksime tööle. Viiekuuselt viisime lapsed 
lastesõime, tookordne lapsekasvatus nägi ette, 
et lapsi ei tohi hellitada ega süles hoida. Vabadel 
päevadel, kevadel ja sügisel oli kohustus abistada 
põllumajandust – olla šeffideks.

1970. aasta lõpul - 1971. aasta alguses likvideeri-
ti sünnitusosakond, 1. jaanuaril 1972. aastal moo-
dustati uus üksus − kiirabi. Eraldi kiirabiruume ei 
olnud. Kui kiirabitöötajad olid kohal, polnud val-
veõel tarvis kiirabi vajajaid teenendada.

Muutus ka haigla töökorraldus. Valveõele 
lisandus äripäevadel protseduuride õde. Haigla 

keldri aknad olid tänava ääres, kust lume sulades 
ja suurte vihmadega jooksis vesi ajahammastest 
puretud akendest sisse. Sellest sai alguse hallituse 
vohamine keldrikorrusel. 

Vajadus suurema haigla tarvis tingis maja 
laiandamist. Algas haigla kapremont, mis vältas 
mitu aastat. Ajutiselt toimis haiglana ja kiirabi-
punktina vana lasteaed. Lasteaed oli kolinud 
uude majja Pühajärve teele.

1976. aastal asus Otepää haiglat juhtima dr. 
Kaja Aidla. Haigemaja oli saanud juurdeehitu-
se. Isegi välisuks oli muutunud asukohta. Eraldi 
olid nüüd kiirabiruumid, puhketoad, isolaator, 
haigete vastuvõtutuba, majandusplokk, keskkü-
te. Paranesid personali töötingimused. Palatid 
olid kõik II korrusel, jäänud olid vaid äravajunud 
voodid ja kanderaamid. Igal kevadel õitses haigla 
aias vana paradiisiõunapuu ja ploomipuud. Ühel 
päeval seisis aga buldooser aias ning juuris välja 
meie ilusa suure õitsva õunapuu tehes ruumi 
„veteranide“ polikliiniku ehitusele. Kogu see 
õitsev aed ja meie noorus olid korraga haihtu-
nud. Hinges pisarad, seisime akna juures leinas. 
Kurb oli ka vaadata, kuidas viimaseid elupäevi 
veetis selle haigla asutaja Elmar Ruusna.

Polikliinik valmis aastal 1988 ja ühendati 
tunneli kaudu haiglaga.

Tänu dr Aidla ning Otepää ja Vihti valdade 
sõprussidemetele suunati mind 1990. aastal 
Soome Nummela Tervisekeskusesse töökoge-
musi saama. 27. juulist septembrini  töötasin seal  
medõena nii haigla osakonnas kui ka polikliiniku 
poolel. See, mis ma kogesin ja nägin, oli kui  öö ja 
päev võrreldes meie haigla ja Eestiga. Septemb-
ris, enne tagasisõitu, läksin Helsingis toomkiri-
kusse, süütasin küünla ja soovisin, et mu vaene 
kodumaa saaks vabaks ning et kord ja elatustase 
tõuseks Soome tasemele. Oli veel niinimetatud 

nõuka aeg. 
Töötasin hiljem mõned suved puhkuse ajal 

Soomes, mainekas Vihti vanadekodus, mis oli 
eraettevõte. Soome asutuses tulid uuendused kõi-
gepealt arutusele õdede ja hooldajate ette lauale, 
kus õed ja hooldajad said oma arvamusi ja ette-
panekuid teha. Seejärel järgnes arutelu osakonna-
juhatajatega ning alles siis läksid uuendusettepa-
nekud juhtkonda. Meil Eestis oli nii, et käsk tuli 
ülevalt alla. Olgugi, et ma olin võõramaalane ja 
ajutine töötaja, kuulati ka minu arvamust.

Nüüd langeb Otepää südalinnas rusudeks 
vana haigla, mis on aastaid seisnud tühjana. Või-
muvõitluse, tuulte, pööriste kants, vineeriga-ak-
nad-kinni-löödud kummituste maja. Maja, mis 
oli sünnist surmani täis valu ja vaeva, armastust 
ja missioonitööd. 

2001. aastast asutust Otepää haigla ei eksistee-
ri. Oma hiilgeaegadel andis see tööd umbes 70-le 
inimesele. SA Otepää Tervisekeskus on äriette-
võte, mida juhib nõukogu.

Ees on kevad, uued lootused, uued majad. 
Loodame, et ehitatavasse uude Otepää Tervise-
keskusesse avatakse esmaabi punkt, kuhu on või-
malik pöörduda abi saamiseks, kui Tartu kiirabi 
tuiskab mööda Lõuna-Eestit ja perearsti kabineti 
uksed on suletud.

MAlle KAldA 
(aastatel 1965 – 2000 haigla ja polikliiniku õde 

ning töötajate usaldusisik)

Nii kõrges eas, eks ole – teel hauda – kas on siis 
mulle veel teisi teid? 
Ka kaasa puhkab nüüd hauavilus ja küllap ta juba 
ammu seal all on unustanud, et oli kord ilus, et elu 
täis armastust oli meil.  /Voltaire/

Mõistus on nagu langevari, mis töötab hästi vaid 
siis, kui ta on avatud.  /Dalai-Laama/

Otepäälanna Elsa Susil täitus 26. veebruaril 75 elu-
aastat. Elsa Susi teavad kõik kultuurilembesed linna-
elanikud – ta laulnud mitmetes ansamblites ja võtnud 
aktiivselt kultuurielust osa. Otepää piirkonna inimes-
tele on Elsa aga rohkem tuntud pikaaegse ja Otepää 
ainukese raamatupoe Varamu perenaisena. 

Otepää raamatupood alustas tegevust 1948. aas-
tal. Esimene poe juhataja oli Maimu Kikerpill, 1950. 
aastast Ella Aidak ja 1964. aastast Elsa Susi. Otepää 
raamatupood Varamu sulges uksed 2013. aastal ning 
üsna pea avas seal oma uksed kohvik Elsa, mis te-
gutseb siiamaani.

Elsa Susi käisid õnnitlemas Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala, Otepää Kultuuriasutused 
juhataja Jorma Riivald ja kultuurispetsialist Valdur 
Sepp. 

MONIKA OTROKOVA

Elsa Susi pidas juubelit

Elsa Susi ja vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala.

Tänavune vastlasõit toimus aedlinlastel juba nel-
jandat korda, eelmisel aastal jäi see lumepuudusel 
ära. Mina osalesin esimest korda. Vastlaliug lasti 
pargisoleval kelgumäel. Esialgu tundus osavõtt ke-
sine olevat, kuid pikapeale tuli siiski päris paras hulk 
rahvast kokku. Pikemat liugu ei mõõdetud, kuid selle 
eest pakuti kuuma teed ja hiljem kutsuti kõik osale-
jad vastlasööke sööma. Liug sai lastud ja kõht täis 
söödud. 

Otepää aedlinna seltsing tänab korraldajaid ja kõiki 
osalejaid.

KRISTO

Aedlinna vastlad

27. veebruaril toimus Sangaste Seltsimajas Valga-
maa Partnerluskogu kohtumine Sangaste kandi 
rahvaga, et arutada piirkonna tulevikuvajadusi 
ja mõtteid. Partnerluskogu soov oli teada saada 
kohalikke ideid ja algatusi ning sedagi, kuidas 
LEADER toetuste strateegia neid ideid saaks 
toetada.

Oma muljeid Sangaste kogukonda elama tule-
misest rääkis Marju Varblane, kes Eestis laiemalt 
tuntud rahvaliku muusika vallas erinevates bän-
dides kaasa lüües ja üle 10 aasta rahvamuusikat 
lastele õpetades. Täna on Marju leidnud südame-
lähedase ja inspireeriva kodukoha just Sangastes, 
kus koos elukaaslasega arendatakse permakul-
tuuri viljelevat talupidamist, mis lühidalt tähen-
dab seda, et maksimaalselt püütakse hakkama 
saada ilma kõrvalise abita alates toidu kasvata-
misest kuni kõige eluks vajaliku meisterdamise-
ni. Plaan on edendada ka sellise mõtteviisiga ela-
musturismi. Marju on väga aktiivne ja särasilm-
ne ning suutnud üsna edukalt 2-3 aastaga meie 
kogukonda sulanduda. Maal elamise edukus seis-

nebki üheltpoolt ise hakkamasaamises aga teiselt 
ka tugevates kogukonnasidemetes.

Kohalviibijad esindasid läbilõiget meie kogu-
konnast. Kohal oli nii vanemaid kui nooremaid, 
nii kultuuri kui ettevõtluse taustaga, aga ka kogu-
konna uuemaid ja juba kauaaegseid liikmeid. 

Kõlama jäi Sangaste piirkonda teistest eristav 
ja positiivset tunnet tekitav trend, milleks uute 
perede tulek meie kogukonda või juba omade 
tagasitulek kodukanti. Seda peegeldab lasteaia-
kohtade täituvus ja elamispindade nõudlus. Ini-
mestele meeldib, et meil on olemas korrastatud 
ilme, hea maine ja kõik eluks vajalikud kogu-
kondlikud teenused, nii toidu kui tööstuskau-
pade kauplused, toidukohad, iluteenused aga 
ka võimalus osta toidukraami otse taludest (sh 
toimiv taluturg). Loomulikult saab kõike alati 
veelgi paremaks arendada, mis ei takista olemast 
tänulik selle eest, mis on olemas ja hästi. 

Arutelude käigus tekkiski palju uusi ideid ja 
suundi, kuidas olemasolevat ja uut kogukonda 
paremini ühte liita, kooskäimist tihendada, koos-

Sangaste kandi rahvas piilus tulevikku koos Valgamaa Partnerluskoguga

tegemist, koosolemist ja ühistunnet arendada 
ning Sangaste kandi head nime au sees hoida. 
Selleks, et ideed saaks ka ellu viidud, otsustati 
algatada Sangaste Teotahteliste Inimeste Kogu 
või Koda, mis hakkaks toimuma kokkulepitava 
sagedusega ja kus osalemine on avatud kõigile, 
kes tahavad kodukandi arengule kaasa aidata. 

Kõik suured asjad koosnevad väikestest, nii 
nagu iga tuhandemiiline teekond saab alguse 
esimesest sammust! Seega pole olemas tühi-
selt väikseid asju – kõik head mõtted ja teod on 
olulised! Esimene selline kohtumine on planee-
ritud toimuma 20. märtsil Sangaste Seltsimajas. 
Täpsem info saab avaldatud Omad Sangastekad 
Facebooki lehel, mis on osutunud hetkel kõige 
vahetumaks kogukondlikuks infokanaliks.

Üks vana iidne idamaade tarkus ütleb, et kui 
tahta teada, mida tulevik toob, siis vaata, mida sa 
praegu teed ja mõtled! Nii ongi Sangaste kandi 
rahvas otsustanud mitte viriseda vaid ise oma elu 
ja olemist kujundada!

RANdO UNdRUS

Sangaste Apteegi lahtioleku ajad

Alates 7. märtsist on apteek avatud:
 E, R: 9.00 – 15.30
 K: 12.00 – 18.00

Otepää AMS-i mesinike teabepäev 

toimub 11. märtsil kell 10.00 J. Hurda tn 5.
Teemad:  
1. Mesindussaadused inimese hüvanguks.  
 Lektor Astrid Oolberg
2. Nõrkade perede järeleaitamine ja uute perede 
loomine. Lektor Tõnu Hiiemäe

Info telefonil: 5226235.
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KultuuriKalender

EESTI VABARIIK 100 OTEPÄÄ VALLAS
SÜNDMUSED

10. jaan.-28. aprill   Pühajärve Raamatukogu, raamatu-
 sündmus ,,40 tundi ettelugemist,, Pühajärve kooli 

õpilastele. 
 ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ühine kingitus. 
11. märts 19.00        Otepää Kultuurikeskus – teatrietendus.                              

Heino Kiik ,,Maria Siberimaal“ – näitetrupp Atina. 
 Lavastaja Anita Pavlova.
 Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
17. märts kell 17.00 Tehvandi hüppetorni jalamil Valgamaa 

tantsupidu.
24. märtsil 12.00      Otepää Kultuurikeskus, mälumäng 
 ,,Eesti 100“. Otepää Raamatukogu korraldatav paaris-

mälumäng.
Aprill 2018     Pühajärve Põhikool , istutamistalgud                             
 ,,Eesti 100 tamme“. 2013. aastal kasvama pandud 

tammetõrudest on kasvanud  pisikesed puud.  Aeg on 
küps kinkida need Eesti Vabariigile.

NÄITUSED   

7. veebruarist          Otepää Gümnaasiumi raamatukogu,
 “Eesti Vabariik 100 – XX sajandi raamatud” – raama-

tunäitus.
12. veebruarist        Otepää Gümnaasium,  kooli õpilaste 

kunsti-, käsitöö- ja tööõpetuse näitused. 
 15. veebr.-15. märts  Pühajärve Raamatukogu, ,,Minu 

Eesti“ – raamatunäitus  
12.-28. veebr.            Otepää Linnaraamatukogu lasteosa-

kond,  ,,Minu kodu“ –  lastejoonistused
19.-28. veebr.            Otepää Linnaraamatukogu,
 ,,Meie Eesti“, – raamatunäitus.
23. veebr. – 23. märts Puka raamatukogus näitus „100 salmi 

sünnipäevaks“. 
12. veebruarist Otepää Kultuurikeskuses näitus „ “, külastada 

saab ürituste ajal.

EV 100 24. veebruaril Arula 
külas

EV 100 − seda kordumatut sündmust tuleb tähistada. Palju õnne, 
kallis juubilar! See on meie kõigi pidu.

EV 100 puhul tuli Arula külarahvas Vanamõisa ja Kuutse vahe-
lisele põllule, et kargel pidupäeva hommikul paaris olevate hei-
napallide taustal pilti teha. Hiljem saabus veel rahvast ja igaühel 
lipp kaasas, kõik nad leidsid omale sobivad 00-id.

http://arulakyla.blogspot.com.ee/

Luuleread juubeliks

OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES
lisaks ülaltoodutele

9. märtsil  Rakvere Teatri lasteetendus „PÄÄSTAME EMA“  
jääb ära.

15. märtsil kell 19 Ehateatri (Viljandi) etendus „Mats Von 
Kartofel“. Dajan Ahmedi lõbusasisuline näidend. 

 Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
29. märtsil kell 19 Rakvere Teatri komöödia „Astuge 
 edasi“.     Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil 

Piletimaailmas ja Otepää Turismiinfokeskuses.
12. aprillil kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond 

„Kaunimad 25 aastat me elus“. 
 Piletid müügil Piletilevis.
14. aprillil kell 19 Teatritrupp Karakter (Rakvere) etendus 

„Igaühele oma“. Komöödia kahes vaatuses.
27. aprillil kell 19 Vana Baskini Teatri tragikomöödia  

„Öökuninganna“.
 Osades: Helgi Sallo, Roland Laos, Raivo Mets/ Eero 

Spriit/ Allan Kress. 
 Pilet 16/14 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää 

Turismiinfokeskuses.

Puka raamatukogu kutsus elanikke välja mõtlema ja kirja 
panema neljarealisi salme Eesti 100. sünnipäeva puhul.
Nüüd on salmid koos ja raamatukogus kõigile tutvumi-
seks-lugemiseks. Kõige noorem osaleja oli 4-aastane ja 
kõige vanem 72 ja poole aastane. 

Kirjapandud ridadest võib leida üllatavalt vahvaid mõt-
teid ja soove. Kui keegi veel ettevõtmisest ei teadnud ja 
soovib oma mõtteid raamatukokku saata – tehke seda 
kindlasti. Vabariigi juubeliaasta ju kestab!

Tänan omalt poolt kõiki, kes osa võtsid – nii väikseid 
kui suuri sõnameistreid!

Suur aitäh õpetajatele ja  kasvatajatele, kes lapsi ju-
hendasid!

eNe MARKOV
Puka raamatukogu

Otepää Kultuurikeskused 

võtab tööle 

loomejuhi
Töö kirjeldus:
• loob ja arendab valdkonna koostöövõrgustikke ja hoiab 
neid töös;
• koostab kultuuriruumi sündmuste nädala-, kuu- ja 
aastaplaanid;
• tegeleb huviringide ja kultuurimajade sisutegevusega;
• planeerib, juhib, lavastab kultuurisündmusi lähtuvalt 
kohalikust kultuuriruumist ja traditsioonidest;
• teeb ettepanekuid kultuuritegevuse arendamiseks.

Nõudmised kandidaadile:
• kultuurialane kõrgharidus;
• orienteerumine kultuurivaldkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus 
suhtlustasandil;
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime;
• hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• hea esinemisoskus;
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
• sõbralikku kollektiivi;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalus antud vald-
konnas.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 19.03.2018.a oma CV ja kaaskiri 
teemal „Minu õnnestunud kultuurisündmus“ (üks A4) e-posti 
aadressile: jorma.riivald@otepaa.ee. 
Lisainfo tel: 58454870.

MTÜ Karukäpp 

töötoad 13. ja 27. märtsil kell 18 
vallamaja III korrusel ruumis 308.

Info tel 515 3248

20. märtsil kell 12.30 

Pühajärve Põhikooli saalis
külas kirjanik ja folklorist

REELI REINAUS,

kes tutvustab oma raamatuid ja loometeed.
Raamatunäitus.

Korraldab Pühajärve Raamatukogu

Otepää Kultuurikeskuses 
18. märtsil kell 11-15

TERVISEKULTUURI PÄEV

Organismi puhastus ja veresoonte tervis. Kaasaegne 
kvanttehnoloogia valu vastu. Mineraalid ja mikroelemen-
did ilu ja tervise teenistuses. Meridiaanide võimlemine. 
Nõustamine ja kapillaaride uuring. Massaaž.
Päeval osalemine tasuta. Individuaalvastuvõtt lisatasu 
eest. 
Korraldaja: MTÜ Otepää Kinnaspunkt
Lisainfo: Vello Iir, tel. 5054549

On sünnipäev tore päev...

Sünnipäev on ikka tore päev, eriti veel siis, 
kui sünnipäevalaps Eesti saab 100 aasta-
seks. Võtsime meiegi Nõunis Otepää valla 
üleskutse vastu ja meisterdasime kultuuri-
maja ette jäälaterna sünnipäeva ootust hel-
gemaks muutma. 

24. veebruar, pidupäev, möödus sün-
nipäevaks ettevalmistusi tehes. Mõni käis 
Otepääl kirikus, kuulas jumalateenistust, 
sai osa imermsast kontsertetendusest, 
mälestas Vabadussõjas langenuid ja soovis 
sooja puljongit rüübates sõbrale ilusaid sün-
nipäevasoove. Mõni toimetas kodus, seadis 
sammud suusa- või kelgurajale, hakkis kar-
tulisalatit, pani vorstid grillile – sünnipäeva-
peo ettevalmistused käisid igas Eesti kodus.

Kel oli aega, liitus üleskutsega pildistada 
kell 13 Eesti elu. Meie olime sel ajal Pärdu 
talus hobustega uhket saanisõitu tegemas. 
Talu ise on ka ajaloolise tähtsusega, sest just 
selles talus käisid eelmise sajandi alguses 
kokku kohalikud taluperenaised oma sil-
maringi laiendamas. 

Kell kolm aga saime kokku kultuuri-
majas, sest kolmsada küpsist ootas sajaks 
tükiks küpsisetordiks saamist. Tort sai uhke, 
uhked olid nii väikesed kui ka suuremad 
torditegijad. Ja mis peaasi, kõik said tege-

misel käed külge lüüa. Ühisfoto tordiga ja 
igaühe torditükiga foto jääb kindlasti tore-
daks mälestuseks. Aitäh sulle Paul. 

Ka fotole jäi tükike eelmise sajandi 
ajalugu ehk taustaks olev lipp on pärit Tüki 
talust, peidetuna nõukogude ajal kušeti sees 
olevas peidikus ning taasiseseivunud Eestis 
jälle aukohale tõstetud. Ning egas midagi, 
tort ning Elerin ning Tristan autosse ja torti 
külakostiks viima! Pühapäeva õhtuks oli tort 
otsas ja rõõmu oi, oi kui paljudega jagatud 
ning ise ka palju rõõmu vastu saadud. 

Näiteks Vana-Otepää külas sa pai teha 
ülinunnule kutsule, Otepääl imetlesime 
Päivi eriti uhkeid eesti rahvusvärvides jää-
laternaid, Räbi külas saime maitsta torti, 
mille retsept pärines aastast 1936 jne. jne. 

"Vahva, et saime nii palju rõõmu val-
mistada," arvasid lapsed. Ja neil oli õigus, 
jagatud rõõm on kõige suurem rõõm.Kui 
lisada rõõm imeilusast, kuigi ülikülmast 
Eestimaa ilmast ja soojast Cätlin Mägi ning 
MeisterJaani parmupillikonserdist Nõunis 
või siis Valgamaa memme-taadi tantsupeost 
Alal, kus lustis ka meie maja tantsurühm 
„Pääsusilmad“, ongi rõõmu rohkem kui 
küllaga!

MARIKA VIKS

Otepää Naisselts ja Otepää Vallavalitsus kustuvad kõiki 
käsitöömeistreid ja kunstihuvilisi kaasa lööma Otepää 
valla aasta ema ja Otepää valla aasta isa meenekonkursil. 
Meene antakse üle aasta emale või isale Otepää Naisseltsi 
poolt korraldataval emadepäeva/isadepäeva üritusel. 

Konkursile on oodatud omanäolised, huvitavad ja eri-
pärased esemed, mille valmistamisel on kasutatud ko-
dumaised ja koduvallaga seotud materjale, motiive ning 
sümboolikat. Meene soovituslik hind on kuni 55 eurot. 

Meenekonkursi auhinnafond on 300 eurot, konkursi-
komisjonil on õigus välja anda eripreemiaid.

Konkursil võivad osaleda: 
nii füüsilised kui ka juriidilised isikud;
konkursile esitatavate meenete hulk isiku kohta ei ole 

piiratud.
Konkursitöid saab esitada kuni 02.04.2018 Otepää valla-

valitsusse (Lipuväljak 13, Otepää). Koos tööga esitada kin-
nine ümbrik, millel märgusõna ja töö nimi. Ümbriku sees 
on autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja vabas 
vormis esitatud meene lühikirjeldus (koos töö nimega). 
Meenete kasutusõigus jääb ainult Otepää Naisseltsile ja 
Otepää Vallavalitsusele. NB! Hindamisele kuuluvad ainult 
esemed, mitte ideekavandid.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Naisselts ja Otepää 
Vallavalitsus kuulutavad 
välja meenekonkursi
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Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailma-
meistrivõistlused toimusid Otepääl

Laskesuusatamise noorte ja juuniori-
de maailmameistrivõistlused toimus-
id Otepääl 26. veebruarist 4. märtsini. 
Kokku võttis võistlustest osa 34 riiki 
enam kui 350 sportlasega. Pikad võistlus-
päevad pakkusid nii sportlastele kui kaa-
saelajatele rohkelt emotsioone. Sai näha 
nii õnne- kui ka pettumuse pisaraid, kuid 
kõige enam oli näha noorte tuleviku-
tähtede silmades sära, kui neile riputati 
kaela medalid. Kokku toimus Otepääl 
16 võistlust, millest täpselt pooled noor-
meestele ja pooled tütarlastele.

Võistluste korralduskomitee esimees, 
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni 
president Aivar Nigol: „Võistluste taga-
siside on olnud äärmiselt positiivne nii 
kodunt kui ka rahvusvaheliste alaliitude 
poolt. Kõik soovivad siia tagasi tulla!

Võistlusi kanti üle eraldi Venemaal, 
Poolas, Tšehhis, Ukrainas ja Prantsus-
maal ning ka Eurospordi vahendusel üle 
kogu maailma. Ilm soosis meid, maailma 
jõudsid maalilised pildid Otepääst ja 
Tehvandilt. Korraldajad andsid endast 
parima, tehniline korraldus oli laitmatu. 

Tänann kõiki korraldusmeeskonna 
liikmeid, toetajaid, sponsoreid ja partne-
reid ning Tehvandi Spordikeskust. 

Erilised tänusõnad Eesti Rahvusring-
häälingule.“

20. veebruaril toimusid Valgamaa koolinoorte 2018. a 
sisekergejõustiku meistrivõistlused U14(C) ja U12(D) 
vanuseklassile. Otepää vallast osales võistlustel U12 
vanuseklassis 2 sportlast: Elin Hainsalu Puka Kesk-
koolist ja Sten-Erik Iir Otepää Gümnaasiumist. 

Elin saavutas 2. koha 60 m jooksus ajaga 10,04 
sekundit; 3. koha kaugushüppes tulemusega 3.52 m; 
neljanda koha 150 m jooksus ajaga 26,55 sekundit. 

Sten-Erik  saavutas kolm esikohta, ühe teise ja 
ühe kolmanda koha. Sten-Erik krooniti Valgamaa 
meistriks 60 meetri jooksus ajaga 9,42 sekundit, 
kõrgushüppes tulemusega 1,30 m ja kaugushüppes 
tulemusega 4,47 meetrit. Hõbemedali sai ta 150 
meetri jooksus ajaga 25,14 sekundit ja pronksmedali  
600 meetri jooksus ajaga 2.07,6.

Häid tulemusi maakonna 
meistrivõistlustelt

SPOrdiKalender

21. märtsil Otepää lahtised meistrivõistlused murdmaasuusata-

mises.

24. märtsil kell 11.00-18.00 toimub "FC Otepää ja sõbrad" mängu-

päev, 2008. a sündinud ja nooremad, Otepää Spordihoone.

Võime taaskord kooliperega uhkust tunda meie kooli 
9. klassi õpilase Givi Kokhtashvili üle. 17. veebruaril 
Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud judo meistri-
võistlustel saavutas Givi esikoha ning tuli neljandat 
korda Eesti meistriks.

Givi Kokhtashvili on imetlusväärne noor, kes ole-
nemata raskest algusest võõras kultuuri- ja keele-
keskkonnas, suutis lühikese ajaga kohaneda eluga 
Eestis ning saavutada häid tulemusi spordis. Givi 
saabus oma perega Eestisse Gruusiast ning asus 
Keeni Põhikoolis õppima 2014. a jaanuaris. Ta on 
seltskondlik, hea huumorimeelega, õpihimuline, töö-
kas, oskab seada eesmärke ning ei anna alla tagasi-
löökide korral. Givi on hooliv sõber koolikaaslastele 
ning avatud oma oskuste jagamisel. 

Tema ideest sündis sügisel koolis judoring, kus 
juhendajana jagab judotarkusi noorematele. Meile 
meeldib Givi positiivne hoiak – kui kuidagi ei saa, siis 
kuidagi ikka saab! Hetkel treenib Givi 50 km kaugu-
sel asuvas Võru Judoklubis Rei, kuhu sõidab mitu 
korda nädalas.

MAIRe MURUMAA
direktor

Keeni Põhikooli õpilane 
Givi Kokhtashvili on nelja-
kordne Eesti meister judos

FC Otepää osales Valgamaa talimängudel saalijalg-
pallis. Vahetusteta Otepää meeskond oli konkurentsis 
Valga ja Tõrva valla võistkondadega. 

Turniiril alagrupis kolmest mängust suudeti võita 
Valga valla II võistkonda 4-0 ja Tõrva valla võistkonda 
2-0 ning Valga valla I võistkonnaga lepiti alagrupis 
küll viiki, aga finaalmängus edestati vastaseid 2-0 
ja teeniti antud turniiril kuldmedal. Tublid mehed!

MIhKel TedeR

FC Otepää võitis esikoha 
Valgamaa talimängudelt 
saalijalgpallis

Foto: heNdRIK OSUlA

20. veebruaril avati Puka Keskkooli vana koolimaja osas kooli 
muuseumituba.

Vana klassiruumi remontisid muuseumitoaks, kogusid eks-
ponaate, kataloogisid ja panid välja 12. klassi õpilased oma 
klassijuhataja ja kooli pikaaegse õppealajuhataja Liidia Saar-
manni eestvõttel. 

Avamispeo korraldasid kooli huvijuht Liidia Saarmann ja 12. 
klassi õpilased Karel Kuus, Gerli Rosenberg ja Gerly Tooms-
alu, kes tegid muuseumi teostamisel ära suure töö. Koostöös 
õpilastega on plaanis muuseumi ka laiendada. 

Puka kooliperel käisid külas ja avatud muuseumit uudis-
tamas ka Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala 
ning noorsootöö- ja haridusspetsialist Janika Laur. Voliko-
gu esimees Jaanus Barkala meenutas, kuidas ta ise omal ajal 
Otepää Gümnaasiumi õppurina kodulootundides piirkonna 
ajalugu õppis. 

Muuseumis saab näha endisaegade koolipinke, koolivormi, 
ehtsat tahvlit krihvliga, tindipotte, vanaaegseid suusasaapaid, 
trükimasinaid ja palju muud, mida tänasel päeval enam ei 
kasutata.

MONIKA OTROKOVA

Puka koolimajas avati kooli muuseumituba
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Teostame katuse-, fassaadi-, 
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel. 5554 8863

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

Plaatimis- ja üldehitustööd.
Töödele garantii. tel. 5757 0794

Lihaveisekasvatuse ettevõte võ-
tab rendile põllu- ja rohumaad. 
Tasu soodne. Samuti soovime 
osta rohu- ja põllumaad, sobib 
ka võsastunud maa. heizung.oy@
eesti.ee. Tel. 511 3543

Ostan vana merevaigust kollaste 
kuulidega kaelakee (maksan 800 
EUR ja suuremad ka rohkem) ja 
muid vanemaid naiste ehteid – 
sõled, prossid, sõrmused, käevõ-
rud jne. Võib pakkuda ka vene-
aegseid karpidega lusikaid, 
nõusid, vaase jne. Kontakt: tel. 
56397329, Liina 

Ostan vene-aegseid ja vanemaid 
raamatuid, tehnikaajakirju, rinna-
märke, rahasid, dokumente, foto-
sid, kellasid, fototehnikat, raadio, 
habemenuge, jahitarbeid ja pal-
ju muud. Kõik vana huvitab! Tel. 
58725458 

Firma Otepääl otsib õmblejaid. 
Tööaeg paindlik. Sobib ka osali-
selt puudega inimesele või pen-
sionäärile. Tel: 55515422

ENN KISLA 
05.07.1955 - 15.02.2018

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

KOIDU PARM 
25.01.1942 - 20.02.2018 Teatame Teile kurbusega, et on 

lahkunud meie kallis isa, vanaisa

AARE NILÄNDER
08.09.1942 - 20.02.2018

Leinab tütar lastega

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee.

Südamlik kaastunne Tiinale kalli

ISA

lahkumise puhul.

Kolleegid Otepää vineeritehase 
I vahetusest

Ema − kaevutee ja ojavulin,
kestev, lõppematu hingehea,

pimedate ööde hele tuli − 
lapse süda, seda meeles peab.

(V.Osila)

LAINE UIBO

Südamlik kaastunne Jaani perele 
kalli lähedase kaotuse puhul.

Tiiu, Evi, Mall peredega

Siiras kaastunne Iirile 
ja Kaiele kalli 

VENNA 

kaotuse puhul.

Vineeritehase II vahetus

Tunneme kaasa Milvi Tiislerile 
perega

KALJU TIISLERI

surma puhul.

Otepää Aedlinna Seltsing 

Kusagil õitsevad meelespead,
tasa liiguvad tuules.

Emast mälestus, kaunis ja hea,
kestab ikka sul meeles.

Südamlik kaastunne Jaanile 
Janeliga ema ja vanaema 

LAINE UIBO
surma puhul.

Otepää Maarja kogudus

HELLE LEIUS 
11.02.1957 - 25.02.2018

AARE NILÄNDER 
08.09.1942 - 20.02.2018

Avaldame sügavat kaastunnet 
Jaanile tütrega armsa ema 

ja vanaema 

LAINE UIBO
kaotuse puhul.

Hedvig, Kea ja Heiki

ENN KISLA
1955 - 2018

Mälestame toredat naabrimeest.
Siiras kaastunne lähedastele.

Tamme külalistemaja pererahvas 

Südamlik kaastunne 
Jaan Uibole kalli 

EMA 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,

- erametsade haldamine ja järelvalve,
 - metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

 Puka saun

avatud reedeti 
kella 15.00-20.00.

Saunapilet 2,50 eurot, 
sooduspilet (pensionärid, 
lapsed) 2 eurot.

Ootame saunalisi 
ka kaugemalt! 

Kääriku Spordikeskus pakub tööd

• toateenijale

Toateenija kohustuseks on spordikeskuse 
majutusruumide, üldkasutatavate ruumide ning 
spordisaalise koristamine ja heakorra eest vas

tutamine. Töö vahetustega ja väljaõpe kohapeal. 
    Kui tunned, et soovid liituda meie meeskon-
naga siis anna endast teada ja tule vestlusele.

Kääriku Spordikeskus
Valgamaa, Otepää vald, Kääriku

Info tel. 5305 1265, heiki@tehvandi.ee

Aga igaviku kaldalt
kodutuled paistavad.

Sinna kaduviku rannalt
rändajad kord jõuavad.

LAINE UIBO
Mälestame endist kolleegi 

ja lugupeetud õpetajat. 
Siiras kaastunne Jaanile Janeliga 

ema ja vanaema lahkumise puhul.
Palupera põhikooli pere.

Mälestuste päikesekullas 
elad ikka meiega...

HELLE LEIUS

Sügav kaastunne lähedastele.

Otepää Keskkooli 48 lend

ENN KISLA
05.07.1955- 15.02.2018

Kallist töökaaslast, head sõpra mälestavad 
Mati, Helle, Ülo, Mall, Evi, Marje, Mai, 

Maie ja kõik endised sidelased.

Meie kaastunne lähedastele.

Mälestuste kaunis viis
kestab igavesti...

Puka alevikus A ja O kaupluse juures 
(Kooli 6)

ANNA ÄRA
10. märts  kell 11.00-13.00
  7. aprill  kell 11.00-13.00 
19. aprill  kell 16.00-18.00
20. mai   kell 11.00-13.00 
 2. juuni   kell 11.00-13.00 
14. juuni  kell 16.00-18.00
  7. juuli   kell 10.00-12.00 
12. august  kell 10.00-12.00 
23. august  kell 16.00-18.00

Tuua võib kõike, mida sa enam ei vaja, nt. riided, 
jalanõud, tapeet, mööbel, mänguasjad jne.

Info: 56485327

TASUTA

Otsime 2018/2019. õppeaastast Audentese spordigümnaasiumi Otepää üksusesse 
osalise koormusega  

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJAT

Oled sobiv kandidaat, kui  • Su haridus vastab nõutavale kvalifikatsioonile;
    • Sulle meeldivad uuenduslikud õppemeetodid;
    • väärtustad koostööd õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega.
Lisainfo 
• ajutine ametikoht lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks; 
• töökoormuse hulka kuulub 16 akadeemilist tundi nädalas.

Kandideerimiseks saada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri meile hiljemalt 2. aprilliks 2018 
aadressil: personal@audentes.ee või otepaa@audentes.ee. 
Lisainfo Otepää spordigümnaasiumi juhatajalt Reet Dalbergilt telefonil  53490493 või 

personalijuht Riin Karrilt telefonil 699 6578, 5668 6590.

Otsin inimest, kes abistaks kahte 
vanurit igapäevatoimetuste juu-
res (poeskäik, koristamine, ahju-
de kütmine jms). Sobib tegusale 
pensionärile. Tasu kokkuleppel.
Võtta ühendust numbril 5522212

Teostan sise-elektritöid. 
53536260

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

Südamlik kaastunne Vaikele ja 
Tiiule perega kalli tütre ja õe

HELLE LEIUSE

kaotuse puhul.

Mall ja Kaima



8. märts  20188 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T

17. märtsil kell 17.00 on põhjust seada oma sam-
mud Otepääle, Tehvandi suusahüppemäe jalamile. 
Seekord pole tegemist spordivõistlusega, toimub 
Valgamaa talvine tantsupidu „Ajast Aega“, kus Eesti 
lugu jutustavad 750 suurt ja väikest tantsijat.

Tantsupeol osaleb 58 kollektiivi, sh 25 laste 
tantsurühma, 28 täiskasvanute tantsurühma ja 5 
võimlemisrühma.

Valgamaa tantsupeo pealavastaja ja idee autor 
on tunnustatud tantsupedagoog /õpetaja, Otepää 
Gümnaasiumi algklasside õpetaja Kaire Ojavee, 
teda aitavad liigijuhid Tiina Kukk, Krista Sumberg, 
Aili Mägi, Angela Toome, Eha Mandel, Terje Aasa-
roht, Anne Jaakson. 

Lumise Tehvandi suusahüppemäe jalamil rullub 
lahti Eesti lugu läbi tantsu – alustatakse aegade 
hämarusest, esimese tantsuna saab näha Ees-
ti vanimat tantsu – labajalavalssi eheda torupilli 
saatel. Tantsukeele abil räägitakse Eesti lugu kuni 
tänapäevani. Ei puudu Eesti esimese vabariigi aeg, 
nõukogude aeg ja iseseisvusaja algus. Peo lõpetab 
Lydia Koidula ja Rein Rannapi „Eesti muld ja Eesti 
süda“, tantsu autor Helena-Mariana Reimann.

Tehvandi suusahüppemäel saab 
näha rahvatantsu

„Eesti Vabariik tähistab 100 aasta juubelit. Eesti 
Vabariigi ajaloole mõeldes leidsin end mõtisklemas 
tantsu ajaloo üle. Sellest tuli mõte jutustada tant-
sude lugu läbi erinevate inimeste ja sündmuste,“ 
selgitas Kaire Ojavee.

Tehvandi Spordikeskuse juhataja Jaak Mae ütles, 
et Tehvandi Spordikeskus võõrustab sportlaste kõr-
val hea meelega ka tantsijaid. „Tulime selle ideega 
kaasa, miks mitte kasutada Tehvandi võimalusi 
uues võtmes. Meie jaoks on oluline see, et küla-
listel hea ja mugav oleks,“ lisas Jaak Mae. 

Tantsupeo toetajad on Valgamaa Omavalitsuste 
Liit, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, 
Rahvakultuuri Keskus, Otepää Vallavalitsus, Teh-
vandi Spordikeskus, KL Valgamaa Maleva Otepää 
Üksikkompanii ja NK Valga ringkonna Otepää jaos-
kond. Eesti Punase Risti Valgamaa Selts. Heliteh-
nikat teeb Showtech OÜ.

Valgamaa tantsupidu on tasuta, tule ja vaata, 
kuidas on ühendatud sport ja tants, loovus, hasart 
ja lumi! Kõik on oodatud!

MONIKA OTROKOVA

KOOLITUS  LAPSEVANEMATELE  PUKAS
 
31.03.2018 kell 10.00 Puka Rahvamajas Valgamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Tuuli Mekk, 

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla Tugila programmi mentor Marek Mekk, 
ettevõtte KU EVENTS OÜ juhataja ja aasta õppija 2013 Katrin Uffert

12.04.2018 Valga Kutsehariduskeskuse ja Valga Kaugõppegümnaasiumi külastus
17.04.2018 Valgamaa Töötukassa karjääriinfo spetsialist Merike Tõldsepp

Info ja registreerimine: 513 5961 Anneli, 518 2606 Age


