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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää linna sünnipäeval lõid 
karud kultuurimajas tantsu
1. aprillil 1936. aastal anti Otepääle 
linnaõigused. Tänavu 1. aprillil tähis-
tati linna 82. sünnipäeva Otepää kul-
tuurimajas meeleoluka kontserdiga, 
kus laval võis näha esinemas Otepää 
vapilooma – karu.

Linna sünnipäeval esinesid Margit 
Tali bänd, rahvamuusikaansambel 
„Merle +3“, mehise tervituse tõi 
Pukast Puka meesansambel. Laval 
lõid tantsu ja jahtisid meepotti kaks 
kevadunest ärganud karukest. Oma 
lavadebüüdi tegi ka pisike Joanna 
Adamson. 

Linna sünnipäeva puhul tervitasid 
vallakodanikke Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala ja vallava-
nem Kaido Tamberg. Vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala ja vallava-
nem Kaido Tamberg tunnustasid ja 
tänasid tublisid vallakodanikke – tun-
nustati aasta sportlasi ja anti üle valla 
medalid.

Rõõmus õhtu lõppes tordilauas. 
Linna sünnipäeva korraldas Otepää 
Kultuurikeskused, vahetekstid luges 
Otepää Kultuurikeskuste uus loome-
juht Merilin Kirbits. 

Otepää valla medalid 
pälvisid:

Lille Tali – Otepää rahvamuusik ja 
traditsioonide edasikandja. Lille on 
pärit musikaalsest suguvõsast, kus pilli 
mängisid kõik. Väga pikka aega oli 
ta selle suguvõsaorkestri PILLIPUU 
juhendaja. Hetkel on tema eesmär-
giks kasvatada muusikute järelpõlve. 
Järjepidevalt otsib ta noori, kes on 
huvitatud pillimängust ning õpetab 
neid mängima. Lille süstib lastesse 
muusika-, laulu- ning mängupisikut 
ning tahtmist muusikaga tegeleda. 

Suguvõsaorkester Pillipuule omista-
ti Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Seltsi poolt aasta kollektiivi auhind - 
Lokulaud 2017. 

Eve Eljand – Otepää dirigent 

ja muusikaõpetaja. Eve Eljand on 
Otepää Gümnaasiumis töötanud 36 
aastat. Tema juhendatud koore on 
alati hinnatud kõrgetasemelisteks. 
2017. aasta noorte laulupeol „Mina 
jään“ esines ligikaudu 90 last Otepää 
Gümnaasiumi poiste-, sega- või laste-
koorist.

Õpetaja Eve arvab, et kui laps 
annab oma parima panuse – leiab aja 
ja energia, et kooris laulda –, on edasi 
juba õpetaja ülesanne laps ka pari-
maks juhendada. Eve Eljand pälvis 
Eesti Kooriühingu 2017. aasta diri-
gent-muusikaõpetaja preemia. 

Kaire Ojavee – Otepää tantsujuht 
ja pedagoog. Kaire Ojavee on Otepää 
Gümnaasiumi tantsuõpetaja, kes on 
hinge ja südamega edendanud tant-
sukultuuri. Kaire on lugematul korral 
tantsupidudele tantsurühmi toonud 
ja need rühmad on kõik väga heal 
tasemel olnud. Kaire on olnud innus-

tuseks ja eeskujuks noortele ja kõigile, 
kes teda tunnevad. 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusi-
ka Selts andis Kaire Ojaveele üle aasta 
tantsujuhi tiitli – Lokulaud 2017.

Otepää valla parimad 
sportlased 2017 a.

Parim meessportlane – Madis 
Vihmann (jalgpall), FC Elva, treener 
Marek Naaris.

Parim võistkond – Karupesa Team 
murdmaasuusatamise Eesti meistrid 
teatesuusatamises (Mariel Merlii 
Pulles, Triin Ojaste, Laura Alba), 
treener Tanel Ojaste.

Parim noorte võistkond – FC 
Otepää U12 meeskond (jalgpall): 
Joonas Sakkis, Steven Tamm, Ruuben 
Jaagant, Morten Oscar Orussaar, 
Peeter Alev, Robin Mathias Müür,  
Uku Vähi, Tobias Vernik, Simmo 
Vernik, Henri Hein, Silver Nõgols, 

Remi Hiir. Lisaks panustasid võist- 
konna edusse kolm Kuldre noor-
meest: Ott-Saamuel Oja, Kauri Kase-
väli ja Ove Proskin, treener Martin 
Teder. 

Parim treener – Kalju Ojaste, Karu-
pesa Team, (Hans Teearu treener).

Parim noorsportlane (neiu kuni 19 
a.) – Mariel Merlii Pulles, Karupesa 
Team, treener Tanel Ojaste.

Parim noorsportlane (noormees 
kuni 19 a.) – Artti Aigro (suusahüp-
ped), Otepää Spordiklubi/Põhjakot-
kas, treener Silver Eljand.

Parim spordiveteran – Toivo Ilves 
(motokross), klassis e MX50+.

Parim parasportlane – Hans Teearu, 
(murdmaasuusatamine), Karupesa 
Team, treener Kalju Ojaste.

Eripreemia Otepää valla noor 
talent – Givi Kokhtasvili (judo), Võru 
Judoklubi Rei, treener Enno Raag.

Monika otrokova

Otepää sünnipäevapidu 
muuseumis koos 
PyeongChangi OM 2018 
näituse avamisega

1. aprillil, meie Otepää linna sünnipäeval, 
pidutses Otepää talispordimuuseum koos 
spordi- ja jäätisesõpradega muuseumis 
ühes Eesti selle talve parima talvesportlase 
kahevõistleja Kristjan Ilvesega.

Peo käigus avati möödunud talve suu-
rimast spordivõistlusest näitus Pyeong-
Chang 2018. Kõik 40 külalist said võidu 
süüa Eesti Vabariigi juuubeliks tehtud 
nostalgilist Onu Eskimo jäätist. Aitäh Bal-
biinole koostöö eest!

Kuna ise olümpial ei õnnestunud käia, 
tänab muuseum hea koostöö eest seal 
käinud sportlasi ja taustajõude. Ilma nen-
de antud asjade ja lugudeta ei oleks see 
tükike olümpiat siia jõudnud!

Suur tänu Karel Tammjärv, Marko Kilp, 
Artti Aigro, Kristjan Ilves, Tatjana Manni-
ma, Raul Seema, Asko Saarepuu, Margo 
Pulles ja Urmas Välbe. Olümpiariiete eest 
täname Montonit.

Väljapanek olümpiast jääb avatuks mai 
lõpuni. Tulge uudistama ja kuulama lugu-
sid olümpiast.

Muuseum on avatud Tehvandi Staadio-
nihoones K-P 11-17.
Tel. 76-63670. 

Muuseumi juhataja
Jana Mae

Tule 
Linnamäe talgutele!

„Teeme ära!“ talgud toimuvad sel-
lel aastal 5. mail. Otepää vallavalit-
suse traditsioonilised heakorratal-
gud viiakse „Teeme ära!“ raames 
läbi 28. aprillil Linnamäel.

Talgud toimuvad kell 10.00 -15.00. 
Töövahendid ja kindad saab koha-
pealt.
Plaanis on Linnamäe koristustööd. 
Talgulistele pakutakse suppi ning 
toimub ajaloolase Ain Mäesalu 
loeng ja kavas on meeleolukas 
kultuuriprogramm.

Võta sõber kaasa ja pane ennast kirja 
„Teeme ära!“ veebilehel
www.teemeara.ee.

Lisainfo: talgujuht Mairo Kangro 
tel. 5303 3035

Monika otrokova

Otepää valla medali said (vasakult): Eve Eljand, Lille Tali ja Kaire Ojavee.

Kaitsevägi korraldab 2.–14. mail suurõppuse SIIL 
2018, millest võtab osa 15 000 inimest. Samuti viib 
Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) koostöös Kaitse-
liidu Lõuna- Eesti malevatega SIIL-i raames 4.- 6. 
mail  Lõuna-Eestis läbi ka sisejulgeolekuõppuse.

Sisejulgeolekuõppuse eesmärk on harjutada Polit-
sei- ja Piirivalveameti ning Kaitseliidu koostööd 
avaliku korra tagamisel.

4.– 6. mail toimuv sisejulgeolekuõppus toob 
endaga kaasa ajutisi liikluspiiranguid maanteedel. 
Avalikku korda tagavad PPA ja Kaitseliidu ühispat-
rullid ning Lõuna-Eesti linnades viiakse läbi väikse-
maid õppelahinguid.

PPA ja Kaitseliit paluvad seetõttu kõigil kaaskoda-

nikel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum 
ning jälgida liikluskorraldust. Teedel ja tänavatel võib 
liiklust reguleerida ka sõjaväepolitsei.

Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas tee-
nistusrelvad ja õppuse käigus toimuvates õppela-
hingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (pauk-
padruneid ja lõhkepakette). Sellega seoses panevad 
õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui 
keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib 
kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks 
lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), 
siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme 
leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada 
sellest kaitseväelasi või helistada telefonil 112.

Õppuse SIIL raames toimub Lõuna-Eestis sisejulgeolekuõppus
Õppusel kasutatavad imitatsiooni- ja lennuvahen-

did tekitavad müra, mistõttu paluvad õppuste läbivii-
jad õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud 
koduloomad siseruumides.

4.-5. mail kontrollitakse tavapärasest tihedamalt ka 
Lõuna-Eestis liikuvaid sõidukeid ja isikuid. Pisteline 
kontroll kulgeb ladusalt, kui inimestel on ette näidata 
nii isikutunnistus kui ka mootorsõiduki dokumendid.

PPA ja Kaitseliit tänavad teid kannatlikkuse eest. 
Oma mõistva suhtumisega aitate kaasa suurõppuse 
kordaminekule ja meie ühise turvalisema elukesk-
konna tagamisele. 

Lisainfot õppuse SIIL kohta saab: 
tartu.siil@kaitseliit.ee või +372 5750 3118.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. aprillil.

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 Vallavolikogu istungil

05.04.2018
n	 Kuldar Veere arupärimisele vastas Kajar Lepik.
n	 Kuldar Veere arupärimisele vastas Rando Undrus.
n	 Arutati Sangaste lossi puudutavaid Sangaste valla-

volikogu otsuseid. 

Otepää Vallavalitsuse istungil

26.03.2018
n	 Anti Henry Kasepuule projekteerimistingimused 

Vidrike külas Saare kinnistul abihoone ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti OÜ-le AARAIN FURNITURE projekteerimis-

tingimused Sihva külas Aaraini kinnistul tootmishoone 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Vaalu külas Vaariku kinnistul asuvale ehitisele 

(teenindushoone) kasutusluba.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

kolm isikut.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule 

summas 384 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa neljale isikule kogu-

summas 776 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule 

kogusummas 128 eurot.
n	 Seada hooldus ühe isiku üle ja määrati isiku hooldaja. 
n	 Keelduti ühele isikule hoolduse seadmisest, kuna 

isikul ei ole tegelikku hooldusvajadust.
n	 Määrati sõidupileti alusel õpilase sõidukulu hüvi-

tamiseks 2018. aasta veebruarikuu eest õpilase sõidusoo-

dustused seitsmele isikule kogusummas 103,43 eurot.
n	 Kinnitati Otepää Kultuurikeskuste tasuliste tee-

nuste hinnakiri.
n	 Vabastati Puka Kogukond Otepää Kultuurikes-

kused teenuste eest tasumisest Puka kultuurimajas 31. 

märtsil 2018. a toimuva ürituse osas.
n	 Anti Otepää medal järgmistele isikutele: 1.1 Eve 

Eljand; 1.2 Kaire Ojavee; 1.3 Lille Tali.
n	 Kehtestati ametiautode ja isikliku sõiduauto ame-

tisõitudeks kasutamise kord.
n	 Kehtestati elukohajärgse munitsipaalkooli määra-

mise tingimused ja kord.

02.04.2018
n	 Peeti võimalikuks jagada Kuigatsi külas asuv Väl-

jaotsa katastriüksus (katastritunnus 60802:002:2371) 

kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutami-

se sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 

plaanidele järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala 8737 

m²) kohanimeks Otsa, koha-aadressiks Otsa, Kuigatsi 

küla, sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.2 katastriüksuse 

(pindala 12,92 ha) kohanimeks Väljaotsa, koha-aadres-

siks Väljaotsa, Kuigatsi küla, sihtotstarve – maatulundus-

maa (011;M).
n	 Peeti võimalikuks jagada Sihva külas asuv Jär-

ve-Peetri katastriüksus (katastritunnus 63601:002:0038) 

neljaks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriük-

suse plaanidele järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala 

4886 m²) kohanimeks Järve-Peetri, koha-aadressiks Jär-

ve-Peetri, Sihva küla, sihtotstarve – elamumaa (001;E); 

1.2 katastriüksuse (pindala 8659 m²) kohanimeks Põh-

ja-Juusa, koha-aadressiks Põhja-Juusa, Sihva küla, 

sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.3 katastriüksuse 

(pindala 6227 m²) kohanimeks Lõuna-Juusa, koha-aad-

ressiks Lõuna-Juusa, Sihva küla, sihtotstarve – elamumaa 

(001;E); 1.4 katastriüksuse (pindala 1405 m²) kohanimeks 

Juusa-Peetri tee, koha-aadressiks Juusa-Peetri tee, Sihva 

küla, sihtotstarve – transpordimaa (007;L).
n	 Peeti võimalikuks jagada Vidrike külas asuv 

Männiku katastriüksus (katastritunnus 63602:003:1480) 

AMETLIK INFO
seitsmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-

nidele järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala 18 727 m²) 

kohanimeks Nahisoo, koha-aadressiks Nahisoo, Vidrike 

küla, sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.2 katastriüksuse 

(pindala 17 899 m²) kohanimeks Toomasoo, koha-aad-

ressiks Toomasoo,  Vidrike küla, sihtotstarve – elamumaa 

(001;E); 1.3 katastriüksuse (pindala 22 253 m²) kohani-

meks Soosiili, koha-aadressiks Soosiili, Vidrike küla, sih-

totstarve – maatulundusmaa (011;M); 1.4 katastriüksuse 

(pindala 32 958 m²) kohanimeks Männiku, koha-aad-

ressiks Männiku, Vidrike küla, sihtotstarve – maatu-

lundusmaa (011;M); 1.5 katastriüksuse (pindala 25 310 

m²) kohanimeks Lõunasoo, koha-aadressiks Lõunasoo, 

Vidrike küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 

1.6 katastriüksuse (pindala 33 m²) kohanimeks Voolusoo, 

koha-aadressiks Voolusoo, Vidrike küla, sihtotstarve – 

tootmismaa (003;T); 1.7 katastriüksuse (pindala 2684 m²) 

kohanimeks Juksimetsa tee, koha-aadressiks Juksimetsa 

tee, Vidrike küla, sihtotstarve – transpordimaa (007;L).
n	 Asendati Otepää Vallavalitsuse 5. veebruari 2018. a 

korralduse nr 2-3/1 „Lauküla külas asuva Liiva katastriük-

suse jagamine, kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstar-

vete määramine” punktis 1.2 number “21,09” numbriga 

“21,04”.
n	 Korraldati riigihange “Heakorratööde teostami-

ne Otepää vallas” järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik 

– avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik 

– Mairo Kangro; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Mairo 

Kangro (komisjoni esimees), Uuno Laul, Kajar Lepik ja 

Janno Sepp.
n	 Tunnistati edukaks lihthanke “Keeni Põhikooli 

osaline rekonstrueerimine II etapp” pakkumused. Tun-

nistati lihthanke „Keeni Põhikooli osaline rekonstrueeri-

mine II etapp“ edukaks pakkumuseks OJA EHITUS OÜ 

pakkumus maksumusega 91 959,65 eurot (käibemaksuta), 

kui madalaima maksumusega pakkumus esitatud ning tin-

gimustele vastavate pakkumuste hulgast.
n	 Määrati matusetoetus viiele isikule kogusummas 640 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule 

summas 384 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule kogu-

summas 476,17 eurot.
n	 Keelduti ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse 

määramisest kuna isikul on vajalikud vahendid olemas.
n	 Keelduda kahele isikule kooli- ja lasteaiatoidu 

toetuse määramisest kuna laste elukohana ei ole rahvasti-

kuregistris registreeritud Otepää vald.
n	 Lõpetati ühele isikule puudega inimese täiendava 

toetuse maksmine, kuna isiku elukohana ei ole rahvastiku-

registris registreeritud Otepää vald.
n	 Seada hooldus ühe isiku üle ja määrati isiku hooldaja.
n	 Lõpetati ühe isikuga sõlmitud sotsiaaleluruumi üüri-

leping poolte kokkuleppel.
n	 Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 

1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää 9514,56 eurot; 1.2 Otepää 

Spordiklubi 8337,65 eurot; 1.3 MÄESUUSAKLUBI VÄI-

KE-MUNAMÄGI 5572,61 eurot; 1.4 MTÜ Karupesa 

Team (murdmaasuusatamine) 5104,68 eurot; 1.5 Tartu 

Spordiselts “Kalev” 3984,49 eurot; 1.6 Otepää rattaklu-

bi 3261,33 eurot; 1.7 Mittetulundusühing TARTU UJU-

MISKLUBI 2750,86 eurot; 1.8 Võimlemisklubi “Rütmika” 

2353,83 eurot;  1.9 MTÜ Karupesa Team (laskesuusata-

mine) 1488,87 eurot; 1.10 Jalgpalliklubi FC Elva 1474,69 

eurot.
n	 Määrati koondislase lisatoetus (toetuse määr 500 

eurot ühe noorsportlase kohta aastas) järgmiselt: 1.1 

Otepää Spordiklubi (koondislased Artti Aigro, Markkus 

Alter, Meriliis Kukk, Kenno Ruukel, Andres Saal) 2500 

eurot; 1.2 MTÜ Karupesa Team (koondislased Teiloora 

Ojaste, Kerstin Ojavee, Mariel Merlii Pulles, Mart Všivt-

sev) 2000 eurot; 1.3 Jalgpalliklubi FC Elva (koondislane 

Andreas Kiivit) 500 eurot; 1.4 Mittetulundusühing Tartu 

Slalom (koondislane Hans Markus Danilas) 500 eurot; 1.5 

Otepää rattaklubi (koondislane Kert Roose) 500 eurot.
n	 Määrati treeneri tööjõukulu lisatoetus järgmiselt: 1.1 

MTÜ Karupesa Team (treener Tanel Ojaste 6492 eurot, 

treener Jelena Všivtseva 3605,76 eurot) 10 097,76 eurot; 

1.2 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI (treener 

AMETLIK INFO

Otepää Vallavolikogu võttis vastu valla 2018. aasta 
eelarve. Eelarve kogumahuks on 11,3 miljonit 
eurot. Erilist rõhku on tänavu pööratud haridusele 
– sellele läheb 56% eelarvest.

„Selle aasta eelarve on ühinenud valdade 
eelarve. Seetõttu on üheks prioriteediks olnud uue 
valla haridusasutustes töötasude ühtlustamine,“ 
selgitas vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. 

Nii nähakse eelarves ette Otepää valla lasteaeda-
de ja muusikakooli õpetajate töötasuks 978 eurot 
kuus. Samuti on olulisel kohal investeeringud valla 
haridusasutustesse. Kokku investeerib vald 2018. a 
haridusobjektidesse 1,1 mln eurot, millest üle 800 
000 euro läheb Otepää Lasteaia renoveerimiseks 
ja 180 000 eurot Sangaste lasteaia rühmade Keeni 
Põhikooli juurde viimiseks ning 75 000 eurot Puka 
Keskkooli uue hoone projekteerimiseks. 

Kokku investeeritakse 2018. aastal üle 2,3 
miljoni euro, millest toetustena saadakse 1,1 mil-
jonit eurot. Teised suuremad investeerimisobjek-
tid 2018. aastal on Otepää kesklinna arendamise 
projekt, Otepää Tervisekeskuse renoveerimine, 
Pukamõisa reoveepuhasti rekonstrueerimine ning 
multifunktsionaalsete miniväljakute rajamine 
Otepääle ja Keeni.

Investeeringuteks on kavas võtta 
laenu 900 000 eurot, olemasolevate 
laenude tagasimakseteks ja intres-
sidele kulub 500 000 eurot. Aasta 
alguses oli ühinenud Otepää vallal 
laene 3 miljoni euro eest.

Valla põhitegevuse tulud on 8,7 
miljonit eurot, millest suurema osa 
moodustab üksikisiku tulumaks. 
Selleks on planeeritud 4,5 miljonit 
eurot. Samuti saab vald 3,4 miljoni 
euro eest (39% eelarvest) toetusi 
riigilt,millest suurem osa on seotud 
riigi toetusega õpetajate töötasuks. 

56% eelarvest läheb haridusele, 
11% saab kultuuri-, spordi- ja noor-
sootegevus ning 10% sotsiaaltöö. 

„Käesoleva aasta valla eelarvet 
on keeruline võrrelda eelnevate 
aastate eelarvetega toimunud hal-
dusreformi tõttu,“ lisas vallavanem 
Kaido Tamberg. „Kasvanud on 
kulud noorsootöös ja sotsiaalvald-
konnas. Nende valdkondade suu-
renemine on aga seotud riigi poolt 

Valla eelarve keskendub haridusele

SÜNNID
Joonas-Mark Priidik                26. märtsil

olulisel määral suurendatud toetusega valdadele.“
57% valla igapäevakuludest läheb vallavalitsuse 

töötajate, allasutuste töötajate, koolide ja lastea-
edade õpetajate ning teiste valla eelarvest töötasu 
saavate inimeste töötasudeks. 

2018. aastal saab Otepää valla eelarvest palka 
ligikaudu 300 inimest. Kokku kulub selleks koos 
riigi maksudega aastas 4,8 miljonit eurot. Valla 
majandamiskulud on 33% eelarvest e. 2,8 mln 
eurot. 9% eelarvest on erinevad toetused ja valla 
reservfond on 1% eelarvest.

Kokkuvõttes võib öelda, et selle aasta valla 
eelarve on tugevalt ühinemise mõjudega ning 
seetõttu on kasvanud ka valla kulud. Eelarve 
menetluse käigus valla kulusid vähendati. Valla 
jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja 2018. aastal 
ellu viia mitmeid valla efektiivsust tõstvaid projek-
te, mis aitaksid hoida valla kulud kontrolli all ning 
omaks positiivset mõju valla tulubaasile.

Otepää valla eelarvega on võimalik tutvuda 
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis 
„Juhtimine“. Otepää valla eelarvet aitas koostada 
finantsspetsialist Herko Sunts. 
      MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsuses on tööl kaks uut sotsiaal-
töötajat – Pille Plinte ja Taimi Käsper. 

Mõlemad sotsiaaltööspetsialistid on tööl poole 
kohaga. Sotsiaaltööspetsialisti põhiliseks tööü-
lesandeks on toimetulekuraskustes inimeste ja 
puuetega inimeste teenuste ja hoolduse korral-
damine.

Pille Plinte on pärit 
Nõunist ja lõpetanud 
Lääne-Viru Rakendus-
kõrgkooli sotsiaaltöö 
erialal 2010. aastal. Pille 
on varasemalt töötanud 
erivajadustega inimeste 
tegevusjuhendajana ja 
asenduskodus kasvata-
jana. Pille Plinte vastuvõ-
tuaeg on reedeti Nõuni 
Teenuskeskuses. Muu-
del aegadel saab vastuvõtuaja ka kokku leppida. 

Taimi Käsper on omandanud Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna õigusteaduse erialal ja tööta-
nud varasemalt kohtus, prokuratuuris ning era-
sektoris juristina. Taimi on koostanud erinevaid 

menetlusdokumente ja 
nõustanud kliente isikli-
ku elu- ja võlaõiguslike 
probleemide lahenda-
misel. Vallakodanike 
vastuvõtuaeg on kok-
kuleppel.

Otepää vallavalitsuse 
sotsiaalteenistuses on 
tööl juhataja Angelika 
Armolik, lastekaitses-
petsialistid Kristin Leht 
ja Kristel Ilves, sotsiaaltööspetsialistid Pille Sikk, 
Kersti Tamm, tegevusjuhendaja Linda Merekivi 
ning hooldustöötajad Andra Rüütli, Rita Pärnik 
ja Evelin Petter.

ELSF projekti “Koduteenuse ja tugiisikuteenuse 
arendamine” raames on tööl hooldustöötajad 
Merle Davõdov, Airin Hermann, Annika Rehe-
maa, Fred  Leopard, täisealiste tugiisikud Anniki 
Kreek ja Maido Männiste. 

Sotsiaalteenistuse kontaktid Otepää vallavalit-
suse kodulehel: www.otepaa.ee ülevalt menüüst 
„Sotsiaal ja tervishoid“.

Monika otrokova

Uued sotsiaaltöötajad
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Otepää valla 
teenuskeskuste lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 

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

Lahtiolekuajad: E,T 8.00-16.00; 
R 8.00 -14.00, 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 raama-
tukogu arvutiruumis (sisenemine kultuuri-
maja poolsest uksest). Alates 16. aprillist:
N: 14-17, R: 9-14. Teistel päevadel vastu-
võtt eelnevalt kokku leppida.
Info: Pille.Plinte@otepaa.ee.

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).

1. klassidesse vastuvõtt 2018

Head lapsed ja lapsevanemad! Vastu-
võtu info ja põnevat lugemist koolide 
tegemiste kohta leiate koolide kodu-
lehtedelt. 

Avaldused esitatakse ainult kooli.

Otepää Gümnaasium:
www.nuustaku.edu.ee

Pühajärve Põhikool: 
www.pyhajarve.edu.ee

Keeni Põhikool: 
www.keeni.edu.ee/kool/

Puka Keskkool: 
www.puka.edu.ee

10. klassidesse vastuvõtt 2018
Otepää Gümnaasium: 

www.nuustaku.edu.ee

Otepää valla koolide

AMETLIK INFO
Peeter Siim) 6402,72 eurot; 1.3 Otepää Spordiklubi 

(treener Silver Eljand) 5409,96 eurot; 1.4 Jalgpalliklubi 

FC Otepää (treener Martin Teder) 3246 eurot.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 

Estonian Autosport Events Mittetulundusühing 20 000 

eurot 13. - 15. juulil 2018. a toimuva spordiürituse „Rally 

Estonia 2018“ korraldamiseks; 1.2 Eesti Laskesuusata-

mise Föderatsioon 5000 eurot 7. - 12. märtsil 2018. a toi-

munud spordiürituse „IBU Youth/JuniorWorld Cham-

pionships Biathlon Otepää 2018“ korraldamiseks; 1.3 

Klubi Tartu Maraton 2000 eurot rahvaspordiürituste 

sarja „Tartu Maratoni Kuubik 2018“ korraldamiseks; 

1.4 Klubi Tartu Maraton 1000 eurot Tartu Maratoni 

raja hooldamiseks võistlusvälisel perioodil; 1.5 mitte-

tulundusühing Otepää üritused 1000 eurot 28. juulil 

2018. a toimuva spordiürituse „19. Otepää Rattama-

raton“ korraldamiseks; 1.6 Eesti 3x3 Korvpalli Liit 750 

eurot 2018. a suvel toimuva spordiürituse „Tänavakor-

vpalli Eesti Meistrivõistlused 2018 Otepää etapp“ kor-

raldamiseks; 1.7 Jalgpalliklubi FC Otepää 700 eurot 

26. - 29. juulil 2018. a toimuva spordiürituse „Laste 

jalgpalliturniir Otepää Cup 2018“ korraldamiseks; 1.8 

mittetulundusühing Otepää üritused 500 eurot 1. - 3. 

juunil 2018. a toimuva spordiürituse „4. Otepää Jook-

sutuur ja 5. Kekkoneni jooks“ korraldamiseks; 1.9 mit-

tetulundusühing ABC Arendus 500 eurot 13. – 14. juuli 

2018. a toimuva spordiürituse „Pühajärve Swim&Run 

Weekend 2018“ korraldamiseks; 1.10 Otepää rattaklu-

bi 500 eurot 30. augustil - 2. septembril 2018. a toimuva 

spordiürituse „I Otepää MTB tuur ja I Otepää juunio-

ride velotuur“ korraldamiseks; 1.11 Otepää rattaklubi 

450 eurot 3. - 6. juunil 2018. a toimuva spordiürituse 

„Eesti Meistrivõistlused mitmepäevasõidus / 44. rah-

vusvaheline Tartu Noorte Tuur“ korraldamiseks; 1.12 

MTÜ Karupesa Team 400 eurot 24. märtsil 2018. a 

toimunud spordiürituse „Swedbank - Hawaii  Express 

noortesari V etapp“ korraldamiseks; 1.13 Tartu Spordi-

selts „Kalev“ 400 eurot 2018. a mais toimuva spordiüri-

tuse „Otepää lahtised meistrivõistlused kergejõustikus“ 

korraldamiseks; 1.14 Loodusturism OÜ 350 eurot 10. 

veebruaril 2018. a toimunud spordiürituse „III Pühajär-

ve matkamaraton tõukeratastel“ korraldamiseks; 1.15 

Mittetulundusühing S.M.A. Racing 350 eurot 10. veeb-

ruaril 2018. a toimunud spordiürituse „Otepää talvine 

rahvasprint 2018“ korraldamiseks; 1.16 MTÜ Karupesa 

Team 350 eurot 21. märtsil 2018. a toimunud spordiüri-

tuse „Otepää meistrivõistlused murdmaasuusatami-

ses“ korraldamiseks; 1.17 Otepää rattaklubi 350 eurot 

28. aprillil 2018. a toimuva spordiürituse „2. Otepää 

GP“ korraldamiseks; 1.18 Mittetulundusühing S.M.A. 

Racing 350 eurot 22. septembril 2018. a toimuva spor-

diürituse „Otepää sügisene rahvasprint 2018“ korralda-

miseks; 1.19 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄ-

GI 300 eurot 1. aprillil 2018. a toimunud spordiürituse 

„Otepää Mängud“ korraldamiseks; 1.20 Jalgpalliklubi 

FC Otepää 300 eurot 2018. a juulis toimuva spordiüri-

tuse „Otepää lahtised meistrivõistlused jalgpallis 2018“ 

korraldamiseks; 1.21 Otepää Spordiklubi 300 eurot 

2018. a suvel toimuva spordiürituse „2018. a Valgamaa 

orienteerumiskolmapäevakud“ korraldamiseks; 1.22 

mittetulundusühing ABC Arendus 250 eurot 21. aprillil 

2018. a toimuva spordiürituse „III Tehvandi mäejooks“ 

korraldamiseks; 1.23 Otepää Spordiklubi 250 eurot 20. 

- 22. juunil 2018. a toimuva spordiürituse „Jaanipäeva 

hüppevõistlus“ korraldamiseks; 1.24 Otepää rattaklubi 

200 eurot 29. aprillil 2018. a toimuva spordiürituse „1. 

Otepää Rattasõit Nihutame Piire“ korraldamiseks; 1.25 

Klubi Vops MTÜ 200 eurot 18. augustil 2018. a toimuva 

spordiürituse „Pühajärve Spinning 2018 Otepää valla 

meistrivõistlused“ korraldamiseks; 1.26 Otepää Spor-

diklubi 200 eurot 2018. a oktoobris toimuva spordiüri-

tuse „2018. a Otepää meistrivõistlused orienteeru-

mises“ korraldamiseks; 1.27 Otepää Spordiklubi 150 

eurot 2018. a oktoobris toimuva spordiürituse „Eesti 

suusahüpete noortesarja etapp“ korraldamiseks.
n	 Anti Ilari Marko Pirttiläle ehitusluba Pringi 

külas Antsu-Kristoberi kinnistul ehitise (suvemaja, 

ehitisregistri kood 120848201) püstitamiseks.

Tähelepanu!  

Sotsiaaltöötaja Pille Sikk on kolmapäeval, 
18.04.2018 Tartus perekonnaseisuametni-
ke koolitusel kogu päeva. Sellega seoses 
ei toimu sotsiaaltöötaja vastuvõtt Pukas 
mitte kolmapäeva hommikupoolikul vaid 
reedel, 20.04.2018 kell 9-12. 

Reeglid EL toiduabi jagamisel on sel kevadel samad 
nagu paaril varasemalgi aastal, seega toiduabi saavad 
AINULT need isikud ja pered, kes said jaanuaris ja 
veebruaris riiklikku toimetulekutoetust ning jaanuaris 
vajaduspõhist peretoetust või taotlesid seda aga jäid 
sellest napilt ilma. Toiduabile tuleb ise järele minna. 

Otepää valla kõigi piirkondade elanikele (nii Nõuni 
Otepää, Puka kui Sangaste kandi elanikele) jagatak-
se toiduabi Valga linnas Lembitu tn 2 kell 12.00-15.00 
järgmistel kuupäevadel: 
19.04.18; 26.04.18, 03.05.18 ja 10.05.18 a. (kõik on nel-

japäevad).  
Kui isik/pere otsustab, et ta ei vaja toiduabi, siis tuleks 

sellest teatada Eesti Toidupangale või sotsiaaltöötaja-
le. Kui isik ei saa ise abile järele minna võib ta volita-
da teist isikut KIRJALIKU volitusega, mille tekst on 
järgmine: „Käesolevaga volitan mina … (nimi, isiku-
kood) enda asemel aprillis/mais  2018 vastu võtma EL 
toiduabi … (vastuvõtja nimi ja isikukood). Kogus …. 
komplekti (pereliikmete arv). Kuupäev, allkiri“. Täis-
kasvanud pereliikmele volitust kirjutada ei ole vaja 
kuid naabrile muidu toiduabi kätte ei anta. 

Pille Sikk 

Toiduabist 2018. aasta kevadel

Sangaste loss, vallavanem ja kuldkalake 2

Hea vallakodanik! Üsna tõenäoliselt sa  juba tead,  et  
Sangaste loss olevat nüüd minu ja minu pere oma?! 
Ei ole tänapäeval selleks vaja enam püüda kuldkala-
kest ja nuruda talt soovi täitmist! Paari kirgliku kohali-
ku poliitiku-  ja Kanal 2 abiga saavad unistused tõeks. 
Paraku pole aga mul isegi soovi saada lossi omanikuks 
ka siis, kui selle täitsa muidu saaks. Tundes ja teades 
juba vallavanemanagi, kui palju on vaja aega ja raha 
ühe mõisa ülalpidamiseks, siis väga suurt omanikuen-
tusiasmi peale ei tule. Lossi ja mõisat saab arenda-
da vaid väga pikka aega väga palju raha panustades. 
Ilma fondide abita ja väga-väga  kannatliku erakapitali 
toeta on see väga raske.

Niisiis kahjuks või õnneks ma ei otse ega kaude, ei 
salaja ega avalikult Sangaste Mõisa omanikeringi ei 
kuulu, vaatamata lärmakale teleloole ja verejanulis-
te oponentide väidetele. Et vältida igasugust edasist 
sõnasõda ja laimu, võtsin ise initsiatiivi ja andsin asja 
ise kohtusse. Eks siis kohus otsusta, kes valetab ja kes 
mitte. Tõe selgumise vastu ei tohiks ju kellelgi meist 
midagi olla.

Mis on siis aga tegelikult Sangaste lossiga toimu-
mas? Tegelikkus on lihtsam, kui lugulood selle ümber. 
Sangaste Mõis on saanud  juba 2017. a suure rahas-
tamisotsuse 2 miljoni euro ulatuses  EASist Pereturis-
mikeskuse ehitamiseks lossi juurde. Rahastama haka-
takse seda aga alles omaosaluse tagamisel maist 2018. 
Ehk siis ise tuleb paari aasta jooksul juurde leida ca 1 
miljonit omaosalust. Just seepärast, et tagada omaos-
aluseks raha leidmine ilma tollase Sangaste valla või 
uue Otepää valla eelarvest raha panustamata, müüs 
Sangaste volikogu tingimuslikult omale kuulunud osa 
MTÜle Sangaste Asundused. Selle liikmed on Sangas-
te kogukonna taustaga juriidilised isikud ja ka Otepää 
vald. Selle liikmete hulka ei kuulu ei mina, ega ka mu 
sugulased. MTÜd on kasutatud just selliste avalikes 
huvides projektide läbiviimiseks, kus rahastaja nõudel 
vallal juhtiv osa olla ei tohi. MTÜ aga saab võtta laenu 
ilma vallaeelarvet koormamata. Müügitingimustes ja 
osanike kokkulepetes võib aga uus vald iga kell, kui ta 
vaid soovib, oma osa tagasi saada tasuta ja kontrolli 
taastada. Seni, kuni nende eest pole tasutud! Tegeli-
kult on Otepää vallal nüüd ja edaspidi veel aastaid see 
võimalus, kui vaid on soovi asjad teistpidi korraldada 
ja ise projekti juhtima asuda. 

Ilmselt sai ka lugupeetud opositsioon lõpuks aimu, 
kuidas asjad tegelikult on ja võttis tagasi oma bravuu-
rika Sangaste volikogu otsuste tühistamise eelnõu. 
Oleks ju see otsus olnud vallale kahjulik ja koormav, 

samas kui on laual olemas võimalus soovi korral oma 
osa tasuta tagasi saada, osalus taastada ja kohustused 
üle võtta?!

Ei ole tähtis, kuidas ja kes vormiliselt Mõisa kont-
rollpaketti omab, kui valla huvid kaitstud on ja raha 
piirkonda tuleb. Küsimus on lihtsalt, et kust tuleb 
omaosaluse raha: kas valla eelarvest või muudest 
allikatest. See valik on praegugi vallal. Sangastele on 
tähtis vaid üks: et Otepää poliitmaadluste tõttu jälle 
üks suur raha piirkonnast välja ei läheks ja ,,Avasta ja 
imesta“ keskus ehitatud saaks.

Nüüd siis ka kurikuulsast sugulasest. Heiki Molt-
saar on mulle tõesti hõimlane, kes on lossi oma ärite-
gevusest saadud raha vahelduva eduga ja penni tagasi 
saamata matnud juba 14 aastat. Lugu sai alguse 14 
aastat tagasi toimunud avalikust enampakkumisest, 
kui vald müüs ja Heiki ostis 505 000 EEK eest Los-
sihaldus OÜ investeerimiskohustustega osaku, millest 
tema lugu lossi juures alguse sai. Edasiselt on ta lihtsalt 
loobumisvõidu andnud teistelt erainvestoritelt nende 
osad ära ostnud jne. Sugulasi valida ei saa ega ka 
keelata oma rahaga avalikul oksjonil midagi ostmast 
või oma raha seaduslikult investeerimast. Tähtis on, et 
ta oleks oma ostud teinud seaduslikult ja minu ame-
tiseisundit kuritarvitamata. Nii see aga on ja öeldagu 
oponentide poolt välja, kui see nii ei ole! Mugav on 
pelgalt vormilise suguluse fakti ümber süüdistuste-
ga trallitada, aga asja igavam sisu välja toomata jätta. 
Eesti on lihtsalt piisavalt väike koht, et sugulastega 
teed mingites asjades ei ristuks. 

Eelarve- ja majanduskomisjon on olukorraga kursis 
ja aktsepteerinud Sangaste volikogu otsuseid ja nende 
motiive. Samas on komisjon teinud ettepanekud lisa-
lepingu sõlmimiseks osapoolte vahel, millega täpsusta-
takse tingimusi ja seatakse pant osakutele valla kasuks. 
See on kõigile osapooltele arusaadav ja vastuvõetav 
ning suurema kindluse nimel vallale see leping tõenä-
oliselt sõlmitakse. Pärast seda on valla huvid täpselt 
fikseeritud ja piirkonna ühe uue suurema turismiob-
jekti ehitus Sangastes saab alata. Villa rohkem ja kisa 
vähem! 

Minu vabandused teie ees, et varem pole suutnud 
asju lahti seletada, aga haldusreformi kaelalange-
nud töökoorem ning ehk ka liigne kohaliku poliitili-
se küünilisuse alahindamine minu poolt on seda edasi 
lükanud.

Rahulikku mõistmist ja kainet toimetamist meile 
kõigile!

vallavanem kaido taMberg 

Otepää Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pak-
kumise korras viieks aastaks rendile Pühajärvel, 
Otepää vallasiseses linnas asuva Ranna tee 3 kinnistu 
pindalaga 10914 m², katastritunnus 63601:002:3510, 
koos sellel asuvate ehitistega (rannahoone, rannara-
jatised). Rendiobjekt antakse rendile koos seal asuva 
rannahoonega ja supelranna juurde kuuluvate rajatis-
tega. Rendiobjekti rendile andmise eesmärk on ren-
tniku poolt puhke- ja rannateenuste, sh kohvikutee-
nuse pakkumine.

Pakkumisel võivad osaleda füüsiliselt isikust ette-
võtjad ja juriidilised isikud. Pakkumise osavõtutasu on 
100 (ükssada) eurot. Osavõtutasu peab olema tasutud 

Otepää Vallavavalitsuse arvelduskontole: SEB Pank 
EE351010202008200001, hiljemalt pakkumiste esita-
mise tähtajaks.

Kirjalik pakkumine esitada 30. aprill 2018. a kella 
13.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsusse kinni-
ses ümbrikus märgusõnaga "Rannahoone".

Pakkumiste avamine toimub 30. aprill 2018. a kell 
13.30 Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse ruumis 212.

Rendile antava varaga saab tutvuda vallavalitsuse 
tööaegadel (kontaktisik Mairo Kangro tel 766 4810 
või 53 033 035, e-post: mairo@otepaa.ee.

Lisainfo: Otepää vallavalitsuse kodulehelt rubriigist 
„Enampakkumised ja hanked“.

Otepää Vallavalitsus otsib Pühajärve rannahoonele uut rentnikku
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KultuuriKalender

EESTI VABARIIK 100 OTEPÄÄ VALLAS
SÜNDMUSED

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

õpilastele. 
 ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ühine kingitus. 

Aprill 2018     Pühajärve Põhikoolis 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 raamatu-
 kogus ,,Eesti Vabariik 100 – XX sajandi raamatud” 

– raamatunäitus.
12. veebruarist        Otepää Gümnaasiumis kooli õpilas-

te kunsti-, käsitöö- ja tööõpetuse näitused. 
12. veebruarist Otepää Kultuurimajas näitus „Pildid 

klaasidelt“, külastada saab ürituste ajal.

OTEPÄÄ KULTUURIMAJAS
lisaks ülaltoodutele

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 vaatu-
ses. Piletid Piletimaailmast ostes 8 eurot, kohapeal 
10 eurot.

22. aprillil kell 12-15 Pärimuspäev „Ajatus“ koos 
Karukäpa sünnipäevaga. Avatud näitus, jutusta-
vad: Anu Raud ja Maire Henno, esinevad külalised 
ja isetegevuslased. 

 Kostiks külalistele kohv ja puder!  TASUTA! 
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. 
  5. mail kell 13 Otepää valla Laulukarussell 2018
12. mai kell 18.00  Myrna Clayton
 Sissepääs tasuta!

NÕUNI KULTUURIMAJAS

13. aprillil kell 19  MandoTrio kontsert 
"Mandoliinipolkast mandoliinitremoloni"

 pilet 5 eurot, õpilastele 2 eurot.
14. aprillil  naiskoor "Helletajad" sünnipäeva-

kontsert

Otepää Kultuurikeskustes töötab alates 2. aprillist loomejuht – Merilin
Kirbits. Merilin on pärit Otepäält. Pärast Otepää Gümnaasiumi lõpetamist 

suundus ta TÜ Viljandi Kultuuriakadee-
miasse näitleja erialale õppima, mille lõpetas 
2009.aastal. Kuna Merilini suureks hobiks 
on aiandus, siis lõpetas ta hiljem ka Räpina 
Aianduskooli aianduse ja floristika erialal.

Merilin Kirbitsat teab Eesti publik eeskätt 
seriaalidest „Kelgukoerad“, „Saladused“, 
„Riigimehed“, „Siberi võmm“, „Kättemak-
sukontor“ jne. Hetkel on Merilini mänguka-
vas Kuressaare Linnateatris lavastus „Paljas-
jalgne Debora“ , maskiteatri lavastus noor-
tele “PERSONA” ning kaks lasteetendused. 
Lisaks sellele on Merilin Kirbits tegev ka imp-
roteatris Improteater IMPEERIUM. 

„Kultuurimaja peaks olema selline soe koht, kus inimene tahaks aega veeta 
ka siis, kui seal parasjagu midagi ei toimu,“ ütles Merilin Kirbits. „Minu jaoks 
on oluline kogukonnatunnetus ja isetegemise soov ning seda on vaja toetada 
ning hoida.“

Loomejuhi põhilisteks tööülesanneteks on valdkonna koostöövõrgustike 
loomine ja arendamine, kultuuriruumi sündmuste kava koostamine planeerib, 
juhib, lavastab kultuurisündmusi lähtuvalt kohalikust kultuuriruumist ja tra-
ditsioonidest. 

Monika otrokova
Foto: Helen rekkor

Otepää Kultuurikeskustes on tööl
loomejuht

12. mail kell 18.00 esineb Otepää kultuurikeskuses 
USA tunnustatud jazzlaulja Myrna Clayton. Kontsert 
on tasuta, kontserdi toob Otepääle USA saatkond 
Eestis.

Kui Myrna laulab, tahavad inimesed tantsida, sest 
tema esitatav džäss, soul, gospel ja blues innustavad 
publikut ja ühendavad kuulajaid. 

Myrna Clayton koos saatebändiga The Myrna Clay-
ton Experience valiti kevadisele turneele Leedus, 
Lätis, Valgevenes, Moldovas ja Eestis sadade Amee-
rika Ühendriikide muusikute seast. Myrna on laulja, 
laulukirjutaja, ansamblijuht, flötist ja häälekoolitaja, 
kelle karjäär sai alguse 5. eluaastast oma isa kirikus. 
Myrna on salvestanud muljetavaldaval hulgal muu-
sikat ning esitlenud oma laia hääleulatust.

Kuigi Myrnale on suurt mõju avaldavad Ella Fitzge-
rald, Aretha Franklin, Nancy Wilson ja Natalie Cole, 
tunnistab Myrna uhkusega, et tema lauljatee sai algu-
se kirikus. Alabamas sündinud ja Atlantas kasvanud 
Myrna sai kõrghariduse hoopis majandusalal ning 
alustas tööalast tegevust edukas turundusfirmas 
enne kui temast sai elukutseline laulja. 

America’s Songbird, ameerika laululind Myrna 
Claytonit armastatakse, sest ta on võluv, suuremeel-
ne, andekas ja loominguline. Myrna on veendunud, 
et talle looduse poolt antud andega saab ta abistada 
teisi muusikuid ning rõõmustada kuulajaid.

Myrna saatebändis mängivad Philip Aidar - klaver; 
Thomas Blalock – bass, Marcus Williams – trummid, 
Ronald James – saksofon. 

Eestis korraldab Myrna Claytoni tuuri USA Suur-
saatkond.

Ameerika jazzlaulja Myrna 
Clayton tuleb Otepääle

Meie valla eakatel palume oma osalemissoovist teatada 
Lea Korbunile (tel 56 47 19 33) või 
Vaike Tuisule (tel 56 56 64 52), 
et saaksime organiseerida ühise transpordi.

AMSi aasta ÜLDKOOSOLEK toimub laupäeval, 21. aprillil 
algusega kell 11.00  AIANDUSMAJAS,  J.Hurda 5,Otepää.

Päevakorras: Aruanded, sõnavõtud, valimine (juhatuse liige).
Liikmemaksude vastuvõtmine ja suvisteks ekskursioonideks
kirjapanemine algab kell 10.00.
Võtke kaasa liikmeraamat.   Juhatus
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Hõbemedal Hillar Otto memoriaalilt

FC Otepää ja FC Elva U13 vanuseklassi poistest moodustatud koondis 
nimega South Estonian Selection saavutas väga tugeva tasemega rahvusva-
helisel turniiril teise koha. Hillar Otto Memorial on taseme poolest üks Eesti 
tugevamaid turniire, kus sel korral osales 2006 vanuseklassis kokku 18 võis-
tkonda Eestist, Soomest, Venemaalt, Lätist ja Valgevenest. 

Et sellise tasemega turniiril edukalt osaleda, siis otsustasime sel korral 
FC Otepää ja FC Elva tugevamatest poistest ühise võistkonna moodusta-
da. Esimene turniir sellise koosseisuga õnnestus väga hästi ning mängupilt 
muutus iga mänguga järjest paremaks. Kuni viimase mänguni püsisime 
kaotuseta, kuid viimases mängus soomlaste HJK Blue vastu pidime paraku 
tunnistama vastaste paremust. Esimese poolaja alguses said Helsinki poisid 
õnnega pooleks värava, kui meie väravavaht tõrjus palli vastu vastase jalga, 
kust see väravasse põrkas. Pärast seda riskisime viigivärava nimel ja hoopis 
vastastel õnnestus kontrarünnakutest skoorida.

Reede 6. aprill:
South Estonian Selection - FC Real Pro (LAT) 2:1, väravad: Müür 2.
South Estonian Selection - Strela Pskov I (RUS) 1:1, väravad: Müür.

Laupäev 7. aprill:
South Estonian Selection - FC Narva Trans 2:0, väravad: Vaht, Müür.
South Estonian Selection - Vidzeme FC (LAT) 2:1, väravad: Müür, Alev.
South Estonian Selection - FC Helios Tartu 1:0, väravad: Jaagant.

1.-3. koha mäng:
South Estonian Selection - Tartu JK Tammeka 2:1, väravad: Jaagant, Uku 
Vähi.
Pühapäev, 8. aprill:

1.-2. koha mäng:
South Estonian Selection - HJK Blue (FIN) 0:3.

Koosseis: Joonas Sakkis, Morten Oscar Orusaar, Steven Tamm, Uku 
Vähi, Peeter Alev, Ruuben Jaagant, Robin Mathias Müür, Aleksander 
Tigane, Karl-Markkus Metslind, Erik Ilves, Brandon Mikola Kaugesalu, 
Richard Siim Roos, Joonas Vähi, Rasmus Roio, Karl Vaht, Karla Mets.

8. aprillil kell 14-17

SANGASTE KULTUURIMAJAS

Loengud, vestlused, tervise diagnostika, 
tervisetooted.

•  Organismi puhastuse tähtsusest ja veresoonte 
tervisest.

•  Yang-sheng energeetiline palsam – unikaalne 
eesrindlik kvanttehnoloogia. Imeline tervendav 

toime kondivalu, väsimuse, valu, paistetuse jpm 
korral.

•  Taastav seerum mineraalidega – mineraalide ja 
mikroelementide energia ilu ja tervise teenistuses. 

•  Organismi diagnostika (individuaalne) – 
võimalik eelregistreeruda!  

Vaatame järgmiste organite seisundit – süda, 
kopsud, kael ja õlavööde, aju, magu, maks, 

suguorganid, neerud, ristluu, jalad.
•  Küsimused-vastused, soovitused, nõustamine.

Päeval osalemine tasuta. Pauside ajal pakume 
tervendavat teed.

Individuaalvastuvõtt lisatasu eest. 

Lisainfo ja registreerimine: 
Lea Korbun tel. 56471933; Vello Iir 5054549

Tervisekultuuri päev

Treenerid Martin Teder ja Laur Nurme.
Järgmine võimalus South Estonian Selectioni poisse sinimustvalges vormis 

mängimas näha on juba 11.-12. mail Elva Nike Arenal, kui toimub rahvus-
vaheline turniir Elva Elite Cup. Turniiril osalevad selliste maailmakuulsate 
tippklubide kasvandikud nagu West Ham United (ENG), FC Köln (GER) ja 
Legia Warsaw (POL) - http://turniir.ee/elvaelitecup/teams?class=540.

Martin teder
Mammograafiabuss aprillis 
Otepääl

Mammobuss võtab naisi vastu Otepää Vallavalitsuse 
ees (Lipuväljak 13, Otepää):

16.04.2018 kell 10 – 17
17.04.2018 kell   9 – 17
18.04.2018 kell 10 – 14

Rinnavähi varaseks avastamiseks tehakse Eestis nais-
tele rinnavähi sõeluuringut. Sõeluuringu eesmärk on 
avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis 
ning vähendada sel moel haigusesse suremust ja tõsta 
haigete elukvaliteeti. On tähtis, et ka ilma kaebuste või 
sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk 
varajases staadiumis endast märku ei anna.

2018. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ra-
vikindlustatud naisi sünniaastatega 1949, 1950, 1956, 
1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968, kellel on kehtiv 
Eesti haigekassa kindlustus ja kellele viimase kahe 
aasta jooksul ei ole mammograafilist uuringut tehtud. 

Sõeluuringule pöördumiseks palume registreeruda 
telefonil 7319 411 tööpäevadel kell 8.00-16.00ni. Sa-
mas saab uuringuid teha ka arsti poolt antud saatekirja 
alusel ning tasulise uuringuna.

Sa tÜ kliinikum

Jah, tänavu oli juba 25. Palupera mälumängu 
urniir. Öeldakse, et kõige pikaajalisemad on aju-
tised asjad. Mõttest korraldada üks mälumäng on 
saanud traditsioon. Kõik sai alguse 1993. aastal. 
Juba mõnda aega oli mälumängijate hulgas rää-
gitud, et oleks vaja ühte uut turniiri Valgamaale, 
kuna üleminekuajaga oli tekkinud väike seisak. 
Rääkisid ühed ja teised, kuid tegudeni ei jõutud.  
Otsustasime siis Hellenurme kandi  mälumängu-
ritega turniiri korraldada. Alguses oli mõte teha 
ainult üks mäng varalahkunud spordimehe ja 
mälumänguri Ain Silla mälestuseks.

See läks igati korda ning edasise kohta öeldak-
se, et see on juba ajalugu.

Kohe alguses otsustati, et teemaks saab Eesti 
ja Eestiga seonduv. Võistkonnad kutsuti kokku 
isiklike tutvuste kaudu. Kõigist 25 mängust on 
osa võtnud kaks meest: Mairold Kõrvel ja Rudo 
Lilleleht. Esimesed kaks aastat oli mängujuhiks 
Ove Karu, keda aitasid Sulev Pallon ja Toivo 
Lepik. Küsimusi aitasid koostada Mall Värva  
ja Dagmar Uibo. Samuti oli algusest kuni siiani 
tunda suurt toetus Palupera valla poolt. Esimene 
mäng toimus Hellenurme kultuurimajas, edaspi-
di on meid väga soojalt võõrustanud Nõuni Maa-
kultuurimaja pere.

Kui Ove Karu läks taevastele mälumängudele, 

võttis mängujuhi rolli üle Sulev Pallon. Abiliste 
hulka lisandus Kalju Noorhani. Palupera turnii-
ri kuulsus laienes ja osalejaid on olnud kõikidest 
Lõuna-Eesti maakondadest. Palupera mälumän-
gu tõehetk saabus siis, kui meie hulgast lahkus 
Sulev Pallon. Öeldakse, et asendamatuid inimesi 
pole, kuigi mõnest tuntakse väga puudust. Ja 
Sulevist tundsime väga puudust. Tema juhtimi-
sel oli Palupera mäng saavutanud kõrge taseme, 
kus käisid mängimas Eesti  parimad kilvarid. Paar 
aastat proovisime oma jõududega läbi ajada, 
kuid mõistsime, et taseme hoidmiseks on vaja 
uut mängujuhti. Õnneliku juhuse läbi leidsime 
Tartust tuntud mälumängija Tõnu Talve. Sellega 
oli turniiri kõrge tase jällegi kindlustatud.

Tänavuse, 25. turniiri finaalmäng toimus 6. 
aprilli õhtul Nõuni Kultuurimajas. Kohal oli 13 
võistkonda Valga-,Tartu- ja Põlvamaalt. Mäng 
oli tasavägine, pinget jätkus viimase küsinuse-
ni ning Otepää võistkond sai oma tahtmise ja 
väikese karika etapivõidu eest. Sellest aga ei pii-
sanud üldvõiduks. Võitja karika viis koju Räpina 
valla Kuke talu kooseisus Mart Kiis, Rein Hiiob, 
Tõnis Markja, Veiko Tons. Teised siis Otepää 
mängijad: Mairold Kõrvel, Kaido Mägi, Urmas 
Kuldmaa ja Meelis Lill. Kuna Palupera turniir 
on ka Valgamaa MV meeskondlikus mälumän-
gus, siis said Otepää mehed lohutuseks kaela 
Valgamaa meistrimedalid. Palupera mängu 
kolmas koht rändas aga Põlva linna. Neljanda 
koha ja Valgamaa MV hõbemedalid said Valga 
TBMMK-ist Lisel Helbrodt, Jaan Rapp, Ivo Pill, 
Rodo Lilleleht ja Villem-Erik Danzinger. Neile 
järgnes Tartu valla ja Puhja Strohhi võistkonnad. 
Eriti hea meel on tänavuse uustulnuka, Puhja 
võistkonna südi esinemine. Võistkonnas mängi-

sid Karita Rokka, Mariann Karja, Kaul Karja ja 
Enn Pokk. Valgamaa MV pronksmedali teenisid 
seekord Sangaste mälumängijad Tiina Liivamä-
gi, Mati Rautsepp, Virgo Roose, Ringo Saar ja 
Brandon Undrusk.

Mängu tasemega jäädi tänavugi väga rahuli ja 
tänati Tõnu Talvet ja tema abilisi Liis Lõhmust, 
Valdis Meost ja Artur Lõhmust.

Suur tänu tuleb kindlasti öelda headele toeta-
jatele, Otepää vallale, Valgamaa Spordiliidule ja 
Nõuni Kultuurimajale. Tänu nendele oli kaetud 
rikkalik auhinnalaud väärtkirjandusega ja ei 
puudund ka väikesed meened. Samuti oli võima-
lust maista sünnipäeva torti, mille valmistas Esta 
Märs Lande Grillikojast.

Lõpetuseks. Pikk tee on käidud ja väga palju 
on olnud toredaid kaasteelisi. Kas tuleb ka järg-
mine, 26. Palupera turmiir? Väga tahaks, et see 
nii oleks. Kas ja kus see saab toimima, näitab aeg. 
Meeldivate kohtumisteni.

Üks küsimus: Mis on Eesti märk, mida kõl-
bab näidata ka välismalastele, selle küsimu-
se kallal murdis pead juba EKP Keskomitee 
esimene sekretär Johannes Käbin. 1961. a 6. 
juunil pani ta koos ENSV Ministrite nõukogu 
esimehe esimese asetäitja Valter Klausoniga 
kokku salajase sõidumarsuudi meie okupee-
ritud kodumaale saabuvate välismaalaste tar-
vis. Tol hetkel eksisteerinud Elva rajoonis oli 
neid objekte kolm. Üks neist oli Tartu Riikliku 
Ülikooli õppe-spordibaas Käärikul. Nimetage 
kaks ülejäänud objekti, mida väliskülalistele 
näidata lubati.
Vastus: Lenini nimeline näidiskatsesohvoos ja  
Otepää kool-internaat.

kalev lÕHMUS

Palupera 25. juubelimälumäng sai lahenduse

RMK Valgamaa orienteerumis-
kolmapäevakud 2018

Esimene orienteerumispäevak toimub 18. aprillil 
Kirikuküla kaardil. Kavas on öine orienteerumis-
jooks.
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REHVIPARANDUS, REHVIDE MÜÜK

Puka laste õppereis Lilli Looduskeskusesse

22. märtsil käisid Puka Keskkooli 2. ja 3. klassi 
õpilased koos klassijuhatajatega Lilli Loodus-
keskuses. KIK projekti raames saime osa prog-
rammist Talvised toimetused Metsamuhklimaal. 
Tegemist oli muinasjutulise talveprogrammiga, 
kus keskkonnahoidlikkust ja säästvat eluviisi 
tutvustavaid teadmisi anti edasi läbi mänguliste 
tegevuste.

Tutvusime erinevate koduloomadega. Lastele 
väga meeldis oma käega paitada küülikut, 
lambaid, kitsesid, hobuseid, poni ja lehma.

Metsarajal õppisime erinevate loomade jälgi 
tundma. Saime vaadelda talilinde, kuulata nende 
hääli.  Räägiti metsloomade talvise lisasöötmise 
vajadust, et miks ja millal. Kohtusime nelja kodu-
maise okaspuuga ja õppisime tundma nende 
põhilisi erinevusi. 

Lõunapausi pidasime kuusekohvikus. Lapsed 
said süüa ehtsatel sütel küpsetatud koorega kar-

tuleid, mille peale määrisime 
kodust maitsetatud võid ja 
kõrvale jõime vaarikavarre-
teed.

Loodusmajas sai iga laps 
proovida lambavilla kraa-
simist, ketramist. See pakkus 
palju elevust igale lapsele. 
Üheskoos sai iga laps endale 
meisterdada villast lamba.

Üritus lõppes Muhkliaidas, 
kus kontrolliti päeva jooksul 
õpitud teadmisi. Lapsed olid 
väga tublid! Nad teadsid väga 
paljusid loomade ja lindude-
ga seotud vastuseid.

Lõpetuseks saime kingiks kaasa kommikoti. 
Juhendajad kiitsid meie lapsi väga ja kutsusid 
suveks tagasi.

Kõik me jäime rahule põneva ja õpetliku 
päevaga!

Jane everSt
Puka keskkooli klassiõpetaja

Hindele „5“ õppisid: 

Hermeliine Kaart, Emma Lotta Kängsepp, Martin 
Org, Grete Lisette Randmäe (1.kl); Heili Kann, Robin 
Kõiv, Tiäre-Terle Teder, Gerty Toomsalu (2. kl); Karoli 
Kõrkjas, Jaanika Liivamägi, Martin Oja (3.kl); Kerlin 
Poola (4. kl); Laur Mait Lehepuu, Joosep Hinn (5.kl).

Hindele „4-5“ õppisid: 

Brigita Brett, Deivid Gubal, Merily Joosep, Aleksan-
der Kiho, Getter-Keili Laaneväli, Elina Liivamägi, Mari 
Zimbrot, Edvard Varjun (1.kl); Kadri Liive, Kaspar 
Liive, Kätriin Puksov, Mikk Raidsalu (2.kl); Ander Ein-
ling, Raimond Ilves, Kenneth-Ken Koppel, Aleksandra 
Zimbrot, Stenar Väikene (3.kl); Oliver Ivask, Karl Os-
kar Kängsepp, Reinhold Toomsalu, Hugo Väärmaa 
(4.kl); Annaliisa Kompus, Kristofer Oja, Marko Oja, 
Sädeli Sarv (5.kl); Kerte Juhkov, Signe Kuus, Meli-
na Luik, Henri Tamm, Gaidy Toomsalu (6.kl); Reiko 
Vaher (7.kl); Kristiina Linde, Larina Pikulova (8.kl); 
Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Ana-
bel-Liisbet Õim (9.kl).

Juhtkond

Keeni Põhikool kiidab tublisid 
õppijad II trimestril

Päeval, mil talv ja kevad kokku said, matkasid Võru-
kaelad linnamäele. Kõigil oli üks eesmärk – lumi ja 
külmad ilmad ära saata, et kevad saaks roheluse ja lin-
nulauluga tulla. 

Sitked Maru-Mürad ja Mürakarud ronisid ras-
kusteta mäe tippu ja imetlesid vaadet Nuustakule. 
Selleks, et talv saaks korralikult ära saadetud, peeti 
maha üks tõeline lumesõda. 

Kasutamata ei jäetud võimalust poseerida ühispil-
di jaoks. Ühispildile jäi ka kirik, kuid mitte sellisena 
nagu teda on harjutud nägema. Võrukaelte pildil on 
teine inimestega peaaegu sama suur. Erilise hetke 
jäädvustas matkajuht liikumisõpetaja Kirli. Lasteaia 
juures ootasid matkajaid kõige väiksemad ehk Kaisu-
karud ja lõke. Koos küpsetati banaane ja leiba. Viima-
sele sai peale määrida maitsevõid ja kevadele kohaselt 
lisada ka värsket rohelist sibulat. 

Ei tea, kas vulisevad veed ja tärkavad taimed on 
tingitud talve viimasel päeval toimunud matkast või 
kevade ametlikust algusest, aga lõpuks on kauaooda-
tud kevad käes! 

otepää lasteaia õppealajuhataja Merike kaSe

Võrukaelte kevadmatk 
linnamäele

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?

Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jalaarterite ateroskleroosi.

Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub 
kolmapäeval, 25. aprillil alates 10.00 Otepää vallamaja 

I korrusel, Lipuväljak 13.

Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633.

Protseduur maksab 9 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli 

säärelihastes valu ja krambihooge.
Hooli endast ja tule kontrolli!

Aunimetuse Otepää valla Aasta ema väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema 
ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse igal aastal 
emadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele pereemale, kelle peres kasvab kaks 
või enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Kandidaat peab 
olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema 
Otepää vallas.

Ettepanek esitatakse Otepää Naisseltsile. Austatud isiku nimi kantakse Otepää 
Naisseltsi auraamatusse ja antakse üle Aasta ema meene ja Otepää valla tänukiri. 

Ettepanekud palume esitada 30. aprilliks 2018 Otepää Vallavalitsuse e-posti aad-
ressile: vald@otepaa.ee või tuua kirjalikult Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13, mär-
gusõnaga „Aasta ema“.

Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigis 
Üldinfo->Otepää tunnustab -> Aasta ema.          Monika otrokova

Otepää Naisselts ja Otepää vallavalitsus 
ootavad kandidaate Aasta ema aunimetusele

Heidi ja Rutt salongist Coloratum õpetavad põnevaid nippe, kuidas
Autentico kriidivärvide, värviliste vahade ja šabloonidega kauneid pindu luua.

PILKUSE KÜLAMAJAS
13.mail kell 13:00-16:00

Osavõtutasu 39.-
Proovitööd ja õppematerjalid saavad osalejad koju kaasa võtta.

Registreerimine lõpeb 07.05.18!
Pane end kirja: info@coloratum.ee või tel 566 76544.
Info nr. 51974916, Merike.             www.coloratum.ee
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Ehitus ja remonttööd, 53471269

Autode puksiir- ja käivitusabi. 
Tel. 5255545

Boilerite paigaldus, puhastus.
San-tehn. tööd. Vannitubade 
remont. Ehitus-remonditööd.
5362 6227

Teostame elektritöid. 520 50 16

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

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

Teostan sise-elektritöid. 
5353 6160

Müüa küttepuud teile sobivas 
mõõdus. Tel 5260859

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
koos veovõimalusega.tel.5076791

Anda üürile 2-toaline korter Kopli 
10-11. Tel 5805 3728

Koristan kodumasinaid - veneaeg- 
sed elektroonikad, magnetkäivi-
teid ja automaatlüliteid,vask-
kaableid, arvuteid, autoakusid 
ja vanametalli+ gaasiga lõika-
mine. Tasuta, info 56165551 või 
53641724). Kuulutus ei aegu.

Müüa korpustarud, eesti tarud, 
meevurr jne. 5055702.

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku.Tõsteteenus 3,5t kraana. 
Tel:5291256

MAIE KROON 
07.05.1953 - 02.04.2018

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Avaldame kaastunnet Alarile 
perega ja Randelile ema 

MAIE KROON 
surma puhul

Endised töökaaslased Otepää 
Tervisekeskusest

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused meile jätab.

Südamlik kaastunne Tiiu ja Helgi 
peredele, kõigile lähedastele kalli

ELE LEPASTE

kaotuse puhul.

Maie, Anneli ja Andres 

Mälestuste päiksekullas 
elad ikka meiega.

MAIE KROON

Sügav kaastunne lähedastele.

Aino, Eha, Viivi, Eldur, Marju, 
Aivar

Südamlik kaastunne Jaanile 
perega kalli õe

SAIMA VAKSI

kaotuse puhul.

Kalju Pettaig Vana-Otepää külast

Ükskord juhtub nii, et ema läheb ära 
ja kinni hoida teda me ei saa.

Ta lahkudes ka päikselt võtab sära 
ja jätab maha hulga pisaraid.

Südamlik kaastunne Randerile 
kalli ema

MAIE KROONI 
surma puhul.

Otepää Maarja koguduse 
segakoor

Venda ja ristiisa 

NEEME UIBOT
mälestavad

õde Tiia Viita 
ja ristipoeg Tanel Viita.

Avaldame kaastunnet Tiiale 
venna 

NEEME UIBO 

surma puhul.

KÜ Tehvandi elanikud 

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee.

See helendav rada, 
see tähine kee...

Südamlik kaastunne Randerile ja 
Olari perele kalli ema

MAIE KROONI 
kaotuse puhul.

Mälestavad kunagised töökaasla-
sed Katti, Virve ja Mareta Otepää 

Tervisekeskuse päevilt.

TOOMAS VIJARD 
01.04.1940 - 24.03.2018

NEEME UIBO 
26.02.1953 - 30.03.2018

Südamlik kaastunne Helgile, 
Evile, Silvele ja Tiiale kalli venna 

kaotuse puhul.

NEEME UIBO

mälestab perekond Laaneser

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,

- erametsade haldamine ja järelvalve,
 - metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

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

Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga-väga valus.

  (J.Tätte)

Südamlik kaastunne Tiiule ja 
Helgile peredega kalli

ELE LEPASTE

kaotuse puhul.

Tiina, Riina

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

SULEV KAPP 
06.06.1955 - 28.03.2018

ILUSALONG MEIBY BEAUTY 
2018

Klassikaline maniküür
Küünte lakkimine   UV geellakkimine
Klassikaline ja spa pediküür
Geelküünte paigaldus ja hooldus
Kulmude keemiline värvimine 
ja korrigeerimine
Ripsmete keemiline värvimine
Depileerimine vahaga
Jalgade massaaž

Tuuli Tamm
Broneeri telefonil 55 646 690
Kääriku küla, Valgamaa

Mälestuste päiksekiiri
 aeg ei kustuta...

Südamlik kaastunne Tiiale
lastega kalli venna, onu

NEEME UIBO

kaotuse puhul.

 Perekonnad Kõiv ja Orasson

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

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl.

Südamlik kaastunne omastele

MAIE KROON 
kaotuse puhul.

Naabrid Alli, Vaike, Kaja, Galina, 
Harri, Ene, perek. Vahrušev.

Südamlik kaastunne Tiiale 
perega

TOOMAS VIJARDI

kaotuse puhul.

Laine ja Heldur

Unustamatut naabrit

SAIMA VAKSI

mälestavad naabrid.

Südamlik kaastunne lähedastele.

Mälestame 

MAIE KROON`i

ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Töökaaslased SOL-ist

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

• kokaabi-ettekandjale
 • kokaabidele (hooajatöö juuni-august)

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee 
ja telefonil 76 69 553.

Helmo 16.04.2018 algab 

B-kategooria 
autojuhtide koolitus 

Otepääl.
Registreerimine ja info 

tel. 5648 1462 või
helmoautokool@gmail.com

Sokka Puhkekeskus 
otsib 

tublit ja karsket 

töömeest 

oma kollektiivi, kes ei 
kardaks ka talutöid.

Võta ühendust 5060 155, Arno või 
meilile: arno@sokka.ee.

HELMO AUTOKOOL

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2018. a.

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

  8. aprill   Aakre       8.30

14. aprill  Restu   10.00
   Keeni   11.00
   Mägiste   13.00
   Hellenurme  16.00
   Voki   17.00

15. aprill  Kiilung (Aakre)    8.30
   Pukamõisa  10.00

   Komsi   12.30
   Palupera  14.00

22. aprill  Nõuni   11.00
    Traktor  20.- EUR
    Haagis  10.- EUR

Info tel. 7663 751, 5801 5208, 5516 920.

PILKUSE KÜLA ÜLDKOOSOLEK

Olete oodatud osalema Pilkuse küla üldkoosolekul 
18. aprillil kell 18.00 külamajas.

Päevakord:
1.Aastaaruande kinnitamine.
2.Talgupäev 05.05.2018
3.Aastaplaan
4.Jooksvad küsimused
Ootame rohket osavõttu. Juhatus

Avaldame kaastunnet Tiiale ja 
Arvole kalli

IRENE KAHRO

kaotuse puhul

Naabrid Lea ja Endel, Lauri.
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Head kogukondade 
eestvedajad ja muidu 
aktiivsed külaelanikud
Otepää vallavolikogu kogukondade koostöö komis-
jon koostöös Valgamaa Partnerluskoguga KUTSUB 
TEID ARUTAMA selle üle, kuidas saaks külad, alevi-
kud omavahel ning vallaga paremini koostööd teha. 

Aruteludel ootame väga teie tagasisidet ja arvamust 
järgmistes küsimustes:
• Kuidas teie kogukonnal täna läheb?
• Kuidas tagada, et iga kogukonna hääl ja 
vajadused vallavalitsuseni jõuavad?
• Millist kasu te näete tõusvat kogukondade 
omavahelisest koostööst? 
• Mille jaoks teie küla/alevik rahalist või 
muud laadi tuge vajab?

Teie mõtete ja nõuannete baasilt koostab kogu-
kondade koostöö komisjon mitu olulist dokumenti 
nagu  „valla ja kogukondade koostöö mudel“, „kü-
laelu rahastamise kord“, „külavanema statuut“ jne

Ootame teid nõu pidama järgmiselt: 
• SANGASTE piirkond teisipäeval 17. aprillil kell 
18.00-20.30 Sangaste rahvamajas
• NÕUNI piirkond kolmapäeval 18. aprillil 
kell 18.00-20.30 Nõuni kultuurimajas
• OTEPÄÄ piirkond esmaspäeval 23. aprillil 
kell 18.00-20.30 Kappermäe seltsimajas
• PUKA piirkond teisipäeval 24. aprillil 
kell 18.00-20.30 endises postkontoris (MTÜ Puka 
Kogukond ruumis) 

Meie soov on, et ka uue valla kõige väiksema 
küla hääl oleks kuulda. Seega tule kaasa mõtlema!

Lisainfo:  
Marika Viks (Nõuni), 53465648
Anneli Uffert (Puka), 5135961
Andres Salum (Sangaste), 5058231
Ivika Nõgel (Otepää), 5115914

Kohtume 12. mail kell 14.00 Madsal, uues kõlakojas.

Pärast aastast pausi on suur rõõm taaskord kokku saada, 
et mõnusasti aega veeta. Rääkida mõned lood, kuulata 
teisi ning võtta üheskoos aeg maha. 

Tule meie külla vanade tuttavatega kohtuma ja uusi leid-
ma. Tulles võta suvi ja rõõmus meel südames kaasa ning 
oleks suur rõõm kui soovid midagi ka teiste kokkutulnu-
tega jagada. 

Too peolauale natuke meelepärast kohvikõrvast nt. 
koduküpsetatud koogike, puuvili või midagi sügisel purki 
tehtut ja mida soovid teistega jagada. Meene ja soe söök 
on teid juba ootamas. 

Kõlakojas Madsal on lubanud esineda nii külalised kau-
gemalt kui lähedalt. Iga pakkumine on teretulnud. See-
kord on tulemas üks lõõtspillimees ja kandlemängija. 
Üllatusi on ka.

Raido lubas, et Madsa sportlik rahvas korraldab mõ-
ned mõõdukad murumängud lastele ja täiskasvanutele. 
Nende lastel tuleb laulmine hästi välja ja nad on alati hea 
meelega olnud nõus esinema. Kõik kes eelmistel aastatel 
tantsinud ja laulnud on oodatud.

Peo heaks kordaminekuks võid teatada oma tulekust aad-
ressil: arulakyla@gmail.com või telefonil 5218653. Tore 
kui sul on ilusaid mõtteid seoses kevadpeoga.

Tule, tule perega, tule sõbraga ja osale, muidu jääd Arula 
asjadest ilma!

Arula Külaselts

Arula esmamainimisest 
möödub 599 aastat

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks 

PRIA tuletab põllumeestele meelde, et alates 2018. aastast saab pindalatoetusi taotleda vaid elektrooni-
liselt e-PRIA portaali kaudu. Taotlusvoor algab 2. mail, aga olulisi muudatusi toimub juba aprillis.

Pindalatoetuste taotlemiseks on kliendid seni pidanud liikuma kahe portaali vahel – pindalatoetustega 
seotud teenused asuvad vanas e-PRIAs, kliendiandmed uues e-PRIAs. 

Alates 24. aprillist saab aga kõikidele e-PRIA teenustele ligi ühe „värava“ kaudu, mis asub PRIA ko-
dulehel (e-PRIA leheküljel). Samuti saab edaspidi mõlema portaali teenuste kasutamiseks volitusi anda 
keskselt ühest kohast uues e-PRIAs. 

Palume kõigil, kes soovivad, et nende esindajad saaksid kasutada vana e-PRIA teenuseid ka pärast 
24.aprilli, anda uuesti volitused uues portaalis vana e-PRIA teenuste kasutamiseks! Alates 24. aprillist 
kaotavad vanas e-PRIAs antud esindusõigused kehtivuse ja ilma uue volituseta ei saa esindajad enam 

vana e-PRIA teenustes toiminguid teha. Kliendid saavad juba praegu uue e-PRIA teenuses „Esin-
dusõigused ja volitused“ anda ettevalmistavalt volitusi ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Need 
uued volitused hakkavad kehtima alates 24. aprillist.

Volitusi ei pea uuesti andma inimesele, kellele on juba varem uues e-PRIAs täielikud volitused 
antud või kelle esindusõigus tuleneb äriregistrist. 

Juhendid volituste uuesti andmiseks on PRIA kodulehel (www.pria.ee > e-PRIA > Juhendid). Abi 
saab küsida ka registrite osakonna infotelefonil 731 2311 ja PRIA maakondlikest teenindusbüroodest 
(E-N kell 09.00-16.00).

Tuletame meelde, et e-PRIA teenuste kasutamiseks on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti 
koos PIN-koodidega või Mobiil-IDd – palume aegsasti kontrollida, et emb-kumb vahend on toetust 
taotlema asudes töökorras.

Info ja juhised 2018. a pindala- ja keskkonnatoetuste kohta avaldame PRIA kodulehel. 


