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Otepääl toimunud IX Euroopa
Saunamaraton läks igati korda
3. veebruaril toimus IX Euroopa Saunamaraton, kus startis 175 võistkonda.
Läbida tuli 21 kaardil märgitud sauna,
osales 13st eri rahvusest saunalist.
Lisaks eestlastele osalesid ka venelased, norrakad, ameeriklased, poolakad, soomlased, senegaallased, lätlased, inglased, sakslased, venetsueelalased, mehhiklased, luksemburglased.
Võistlejad pidid Otepää piirkonnas
leilitama erinevates saunades, karastama ennast jääaukudes, külastama
kilesaunu, kümblustünne, suitsusauna, jääujulat, saunu autodel ja torusaunu.
Saunamaratoni avas Otepää vallavolikogu aseesimees Rando Undrus.
Saunaliste meeleolu hoidis üleval
Pühajärve Puhkpilliorkester ja Leino
Einer.
Saunamaratoni
peakorraldaja,
Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter
ütles, et nii toredaid saunakostüüme pole pikka aega olnud. „Kõik
võistkonnad olid oma väljanägemise
pärast pingutanud ja nautisid saunasid,“ lisas Sirje Ginter. „Ilm soosis ka
seekord meie ettevõtmist.“
Võitjad valiti välja nende 4liikmeliste võistkondade hulgast, kes läbisid
saunakaardil märgitud kohad ja lõpetasid finišis hiljemalt kell 17.30. Esimesed kolm auhinda loositi välja esimesse kolmekümnesse jõudnud võistkondade vahel. Loositi välja ka parim
naiste võistkond, kelleks oli „Nunnad
hoos“, kes said Sangaste Lossi kinkekaardi.
Peaauhinna sai loosi teel võistkond
„Supersaunikud“, kellele pani auhinnaks kümblustünni välja Saunamaratoni kuldsponsor OÜ Lemmik Mees.
Teise koha sai võistkond „Selfie“,
auhinnaks
festivali
Retrobest
pääsmed. Kolmanda auhinna sai võistkond „Patused Nunnad“, auhinnaks
Marguse Puhkekeskuse kinkekaart.
Üllatusvõitjaks tunnistati korraldajate
poolt võist-kond „Tere, Kertu!“, kes
sai parema tulemuse. Võistkond sai
OÜ Lemmik Mees pesupalid.
Rahva lemmiksauna valisid need
võistkonnad, kes käisid kõikides saunades. Rahva lemmiksaunaks tunnistati Kakulaane suitsusaun, talle järgnesid Lemmik Mees OÜ saun ja Kunstimäe Puhkemaja saun. Rahva lemmiksaunad said Otepää vallalt küttepuud.
Euroopa Saunamaratoni eriauhinna parima kostüümi eest sai võistkond
„Kivist Riist“, auhinnaks Retrobesti
pääsmed ning Super Mario kostüümides esinenud võistkond, kes sai auhinnaks õpilasfirma Magnetic Toweli
saunalinad. Kõige lõbusama saunalise tiitli sai võistkond meeskoor „S…
Majakas“. Saunabrexiti auhinna sai
brittide võistkond, auhinnaks Towely
saunalinad.

Auhindu jagasid ka saunamehed:
Kunstimäe Puhkemaja poolt võistkonnale „Lusikas“, Tako tünnisauna kinkekaart Sky Plusi võiskonnale,
Lebotünn kinkekaart võistkonnale
„Naabrid“, Sangaste Rukkimaja võistkonnale „Reserv“, Andu Puhkemaja
koduõlled võistkonnale „Hullud välismaalased“, Saun Ratastel kinkekaart
võistkonnale „Padjaklubi ja Mart“,
Eco Oil saunamesi ja õli võistkondadele „Pulmahullud“ ja „Naised 35+“.
Puka Pritsimehe saun andis oma
auhindu kohapeal.

Kõiki saunu tänati saunaplaadiga „Kuum saun 2018“. IX Euroopa
Saunamaratoni korraldajad tänavad:
Kekkose saun, Kääriku Puhkekeskus, Sangaste Rukkimaja, Keristaru,
Eco Oili saun Puravik, Kunstimäe
Puhkemaja, Karksi-Nuia Tulekaitse Selts, Toomase Bigbandi saun,
Andu Puhkekeskus, Pullisaare saun,
Sauna Lavka, Lemmik Mehe saun,
Marguse Puhkekeskus, Hürsi Sann,
Tradilo saun Haapsalust, Tako Spa,
Saun Ratstel, Puka Pritsimees, Sangaste Loss, Kakulaane Puhkemaja,

Lebotünn.
Korraldajad tänavad kõiki vabatahtlikke, abilisi, kes aitasid korraldamisele kaasa.
Kuum öösaun pandi küdema ööklubis Comeback, kus esines Koit Toome.
Saunamaratoni korraldas Otepää
Kultuurikeskus ja saunaomanikud,
toetasid vabatahtlikud ja Otepää Vallavalitsus.
Kõiki tulemusi saab vaadata Otepää
valla kodulehel www.otepaa.ee.
Monika Otrokova

Otepää kirjakandja
Liia Piho sai
Valgetähe medali

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid
annab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel
riigi teenetemärgid tänuks 166 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või
kogukonnale on muutnud kogu Eesti elu
paremaks.
Teenetemärkide saajate seas on Otepää
kirjakandja Liia Piho, kes pälvis Valgetähe
medali.
Liia Piho on läbi ja lõhki Otepää inimene – sündinud ja kasvanud Otepääl. Kirjakandja teed alustas ta 1994. aastal. Postiljoni amet on perekonnas edasi kandunud
põlvest-põlve – ka Liia ema oli postiljon.
Liia peres kasvab kaks poega – 9- ja
11aastane, pereisa töötab Eesti Elektrivõrgus. Vabal ajal tegeleb Liia spordiga,
ta harrastab suusatamist ja võrkpalli ning
osaleb Eesti Posti erinevatel võistlustel.
Liiale meeldib teha puutööd ja tegeleda
aiandusega, tema üheks hobiks on teha
taludele puusilte, sest siis on kirjakandjal lihtsam talu üles leida. Lisaks sellele
kirjutab Liia luuletusi ja proosat, tegeleb
maalimisega ning on osalenud mitmetel
kirjandusvõistlustel.
Valgetähe medali saamine tuli talle suure üllatusena. „Ei osanud sugugi arvata,
et sellise au osaliseks saan,“ sõnas Liia
Piho. „Tähtis on, et iga inimene teeks seda,
mida ta teeb, hästi. Vaatamata sellele, kes,
millisel positsioonil elus on, tuleb säilitada head südant ning sallida teisi inimesi.“
„Mul on siiralt hea meel, et omakandi
tubli ja töökas kirjakandja on pälvinud
kõrge autasu. Õnnitleme ja täname Liia
Pihot,“ ütles Otepää vallavanem Kaido
Tamberg.
Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Otepää valla 2017. a parimate
sportlaste kandidaate
saab esitada 15. veebruarini
järgmistes kategooriates:
* Parim meessportlane
* Parim naissportlane
* Parim võistkond
* Parim noorte võistkond
* Parim treener
* Parim noorsportlane (neiu kuni 19 a.)
Parim noorsportlane (noormees kuni
19 a.)
* Parim spordiveteran
Kindlasti lisada sportlase 2017. a saavutused ja lühiiseloomustus.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil
22.01.2018
n

Kinnitati Ermo Kruuse kasutusvaldusesse antava

Päidla külas asuva 15 589 m² suuruse maaüksuse (vaba
põllumajandusmaa nimekirja kantud maatükk nr 37)
nimeks Jõe-Semmeni maaüksus.
n

Anti Are Selgele ehitusluba Pühajärve külas Sepiko-

ja kinnistul rajatise (puuraugud) rajamiseks.
n

Anti Sangaste alevikus Kalda tee 7 kinnistul

asuvale ehitisele (üksikelamu) kasutusluba.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 21

isikut.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kuuele

isikule kogusummas 105,65 eurot. Määrati hooldajatoetus
neljale isikule kogusummas 81,8 eurot.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128

eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule

summas 64 eurot.
n

Kehtestati alates 1. jaanuarist 2018. a kuni 31. det-

sembrini 2018. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 978 eurot kuus.
n

Kanti Puka Lasteaias bilansipäeva 31. detsemb-

ri 2017. a seisuga maha 9 ühikut väheväärtuslikku vara,
summas 1344,88 eurot.
n

Kanti Puka Keskkoolis bilansipäeva 31. detsemb-

ri 2017. a seisuga maha 7 ühikut väheväärtuslikku vara,
summas 4653,89 eurot.
n

Kanti Puka Rahvamajas bilansipäeva 31. detsem-

bri 2017. a seisuga maha 5 ühikut väheväärtuslikku vara,
summas 600,46 eurot.
n

Kanti Puka Rahvamajas bilansipäeva 31. detsembri

2017. a seisuga maha 1 ühik põhivara, maksumusega 19
593,25 eurot ja jääkväärtusega 0 eurot.
n

Kanti Puka Vallavalitsuses bilansipäeva 31. detsem-

bri 2017. a seisuga maha 15 ühikut väheväärtuslikku vara,
summas 2545,90 eurot.
29.01.2018
n

Peeti võimalikuks jagada Arula külas asuv

Palu katastriüksus (katastritunnus 63601:002:1440)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
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Meie ja veebruar
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Sissejuhatuseks selline mõistulugu:
Maailma Looja korraldanud kord loterii loomadele-lindudele, mille võitjatel olnud õigus issandalt
midagi enda keha juures ümber teha paluda.
Tulnud siis issanda juurde kolm võitjat: kana,
jõehobu ja kaelkirjak. Esimesena palus kaelkirjak loojal oma kael lühemaks teha, et raske teine
kanda ja segab ka magamist. Issand aga selgitas,
et kui kael maha võtta, jääb uhkest loomast vaid
kirju lehm alles, kes kitsedega ühekõrguselt kuiva
kulu sööma peab. Kaelkirjak seepeale loobus oma
võidust ja läks olukorraga leppinuna minema.
Järgmisena kurtis jõehobu oma suurt kehakaalu
ning palus seda vähendada kümme korda. Issand
aga ütles, et kui ta nii vähe kaalub, viib jõevool ta
minema ning ka krokodillid ei karda enam. Ehk
siis jõe hirmust saab lihtsalt üks suurem konn,
keda keegi enam ei karda koos sellest tulenevaga.
Jõehobu loobus samuti võidust ja lahkus olukorda
muutmata.
Kana, kes oli seda kõike pealt näinud ja kuulanud, astus issanda ette ja ütles: ,,Minule ei ole vaja
mingit seletamist. Minul on vaja lihtsalt probleem
lahendada. Et kas tee munad väiksemaks või auk
suuremaks… ja sellest piisab.“
Kana otsis lahendusi, mitte pelgalt psühholoogilist tuge ja poliitilist veenmist. Ka meie ühiskonnas
on liiga palju põhjendamisi, miks midagi ei saa või
ei tohi teha. Kohati tunduvad need põhjendused
väga loogilised olevat ja puhast tõde jutustavad.
Paraku vahel on midagi muuta ikkagi kasulikum,
kui asjad samaks jätta. Tarkus on teha neid otsuseid julgelt ja samas edasimõtleva läbimõeldusega.
Eks selliseid olukordi muutvaid otsuseid seisab uuel
vallavõimul mitmeidki ees ja eks need ka vastavaks
poleemikaks sel ajal põhjust annavad. Küll aga on
näiteks looduseski liikuv vesi alati hapnikurikkam ja
elukandvam, kui seisev vesi.
Otepää vald vajab uusi suuremaid eesmärkide
püstitusi ning teatud dogmadest lahtisaamist/ -ütlemist. Muudatused on kohati möödapääsmatud
ainuüksi muutunud oludest johtuvalt. Uuel vallal
on neli kooli ja mitu lasteaeda. Need kõik on vaja
saada ühtsesse rakendisse meie ühist hariduselu

vankrit vedama. Kindlasti on siin pikemas perspektiivis vajalikud ümberkorraldused nii juhtimises kui
ka muus hariduselu toimimises. Ühised majandamise alused, tööjõu võimalik ristkasutus jms., ilma
milleta on raske uut kvaliteeti otsima asuda. Samuti
on vaja tugevdada Gümnaasiumi positsioone ja
õppe konkurentsivõimet, et säilitada selle jätkuvõimekus Otepääl.
Ees ootab ka sotsiaalteenistuse kaasajastamine ja
selle kohandamine rohkem inimeste tegelike vajaduste järgi ning süsteemi tõhusamaks tegemine.
Lähiajal kohandatakse ja ühtlustatakse ka toetuste süsteemi ühtlasemaks ja selgemaks. Tõuseb
positiivse poole pealt seejuures oluliselt näiteks ka
matusetoetuste summa jms.
Bussiliiklus vajab paremat kohandamist ning
näiteks ka ettevedu raudteejaamadesse. Samuti
nn. valla sotsiaalse nõudetakso süsteem tahaks
äraproovimist, et veelgi paindlikumat teenust teha.
Valla noortespordi pearahasüsteem vajaks ülevaatamist ja ümbertegemist ning ajaga kohandamist. Kogu huvihariduse ja spordi korraldus tahab
korrigeerimist ja täiendamist ning tõhusamaks
tegemist.
Kui hakkab selgeks saama uue ühise eelarve
tulude tegelik laekumine ning kulude formeerumine, tuleb veelkord rahastamiste põhimõtted üle
käia. Siis selgub ka külakogukondade vajadus ja
võimekus iseseisvamalt rahastamisasjades kaasa
rääkida. Ilmselgelt võtame kursi osa raha ja koos
sellega vastutuse andmise kohtadele. Üritame koos
kogukondadega selle aasta jooksul luua süsteemi
kaasavaks rahastamiseks ja selle toimimiseks nii, et
seda saaks pilootprojektina rakendada.
Ehk siis, hea kogukond, tegemist jätkub! Kuigi
pole veel teada paljudel juhtudel, et kas probleemi lahendusena on õigem ,,väiksemad munad või
suurem auk“, siis kurss lahenduste valimiseni on
võetud. Päeva lõpuks saavad enamus asju oma
lahenduse ja elu läheb edasi.
Valget talve ja sulnist rahu igasse kanti!
Kaido Tamberg, vallavanem

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Asendati Otepää Vallavalitsuse 22. jaanuari 2018. a

korralduse nr 2-4-32 „Vaba põllumajandusmaa nimekirja
kantud maatüki nr 37 kasutusvaldusesse seadmise
eeltoimingute teostamine” põhjenduses ja punktis 1
Päidla küla Räbi külaga.
n

Anti

Viivi

Kleinile

projekteerimistingimused

DETAILPLANEERINGUD

n

Anti Mikk Lohuväljale projekteerimistingimused

Otepää vallasiseses linnas Saare tn 12 kinnistul kuuri
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Raidar Mesilale projekteerimistingimused

n

Suunata üks isik tugiisikuteenusele.

n

Määrati koduteenus ühele isikule.

n

Määrati sõidupileti alusel õpilase sõidukulu hüvi-

tamiseks 2017. aasta detsembrikuu eest õpilaste sõidusoodustused 17 isikule kogusummas 214,45 eurot.

SÜNNID
Anni Liis Koppe 		

14. jaanuaril

Tervisekeskuse ehituse ajal muutub Otepää
liikluskorraldus
Kauaoodatud Otepää Tervisekeskuse lammutus- ja ehitustööd on käivitumas, tööd algavad
pihta 7. veebruaril.
Teatavasti kätkeb iga ehitustegevus endas ka
elukorralduse muudatusi ning üldjuhul on kitsendused piirava eesmärgiga, nii ka seekord.
Nimelt on piiratud ajutiselt liiklus Tartu maanteel, üks sõdurida on ajutiselt suletud ning kehtib
üldine kiiruspiirang 30 km/h, AUTOJUHID OLGE
TÄHELEPANELIKUD!
Piiratud on juurdepääs Tervisekeskuse hoonele, jalgsi on juurdepääs Põhjakotka (Südameapteegi) hoone poolt ning Lille tänavalt.
Jalakäijatele on suletud jalgtee tervisekeskuse
ees, jalakäijatel palume kasutada teisel pool teed
asuvat kõnniteed.
Hoonele pääseb ligi ainult operatiivtransport
(kiirabi, päästeamet), teistel liiklejatel juurdepääs
hoonele transpordiga puudub.
Suureks leevenduseks ehitusmaterjali ja muu
ehituseks vajaliku ladustamiseks on Vana-Kaubamaja krundi (Tervisekeskuse kõrval tühi plats)
ärakasutamine.
Ehitus on planeeritud valmima 2018. a lõpuks,
seniks palume teilt mõistvat suhtumist.

Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemused

Lossiküla külas Koidu kinnistul abihoone püstitamise
ehitusprojekti koostamiseks.

isikule kogusummas 28,12 eurot.

Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 8. - 21. jaanuar 2018.a. Avaliku väljapaneku jooksul esitati
üks arvamuskiri (küsimus). Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 5. veebruaril 2018.a kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse
nõukojas. Otepää Vallavalitsus vastas kodanikule 22. jaanuaril 2018.a. Arvamuse esitaja arutelust osa ei võtnud. Kohal olid naaberkinnistute esindajad- M. Türk ja K. Unger. Arutelul tutvustati esitatud arvamuskirja ja Otepää Vallavalitsuse vastust. Samuti räägiti
juurdepääsuteest. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

NB! Jälgige liiklusmärke!
Liiklusskeemid Otepää Tervisekeskuse kodulehelt: http://oteptervis.ee/.
Monika Otrokova

Arula külas Vanamõisa kinnistul elamu ja kahe abihoone
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti AS-ile RTG Projektbüroo ehitusluba Otepää

vallasiseses linnas Tartu mnt 2 kinnistul (katastritunnus
63601:001:0166) ehitise (haigla, ehitisregistri kood

Kuidas Otepää Teatajat äratati ja levitati (1989-1990)

111034809) lammutamiseks.
n

Anti Tiidu külas Tammepargi kinnistul asuvale

ehitisele (Sangaste Tammepark) kasutusluba.
n

Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas

256 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule

kogusummas 768 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule

kogusummas 316 eurot.
n

Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja

lasteaiatoidu toetus ühele vähekindlustatud perede
lastele. Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni koolija lasteaiatoidu toetus ühele 3- ja enamalapselistele
peredele.
n

Seati hooldus kahe isiku üle ja määrati isikute

hooldajad.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele

Ajakirjanikutöö aastaist taasärkamise aja alguses
kuulsin aina ja paljudest paikadest küsimusi:
"Mis teil seal Otepfilil toimub?" Mõni väljaanne (Maaleht, Horisont, Kultuur ja Elu jt.) pakkusid oma veergudel ruumi, palusid kirjutada
päevasündmustest.
Algus ehk taasärkamise aeg oli kogu Eestis ja
eriti Otepääl hullumeelselt kiire. Omavalitsuse
loomise ja valimistega seoses kaasnes tööle Valgamaalases paralleelselt oma lehe ehk Otepää
Teataja taaskäivitamine. Esimesel aastal küll
Otepää Arenduskeskuse rüpes ja Avo Raidi nõudlik-sõbralikul juhtimisel. See tähendas, et töölepinguga võtsin ainuisikuliselt endale kohustusi üle
mõistuse palju: enamikul sündmustel ise kohal
olla, olulisemast kirjutada, fotosid tellida (foto-

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

aparaati, autot, töökabinetti mul polnud), kirjasaatjailt eri teemadel kaastöid tellida, neid redigeerida, vanal Optimal need ümber trükkida, bussi või
postiga kaastööd Valga toimetusse küljendamisele
ja trükkimisele saata.
Kui lehetrükkimine Võrru viidi, tuli lehed sealt
pakkidena Otepääle tuua, kohapeal (oma kodus
aedlinnas või linnavalitsuse istungiruumis) suurtest
pakkidest lehtedeks voltida (seda tihti koolilaste
abiga). Järgmine kiire ja oluline tegu oli lehepakid kindlatesse paikadesse laiali kanda ja müügile
panna: linnas ennekõike kauplustesse, kus leidus
mõni vastutulelik tuttav töötaja, kes lehepaki oma
vastutusele võttis ja müüki pani (10 kop/tk).
Sidemajas sain kokkuleppele nii ülemuse kui
ka kirjakandjatega, kes levitamistöö 2 korda kuus

Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

endale lisaks võtsid. Kõik see toimis, sest oli ju
kõige UUE ja enneolematu alguse aeg! Väikesel Otepääl tundsid kõik kõiki ja neil tundjatel oli
usaldus ning abivalmidus juba varasemast ajast.
Ent mitte alati... Samas oli esimeste väikeste erakaupluste tekkimise aeg. Müüja oli tuttav, võttis
lehepaki müüki. Kui kuu lõpul läksin samasse
paika lehti ja müügiraha küsima, oli letis kaupluse omanik ise. Vaatas mind, mõtles, kummardus
leti varju, ajas end taas sirgu ja teatas: „Siin pole
midagi!“
See oli üks mu esimesi õppetunde ärkamisaja
äriajamise mitmekesistumisest väikelinnas. Ent see
polnud esimene ega viimane…

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.

AILI MIKS

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 22. veebruaril.
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Jäätmevedaja vahetumine Valgamaal: korduma
kippuvad küsimused
Alates 1. veebruarist 2018 pakub Valgamaal jäätmeveo teenust Ragn-Sells AS. Seoses teenusepakkuja vahetumisega on klientidel tekkinud mitmeid
küsimusi, millest enamlevinutele anname siinkohal
vastused.

andmeid.
Kui kinnistul elutegevus jätkub, tuleb leping vormistada uue omaniku nimele. Selleks edastage meile
kirjalikult vastav info aadressil: tartu@ragnsells.com.
Kui kinnistul elutegevust ei jätku, saab pärija esitada
omavalitsusse vabastuse taotluse.

Kas ma pean uue lepingu sõlmima?

Kuidas saan vormistada lepingu enda
nimele?

Kõik Valgamaa jäätmevaldajad ehk kliendid peavad
uue jäätmevedajaga, Ragn-Sells ASiga sõlmima
lepingu. Selleks saatis Ragn-Sells AS möödunud
detsembris-jaanuaris kõikidele Valgamaa klientidele
lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid: lepingu,
lepingu lisa, teavituskirja, hinnakirja ja graafiku(d).
Need saadeti e-posti aadressile või selle puudumisel
postiaadressile paberkandjal.
Kui Te ei ole praeguseks lepingut kätte saanud, siis
palume teil veel kord üle kontrollida oma e-postkasti
saabunud kirjad, ka rämpspost. Kui te Ragn-Sellsilt
saabunud kirja ikkagi ei leia, palun võtke ühendust
meie klienditeenindusega aadressil: tartu@ragnsells.
com.

Selleks edastage meile enda ehk lepingu sõlmija
andmed kirjalikult aadressil: tartu@ragnsells.com.

Kuidas saada jäätmeveost vabastust?
Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik
omavalitsus ja seega on neil ainuõigus anda vabastusi. Vabastuse saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Ka need kellel on varasemalt antud
vabastus peavad selle nüüd uuesti taotlema.

Millal on minu järgmine tühjenduspäev?
Veograafikuid saate jälgida iseteenindusest www.
ragnsells.ee/iseteenindus.
Lisaks saadab Ragn-Sells oma klientidele tühjenduspäeva meeldetuletusi e-mailile, selleks märkige
lepingule kindlasti oma e-posti aadress.

Miks on minu leping saadetud valele
inimesele?
Ragn-Sells saatis lepingud omavalitsuse registris olevatele kontaktandmetele. Registris võisid olla ka
aegunud ja muutunud andmeid, mistõttu väljastati
dokumendid valele adressaadile. Üldjuhul teavitavad inimesed muudatustest ja eksitusest, nii saame
muudatused sisse viia. Paraku tuleb ette, et näiteks
inimese surma korral ei ole sellest omavalitsust teavitatud ja muudatused on registrisse sisse viimata.
Nii võis juhtuda, et lepinguid saadeti ka nende nimel.
Palume vabandust, kui sellised olukorrad on tekkinud.
Pärijad saavad kinnistu omaniku andmed ära
muuta kinnistusraamatus, kuid seni, kuni seda
tehtud ei ole, kasutatakse kinnistusraamatu põhiseid

Kuhu jäätmekonteineri tühjenduspäeval panema?
Graafikujärgsel tühjenduspäeval peab jäätmemahuti ehk konteiner olema nähtavas ja kättesaadavas
kohas vähemalt 10 meetri kaugusel jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. Kui konteinerid asuvad
kaugemal, võib Ragn-Sells nende tühjendamise eest
küsida eraldi teenustasu. Juurdesõiduteed mahutiteni peavad olema raskeveoki jaoks piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal (eriti maapiirkondade)
märgistatud ja lumest puhastatud.

Sangaste perearstikeskuse uus asukoht
Perearstikeskus alustas tööd alates 05.02.
endistes Sangaste Vallavalitsuse ruumides aadressil Valga mnt. 7, I korrusel.

PEREARSTIPRAKSISE LAHTIOLEKU AJAD JA INFO

E		
T 		
K 		
N 		
R 		

08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
14.00 – 18.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

perearst TATJANA LAADI, perearst URMAS KOHU

TATJANA LAADI
URMAS KOHU
TATJANA LAADI
TATJANA LAADI
TATJANA LAADI

Praksis on avatud			
E, T, N, R
08.00 - 16.00
Pereõdede iseseisva vastuvõtu aeg on praksise lahtioleku aegadel.

K

10.00 - 18.00

Etteregistreerimine perearsti vastuvõtule telefonil 76 90 388.
Telefonikonsultatasioonid
E, T, N, R 14.00 - 15.00 telefonil 76 90 388; e-mail: tatjana.laadi@gmail.com.
Koduvisiitide registreerimine:

E, T, N, R

08.00 - 13.00

Tervete laste (vanuses 0. – 19.a.) profülaktiline läbivaatus Sangastes:

K

10.00 - 13.00

K

10.00 – 13.00

Väljaspool praksise lahtioleku aega pöörduda vajadusel häirekeskusesse 		

telefonil 112

Võimalus ööpäevaringseks perearsti konsultatsiooniks 			

telefonil 1220

Probleemide tekkimise korral pöörduda:
EV TERVISEAMETI poole 						
või
EESTI HAIGEKASSA TARTU OSAKONNA direktori poole 		

Eramajade ja suvilate omanikud võivad olmejäätmeid üle anda kuni 50 l kilekotiga. Kilekott peab
olema tugevast materjalist, et vältida koti purunemist. Klient muretseb sobivad kilekotid endale ise.

Ma ei soovi e-arvet, mida teha?
Ragn-Sells väljastab e-arve automaatselt kõikidele klientidele, kellel on lepingus märgitud e-posti
aadress. Kui te ikkagi ei soovi e-arvet, andke sellest
kirjalikult teada aadressil: tartu@ragnsells.com.

Miks ma iga kuu arvet ei saa?
Ragn-Sells väljastab arve, kui kliendil on täitunud
vähemalt 5 euro eest teenuseid. See tähendab, et kui
teie igakuine arve on 2.60 eurot, siis saate arve iga
kahe kuu tagant ning arvel kajastub 2 kuu teenustasu
ehk 5.20.

Mul oli eelmise vedajaga püsimakse
korraldus tehtud. Kas pean seda muutma?
Jah. Eelmisele teenusepakkujale tehtud püsimakse
tuleb pärast nende poolt saadetud viimast arvet lõpetada. Püsimakse korralduse Ragn-Sellsile sab teha
pangas.

Iseteenindusest laekunud tellimusi ja
päringud teenindatakse eelisjärjekorras
Ragn-Sellsi iseteenindusest saate vaadata järgmist
tühjenduspäeva, arveid, allkirjastada lepingu. Lisaks
saate infot tegemata vedude põhjustest ja tellida teenuseid. Iseteeninduse vahendusel laekunud tellimusi
ja päringuid teenindame eelisjärjekorras.

III Pühajärve matkamaraton
tõukekelkudel 10. veebruaril
kell 10 ja 12

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.

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 (alates 01.02.) Priit
Arengu vastuvõtuajad: K: 8.00 – 16.00.
E-post: Priit.Areng@otepaa.ee,
tel. 502 2316.
Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vastuvõtuajad (alates 01.02) K: 10.00 - 16.00
E-post: Peeter.Aunapu@otepaa.ee,
tel. 5811 5200.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad T: kell 9.00 – 16.00. Muul ajal
kohtumine telefoniteel eelnevalt kokkuleppida. 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 vastuvõtt reedel kell 9-12 ja 13-18 Nõuni raamatukogu arvutiruumis (sisenemine kultuurimaja poolsest uksest).
Info: Pille.Plinte@otepaa.ee.

LUMETÕRJE küsimustes

Ka Sangaste Apteek alustab tööd aadressil Valga mnt.7.

Haigete vastuvõtt Sangastes		

Kas võin jäätmed koguda kilekottidesse? Milliseid kilekotte tohib kasutada?
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telefonil 694 3500
telefonil 7 447 430

Talvepealinnas Otepääl toimub 10. veebruaril kolmas
Pühajärve matkamaraton tõukekelgudel.
Kümnekilomeetrisel jäärajal saavad ennast proovile
panna kõik – nii need, kes poodiumikohta ihkavad, kui
ka need, kes medaleid taga ei aja. Start ja finiš on Pühajärve supelrannas.
Kellel isiklik tõukekelk puudub, saab selle osta või eelregistreerudes laenutada Loodusturism.ee matkakorralduselt.
Kell 10.00 algab esimene start, kuhu on osalema oodatud nii poodiumikohtadele soovijad kui ka rahvamatkajad,
kellele see kellaaeg on sobivam.
Kell 12.00 toimub tõukekelgusõit ainult osalejamedalitele ehk siis parimaid ei selgitata, sõit on mõeldud kõigile
rahvamatkajaile. Kõikide algusaegade järgselt viiakse
võistluskeskuses läbi ka lastesõitusid.
Matkamaratoni lõppedes saavad osalejad sooja jooki
ja suppi. Kohapeal saab end soojana hoida lõkke ääres
ja tantsutempos mängiva muusika saatel.
Tõukelguga liikumine on jõukohane kõigile – nii noortele kui ka suurtele ning on väga heaks vahendiks tervisespordi tegemisel. "Tavapärasest matkakorraldusest
erineb matkamaraton selle tõttu, et kogunemistel ei toimu
looduse giidimist ega liikumisel grupi juhtimist,“ rääkis
Imre Arro.
Matkamaratonil loob iga osaleja oma matka ise – kiire
või aeglasema, omaette või seltskonnas, sportliku või
vaatleva. Pühajärv pakub alati palju avastamist ja mitmekülgseid looduselamusi.
Matkamaratoni korraldab Loodusturism OÜ koostöös Otepää vallaga. Peakorraldaja on Imre Arro. Toetab
Otepää vald, Loodusturism.ee matkakorraldus ja Tõukespordiklubi KICK.
Auhinnad on välja pannud Loodusturism OÜ matkakorraldus ja mitmed Otepää turismipiirkonnas tegutsevad
ettevõtted.

pöörduda:

Otepää piirkond - Mairo Kangro
tel. 5303 3035
Puka piirkond – Kalev Mekk
tel. 516 4931
Sangaste piirkond – Rein Areng
tel. 516 0163
Nõuni piirkond - Kalev Lõhmus
tel. 513 9071

Ka ettevõtluses
pingutatakse
Viimasel ajal seisab Edgari trahteri ees
tihedamalt autosid, kust tullakse lihapoodi
ostma nii saiakesi, lihasaadusi, kui käiakse
söögitoa supitirinat tühjendamas.
Asjatundjad mainivad, et „müüdavate
kaupade kvaliteedi ja hinna suhe on paigas.” Teised teavad, et trahteris on suudetud õiged väärtushinnangud juurutada.
Kolmandad kommenteerivad, et juht on
suutnud paika panna üksteise abistamise
ja aktiivse tegutsemise eesmärgi nimel.
Kui kohale läksin, istusid külastajad
söögisaalis, arvutid ees ja arutelu käis.
Uus saali valge küttekeha oli ruumi soojaks-mugavaks kütnud.
Tänan südamest naisjuhiga naiskollektiivi, tunnen rahulolu ja rõõmu nende
püüdlustest!
Austuse ja tänuga
Maie Niit
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Kultuurikalender
EESTI VABARIIK 100 OTEPÄÄ VALLAS
SÜNDMUSED
10. jaan.-28. aprill Pühajärve Raamatukogu, raamatusündmus ,,40 tundi ettelugemist,, Pühajärve kooli
õpilastele.
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ühine kingitus.
10. veebr. 18.00
Puka Rahvamaja – teatrietendus,
Heino Kiik ,,Maria Siberimaal,, – näitetrupp Atina.
Lavastaja Anita Pavlova
12. veebr. 17.00
Otepää Kultuurikeskus , vestlusõhtu
,,Maalikuntsnik Johannes Uiga 100,,. Vestlusringis
kunstiteadlased Enrico Talvistu ja Mare Joonsalu.
Kandlel mängib Varju Teder.
19. veebr. 19.00
Otepää Kultuurikeskus, kontsert „Estonian Suite. Ood Eestile“. Hispaania jazz-pianist Iñaki
Sandoval.
Kontserdi tulu läheb ühe noore muusikaõpingute
toetamiseks.
20. veebr. 14.00
Kuigatsi Raamatukogus, raamatusündmus ,,100 tundi ettelugemist,,
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ühine kingitus.
22. veebr. 14.15
Pühajärve Põhikool, kontsert ,,Sünnipäeva valguses,,. Ivo Linna ja Antti Kammiste
22. veebr. 18.00
Otepää Gümnaasiumi aula, suurkontsert ,,Kodu oleme me ise,,. Otepää Gümnaasiumi
isetegevuskollektiivid
22. veebr. 18.00
Sangaste Seltsimaja, kontsert ,,Eesti
sünnipäeva pidu,,. Sangaste isetegevuslased, Keeni
Põhikooli õpilased ja Kratila Lasteaia lapsed.
23. veebr. 19.00
Otepää Kultuurikeskus, EV 100. aastapäeva kontsert-aktus „Unustamatu Georg Ots“.
Laulab Rainer Vilu. Klaveril Maria Bachmann. Kaetud
on kohvilaud.
24. veebr. 10.00
Otepää Kirik ja Otepää Vabadussõja
mälestussamba jalam. ,, Mõtisklusi meist,,
Jumalateenistus Eesti Vabariik 100 juubeli auks –
teenib EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko
Tiirmaa.
30 min kontsertetenduses ,,Mõtisklusi meist,, näitleja
Merilin Kirbits ja muusik Margit Tali.
Pärgade asetamine Vabadusõjas langenute mälestussamba jalamile.
Kuum puljong ja pirukad.
24. veebr. 12.00
Puka Rahvamaja, kontsert ,,Eesti sünnipäev,,. Puka isetegevuskollektiivid
24. veebr. 21.00
Ugandi Resto, muusikaõhtu ,,Kõige
kaunimad Eesti lood,,. Margit Tali ja Andres Vago
24. veebr. 22.00
Club Comeback, pidu ,,EV100 supersünnipäev,,. Laval on ans.Apelsin ja DJ Arno Kukk

O T E P Ä Ä

Puka meesansambel 60
Nädalavahetusel tähistas Puka meesansambel
juubelit ja esitles oma teist albumit. Juubilari
olid tulnud tervitama oma maja naisansambel,
meesansambel Viitinast, meesansambel Tõrvast,
Antslast Hauka Vägevad ja Segakoor U-Tuur.
Kontserti aitas läbi viia Valdur Sepp, aitäh sulle
abi eest. Ka lava valgustus sai valmis just kontserdi alguseks. Saal oli peo alguseks kogunenud
rahvast täis. Ega alati pole võimalus kuulata nii
paljude meeste laulu. Meie meesansambel on
tuntud meil ja mujal, on ju nad võistu laulnud ka
nende sõpradega, kes olid täna neid tervitama
tulnud.
Jõudiski kätte viimase laulu esitamise aeg kus
lavale kogunes kõik see mees ja kostis ühislaul
„Metsade süles“. Meesansambel tänas endisi
lauljaid ja dirigenti, praegust dirigenti ja Meelis
Külaotsa, kes oli abiks plaadi lindistamisel ja ka
kõiki sõpru. Kaks ja pool tundi möödusid kui lennates.
Aitäh kõigile kontserdi külastajatele, kes ei
pidanud paljuks tulla meid kuulama. Uute kohtumisteni!
Meesansambli nimel
rahvamaja juhataja Helgi Pung
Foto: Otepää Vallavalitsus

Puka meesansambel loodi 1957. aastal. Esimeseks juhendajaks sai meesansamblil hoopiski
naisterahvas – koolis muusikaõpetajana töötanud Eliise Saar. Algselt laulis meesansamblis neli
meest. 1965. a sai meesansambel täiendust, toonane kooriliige Jaan Tõnissoo tõi laulma veel paar
meest. Kõige suurema koosseisuga lauldi 1976.
aastal, siis oli kooris 14 meest.
Pikema lauljastaažiga laulja oli Nikolai Saarmann, kes laulis asutamisaastast alates kuni 2003.
aastani, kokku 46 aastat. Läbi aegade on meesansamblil veel laulnud Ants Kallis, Vello Raagmets,
Eerik Müts.
Ansambli juhendajaks oli pikka aega Tõnis-Rein

11. märts 19.00
Otepää Kultuurikeskus – teatrietendus.
Heino Kiik ,,Maria Siberimaal,, – näitetrupp Atina.
Lavastaja Anita Pavlova.
24. märtsil 12.00
Otepää Kultuurikeskuses, mälumäng
,,Eesti 100,,. Otepää Raamatukogu korraldatav paarismälumäng.
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” – raamatunäitus.
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 lasteosakond, ,,Minu kodu,,, lastejoonistused
19.-28. veebr
Otepää Linnaraamatukogu,
,,Meie Eesti,, – raamatunäitus.

Otepää Kultuurikeskuses
25. veebruaril kell 15
MTÜ Kungla muusikal „Herakles“.
Kungla muusikalitrupil on valminud koguperemuusikal
Herakles. See on lustakas lugu kangelaseks sündinud,
aga siis saatuse soovil uuesti kangelaseks pürgima pidava peajumala Zeusi pojast Heraklesest. Selgub, et
kangelane ei tähenda suuri muskleid ja võimsaid vallutusi, vaid hoopis tegu, mille peale isegi jumalad taevas
ütlevad "vau!".
Kuigi lugu viib Antiik-Kreeka mütoloogiasse, on tantsud ja laulud hoogsad ja kaasaegsed ning etendust mängivad vägagi nooruslikud Valga ja Tõrva valla noored.
Lavastajad Siiri Põldsaar ja Margo Metsoja.
Etendus on kahes vaatuses, kumbki vaatus 45 minutit.

8. veebruar 2018

Head piirkonna ettevõtjad
ja kultuurirahvas!
Sel talvel peetakse Otepääl esmakordselt laskesuusatamise noorte ja
juunioride maailmameistrivõistlused. Ettevalmistused suurvõistlusteks käivad täie hooga ning praegused ilmaprognoosid näitavad, et
võistlused saavad edukalt läbi viidud.
Võistlused toimuvad Tehvandil 26. veebruar – 4. märts. Suurvõistlusele on oodata üle 350 sportlase pea 40 riigist ning ka hulgaliselt pealtvaatajaid.
Selleks, et võistluste vaheaegadel oleks meie külalistel mugav ja
hubane olla, ootame kõiki ettevõtjaid oma toodangut pakkuma Tehvandi Spordikeskuse Biathloni hoone kõrval olevale külastajate alale.
Pakkuda võib toitlustust, käsitöötooteid, kohalikku toodangut jms.
Samuti plaanime külastajate alale vabalava, millel saaksid ülesse
astuda kohalikud esinejad ja kultuurikollektiivid.
Kui oled huvitatud võistlustel esinemisest, siis palun anna endast
märku.
Palume oma kauplemissoovist ning esinemise valmisolekust
teada anda hiljemalt 12. veebruar 2018:Aivar Nigol tel: 5064083,
e-post: aivar.nigol@biathlon.ee.

Ainso, veel on juhendanud mehi Eerik Türk, Viiu
Lipp, Jüri Kams, Küllike Muttik ja Anu Täkker.
1990. a liitusid ansambliga Ants Ilves ja Enno
Pung. 1997. a hakkas juhendama Sille Lõõndre
ning samal ajal liitus meestega ka Mati Kõiv.
2006. a esindas Puka meesansambel Eestit
esimesel rahvusvahelisel Baltimaade vokaalansamblite päeval Riias, kus nad said tunnustuse
osaliseks. Kagu-Eesti vokaalansamblite konkurssidel on aastaid tunnustatud mehed laureaatideks,
valitud Kultuurkapitali aasta preemia vääriliseks.
Praeguses kooseisus laulavad Mati Kõiv, Peep
Harju, Enno Pung, Ants Ilves ja Marko Koort. Mehi
juhendab juba kaheksa aastat Evald Raidma.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Tulemas on Pühajärve maalija 100. sünniaastapäev

Kunstnik Johannes Uiga sündis 12. veebruaril
1918. aastal Tartus. Seega pühitseks ta koos Eesti
Vabariigiga oma 100. sünnipäeva.
Uiga õppis kõrgemas kunstikoolis „Pallas“ peamiselt Villem Ormissoni, Kaarel Liimandi ja

Aleksander Vardi käe all. Juba kooliajal tõid
suvised praktikareisid teda Otepää ümbrusse,
eriti Pühajärvele. Siin sõbrunes ta agronoomist
iseõppinud kunstniku Enn Volmerega (8.08.1908
– 10.09.1978).
Esialgu üüris Uiga elamiseks tube. Hiljem
sai loa ehitada Kangru lahe ligidusse
väikese põrandapinnaga (12,8 m²) kioskilaadse peavarju, mis on alles veel praegugi.
Kuna kunstnik sünnist saati põdes
ravimatut nahahaigust ihtüoosi, siis

Uiga ateljee.

tundis ta ennast vee läheduses hästi, sest sai seal
end niisutada.
Varsti valmis ka katusega paat-ateljee. Uiga
päevad möödusid tihti hommikust õhtuni järve
peal. Nii valmisid sajad akvarellid ning õlitehnikas lõuendid. Teist sellist paadis maalijat annab
otsida terves maailmas.
Johannes Uiga suri 23. oktoobril 1998. a ja on
maetud Tartu Raadi kalmistule. Johannese vend
Endel kinkis kunstniku rikkalikust maalipärandist Otepää vallale 32 pilti. Nende püsiekspositsiooni näeb vallavalitsuse saalis ja üksikutes kabinettides.
Tartu Kunstimajas (Vanemuise 26) avatakse
17. veebruarist tema mälestusnäitus umbes 50
teosega, ka ilmub juubeliks postkaart Pühajärve
vaatega.

Foto: reet ohna

Reet Ohna

MTÜ Karukäpp 15
MTÜ KARUKÄPP on alates 28.01.2003
Otepääl tegutsev käsitööorganisatsioon, mis viib
läbi erinevaid käsitööalaseid projekte nii noortele
kui vanadele. Käsitöötraditsioonil on alati olnud
oluline osa igapäevaelus just maapiirkonnas. Eriti
tähtis on hoida ja säilitada käsitööd kui ühte rahvakultuuri osa ja arendada ning tutvustada seda
laiemale ringkonnale, eriti aga noortele.
MTÜ tgevuse eesmärgid on: rahvusliku traditsioonilise käsitöö säilitamine läbi elukestva õppe,
järelkasvu toetamise, mitmekülgse koolituse.
Seltsil on olemas reaalne arusaam osalejate eesmärkidest ja ootustest: suunata ja toetada sotsiaalset kapitali ja isiklikku arengut, luua reaalsed
võimalused enesetäiendamiseks, järjepidevaks ja
igakülgseks arenguks ka vanemaealistele inimestele.
Meie esimeseks suurimaks läbiviidud projektiks 2003. a oli „Naiste majandusliku positsiooni
parandamine uute teadmiste, oskuste ja võrgustiku kaudu“, mida rahastas sotsiaalministeerium
ja mis koondas Võru-, Tartu ja Valgamaal elavaid
naisi. See projekt ühendas ja motiveeris naisi ning
lõi väga eduka koostöö ja andis kindlustunde, et
olukorra analüüsi ja ühiste lahenduste kavandamise, uute oskuste ning teadmiste kaudu on võimalik naiste olukorda parandada, nende eneseteadvust ning mõjujõudu kohaliku elu kujundamisel tõsta.
Teiseks projektiks oli „Elukestev õpe on kohaliku arengu võti“ 2005. aastal.

Kolmandaks suuremaks
projektiks oli
„Oskused aitavad meil püsima jääda“ 2008.
aastal. Neid projekte rahastas Kohalik Omaalgatuse Programm.
Viimastel aastatel on suurt huvi tuntud väikeste villaste kudumite vastu. Sellepärast oleme korraldanud sokkide, kinnaste ja mütside kudumist.
Töötubade korraldamiseks ja erinevate projektide läbiviimiseks oleme saanud toetust Kultuurkapitalit, Kohaliku Omaalgatuse projektist, Rahvakultuuri keskuselt ja Otepää Vallavalitsuselt.
2011. a suvel ilmus esimene Karukäpa „Sokikalender 2012“ uute mustritega. Tänaseks on
ilmunud juba viis kalendrit.
Meie tegevuses on traditsiooniliseks saanud
Rahvusvahelise õueskudumise päeva tähistamine. See üritus on toimunud alates 2012. aastast
igal suvel.
2011. a sai MTÜ Karukäpp „Valgamaa koolitussõbralikuma organisatsiooni“ nimetuse ja oli
konkursi „Valgamaa MTÜ 2011 nominent“.
Võõras ei ole Karukäpa liikmetele ka heategevus: sokke, kindaid on meie naiste nobedad
näpud kudunud välismissioonidel viibivatele sõduritele, vanuritele hooldekodus, Otepää
päästjatele ja Otepää vallas sündinud beebidele. Samuti saatsime paki teele ka Prillitoosi toimetusele, kes edastas kudumid suurperedele.
Kahel viimasel aastal oleme annetanud ka meie
oma valla suurperedele jõuludeks sokke, kindaid,
mütse, salle.
Koostöös vallaga oleme esinenud oma tööde

Võrukaela
üllatusteküllane 27

näitustega mitmel korral Tallinnas, Valgas ja korraldanud näitusi ka Otepääl nii linna sünnipäeval,
emadepäeval, külalisdelegatsioonide vastuvõtul, Otepää 900 raames jne. Ka Toksovos oleme
käinud oma käsitööga valda esindamas. Kõikjalt
oleme saanud oma töödele hulgaliselt positiivset
tagasisidet.
Heategevuslikes projektides on eriti tublilt
kaasa löönud Mare Kalev, Leida Vutt, Õie
Saar, Merike Kutsar, Tiiu Vutt, Sirje Zujeva,
Ene Raudsepp, Helle Iste, Luule Juust, Maila
Hõrak, Kätlin Ilves jt. Imetlust äratavad ka meie
kolm väärikat prouat – Ilmi Puhm, Anne Raid ja
Koidula Nagel, kelle energia ja elurõõm on sütitavad kõigile käsitöölistele.
Rõõmu tunneme ka oma ruumide üle, mille
Otepää Vallavalitsus andis meile vallamaja III
korrusele tasuta kasutamiseks juba neli aastat
tagasi. Need ruumid on pidevas kasutuses käsitöö
töö- ja õpitubade läbiviimiseks.
MTÜ Karukäpp

Võrukaela sünnipäev oli just
nii meeleolukas kui foto, millel särab Mürakaru Mathias.
Võrukaela sünnipäev algas seiklusterohkelt – saalis
said lapsed osa põnevaid juhtumisi täis lasteteatrietendusest. Järgnesid sünnipäevaüllatused. Kõigepealt üllatas sünnipäevalisi Mürakaru Mathias, kes oli
kodus koos emaga meisterdanud 27 küünlaga tordi.
Järgmine ootamatus – jäätis – tabas lapsi rühmas.
Seda, milles peitus maiuspala erilisus, iseloomustab
väikese Mürakaru lause: „Ma ei suuda uskuda. See
ongi ju sinimustvalge!”
27. sünnipäev jääb kindlasti pikaks ajaks meelde, sest musta ja isegi mitte sinist jäätist igal sünnipäevapeol ei pakuta. Kui, siis ainult käesoleva aasta
veebruarikuu sünnipäevadel.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE

PILKUSE KÜLAMAJAS
toimub
17. veebruaril kell 13.00
MEIGIKOOLITUS ISEENDALE.

MTÜ Karukäpp
töötoad 13. ja 27. veebruaril
ning 13. ja 27. märtsil
kell 18
vallamaja III korrusel ruumis 308.
Info tel 515 3248

Koolitajaks on Anni Hallik Tallinnast. Ta on vabakutseline jumestaja ja grimmeerija, töötanud
teatrites ja fotograafidega. Anni näitab kuidas
paari lihtsa võttega naiselik ilu esile tuua ja kena
välja näha.
Koolitus maksab 27 eurot.
Info ja registeerimine tel. 5197 4916
(registeerida saab 14. veebruarini).
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

25. juubelihõngulise Palupera
mälumängu esimene etapp
26. jaanuari õhtuks oli Nõuni kultuurimajja kogunenud
hulk mõttespordi austajaid, et pidada järjekordset Palupera mälumänguturniiri.
Olgugi, et viirushaigused olid mängijate ridasid hõrendanud, oli 1. etapiks kohale jõudnud 11 võistkonda:
Valga-, Põlva- ja Tartumaalt. Mängu küsimused oli ettevalmistanud koos abilistega Tõnu Talve. Küsimuste
teemaks on alati olnud Eesti ja Eestiga seonduv.
Võistkondade tase oli väga ühtlane, punkte saadi
jõudsalt. Sellest pingelisest mängust tuli võitjana välja
Räpina Kuke talu võistkond, kes edestas Otepää võistkonda kahe punktiga. Kolmandaks jäi Valga TBMMK.
Väikeste vahedega järgnesid Tartu valla, Põlva linna ja Puhja võistkonnad. Tegemist on ka Valgamaa
meeskondliku mälumängu meistrivõistlustega, selles arvestuses hoiavad kolmandat kohta Sangaste
mälumängijad.

Järgmine voor toimub 2. märtsil
kell 19.00, ikka Nõuni kultuurimajas.
Üks küsimus: Viimastel aastatel on Venemaal tehtud
kaks tunnipikkust dokumentaalfilmi, ühest kuulsast
eestlasest, pealkirjadega „Jahimehest ohvriks” ja „Õrn
rappija”.
Kes on see meie kuulus kaasmaalane, kes on selle
au ära teeninud?
Vastus: Urmas Ott.

Otepää toimusid 5.-6. veebruaril Eriolümpia
Euroopa murdmaasuusatamise võistlused.
Otepää suusaradadele kogunesid 129
eriolümpia sportlast 11 riigist: Eestist, Lätist,
Leedust, Poolast, Saksamaalt, Soomest,
Taanist, Sloveeniast, Šveitsist, Itaaliast,
Ukrainast. Eriolümpia egiidi all võistlevad
intellektipuudega sportlased.
Võistlustel ütles tervitussõnad Otepää
vallavanem Kaido Tamberg.

O T E P Ä Ä

8. veebruar 2018

Seis Tartu Maratoni rajal on hea, suusapeo eelüritused
toimuvad juba nädala lõpus
45. Tartu Maratoni eelüritused ehk
6. Tartu Teatemaraton ja Avatud
Raja sõidud peetakse juba pühapäeval, 11. veebruaril.
Vähem kui kaks nädalat enne 45.
Tartu Maratoni on seis rajal igati hea
ning ilmaprognoos lähiajaks talvine.
Kuna aga alles hiljuti olid ilmaolud
kesised ja suusaradu harjutamiseks
vähevõitu, otsustasid korraldajad
pikendada Tartu Maratoni soodusvooru teisipäeva, 13. veebruarini.
„Lumeperiood
algas
meil
põhimõtteliselt alles möödunud
nädalal, mis tähendab, et inimestel
on harjutamisvõimalused peaaegu
puudunud. Mõistes, et talv on olnud
heitlik, otsustasime soodusvooru
pikendada, et anda inimestele veel
aega osalemise osas otsusele jõuda,“
ütles võistluste direktor Indrek Kelk.

Soodusvooru pikenemine tähendab, et 13. veebruarini saavad suusasõbrad pikemale 63 km distantsile
tavapärase 110 euro asemel end kirja
panna 70 euroga, 31 km distantsi
puhul on hind 70 asemel 45 eurot.
Registreerimine https://www.tartumaraton.ee/et/yritused/suusamaraton/45/maraton/.
Värskeima rajainfo kohaselt on on
Otepäält Paluni seis hea ning Palult
Hellenurmeni keskpärane. Kõige
kehvem on praegu olukord raja viimasel kaheksal kilomeetril ehk Hellenurme-Elva vahelisel lõigul, kuid
siiski saab terve raja ulatuses sõita nii
klassika- kui ka vabatehnikas.
45. Tartu Maratoni põhisõidud
leiavad aset nädal hiljem, 18. veebruaril. Nii eelürituste kui ka põhipäeva täiendav info, sealhulgas

Tartu Maratoni rada 2. veebruaril.
Foto autor: Tanel Rungi.
registreerimine, on leitav https://
www.tartumaraton.ee/et/yritused/
suusamaraton/45/.

Tanel Rungi
MTÜ Klubi Tartu Maraton
turundus ja kommunikatsioon

Talvised meistrivõistlused grillimises − Grillfest 2018
Pühapäeval 4. veebruaril toimusid Otepää Keskväljakul Eestis
esmakordselt korraldatud Talvised
meistrivõistlused grillimises − Grillfest. Võistlusel osales 8 võistkonda:
Dreamer BBQ Semud, Grillimaailm,
IVKHK BBQ Team, Pilkuse MEK,
BRAVO Catering, Lande Grillikoda
ja 3 põrsakest ja Tainas.
Võisteldi kolmes voorus: EV100
vorstivoorus valmistatati ja grilliti
eestimaisest toorainest käsitöövorste.
Teises ehk EV100 üllatusvooru tooraineks osutus Eesti rahvustoiduaine
räim. Kolmandas, ehk fantaasiavooru töö valmistas iga võistkond omal
äranägemisel, kuid töö teemaks oli
võistkonna vabal valikul kas EV100,
talv või Otepää.
Võistlustöid hindasid Eesti Grilliliidu kohtunikud Margit Gruuse,
Karita Gruuse, Karis Gruuse, Kätlin
Talumaa, Raili Jallai, Heiky Jallai,
Maire Laht, Hannes Vanatoa, Siret
Kuldkepp, Annely Sander, Katrin
Koht, Alice Vipp, Tarvo Israel,
Indrek Muug ja Valli Järve.
EV100 vorstivooru võitis võistkond IVKHK BBQ Team. EV100
üllatusvooru ehk räimevooru võitis
võistkond BRAVO Catering. Kaupmehe fantaasiavooru võitis võistkond BRAVO Catering. Fantaasiavoorus pälvis eripreemia atraktiivseima esitluse eest võistkond
BRAVO Catering.
Võistluse üldvõitjaks ehk tiitli

"Eesti meister talvel grillimises 2018"
pälvis võistkond BRAVO Catering,
kes pääseb võistlema Pärnus 9. juunil
toimuvale rahvusvahelisele Grillfestile. Teise koha saavutas võistkond
IVKHK BBQ Team ja kolmanda
koha võistkond Tainas.
Kaupmehe
fantaasiavooru
võitnud BRAVO Cateringi kokk
Meelis Meedla sõnul pakuti tervitusnapsiks rahvuslikes värvides
šotti ja söögiks burgerit eesti moodi.
Burger koosnes rukkikuklitest, mille
vahele pandi grillitud soolapekki, räimefileed ning hapukapsast ja peeti.
Joogiks pakuti sooja koduõunaveini. Soovijad võisid proovida lae alla
dekoratsiooniks pandud käsitööna
valmistatud kergelt suitsutatud lambasooles lambavorsti.
Eesti rahva vorstikooli viis läbi
Koit "Vorstikunn" Kuusk. Võistlusplatsil tutvustati Thai Choice kastmeid
ja Dreameri selle hooaja ametlikust
grilliveinist valmistatud glögi.
Võistlusplatsi ääres asuv Ugandi
Resto valmistas suure grillipäeva
auks restorani menüüsse võistluse
toorainest kaks erirooga: „Soe kruubisalat grillitud käsitöövorstiga“ ja
"Räimesupp köögiviljade ja valge
veiniga".
Võistluspäeva juhatas Eesti Grilliliidu liige Auris Rätsep. Võistluse
korraldasid Eesti Grilliliit ja Otepää
Vallavalitsus. Võistushooaja korralduspartnerid on Weber, Rakvere,

Otepää naised teevad vorsti.
Tallegg, Kaupmees, Thai Choice,
Decora, Dreamer, Maks&Moorits,
A. Le Coq ja Enn Tobreluts BBQ
Entertainment.

võistluse peakohtunik
Auris Rätsep

8. veebruar 2018

KUULUTUSED
Teostame katuse-, fassaadi-,
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel. 5554 8863
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta. Tel
505 6107
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee
Soovin rentida väikest tuba või
ruumi, kus pakkuda erinevaid
iluteenuseid. Kui peaks leiduma
Otepääl tööpakkumisi kosmeetik/
iluteenindajale, siis ka selle kohta
on info oodatud! Tel: 5694 5450
Plaatimis- ja üldehitustööd.
Töödele garantii. tel. 5757 0794
Üürile anda kahetoaline ahiküttega korter Otepääl. tel.53465648
Soovin võtta rendile põllu- ja rohumaad. Hind alates 50 EUR/ha.
Tel. 5558 2071
Teostan siseelektritöid.
Tel 5353 6160
Boilerite paigaldus, puhastus.
San-tehn. tööd. Ehitus-remonditööd. 5362 6227
Ehitus ja remonttööd
53471269

Mapomets OÜ

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Otepää
Spordihoone
on

22. veebruaril avatud
kell 8.00-19.00,
saun kell 14-19.
23. veebruaril avatud
kell 10.00-19.00,
saun kell 14-19.
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Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Rasedate võimlemine/toetusring
esmaspäeviti 18.30-20.00.
Osalustasu 5 eurot.
Registreerimine tel. 5559 6507
või pipomangutuba@gmail.com.

Beebikool teisipäeviti 9.30 (kuni 1a) ja 10.30 (üle 1a).
www.pipo.ee ja FB

24. veebruaril
on spordihoone suletud.

KML Auto OÜ
Petanque turniir
KAAREL TIGASE
mälestusturniir OTEPÄÄ
TALV triodele
toimub 24. veebruaril
algusega 10.00
Otepääl Hurda tn väljakutel.

otsib seoses laienemisega oma meeskonda
asjalikku ja kohusetundlikku

autoremondi lukseppa.

Eeldused: arvuti oskus, B-kategooria juhiload. Kogemused, teadmised ja oskused autoremondi valdkonnas.
CV või sooviavaldus saata:
info@kmlauto.eu või tel: 5661 5676

Täpsem info Tõnu Ainsoo
5233299.

TIINA MÄGI

07.08.1944 - 31.01.2018

Mälestame sõbralikku
naabrimeest

PEETER TÄÄRI
Südamlik kaastunne lähedastele.
Helgi ja Raik

MIHKEL TIKS

25.07.1934 - 27.01.2018

Südamlik kaastunne Valve Purile
kalli venna

MIHKEL TIKSI
kaotuse puhul.
Perek. Sapelkov, Veski, Kasak
ja NImbach

VALTER LUUSE

01.02.1929 - 02.02.2018

Sügav kaastunne Merlele
ja Tiinale

ema ja ämma
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet Merlele
ja tema perele kalli ema,
vanaema ja ämma

TIINA
kaotuse puhul.
Karni-Voor OÜ

Kiina ja Merili
Sügav kaastunne Merlele
perega kalli

MAIA KÕRDA

25.04.1939 - 12.01.2018

Südamlik kaastunne Üllele ja
Kallele kalli ema ning lähedastele

Avaldame kaastunnet
Peeter Täärile kalli

Siiras kaastunne Marekile ja
Rihole kalli ema, ämma

Avaldame kaastunnet

HILJA KIKAS`e

ISA

Tiina Mägi

Tiina Mägi

kaotuse puhul.

surma puhul.

lahkumise puhul.

surma puhul (31.01.2018).

Alajaama 2 elaanikud

Töökaaslased pealistusest

Otepää päästekomando

Perekond Siirak

TIINA MÄGI
surma puhul.
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Meie südamlik kaastunne
Merlele ja Marekile peredega
Lahkus igavesele unele meie
armas ema ja vanaema

HILJA-VALEERIA KIKAS
Leinavad poeg, tütar
ja tütrepoeg

Sügava kurbusega mälestan
oma eluaegset kallist sõbrannat

Sügav kaastunne
Merle Tammelale

Siiras kaastunne Reinu ja Teedu
perele isa ja vanaisa

TIINA MÄGI

TIINAT

ema

VALTER LUUSE

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Südamlik kaastunne lastele
peredega.

kaotuse puhul.

surma puhul.

Mall ja Anne perega

Salme pere

Otepää Naisselts

Eda ja Aivar

Südamlik kaastunne Merlele
perekonnaga kalli ema, vanaema,
ämma

TIINA MÄGI

Ellenore ja Kalmar

See, mis oli, on nüüd olnud…

Südamlik kaastunne Helele
kalli õe

TIINA MÄGI

Sügav kaastunne omastele kalli

Südamlik kaastunne Reinule
kalli isa

Südamlik kaastunne Reinule
ja Teedule kalli isa

TIINA MÄGI

VALTER LUUSE

VALTER LUUSE

kaotuse puhul.

Avaldame südamlikku
kaastunnet Merlele perega
kalli ema kaotuse puhul.

Laine, Luule, Malle

Hepp ja Elsa perega

Perekond Parts

HILJA KIKASE

Ema,armas ja hea
ja nii lõpmata kallis...

Tiina Mägi
Merle ja Sinu pere,
meie kaastunne kalli ema
kaotuse puhul.
Mälestavad Marje, Tiiu, Evi, Mall

Tasa vajusid kinni Su silmad.
Vaikselt rahunes südame ind.
Talvetuul andis hingele tiivad
ja enam ei olnudki Sind.

kaotuse puhul.

Kord juhtub nii,
et ema läheb ära
ja teda hoida enam ei saa...

Südamlik kaastunne lastele peredega kalli ema, vanaema, ämma

Südamlik kaastunne Marekile,
Tiinale ja Teelele kalli ema, ämma
ja vanaema

TIINA MÄGI

TIINA MÄGI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased I silmkoest

Tartu 6 majaelanikud

surma puhul.
Klassikaaslased
Otepää Keskkooli päevilt

Teatame sügava kurbusega,
et on lahkunud meie kallis isa
ja vanaisa

VALTER LUUSE

surma puhul.
Perekond Kaur Vidrikelt.

Lõppenud on Sinu raske elutee
ja saabunud on vaikus, pime öö.

Head sõpra ja endist Ilmjärve
kooli vilistlast

01.02.1929 - 02.02.2018

VALTER LUUSET

Leinavad pojad peredega

mälestavad leinas Luule, Elsa,
Evald, Helmi.

Urni muldasängitamine 24. märtsil kell 13 Otepää kalmistul.

Avaldame südamlikku
kaastunnet poegadele perega.

Manalateele läks Kassiratta küla
elanik

MIHKEL TIKS
Mälestame ja tunneme kaasa
abikaasale ja pojale.
Naabrid Kassiratta ja Laane
talust

...Meil aiaäärne tänaval,
kui armas oli see...

MIHKEL TIKS

25.07.1934 - 27.01.2018
Leinab õde Valve koos poeg
Peebuga.
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Hispaania jazz-pianist Iñaki Sandoval
Otepää Kultuurikeskuses 19. veebruaril kell 19
EV100 raames annab Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor, Hispaania jazz-pianist Iñaki Sandoval vabariigi aastapäeva nädalal viis kontserti „Estonian Suite. Ood Eestile“.
19. veebruaril kell 19.00 toimub kontsert Otepää Kultuurikeskuses, 20. veebruaril Pärnus, 21. veebruaril
Tartus, 22. veebruaril Viljandis ja 23. veebruaril Karksi-Nuias.
Kontsertidel tuleb esitusele pianisti enda looming, mis on kirjutatud Viljandis ning saanud inspiratsiooni
Eestist, selle inimestest, traditsioonidest, kultuurist, siinse looduse ilust ja maastikest, metsadest, järvedest, jõgedest, siinsest rahust, talvest, üksindusest ja vaikusest.
Kontsertide kaudu soovib Iñaki Sandoval avaldada austust inimestele, kes Eesti iseseisvuse eest võitlesid. Nüüd, 100 aastat hiljem, on meie ülesanne iseseisvust säilitada ning parim viis selleks on edendada
haridust ja hoida eesti kultuuri.
Heategevusliku kontserdi pileti hind on 5 eurot (3 eurot õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele) ning
tulu läheb ühe noore muusikaõpingute toetamiseks.
Kontsert toetavad Otepää vald ja Otepää Kultuurikeskus.

8. veebruar 2018

