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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Ehtigem Otepää 
linn lipuehtesse!

24. veebruar on Eesti ise-
seisvuspäev ja Eesti Vabariigi 
100. aastapäev.

Eesti lipu heiskavad kõik riigi- 
ja kohaliku omavalitsuse asu-
tused ning avalik-õiguslikud 
juriidilised isikud. Eesti lipu 
võivad heisata ka kõik teised.

Tähistagem siis Eesti sünni-
päeva lippude heiskamisega! 
Ehtigem Otepää linn selleks 
ajaks lipuehtesse!

Head vabariigi aastapäeva! 

Manifestist ja sellest, kuidas 
iseseisvus Otepääle jõudis 
Peagi tähistame Eesti Vabariigi 100. 
aastapäeva. Pidulik tähtpäev. Suur 
osa sellest sajandist möödus aga nii, 
et ainuüksi sinimustvalge värvikom-
binatsiooni kasutamine tõi karistuse, 
vabariigi aastapäeva tähistamisest 
rääkimata. 

Kui saja aasta eest 23. veebruaril 
Pärnus „Manifest kõigile Eestimaa 
rahvastele“ Endla teatri rõdult ette 
loeti, ei teatud sellest Nuustakul tõe-
näoliselt midagi. Võis olla nii, et siin-
kandis loeti manifesti esmakordselt 
25. veebruaril. Võimalik, et koguneti 
tuletõrjeseltsimaja saali, sest Nuusta-
ku seltside tegelased ei jäänud arvata-
vasti sündiva riigi suhtes ükskõikseks. 
Aga täpselt me toimunust ei tea. 

On allikaid, mille toel võib arvata, 
et Saksa väed jõudsid Nuustakule 27. 
veebruaril, et siis ka siinne piirkond 
enda kontrolli alla võtta. Nüüd oli 
tegu juba iseseisva riigi okupeerimi-
sega. 

7. veebruaril 2018 osales Otepää 
Gümnaasium samaaegselt paljude 
koolidega ajarännakul aastasse 1918, 
kus püüdsime ette kujutada, kuidas 
teade iseseisva Eesti riigi väljakuulu-
tamisest võidi vastu võtta ning kuidas 
oleks võinud reageerida siinsed aktii-
vsed inimesed, keda kehastasid õpi-
lased.  

Siin Nuustakul oli 1907. aastal 
avatud esimene eestikeelne maapiir-
konna progümnaasium, mida 1918. 
aastal juhatas Friedrich Klement. 
Mida tema uuest riigist võis arvata? 
Vana-Otepää vallakirjutajana oli 
ametis kirjamehena tuntud Gustav 
Wulff, kes oli emakeelse progümnaa-
siumi rajamise eestvedaja, kuid kelle 
aktiivse seltsitegevuses osaluse olid 
võimud 1910. aastal ära keelanud. 
Arvatavasti ei jäänud ka tema riigi 
sünnist kõrvale, aga mida ta koos-
olekul öelda võis? Mida arvas pro-
gümnaasiumi esimene juht ja hilisem 
õpetaja Jakob Kuusk? Kuidas võis 

reageerida täitevkomitee esimees 
Karl Valgepää? Või hilisem aleviva-
nem Hendrik Steinfeldt? Või aktiiv-
ne seltsitegelane Juhan Brücker? Või 
Olga Wulff? Või Pühajärve mõisnik? 
Mida võis öelda proviisor ning kooli-
seltsi esimees Valter Jentson (hiljem 
Jalviste)? Aga mida arvas Pühajärve 
vallavanem J. Post? Või progümnaa-
siumi üks esimesi lõpetajaid Voldemar 
Lukksepp? Kuidas suhtusid mani-
festi köster Pajo ja rätsep Susi? Või 
kehvikute komitee esindajad Märt 
Taukar ja Juhan Kriips? Võime seda 
ette kujutada, kuid täpselt ei tea. Eks 
nende hulgas oli rahvuslikult meeles-
tatuid, kuid ka neid, kes iseseisvasse 
riiki uskuda ei julgenud või suisa selle 
vastu olid. 

Siin Nuustakul, kus Jakob Hurt oli 
kirikuõpetajana ka hariduselu eden-
danud ning siit rahvuslikku liikumist 
juhtinud, oli ehk iseseisvuse ideedele 
rohkem pinnast kui nii mõneski teises 
kohas? Võimalik. 

Täna manifesti lugedes tekib sajan-
ditaguste inimeste ees aukartus: neil 
oli piiratud võimalus infot hankida, 
kuid nende kultuuritaust võimal-
das aru saada, millele viitavad mani-
festi laused: „kui kõik piirud kahel 
otsal lausa löövad lõkendama“ ja 
„küll siis Kalev koju jõuab oma lastel 
õnne tooma“ – „Kalevipoega“ pidi 
tuntama. Samuti manifesti luulevor-
mis lõpp: meie jaoks on täna tege-
mist Eesti hümniga, kuid siis oli tegu 
olulise lauluga, mida rahvas tundis. 
Pidi tundma, kui see manifesti lisati. 

Mis on see, mida meie tänapäeval 
kõik mõistame? Mis on meie ühisosa? 
Sestap leidkem võimalus lugeda 
manifesti, millega riik välja kuulutati, 
ja mõtiskleda mineviku üle. Sest kes 
minevikku ei mäleta, see elab tulevi-
kuta (J. Liiv). 

Heivi Truu

Head Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva!
Elagu Eesti!

        Otepää Vallavalitsus
        Otepää Vallavolikogu
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. märtsil.

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

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

Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 

Trükk: AS Kroonpress

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

Otepää Vallavolikogu istungil

15.02.2018
n	 Jäeti algatamata Nüpli külas asuvate Metsajärve 

maaüksuste detailplaneering.
n	 Lõpetati Lossiküla külas asuva Lahemaa 

katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Lossiküla külas asuva Pargi katastriüksu-

se detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Puka alevikus asuva Alliku tn 11 kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Plika külas asuva Puka Kõrtsi ümbruse 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Neeruti külas asuvate Mäe-Roni ja Roni 

kinnistute detailplaneeringu koostamine.
n	 Määrati Puka valla 2017. aasta konsolideeritud 

majandusaasta aruande auditeerijaks Vello Mettis.
n	 Otsustati valida Otepää Vallavolikogu aseesime-

heks Jaanus Raidal.
n	 Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus 

Raidalile ajavahemikul 16. veebruar – 31. detsember 

2018. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutami-

se kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava 

arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte 

rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Täiendati Otepää Vallavolikogu eelarve- ja majan-

duskomisjoni koosseisu, kinnitades komisjoni liikme-

teks: 1.1 Raivo Nurmetu; 1.2 Herko Sunts.
n	 Täiendati Otepää Vallavolikogu hariduskomisjoni 

koosseisu, kinnitades komisjoni liikmeks Kätlin Nukka.
n	 Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida Ugandi 

Meelelahutus OÜ-ga rendileping Otepää vallasiseses 

linnas asuva Linnamäe org kinnistu (kinnistu registriosa 

nr 2294540, katastritunnus 55601:004:1870) 16 983 m2 

suuruse osa kasutusse andmiseks vastavalt otsusele lisatud 

lepinguprojektile.
n	 Otsustati muuta osaühingu Puka Vesi põhikirja.
n	 Anti Valga maakonna vapi ja lipu kasutami-

se õigus Valgamaa Omavalitsuste Liidule. Määrati 

Valga maakonna teenetemärkide andmise korralda-

jaks Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Otepää Vallavalitsuse istungil

05.02.2018
n	 Peeti võimalikuks jagada Lauküla külas asuv Liiva 

katastriüksus (katastritunnus 72402:003:1141) kaheks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

bed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Peeti võimalikuks jagada Lauküla külas asuv Savi 

katastriüksus (katastritunnus 72402:003:1110) kaheks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

bed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Kinnitati Restu külas asuva Veski-Jõe maaüksuse 

erastamise tingimused Jüri Raismale.
n	 Kinnitati Restu külas asuva Veski-Soo maaüksuse 

erastamise tingimused Jüri Raismale.
n	 Kinnitati Restu külas asuva Veskiveere maaüksuse 

erastamise tingimused Jüri Raismale.
n	 Anti Peeter Kümmelile projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas J. Hurda tn 38 kinnistul korte-

relamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kirke Makarovile ehitusluba Nüpli külas 

Suur-Poslovitsa kinnistul ja Väike-Poslovitsa kinnistul 

rajatise (tiik-veehoidla) rajamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul 

asuvale ehitisele (puurkaev) kasutusluba.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 41 

isikut.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele 

isikule summas 8,95 eurot.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 

384 eurot.
n	 Keelduti ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse 

määramisest.
n	 Määrati kahele isikule koduteenus.
n	 Vabastati Iñaki Sandoval Otepää Kultuurikeskuse 

teenuste eest tasumisest 19. veebruaril 2018. a algusega 

kell 19:00 toimuva ürituse osas.

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

n	 Nimetati mittetulundusühingus Valgamaa Part-

nerluskogu Otepää valla poolseks liikmeõiguste teosta-

jaks Kaido Tamberg. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 

11. septembri 2017. a korraldus nr 2-4-453 “Mittetu-

lundusühingus Valgamaa Partnerluskogu liikmeõiguste 

teostaja nimetamine”.
n	 Kutsuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISE-

KESKUS nõukogu liikme kohalt tagasi Silver Dren-

khan. Määrati SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISE-

KESKUS nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 5. 

veebruarist 2018. a: 2.1 Kajar Lepik; 2.2 Irja Sõnum.
n	 Nõustuti ühele isikule lapsehoiuteenuse osutami-

sega Otepää Perekeskus MTÜ Pipo mängutoas.
n	 Määrati võimlemisklubile „Rütmika“ 10. - 11. 

veebruaril 2018. a. toimuva spordiürituse „Otepää lah-

tised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises“ korral-

damiseks toetus summas 400 eurot.

12.02.2018
n	 Ühendati Otepää vallasiseses linnas asuv Tehase 

katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0058) ja Savi 

16 katastriüksus (katastritunnus 63601:001:1480) üheks 

katastriüksuseks. Määrati moodustatava 100 503 m² 

suuruse katastriüksuse kohanimi, koha-aadress ja sih-

totstarve vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanile 

järgmiselt: 2.1 kohanimi Tehase, koha-aadress Tehase, 

Otepää vallasisene linn, sihtotstarve – 90% tootmismaa 

(003;T) ja 10% ärimaa (002;Ä).
n	 Anti Smartecon OÜ-le projekteerimistingimused 

Nüpli külas Väike-Poslovitsa kinnistul päikeseelektri-

jaama ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Timo Tootsile ehitusluba Neeruti külas 

Ojaveere kinnistul ehitise (elamu, ehitisregistri kood 

120811491) laiendamiseks.
n	 Kehtestati Sihva külas asuva Järve-Peetri 

katastriüksuse detailplaneering.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusum-

mas 384 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule 

summas 768 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa viiele 

isikule kogusummas 976 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule 

kogusummas 532 eurot.
n	 Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja las-

teaiatoidu toetus ühele 3- ja enamalapselisle perele.
n	 Määrati isikliku abistaja teenus ühele isikule.
n	 Lõpetati ühele isikule puudega inimese täiendava 

toetuse maksmine, kuna isikule on lähtuvalt hooldusva-

jaduseest määratud koduteenus.
n	 Valiti AS-i Otepää Veevärk 2017. a majandusaasta 

aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
n	 Kinnitati alates 1. märtsist 2018. a hallatava 

asutuse Otepää Kultuurikeskused juhatajaks Jorma 

Riivald.
n	 Kinnitati 2018. aastaks Otepää valla haridus-

asutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslikud mak-

sumused järgmiselt: 1.1 Otepää Gümnaasiumi õppe-

koha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1004,31 eurot 

õpilase kohta aastas; 1.2 Pühajärve Põhikooli õppeko-

ha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1334,19 eurot 

õpilase kohta aastas; 1.3 Keeni Põhikooli õppekoha 

tegevuskulu arvestuslik maksumus 1714,40 eurot õpilase 

AMETLIK INFO

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised 

Otepää Vallavolikogu otsustas 15. veebruaril 2018. a lõpetada viie detailplaneeringu koostamise:
1. Lossiküla külas asuva Lahemaa katastriüksuse detailplaneering (otsus nr 1-3-1);
2. Lossiküla külas asuva Pargi katastriüksuse detailplaneering (otsus nr 1-3-2);
3. Puka alevikus asuva Alliku tn 11 kinnistu detailplaneering (otsus nr 1-3-3);
4. Plika külas asuva Puka Kõrtsi ümbruse detailplaneering (otsus nr 1-3/4);
5. Neeruti külas asuvate Mäe-Roni ja Roni kinnistute detailplaneering (otsus nr 1-3/5);
Otsustega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja Otepää Vallavalitsuses. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise 
põhjused on kirjas otsustes. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Metsajärve maaüksuste detailplaneeringu algatamata jätmine

Otepää Vallavolikogu jättis 15. veebruaril 2018.a otsusega nr 1-3/6 algatamata Nüpli külas asuvate Metsajärve maaüksuste 

detailplaneeringu koostamise. Otsusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: 
Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 

Otepää Vallavalitsus kehtestas 12. veebruaril 2018. a korraldusega nr 2-3-22 Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu. Planee-
ritav ala hõlmab Järve-Peetri katastriüksust (katastritunnus 63601:002:0038, pindala 21213 m²). Olemasolev Järve-Peetri katastriük-
sus jagatakse neljaks uueks krundiks - kolm üksikelamu maa krunti ning üks tee ja tänava maa krunt. Krundile on lubatud ehitada 
3 hoonet ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete suurim maapealsete korruste arv on 2, lubatud on ka üks maa-alune korrus. Pea-
hoone lubatud suurim kõrgus on 8 m ja abihoonetel 6 m, katusekalle 20-50º. Hoonete välisviimistluses on lubatud kasutada puitu, 
kivi, klaasi ja krohvi. Kruntidele positsioon 2 ja 4 on lubatud tiikide rajamine. Detailplaneeringu elluviimisega tekib eeldatavalt 
piirkonda suurem nõudlus erinevate teenuste järele ning elamukohtade väljaehitamine tõstab perspektiivselt alaliste ning ajutiste 
külaelanike arvu ja võtab seni kasutuseta alad aktiivsesse kasutusse. Suureneb kogukonnatunne, naabrivalve osakaal. Looduskesk-
konnale olulist negatiivset mõju ei ole. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipu-
väljak 13, Otepää). Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Meie Vabariik on sündinud läbi meie eelkäijate 
vereohvri ja vaimujõu. Meie oma Vabariik vajab 
ka praegu oma kodanike iseolemise ja isetegemise 
tahet ning vabaks kodanikuks olemise vaimsust. 

Vabariigi tegelik vaim ja võim algabki tema koda-
niku valmisolekust ja tahtest. Vaba riik on vaja kõi-
gepealt enda sees üles ehitada selliseks, nagu oma 
Vabariiki enda ümber näha tahaksime. Vabadus 
on kõigepealt tahe ja alles seejärel seisund. Meie 
inimestel on see oma Riigi tahtmine juba sajandist 
enam hinges olnud. Seepärast ja seetõttu saame  
täna tähistada kahe nulliga lõppevat juubelit. Ilma 
inimeste Oma Riigi tahteta poleks seda ega midagi.

Meie kodukant on näinud kõiki neid oma Riigi 
sünnivalusid ja ka olnud omariikluse suure sümboli 
hälliks. Meie rahvuslipp ja Otepää kant on ühe kal-
listuse lapsed. Kolm kaunist Eesti värvi on just siin 
saanud oma jõu ja tähenduse meie jaoks. 

Just meie kodukandid ja Lõuna-Eesti tervikuna 
on omanud otsustavat rolli Vabariigi tekkimisel, ehi-
tamisel ja ka kaitsmisel. Otepää kant oma muistsete 
juurte  väärikuses ja oma jõulise ajalooga. Sangaste 
piirkond oma sajandeid läbiva  teaduse- ja kultuu-
rijanulise uuenduste kantsina. Puka kant oma kul-
tuuri- ja rahvaloomelise pärandiga. Nõuni kant oma 
kauniduses ja uhkuses. Meid seob ja köidab lillelise 
ja sinimustvalge vööga ajaloo vundament ja nüüd ka 
üheks vallaks olemine. 

Olgem oma ajalugu ja kodukohtade aurat vää-
riliselt edasi kandmas! Saagu meie maa, meie Riik 
ja Meie ise seda, mida me südames endile tahame 
ja soovime! Kodumaa tunnetus ja Isamaa armastus 
algab pihta meie endi kodudest. Hoidkem siis oma 
maale ja oma Riigile südamed avatud ning hing 
ustav. 

Sajandite jooksul avanevad taolised võimalused  
ise valitseda ühele väiksele rahvale haruharva. Ja 
ainult sellest ei piisa, sest vaja on ka tugevat tahet, 
rahva üksmeelset  tuge ja julgust. Meil on nii olnud 
ja seepärast on meil ka meie oma Riik oma 100-ndat 
tärminit tähistamas. 

Sellel sajasel tähispäeval andkem au eri sõdades 
ja sõdade vahel oma maa eest elu ja tervise andnute-
le! Kummardagem Eesti Ema ja Eesti Naise ees, kes 

Vaba riik meis endis ja meie Vabariik

SÜNNID
Roger Väärsi            6. veebruaril

on meie Riigile andnud jätkuks järelpõlved ja meie 
meestele  tahte oma riiki taotleda ning kaitsta. Ilma 
naisuse kuldse jõuta ja mehiste meeste mehemee-
leta seda riiki poleks, aga Ta on! Austagem tavalist 
inimest ja tema tööd, sest tööga on seda riiki iga-
päevaselt ehitatud ja läbi töö on sellele mõte ning 
jõud saadud. 

Head kaaskondsed, meie oma armsad kogukon-
nad! Tähistagem Vabariigi juubelit nii, nagu igaüks 
seda tahab ja saab teha! Aga tehkem seda kasvõi 
enda sees ja vaikse tänuga Tema olemasolu eest! 

Kutsun ülesse ka kõiki kaunistama oma kojad 
pidupäeval sinimustvalges, et näidata meie kandi 
eestluse ja omariikluse jõudu. Heisake lipud, deko-
reerige oma aknad rahvusvärvides kompositsioo-
nidega ning austagem seda Oma Riiki kodaniku 
kombel väärikal moel! Et olla vaba kodanik, vajame 
oma Riiki ja see Riik vajab püsimiseks meid! Saagu 
meid palju ja mingu meil hästi!

Tervitagem Oma Riiki ja ka iseendit Tema kodani-
kena suurjuubelile väärikal moel!

Palju õnne Eesti Vabariik! Palju õnne meie!

Kaido Tamberg, vallavanem

Tähelepanu! 

Alates 12.02.2018 muutusid 
Otepää Vallavalitsuse lahtiolekuajad.

E-N kell 8.00-17.00
Lõuna kell 12.00-12.30

R: kell 8.00 - 14.00 (ilma lõunata).

23. veebruaril 2018 on Otepää 
vallavalitsus suletud.

Üleskutse: kaunista oma kodu 
Eesti sünnipäeva auks!

Meil on õnn olla need põlvkonnad, kes saavad 
tähistada Eesti Vabariigi sajandat juubelit. Selli-
sed asjad on vaid korra sajandis ja meilgi seda 
esimest korda. Anname siis sellele sündmusele 
sära juurde! Kutsun ülesse kõiki asulaid, linna ja 
külasid ehtima end sinimustvalgesse. 

Dekoreerige vähemalt üks oma korteri/maja aken 
rahvusvärvidesse ja valgustage seda pimedal ajal. 
Samuti oleks uhke, kui iga meie maja 23/24 õh-
tul-öösel oma tänava või teeääres süütaks jääpan-
ges küünla Vabarigi terviseks ja eelkäijate mälestu-
seks. Otepää regioon on ju rahvuslipu häll, eestluse 
kants ja üks riikluse alustala. Toome end esile ja 
näitame ühtekuuluvust ja koostegutsemistahet! 

Olgem Vabariigis esirinnas juubeliöö ja -päeva 
erakordseks tegemisel!
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Otepää Vallavolikogu teiseks 
aseesimeheks sai Jaanus Raidal

Otepää valla 
teenuskeskuste lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 

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

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

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

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

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

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

Hooldustöötaja Evelin Petter, 
tel. 5308 3023. 

SANGASTE TEENUSKESKUS 

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

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

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

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

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

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

NÕUNI TEENUSKESKUS 

(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

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

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

LUMETÕRJE küsimustes 
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

15. veebruari Otepää Vallavolikogu istungil valiti 
teiseks vallavolikogu aseesimeheks Jaanus Raidal.

Vallavolikogu aseesimehe kohale esitati üks kan-
didaat – Jaanus Raidal (Keskerakond), kes valiti 11 
poolthäälega volikogu aseesimeheks.

Jaanus Raidal on pikaaegne Otepää Vallavolikogu 
liige ning olnud ka pikka aega Otepää Vallavolikogu 
esimehe ja vallavanema ametis. Jaanus Raidal on 
Keskerakonna liige. 

„Minu missiooniks on kindlustada Otepääle sta-
biilsus ja kindel areng ning, esindada Otepääd nii riigi 
kui ka ametkondlikul tasemel,“ sõnas Jaanus Raidal. 

Otepää Vallavolikogu juhatusse kuuluvad lisaks 
volikogu esimehele kaks aseesimeest. Otepää Valla-
volikogu esimees Jaanus Barkala märkis, et volikogu 
juhatuse 3-liikmeline struktuur aitab paremini täita 
mitmesuguseid esinduskohustusi. 

Otepää Vallavolikogu aseesimeheks valiti eelmisel 
aastal Rando Undrus (VL Ühinenud Kogukonnad). 

Otepää ühendatud kultuuriasutuste juhiks saab Jorma Riivald

Alates 1. märtsist 2018 ühendatakse Otepää valla 
senised kultuuriasutused uueks asutuseks – Otepää 
Kultuurikeskused, mida hakkab juhtima Jorma 
Riivald.

Otepää Vallavolikogu võttis oma 18. jaanuari istun-
gil vastu otsuse, mille kohaselt Nõuni kultuurimaja, 
Puka rahvamaja, Sangaste seltsimaja ja Otepää kul-
tuurikeskus ühendatakse ühes kultuuriasutuseks 
- Otepää Kultuurikeskused. Otepää Kultuurikesku-
sed allüksustena hakkavad tegutsema ühises kultuu-
riruumis Otepää kultuurimaja, Puka kultuurimaja, 
Sangaste kultuurimaja, Nõuni kultuurimaja. Loodav 
kultuuriasutus annab suurema võimaluse koos ja 
ühiselt planeerida erineva iseloomuga kultuurisünd-
musi kogu vallas.

Loodava Otepää Kultuuriasutused juhataja Jorma 
Riivald on sündinud ja kasvanud Otepääl. Ta on lõpe-
tanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli 
ning täiendanud end Mainori Kõrgkoolis õppides 
ettevõtluse aluseid. Jorma on üle Eesti tuntud kokk, 
BBQ meister ning mitmete edukate toitlustusette-
võtete käivitaja ja juht. Jorma juhtimise all on olnud 
restoranid Mr. Jakob, Vidrik, kohvik Elsa ja Vaksali 
kohvik Tartus, mis kõik on olnud silmapaistvad ja 

kohta aastas; 1.4 Puka Keskkooli õppekoha tegevuskulude 

arvestuslik maksumus 3438,73 eurot õpilase kohta aastas; 

1.5 Otepää Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestus-

lik maksumus 2181,20 eurot õppuri kohta aastas; 1.6 Puka 

Kunstikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksu-

mus 893,20 eurot õppuri kohta aastas; 1.7 Otepää Lasteaia 

majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning 

õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3307,95 eurot 

lapse kohta aastas; 1.8 Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma 

majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning 

õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 2445,56 eurot 

lapse kohta aastas; 1.9 Keeni Põhikooli lasteaed „Kratila“ 

lasteaiarühma majandamiskulude, personali töötasu ja sot-

siaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 

3697,31 eurot lapse kohta aastas; 1.10 Puka Lasteaia majan-

damiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppe-

vahendite kulu arvestuslik maksumus 3966,20 eurot lapse 

kohta aastas.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 16 

isikut.
n	 Anti Puka alevikus Kooli tn 6 asuva asutusehoone 

ruumid (märgitud asendiplaanil) otsustuskorras Puka Kogu-

konna (registrikood 80423602, aadress Võru mnt 2 Puka 

alevik Otepää vald) tasuta kasutusse. Otsustati sõlmida Puka 

Kogukonnaga vara tasuta kasutamise leping järgmistel tingi-

mustel: 2.1 vara kasutatakse kogukondlike ühistegevuste ja 

-ürituste läbiviimiseks; 2.2 lepingu tähtaeg on 11. veebruar 

2023. a.

AMETLIK INFO

edukad ettevõtted.
Mr. Jakob on pikka aega olnud Eesti Maitsete 

TOP 50-ne seas ja kuulunud mitmeid aastaid järjest 
edukate Eesti ettevõtete hulka. Eelmisel aastal omis-
tati Jorma poolt juhitavale ettevõttele Eesti Tööand-
jate Keskliidu poolt parima väikeettevõttest prakti-
kakoha auhind. Auhind on suur tunnustus ja märk 
heast personali juhtimisoskusest. Hetkel on Jorma 
ettevõtete aktiivsest juhtimisest taandunud ja on 
Otepää Vallavolikogu liige. 

Hingelt peab Jorma ennast loominguliseks inime-
seks, kes armastab kultuuri. Heaks eelduseks kul-
tuuriasutuste juhtimisel on tema väga suur kogemus 
eraettevõtluses juhina. „Minu kireks on nii ettevõt-
lus, kui ka toiduvalmistamine, mis on ju samuti kunst. 
Siiani olen aktiivselt tegelenud Eesti toidukultuuri 
arendamise ja propageerimisega. Nüüd aga soovin 
ka anda oma panuse Otepää kultuuriruumi arengus-
se“ sõnas Jorma Riivald. 

Kultuuriasutuste vedama hakkamine on Jorma 
jaoks tõeline väljakutse, mida ta võtab väga tõsiselt. 
„Minu esimeseks ülesandeks on leida enda kõrvale 
loomejuht, kellega koos on plaanis värskendada 
kultuuriruumi. Ma olen selle otsuse väga põhjali-

kult läbi mõelnud ja kui ma midagi ette võtan, siis 
pühendan end sellele ning keskendun alati maksi-
maalse tulemuse saavutamisele,“ lisas Jorma Riivald. 
„Pean praegustest kultuuritöötajatest väga lugu ning 
loodan, et saame ühise koostööna rikastada meie 
kultuuriruumi.“

Otepää Kultuuriasutused juhataja Jorma Riivald 
asub ametisse 1. märtsist.

Teade 
Sotsiaaltöötaja Pille Sikk ei ole Sangaste 
Teenusekeskuses teisipäeva, 28.02.2018 
hommikupoolikul. 

Sotsiaaltöötaja Pille Sikk on puhkusel 
5.03.2018 – 9.03.2018 (kaasa arvatud). Sel 
ajal vastuvõttu Sangaste ja Puka teenuse-
keskuses ei toimu, vajadusel saab pöördu-
da Otepää vallamajja sotsiaaltöötaja Kersti 
Tamme poole (tel 51 99 41 23). 

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

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

Koosolekud toimuvad:

  5. märts kell 17:00 –  Otepää Vallavalitsuse volikogu saal (Lipuväljak 13, III korrus), 
  6. märts kell 17:00 –  Pilkuse külamaja (Pilkuse küla), 
  7. märts kell 17:00 –  Pühajärve Põhikool (Sihva), 
12. märts kell 17.00 –  Nuustaku Rantšo (Pedajamäe küla),
13. märts kell 17:00 –  Sangaste seltsimaja (Sangaste),
14. märts kell 17:00 –  Nõuni maakultuurimaja (Nõuni küla),
15. märts kell 17:00 –  Puka rahvamaja (Puka.) 

Kehtivate üldplaneeringutega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuse 
planeerimisteenistuses (Lipuväljak 13) ja valla veebilehel aadressil: 
http://www.otepaa.ee/kehtivad-uldplaneeringud. 

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

Head vallakodanikud, vaatame koos üle 
planeerimis- ja ehitustegevuse!

Pühajärve pargis tehakse 
korrastustöid

Otepää ja kogu Lõuna-Eesti ühes kaunimas paigas, 
Pühajärve pargis, on kavas läbi viia väikesed kor-
rastustööd, mille käigus eemaldatakse kuus puud.

Puud on kavas eemaldada Pühajärve laululava 
tagant, Mõisalahe ning Pühajärve avaliku ranna 
vaheliselt alalt. Kuue puu seas on üks kuivanud ja 
teised kas varjavad vaadet Pühajärvele või kasvavad 
elujõulise puu võrasse. 

Eelmise aasta sügisel käisid kohapeal olukorda 
vaatamas ka Keskkonnaameti ning Otepää Valla-
valitsuse töötajad. Paikvaatluse tulemusena andis 
Keskkonnaamet loa kõnealused puud eemaldada. 

Ettepanek ohtlikud ja kuivanud puud eemaldada 
laekus tähelepanelikelt vallaelanikelt eelmise aasta 
sügisel.

moNiKa oTroKova
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Otepää valla rahvastikusündmused

Seisuga 01.01.2018 elab Otepää vallas kokku 
6632 elanikku, neist 3336 meest ja 3296 naist. 
Otepää linnas elab 2197 elanikku, külades 4435 
elanikku. Eelmisel aastal sündis 37 last. Suri 50 
inimest. 

Otepää vald paistab silma paljude rahvuste 
poolest. Vallas elab 1 grusiin, 1 ingeri-soomlane, 
2 inglast, 2 juuti, 1 leedulane, 3 lätlast, 1 moldov- 
lane, 1 mustlane, 2 rumeenlast, 5 sakslast, 28 
soomlast, 1 tatarlane, 11 ukrainlast, 1 ameerikla-
ne, 1 uus-meremaalane, 1 vadjalane, 85 venelast, 
1 vepslane. 

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks val-
lasisene linn. 

*Andmed pärinevad Rahvastikuregistrist. 

Piirkond  Mehed  Naised  Kokku

Otepää vald  32  16  48
Arula küla  44  32  76
Ilmjärve küla  20  21  41
Kassiratta küla  12  11  23
Kastolatsi küla  28  37  65
Kaurutootsi küla  24  13  37
Keeni küla  151  138  289
Kibena küla  19  13  32
Koigu küla  9  9  18
Kolli küla  26  24  50
Komsi küla  36  34  70
Kuigatsi küla  31  26  57
Kurevere küla  35  21  56
Kähri küla  16  17  33
Kääriku küla  23  21  44
Lauküla   64  42  106
Lossiküla  38  35  73
Lutike küla  16  9  25
Makita küla  10  12  22
Meegaste küla  20  15  35
Miti küla  6  8  14
Mäeküla  26  26  52
Mägestiku küla  20  22  42
Mägiste küla  14  9  23
Mäha küla  16  11  27
Märdi küla  22  21  43
Neeruti küla  23  30  53
Nõuni küla  106  111  217

Nüpli küla  73  68  141
Otepää küla  9  14  23
Otepää linn  1019  1178  2197
Pedajamäe küla  45  46  91
Pilkuse küla  81  56  137
Plika küla  17  11  28
Prange küla  12  8  20
Pringi küla  23  17  40
Puka alevik  291  295  586
Põru küla  12  10  22
Päidla küla  51  45  96
Pühajärve küla  89  73  162
Raudsepa küla  18  16  34
Restu küla  57  40  97
Risttee küla  23  17  40
Ruuna küla  20  16  36
Räbi küla  35  26  61
Sangaste alevik  93  115  208
Sarapuu küla  18  25  43
Sihva küla  161  167  328
Tiidu küla  70  62  132
Truuta küla  10  5  15
Tõutsi küla  41  30  71
Vaalu küla  22  16  38
Vaardi küla  14  8  22
Vana-Otepää küla  67  72  139
Vidrike küla  43  39  82
Ädu küla  35  37  72

Otepää vald kokku  3336  3296  6632

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 kaa-
saegsed ning etendust mängivad vägagi nooruslikud Valga ja Tõrva valla noored.

Lavastajad Siiri Põldsaar ja Margo Metsoja.

Etendus on kahes vaatuses, kumbki vaatus 45 minutit.

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.

24. veebruaril 
on spordihoone suletud.

VALGAMAA VALDADE  2018. a TALIMÄNGUD

Finaalvõistlused peetakse 17. märtsil Valga Spordihallis. 

Eelnevalt viiakse läbi:
25. veebruaril saalijalgpall, 5. märtsil turniiribridž ja mälumäng, 7. ja 13. märtsil murdmaasuusatamine, 15. ja 
16. märtsil õhupüssist laskmine.

Osa võtavad Valgamaa valdade võistkonnad. Võistkondadesse võivad kuuluda Valgamaal elavad, töötavad, 
õppivad või Valgamaa Spordiklubidesse kuuluvad võistlejad.

Kavas on:
murdmaasuusatamine, turniiribridž, mälumäng, saalijalgpall, lauatennis, male, kabe, laskmine (õhupüssist), 
võrkpall, tänavakorvpall, juhtide mitmevõistlus ja bowling.

Kes soovib osaleda, võtke ühendust. Otepää vald maksab osalemistasud. 

Harald laidre, otepää valla spordispetsialist, tel. 58 865315
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KultuuriKalender

EESTI VABARIIK 100 OTEPÄÄ VALLAS

SÜNDMUSED

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

õpilastele. 
 ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ühine kingitus. 
22. veebr. 14.15       Pühajärve Põhikool, kontsert ,,Sünni-

päeva valguses,,. Ivo Linna ja Antti Kammiste
22. veebr. 18.00       Otepää Gümnaasiumi aula, suurkont-

sert ,,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. aas-
tapäeva kontsert-aktus „Unustamatu Georg Ots“. 
Laulab Rainer Vilu. Klaveril Maria Bachmann. Kaetud 
on kohvilaud.

24. veebr. 10.00       EELK Otepää Maarja kirik. Jumalatee-
nistus Eesti Vabariik 100 juubeli auks – teenib  EELK 
Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa. Kont-
sertetendus „Mõtisklusi meist“ –  näitleja Merilin Kirbits 
ja muusik Margit Tali. Pärgade asetamine Vabadussõjas  
langenute mälestussamba jalamile. 

 Kuum puljong ja pirukad. 
24. veebr. 12.00       Puka Rahvamaja, kontsert ,,Eesti sünni-

päev“. 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 super- 

sünnipäev“. Laval on ans. Apelsin ja DJ Arno Kukk.
11. märts 19.00        Otepää Kultuurikeskus – teatrietendus.                              

Heino Kiik ,,Maria Siberimaal“ – näitetrupp Atina. 
 Lavastaja Anita Pavlova.
17. märts kell 17.00 Tehvandi hüppetorni jalamil Valgamaa 

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

mälumäng.

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

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

NÄITUSED   

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

tunäitus.
12. veebruarist        Otepää Gümnaasium,  kooli õpilaste 

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

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

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

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

saab ürituste ajal.

Arula küla kirjamees Mats Traat pälvis Eesti 
Kultuurkapitali aastapreemia
2. veebruaril anti Tallinnas, Kultuurikatlas üle 
Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad eelmise 
aasta silmapaistvamaile kultuuri- ja sporditege-
lastele. Preemia pälvinute seas oli Otepää vallast, 
Arula külast pärit kirjanik Mats Traat, kes sai 
elutöö preemia kirjanduse valdkonnas.

Mats Traat sündis 23.11.1936 Otepää vallas 
Arulas Kuutse talus. Tema koolitee sai alguse 
Arula, Vana-Otepää ja Nõuni koolidest. Ta on 
luuletaja, prosaist ja näitekirjanik.

Mats Traadi looming on aukartust äratav 
nii hulga, kui žanrilise mitmekesisuse poolest. 
Tema tuntumaid teoseid on ehk „Tants aurukat-
la ümber“, milles autor kirjeldab värvikalt Eesti 
taluinimeste elu pöördelistel aastatel 20. sajandi 
esimesel poolel. Teose põhjal väntas Eesti tele-
film 1987. aastal samanimelise filmi. 

Kultuurkapitali iseloomustuses öeldakse Mats 
Traadi kohta nõnda: „Mats Traat – vähemalt 
pooltsadat teost sisaldav looming on alates 1962. 
aastal ilmunud esikkogust «Kandilised laulud» 
olnud sõna otseses mõttes Eestimaad kaardistav. 
Sarnaselt Tšehhoviga võiks ka tema kohta öelda: 
kui Lõuna-Eesti peaks kaduma, siis on võimalik 
seda tema teoste põhjal taastada. Ajaloo lõikes 
ulatab see teekond kaasajast Põhjasõjani.“ 

Arula külaelanikel on kirjanikuga tänase 
päevani säilinud side, 2016. aastal tähistas küla-
rahvas kirjaniku 80. aastapäeva. 

allikas: arula külavanem voldemar Tasa

Fotol: mats Traat, foto: arula küla veebileht
http://arulakyla.blogspot.com.ee/2017/

Meenutades Johannes Uigat

Suure meistri – Pühajärve maalija – sünnist 
möödus veebruari alguses 100 aastat.

Kunstniku sünnipäeval, 12. veebruaril toimus 
Otepää Kultuurikeskuses vestlusõhtu “Maali-
kunstnik Johannes Uiga 100”, kus Uiga loomin-
gust rääkis kunstiteadlane Enrico Talvistu.

Kunstnik pühendas oma loomingu põhiosa 
Pühajärve maalimisele, kuid tema loomepäran-
dist leiab peale maastike ka lille ja aktimaale. 

Mäletan meie esimest kohtumist Johannes 
Uigaga. See toimus Tartus Kunstnike majas, kus 
tal oli korter-ateljee. Seal ta elas ja töötas ümbrit-
setuna oma töödest. Elamis ja töötingimused olid 
pigem kasinad, aga mulle näis, et Uiga tundis 
ennast ümbritsevas keskkonnas hästi.

Olime Otepäält saabunud kolmekesi, minuga 
koos veel Jaak Uudmäe ja Jüri Roots. Jüri oli 
teinud eeltööd ning Uiga oli teadlik, et meie koh-
tumise teema saab olema tema tööde eksponee-
rimisest Otepääl.

Vestluse käigus saime aru, et Johannesele 
mõte meeldis. Leppisime kokku, et kunstnik 
valib tööd välja ning nendest saame kujundada 
Otepää Raekoja saalis püsinäituse.

Järgmisel kokkusaamisel oli Uigal maalide 
valik tehtud. Ta küll vabandas, et mõned maalid, 
mida ta oleks soovinud Otepääl eksponeerida, 
on antud kas Kunstimuuseumile või juba teises 
kohas väljapanekutes.

Kunstniku soov oli, et Otepää püsinäitus oleks 
läbilõige tema loomingust läbi aastakümnete 
ning eksponeeritud oleks tema Pühajärve tööde 
ja maastikumaalide paremik. Näituse avamiseni 
jõudsime üpriski kiiresti. Jüri Roots aitas tööde 
raamimisel ning näituse kujundamisel.

Johannes oli näituse avamisel aukülaline ja väl-
jendas rahulolu väljapaneku teostuse osas. Lisaks 
püsinäitusele Otepää Raekojas kinkis Uiga veel 
maalid Otepää Gümnaasiumile ning Pühajär-
ve Põhikoolile. Koolidele kingitud maalid valis 
kunstnik välja tagamõttega. Uiga pidas oluliseks 
noore põlvkonna harimist. Tema soov oli, et kin-
gitud maalid avardaksid õpilaste silmaringi kodu-
kohast ning toetaksid õpikeskkonda. 

Johannese vendadest Endliga jäime suhtlema 
ka pärast kunstniku lahkumist. Ühel hetkel andis 
Endel mulle teada, et ta soovib deponeeritud 
Johannes Uiga maalid kinkida Otepää vallale.

Endel tahtis olla kindel, et Johannese pärand 
Otepääl säilub ning jääb püsivalt nähtavaks nii 
otepäälastele kui Otepää külalistele. Et eksposit-
sioon oleks täiuslik, kinkis Endel ühe enda poolt 
valitud lisatöö Otepääle (pildil).

Endlil oli ka üks salasoov, mida ta minuga 
jagas. Tema unistus oli, et Johannes Uiga nimi 
jääks Pühajärvega seotuks. Näiteks, et tee, tänav, 
pargi- või järveosa, Otepää aedlinnas mõni tänav 
võiks kanda Johannes Uiga nime.

Arvan, et Johannes Uiga nimi väärib Otepääl 
jäädvustamist!

aivar Nigol

OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES

lisaks ülaltoodutele

25. veebr. kell 15 MTÜ Kungla muusikal „Herakles“.   
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.

9. märtsil kell 13  Rakvere Teatri nipi ja trikiga lastelavas-
tus „PÄÄSTAME EMA“. 

 Pilet 8 eurot Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää 
Turismiinfokeskuses.

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

 Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
29. märtsil kell 19 Rakvere Teatri komöödia „Astuge 

edasi“.  
 Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja 

Otepää Turismiinfokeskuses.
12. aprillil kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond 

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

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

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

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

Turismiinfokeskuses.
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Liuväli Puka Lasteaias
“Ega tali taeva jää” − selline vana ütlus läheb 
täide igal aastal. Mõnel talvel varem, seekord aga 
hiljem. Ka Puka Lasteaia õuealale tekkis tänu 
onu Elmarile ja laiale labidale mõnusad kõrged 
lumevallid. Aga see lumi oli nii kerge ja kohev, 
et sellest vallist kelguga alla sõita ei saanud − vall 
vajus lihtsalt laiali. 

Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem −
Ühel päeval pakkusid Puka Vabatahtlikud Pääst-
jad, et teevad meile lasteaeda liuvälja. Leppisime 
aja kokku ja nemad tulid päästeautoga kohale. 
Kuigi lapsed on autot mitu korda näinud, oli see 
kõik neile nii põnev ja huvitav. Alustuseks kasteti 
kogu plaanitava liuvälja plats veega. Lastele oleks 
meeldinud, kui pärast seda oleks saanud kohe 
esimese liu ära teha. Kõik olid hakkamist täis, 
aga nii lihtsalt see asi ei läinud. Lastele selgitati, 
et kõige pealt peab vesi jäätuma. 

Kuna auto  juba meil õuepeal oli, siis räägiti 
ka sellest, milleks sellist autot vaja on. Tutvustati 
ka autos olevat varustust ja tehnikat, ning milleks 
neid kasutatakse. Lapsed said ka autos ära käia, 
ühest uksest sisse ja teisest välja. Ja see oli suur asi. 

Ühisel mõttel otsustasime ka, et teeme väikese 
kelgumäe. Jälle kuhjas on Elmar lume kokku ja 
andis sellele liumäe kuju, ning päästeauto kastis 
mäe veega üle. 

Tore oleks, kui saaks nüüd öelda, et liuväli 
saigi valmis, aga kahjuks ei. Kuna liuvälja tegime 
muruplatsi peale, siis seal all ei olnud kõva 
pinnast, siis jäi sellest jääst ja veest väheks. Tuli 
midagi välja mõelda, et jää saaks paksem ja 
külmuks ühtlasemaks. 

Niisiis ei jätnud vabatahtlikud jonni ja mõtle-

sid välja uue variandi − katsid muru kilega, kilest 
moodustati kõrgemad servad, ning täitsid tek-
kinud platsi veega. Ja meie jäime vee jäätumist 
ootama. 

Igatahes kandis tegijate töö vilja, ja meil on 
nüüd lasteaia hoovis nii liuväli kui ka liumägi. Kui 
me selle töö ja vaeva eest “aitäh” ütleme, siis seda 
on küll vähe. Aga me tõesti oleme väga tänulikud 

ja kinnitame, et kui lapsed esimest korda jääle 
läksid, siis ütles iga laps kõva häälega “aitäh”, sest 
muud me ei oska selle suure töö eest tänuks teha 
ega öelda.

Meile jääb vaid paika panna reeglid, kuidas 
jääl käituda ... ja nautida talve.

Õpetaja milvi rebaNe

Vastlapäev on lõbus püha talve südames, mil lusti-
mist jagub nii suurtele kui väikestele. Vastlapäeval 
peab igaüks liugu laskma, et suvisel ajal linad pikaks 
kasvaksid ja seeläbi rikkus majja tuleks. Sellel aas-
tal on ilmataat olnud lumega helde ja vastlaliug ei 
jäänud laskmata.

Rääkisime vastlapäeva kommetest, tavadest, söö-
kidest ja ennustustest. Õues toimusid mitmesugused 
mängud – köievedu, vastlakukli kandmine, lumepalli 
viskamine, hokikepiga lumepalli ajamine ja täpsusvis-
ked. Päeva juurde käis ka väike lustakas lumesõda ja 
kõike seda tehti lõbusate võistluste raames. Pikima 
liu ja linadele head kasvu sai Victoria Desiree. Õnne 
jagus kõigile ja medalita keegi ei jäänud.

Lustlikele sõitudele kelgumäel ning mängude-
le lumel lisasid vastlapäeva hõngu hernesupp ja 
vastlakukkel. 

Loodame, et talv pole veel sugugi läbi ja pakub 
meile küllaldaselt talverõõme ja lund!

Taivi räsTas

Hõissaa, vastlad! Püha-
järve Põhikooli lasteaed 
tähistas vastlapäeva

Pühajärve Põhikooli 1.-3. klass osales 
pallilahingus

25. jaanuaril käisid 2. ja 3. 
klassi õpilased Valga Prii-
metsa koolis pallilahingu 
võistlustel. Kohale jõudes 
oli meil natukene aega 
soojenduseks ja siis see 
algas ...

Poistel tuli jõudu 
katsuda viie meeskonna-
ga, tüdrukutel oli vastas 
ainult kolm võistkonda. 
See tegi meie meele pisut 
kurvaks. Mängud olid 
väga pingelised ja võitlus-
likud. Pingutused kandsid 
vilja. Tüdrukud saavuta-
sid esimese ja poisid kol-
manda koha. Igale koolile 
kingiti ka tubli võistlemise eest kolm palli.

Nüüd ootab meid, tüdrukuid, ees finaal, mis 
toimub Tartus.

Täname väga õpetaja Janikat, kes meid nii hästi 

õpetas! Samuti täname kõiki, kes meile sel päeval 
pöialt hoidsid!

elsa ja eliNa
3. klass

Küünlakuu keskpaik möödus Nõu-
nis rõõmsalt sõprade ja pere seltsis

Teisipäev vastlapäev, kolmapäev sõbrapäev, neljapäev kollase koera 
aasta algus.

Reedel, 16. veebruaril täitus Nõuni kultuurimaja diskorütmidega, 
noored said laheda ja ägeda valguse ning muusika taktis koos sõpra-
dega mõnusalt aega veeta. 

Aga laupäeval, 17. veebruaril olid kõik oodatud vahvale vastla-
päevale Kullipesa mäele. Ometi üle mitme aasta oli lund nii palju, 
et kohe mõnuga sai kelgutada. Koer Brittagi tundis lumest rõõmu ja 
oli valmis iga lapsega lumepüüdmise mängu mängima. Vastlapäeval 
on ikka ennustatud liu pikkuse järgi linade pikkust, lootust piki-
matele linadele on Janettel, Andril, Walteril ja Ailil ning Marikal. 
Aga kui saabus Pärdu talu hobune Viva, siis kelgumäele jäid ainult 
laste kelgud ja isekeskis juttu puhuvad issid ning lustisõit võis alata! 
Vahvat vastlapäeva jäi lõpetama ühine vastlakukli maiustamine ning 
rõõm ühiselt veedetud kvaliteetajast.

Pühapäeval, 18. veebruaril ootas aga Tartu maratoni Palu toitlus-
tuspunkt meie töökaid abikäsi. Ilm mõnusalt lumine, natuke näpis-
tav külmatunne, aga nii palju rõõmsaid ning särasilmseid suusatajaid 
teevad maratonist maratoni. Ikka ja jälle tõdeme, küll meie ümber 
on vahvad inimesed!

mariKa viKs

Otepää AMS-i mesinike teabepäev 

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

Info telefonil: 5226235.
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Otepää Gümnaasiumi kingitused Eesti Vabariigile 
100. sünnipäevaks

Et Otepää Gümnaasium peab juubeliaastat koos 
Eesti Vabariigiga, valmistusime selleks varakult. 
Eelmise õppeaasta lõpetas koolipere ühise pildis-
tamisega Eesti kauneima järve taustal. Valmisid 
droonifotod  „OG 110“  ja „EV 100“. 

Otepää Gümnaasiumi 5.-8. klassi tüdrukud 
valmistasid Eesti Vabariigile ühistööna 125x250 
cm suuruse rahvusliku seinavaiba. Vaip on kokku 

õmmeldud erinevas tehnikas valmistatud lap-
pidest. Iga tüdruk on kavandanud ja teostanud 
vaibale lapi oma värvi- ja maitse-eelistusi järgides. 
Kasutatud on vöökirja mustreid, erinevaid seeli-
kutriibustikke, kindamustreid ja lillkirja motiive. 

Vaibal on kujutatud puud, mis kasvab kivisel 
pinnasel ja mille tipus on lipuvärvides täht, kuhu 
tikitud „Eesti 100“ ja „OG 110“. Täht sümboli-

Keeni kooli ajarännak aastasse 1918
7. veebruaril möödus  Keeni kooli õppepäev 
teistmoodi kui tavaliselt. Nimelt tähistasime EV 
100 tähtpäeva osaledes üle-Eestilises ettevõtmi-
ses „Ajarännak iseseisvuse sünniaega“.  

Tegu on  aktiivõppemeetodiga, mille abil on 
võimalik kogeda ning paremini  mõista  üht aja-
looperioodi.  Koolimaja on paraku palju noorem 
kui meie riik, seetõttu valisime ajarännaku läbi-
viimiseks lähima sobivama 100-aastase hoone – 
Sangaste lossi. Suurem osa kooliperest oli riietu-
nud vastavalt ajastule. 

Rännak startis ballisaalis aastate tagurpidi 
loendamisega aastasse 1918. Seejärel laulsime  
ühiselt Saebelmanni „Kaunimad laulud“, millele 
järgnes pidulik „Manifest Eestimaa rahvastele“ 
ette  kandmine  õpetaja Antsu poolt lossi rõdult. 

Päev jätkus saja-aasta taguste koolitundi-
dega nagu rehkendamine, turnimine, iluskiri, 
kodumaa ja katekismuse tundmine.  Õpilased 
olid tublid ja püüdlikud nagu muistegi. Ajaränna-
ku lõpetasime taas ühislaulmisega ning naasime 
aastate loendamisega tagasi olevikku. Kõik õpi-
lased said mälestuseks ajastukohase tunnistuse. 

Täname Sangaste lossiperet lahke vastuvõtu 
eest!

Õpetajad TiiNa KuKK ja KersTi HaljasmeTs

„Ajarännak 1918“ on osa rahvusvahelisest projek-
tist „Heritage Bridge“, mille raames Soome, Eesti, 
Läti ja Leedu muuseumid ning koolid tähistavad 
ajarännakutega oma kodumaa 100. sünnipäeva. 

Kõige laiahaardelisem neist oli Eesti ajarännak, kus 
osales kokku umbes 50 kooli ning mitmed kohali-
kud muuseumid ja raamatukogud. 

Otepää lasteaias keskenduti sõbrapäeval sulepea ja 
tindiga kirjutamisele ning kollase koera aasta algusele. 
Otikeste korraldatud üritusel said Pähklikese maja 
lapsed kirjutada sulepea ja tindiga. Lapsed tutvusid, 
täiskasvanud tuletasid meelde, kuidas enne pasta-
ka levima hakkamist sõbrale kirjutati. Lisaks lubati 
Pähklikese lastel teha midagi, mis on ennekuulmatu 
nii lasteaias kui kodus – õhupallimängu lõpus võis 
õhupalli katki istuda! Kirkaid emotsioone pakkunud 
mängule järgnes sõbrapäevadisko. 

Võrukaela maja sõbrapäevaüritusel keskenduti kol-
lase koera aasta algusele. Läbi erinevate mängude, 
legendide ja kohtumise ehtsate koertega, said lapsed 
Mürakarude korraldatud ürituselt teadmisi nii koera 
eest hoolitsemise kui truu sõbra iseloomu kohta. Isegi 
mõned täiskasvanud said alles nüüd teada, kuidas 
eristab koer oma peremehe autot võõrastest ma-
sinatest. Audi A4 ja Škoda Fabia ei ütle meie nelja-
jalgsele sõbrale midagi. Ka auto värv ei oma tema 
jaoks tähtsust. Koer salvestab hoopis oma peremehe 
auto mootori heli ja reageerib sellele. Üle korrati ka 
vanarahva tarkus: koera keelel on seitse rohtu, kassi 
keelel aga seitse ohtu. 

Ürituse kulminatsiooniks oli hetk, mil saali sisenesid 
koos oma peremeestega Eesti hagijas, kääbuspuudel 
ja kaks Yorkshire`i terjerit. Nende omanikud rääkisid 
oma lemmikute eripäradest ja sellest, kuidas looma-
keste eest hoolitseda. 

Nii mööduski sõbrapäev lasteaias – Pähklikestel oli 
tähtpäeva keskmeks sulepea ja tindiga kirjutamine, 
Võrukaelte tähelepanu köitsid neljajalgsed sõbrad. 

otepää lasteaia õppealajuhataja meriKe Kase

Sõbrapäeval sulepeast, 
tindist ja koertest

seerib meie unistusi. Me oleme kõik Eesti lapsed 
ja kasvame sellest mullast, hingame sama õhku 
ja meil on kõigil üks ühine kodu:  väljast väike ja 
seest suur − Eestimaa. 

Me soovime, et puud oleks hoitud, meie 110-
aastane kool püsiks ning Eesti inimesed tunnek-
sid ennast turvaliselt. Ühistegevused peegelda-
vad seda, kuidas erinevused rikastavad ja koos 
tegutsedes saab väikesest alguse suur.  

ave Kruusmaa, loovusainete õpetaja  

Eesti hagijas Sandy oma peremehega.

...on järgmised 12 kuud virk ja kraps. Just see oli üks 
teadmine, mille lapsed Võrukaela vastlapäevaürituselt 
omandasid. Liikumisõpetaja teadis rääkida, et vastla-
päeva tegemised määravad ära ka selle, missuguseks 
kasvab sinu lina ja kas sääsed sind suvel tüütavad. 
Lina kasvab ilusaks pikaks, kui kammid vastlapäeval 
üheksa korda juukseid ning sääsed ei tüüta, kui pesed 
üheksa korda silmi. Pärast selliseid vanarahvatarkusi 
võis saalis kuulda imelikku häält, mida tegi üks veel 
imelikum vidin – lastele demonstreeriti päris ehtsat 
kondist ja nöörist tehtud vurri.  

Päeva peategelased, vastlaliud, olid pikad nii Võru-
kaelas kui Pähklikeses. Erinevus seisnes aga selles, et 
kui Võrukaelad libisesid oma kelkudel, siis Pähklikeses 
toimusid sõidud rühmade kaupa eelmisest sajandist 
pärit nostalgiakelgul. 

Nii või teisiti tasub kõigil liulaskjatel kevadel lin-
aseeme mulda panna – pikad linad on garanteeritud. 
Võrukaelas aitas liugude pikkusele kindlasti kaasa ka 
eelnev soojendus – emotsiooniderohke köievedu. 

otepää lasteaia õppealajuhataja meriKe Kase

Kes vastlapäeval vara 
ärkab, see...
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Eesti rahvasportlaste 
paremik võistles talvisel 
Villa Müllerbeck 
Otepää Rahvasprindil

Palupera 
mälumängu

järgmine voor toimub 
2. märtsil kell 19.00 

Nõuni kultuurimajas.

Otepää gümnaasiumi ja Tartu 
Kalevi noored kergejõustiklased 
saavutasid kahel esimesel TV 10 
Olümpiastardi vabariiklikul etapil 
kõrgeid kohti nii sprindi- kui ka hüp-
pealadel.

Kiirjooksus näitas head taset 
Robin Mathias Müür (parempool-
sel pildil nr 192), kelle 60 m tõkke-

jooksu aeg oli 9,65 sekundit, millega 
saavutas kõrge 4. koha. 60 m jooksu 
„siledas“ sprindis oli Robini aeg 8,78 
sekundit (7. koht).

Head minekut teivashüp-
pes demonstreeris Sten-Erik Iir 
(vasakpoolsel pildil), kes suutis üle 
hüpata 2,61 meetri kõrgusel olevast 
latist, millega platseerus samuti 4. 

Häid tulemusi kergejõustikus

10. veebruaril Otepääl, Pühajärve 
jääl peetud tõukekelgu maratonil 
osales 122 huvilist. Karget talveilma 
ja jäärada ilusal järvel olid tulnud 
nautima nii suured kui ka väikesed.

Proovile sai panna ennast küm-
nekilomeetrisel korraldaja poolt 
lumest lükatud jäärajal. Stardid toi-
musid kell 10.00, kus osalesid need, 
kes soovisid jõuda poodiumikohta-
dele. Auhinnalisi kohti oli 24, need 
jagunesid noorte, põhisõitjate, see-
nioride ja veteranide vahel.

Kell 12.00 alustasid rahvamat-
kajad ning läbi viidi ka lastesõidud. 
Kõik osalejad said osalusmedali ja 
sooja suppi ning teed. 

„Osalejate emotsioonide ja taga-
siside põhjal võib ürituse igati kor-
daläinuks lugeda, ürituse formaat 

Pühajärve tõukekelgumatk tõi kokku perekonnad ja sõbrad

Traditsiooniline Villa Müllerbeck Otepää Rahvasprint 
tõi võistlema üle 70 autospordiharrastaja üheksas 
võistlusklassis. Võistlus pakkus elamusi nii sõitjatele 
kui pealtvaatajatele.

Lumistes oludes toimunud Otepää Rahvasprindil oli 
stardis kogu Eesti autospordiharrastajate paremik ja 
lisaks võistlejad Lätist ning Ameerika Ühendriikidest. 

Marko Koosa, Otepää Rahvasprint võistluste juht: 
„Seekordne võistlus toimus talvistel metsateedel, mida 
ääristasid korralikud lumevallid. Tehniline võistlusrada 
koosnes kahest kiiruskatsest, mida tuli läbida kolmel 
korral. Uuendusena oli sellel korral lubatud kasutada 
ka kaardilugeja abi.“

Neljarattaveoliste autode arvestuses tegi kaasa 9 
meest. Võidu saavutas Antti Kangro (Mitsubishi Lan-
cer Evo 10 RS), kes alistas rivaalid esimeses ja teises 
sõidus. 17 osalejat oli kuni 1,8-liitrise mootoriga ka-
herattaveoliste autode arvestusklassis. Seal saavutas 
võidu Rivo Vähi (Honda Civic). 2WDb ehk üle 1,8-liitrise 
mootorimahuga kaherattaveoliste autode klassis startis 
16 võistlejat. Parim oli Marko Kukuskin (BMW 320). M&L 
klassis võttis võidu esmakordselt Otepää mees Urmas 
Reigo (VAZ 2101), kes edestas lähimat konkurenti päeva 
lõpuks napilt 2,2 sekundiga. SU klassis oli võidukas Ivar 
Burmeister (VAZ 2105). Naiste omavahelises mõõduvõ-
tus jäi seekord peale Maria Roop (Ford Fiesta). 

Rahvasprindil võistlesid ka noored. Kuni 16-aastaste 
vanuses võitis Jaspar Vaher (Toyota Yaris) ning kuni 
18-aastaste hulgas Jaan Eerik Planken (Honda Civic). 
Sport klassis tegi kõikides voorudes puhta töö ja oli 
teist aastat järjest parim Rainer Meus (Lada VFTS).

Võistluse juht lisas ürituse lõppedes: „ Eriti hea meel 
on selle üle, et Otepääl oli taas stardis palju osalejaid 
ning kõikides klassides on kohal kogu Eesti paremik. 
Tore oli näha stardis ka palju koduvalla võidusõitjaid. 
Rada oli raske ja nõudlik ning hea tulemuse saavuta-
miseks pidi kõigil katsetel pingutama, kuid ei tohtinud 
teha ühtki sõiduviga. Uuendusena oli võimalik mees-
kondadel ja pealtvaatajatel jälgida võistlejaid ka GPS 
kaudu läbi LIVETEAMi rakenduse.

Otepää Rahvasprint korraldajad tänavad toetajaid, kes 
andsid hindamatu panuse Otepää rahvasprindi etapi 
korraldamiseks: Eco Oil OÜ, Alko 1000/A1M, ööklubi 
Comeback, Makserv OÜ, Otepää Winterplace, Ugandi 
Resto, Raunex, Õlimeistrid OÜ, KML Auto, Red Bull, 
Aasta Auto, Roosu talu ja Gustav kondiitrid. Suure pa-
nuse andsid ürituse toimumiseks Otepää vald ja Otepää 
Rahvasprint nimisponsor Villa Müllerbeck.

marKo Koosa
otepää rahvasprint võistluste juht

Foto argo Nurs

kohale.
Edukalt esines kõrgushüppes 

Uku Vähi, kelle tulemus 1,31 m viis 
ta tugevas konkurentsis 12. posit-
sioonile.

TV 10 Olümpiastarti on vanima 

ajalooga (47 aastat) ja Eesti suurim 
koolispordi võistlus, kus osaleb igal 
alal umbes 70 parimat noort kerge-
jõustiklast.

Toomas HallisTe
Fotod: marKo mumm 

on väga sobiv peredele ja rahvalii-
kujale,“ ütles matkamaratoni pea-
korraldaja Imre Arro Loodusturism 
OÜ-st. „Kindlasti tuleb seda tradit-
siooni jätkata, looduse loal toimub 
4. tõukekelkudel matkamaraton 
09.02.2019.“

Järgmine pereüritus peetakse 
juba vabariigi sünnipäeval, nimelt 
toimub Eesti Vabariik 100 puhul 
suur rahvamatkamise päev Pühajär-
ve jääl. Matkama saab tulla liitudes 
väljakuulutatud matkadega või lae-
nutades Loodusturism OÜ-lt mat-
kavahendi omal käel seiklemiseks. 

Matkamaratoni tõukekelkudel 
korraldas Loodusturism OÜ koos-
töös Otepää vallaga. Toetab Otepää 
vald, Loodusturism.ee matkakor-
raldus ja Tõukespordiklubi KICK. 

Auhinnad olid välja pannud Loo-
dusturism OÜ matkakorraldus ja 
mitmed Otepää turismipiirkonnas 

tegutsevad ettevõtted.
Tekst ja foto: loodusturism oÜ

Laupäeval, 17. veebruaril külastas Otepää Talispordi-
muuseumi ortopeed dr Madis Rahu ning pidas täissaa-
lile loengu “Kehal on piirid?!” 

Doktor rääkis oma erialast, inimkehast ja selle eel-
datavatest piiridest. Oli häid nõuandeid tervisesport-
lastele, analüüs inimvõimetest ja häid soovitusi. Tema 
eesmärk on teavitada inimesi võimalikest ohtudest ja 
ennetada neid mitte tulemast tema visiidile – sinna on 
pikad järjekorrad! Tark treenimine, hea uni ja toredad 
emotsioonid on terve elu alus! 

Dr Madis Rahu on üks Eestis enimtunnustatud or-
topeede ning artroskoopia- ja sporditraumatoloogia 
spetsialiste, kelle patsientideks on paljud Eesti tipp-, 
noor- ja harrastussportlased. Dr Rahu on Eesti suurima 
ortopeedia erakliiniku Ortopeedia Arstid üks eestveda-
jaid, tegutseb Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini 
ja Taastusravi Kliiniku Sporditrauma Keskuses arstina 
ning võtab vastu ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Ta 
on Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Seltsi 
juhatuse liige ja selle asutajaliige.

     jaNa mae

Robin Mathias Müür ja Peeter Alev osalesid 8-13. veebruaril Balti Jal-
gpallikooli võistlusreisil. Kõige pealt mängiti Varssavi Legia treenin-
gkeskuse sisehallis sealse klubiga ja võeti veenev 7:1 võit. Robin lõi 
selles mängus 4 väravat. Järgmisel päeval toimus ühistreening Poola 
ja Tsehhi väiksemate klubide parimatest poistest koosneva võistkon-
naga ning nädalavahetusel osaleti kahes Saksamaa väikelinnas toimu-
nud tippturniiridel. Suures osas olid mõlemal päeval vastasteks samad 
Euroopa tippklubide noortevõistkonnad - Sparta Prague, Fulham FC, 
Hertha Berlin, Interstars Sibiu, FC Augsburg ja Manchester United. 

Kokkuvõttes kahe turniiripäeva peale 3 võitu, 4 viiki ja 4 kaotust, 
millega saadi kümne võistkonna konkurentsis laupäevasel turnii-
ril (Frankenwald Cup) 5.koht ja pühapäevasel turniiril (Fichtelge-
birgs-Cup) 8. koht. Robin lõi turniiridel kokku 1 värava ja Peeter 2 
väravat.

FC otepää

Sünnipäeva-
laps 
Peeter Alev 
pallivõitlu-
ses 
Manchester 
United 
mängijaga.

FC Otepää noormängijate võistlusreisist Poolas 
ja Saksamaal



22. veebruar  201810
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

 Puka saun

avatud reedeti kella 15.00-20.00.

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

Ootame saunalisi ka kaugemalt! 

MTÜ Karukäpp 

töötoad 27. veebruaril 
ning 13. ja 27. märtsil 

kell 18 
vallamaja III korrusel ruumis 308.

Info tel 515 3248
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Teostame katuse-, fassaadi-, 
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel. 5554 8863

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja pliidipuud. Vedu tasuta. Tel 
505 6107

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

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

Soovin võtta rendile põllu- ja ro-
humaad. Hind alates 50 EUR/ha. 
Tel. 5558 2071

Boilerite paigaldus, puhastus. 
San-tehn. tööd. Ehitus-remondi-
tööd.  5362 6227

Otepääl müüa ahiküttega reno-
veerimist vajav 30 m² korter. 
Asub väga ilusti korda tehtud 
maja II korrusel, Piiri tn 6. Otse 
omanikult. tel 5036037 

Noor pere otsib Otepääle/Otepää 
lähistele vähemalt 3-toalist korte-
rit või maja minimaalselt 6 kuuks. 
Kõik pakkumised teretulnud! Võtke 
ühendust 53659465 või reek.cas-
per@gmail.com.

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

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

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

ELLEN IRV 
13.11.1926 - 09.02.2018

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Ikka mõtteis tuleme Su juurde,
hinges mälestus hell ja soe...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Üllele pojaga ja Kalevile armsa 

ema kaotamise puhul.

HILJA KIKAS
29.09.1931 - 03.02.2018

Mälestab naabrimaja rahvas

HILJA-VALEERIA KIKAS 
25.09.1931 - 03.02.2018

Südamlik kaastunne Milvile 
abikaasa, Ulvile ja Kalmerile 

peredega isa ja vanaisa

KALJU TIISLERI
kaotuse puhul.

Virve, Epp, Mare, Krista 
ja Mihkel

HELMA TAUKAR

Mälestame ja avaldame siirast 
kaastunnet tütar Tiiule perega, 
Viigile, Kristale ja Indrekule kalli 

lähedase kaotuse puhul.

Perek. Susi ja Nigol

Südamlik kaastunne Kalmerile 
isa

KALJU TIISLER`i

kaotuse puhul.

Aivo ja Toomas

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda,

kuni viimaks rahuranda 
lõppes sinu rännutee

Mälestame leinas head 
ja sõbralikku 

HELMA TAUKAR`it
Südamlik kaastune Tiiule 
ja lastelastele peredega.

Perekonnad Keemu, Linnamägi, 
Kikas, Reidolf ning Hilda, Anu, 

Heltoona, Luule

Töökas ja sõbralik oli Su hing,
puhkama, puhkama kutsuti Sind...

HELMA TAUKAR

Mälestame tädi ja vanatädi 
ning tunneme kaasa tütrele 

ja lähedastele.

Lehte perega

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea...

Siiras kaastunne Sirje Tilga 
perele kalli ämma, ema, 

vanaema ja vanavanaema

GRETE TILGA
kaotuse puhul.

Anne, Mirli, Imbi, Maie, Virve, 
Virbi, Kalev ja Aavo

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata.
Aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Siiras kaastunne abikaasa Milvile, 
lastele Ulvi ja Kalmeri peredele 

kalli abikaasa, isa, vanaisa, 
vanavanaisa, äia

KALJU TIISLER´i
kaotuse puhul.

Silja, Helin perega ja Tiiu

Mälestame head sõpra 
ja abivalmis töömeest

ENN KISLA
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.
Perekonnad: Kelt, Kivimaa, Pihl, 

Rohtla ja Vallisto

Mälestame head aedlinlast 

VALTER LUUSET
01.02.1929 - 02.02. 2018

Avaldame sügavat kaastunnet 
poegadele perega.

Otepää Aedlinna Seltsing 

Mälestame 

HELMA TAUKARIT

Südamlik kaastunne omastele.

Reet, Priit, Evi ja Toomas

Südamlik kaastunne Merlele 
ja Marekile peredega

TIINA MÄGI

kaotuse puhul.

Aivar

Südamlik kaastunne Maretile
kalli kaasa 

ENNU 

kaotuse puhul.

Pühajärve Spa & Puhkekeskus

Siiras kaastunne perekondadele
Indrek Taukar ja Krista Kapp 

vanaema

ELMA TAUKARI 

kaotuse puhul

Otepää Aedlinna Seltsing

On leinahetkest möödunud üks aasta,
kuid pisar palgelt pole kuivand veel.

Me õnne miski eal ei taasta, 
sest Sina kallis oled igavikuteel.

MALLE UNTI
26.05.1951 - 14.02.2017

mälestavad 
1. surma-aastapäeval 

lesk ja tütred peredega.

KALJU TIISLER 
04.06.1938 - 11.02.2018

PEETER TÄÄR 
19.02.1960 - 31.01.2018

HELMA TAUKAR

Mälestame ja avaldame 
südamlikku kaastunnet Tiiule 

perega, Viigile, Kristale 
ja Indrekule peredega.

Milvi ja Kalju

Südamlik kaastunne Milvile 
kalli abikaasa ja lähedastele

KALJU TIISLER

kaotuse puhul.

Hilja

Siiras kaastunne Milvile abikaasa

KALJU

kaotuse puhul.

Maret, Jaan, Andrus 
ja Veiko perega

Maret Soo lastega.

Südamlik kaastunne abikaasa

ENNU
surma puhul.

Naaber Maie perega

MIHKEL TIKS

Südamlik kaastunne Silvile abi-
kaasa ja Vahurile isa 

kaotuse puhul.

Niina, Volli, Mati ja Sass

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

Noored ostavad 
vana metsaga krundi 

või metsatalu, 
kuhu luua säästlikul ja tradit-
sioonilisel eluviisil põhinev 
kodu. Min. 7 ha metsa, soo-
vituslikult naabritest eralda-
tud, teest eemal, privaatne 
sissepääs, joogivee, elektri 
olemasolu, ligipääs veekogu-
le. Võib olla endine talukoht 
vundamentidega. 55961331

- 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

Me südameis püsid Sa ikka,
elad edasi sõprade seas...

ENN KISLA

Rein ja Indrek peredega

Su tugev elutahe väsis, 
ränk haigus murdis Sinu elupuu.

Teavitame sügava kurbusega 
meie armsa mehe, isa, vanaisa 

ja venna surmast.

ENN KISLA
05.07.1955 - 15.02.2018

Leinavad omaksed

Südamlik kaastunne Lehtele, 
Andrese ja Marju peredele 

kalli tädi ja vanatädi

HELMA TAUKAR
kaotuse puhul.

Maie ja Toomas

Südamlik kaastunne omastele

ENN KISLA

kaotuse puhul.

Aivar, Helin, Tiiu, Volli ja Hilja

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid...

Südamlik kaastunne Hildale 
lähedastega armsa venna

KALJU-ALEKSANDER 
KONNO

kaotuse puhul.
Perek. Linnamägi, Nimbach 

ja Reidolf

Siiras tänu kõigile, 
kes jagasid meie leina 

ja olid toeks

KALJU TIISLERI

viimsele teekonnale 
saatmisel.

Leinavad omaksed

Mälestame 

KALJU TIISLERI
5.06.1938 - 11.02.2018

Abikaasa, tütar ja poeg peredega

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudutust leinates sääl?

Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.
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HEA KAASAMÕTLEJA!

Kutsume Teid rahvakohtumisele 
Otepää Kultuurikeskusesse 

neljapäeval, 8. märtsil kell 18.00-21.00.

Arutame ja analüüsime kohvitassi kõrval Eesti elu alates haridusest ja kultuurist 
kuni julgeolekuni, majandusarengust ja maksundusest sotsiaalküsimusteni.

Räägime kõigest, mis on Teile ja meie riigile oluline.

Palume enda osavõtust teada anda kolmapäevaks, 07. märtsiks e-posti aadressil: 
konverents@keskerakond.ee või telefonil 627 3460.
 
Jüri Ratas – Eesti Keskerakonna esimees, peaminister
Jaanus Raidal – Eesti Keskerakonna Otepää osakonna aseesimees, 
  Otepää vallavolikogu aseesimees

Selleks, et kõigi ideed oleksid kuulda ning et Teie mõtteid jõutaks analüüsida ja läbi arutada, 
jagunevad laudkonnad vastavalt temaatikale. Teil on võimalus valida laudkond teemaga, 
mis Teid isiklikult kõige enam huvitab ning kus soovite oma ettepanekutega välja tulla. 

Iga laudkond arutleb oma teema valdkonna üle ning sõnastab kuni 10 põhjendatud 
ettepanekut, mis edendaksid kohalikku elu või kogu Eesti elu.
Otepää Kultuurikeskuses arutleme järgmiste teemade üle:

Kuidas kaitsta tööinimest? – laudkonna juht Oudekki Loone
Regionaalpoliitika – laudkonna juht Jaanus Karilaid
Kultuur ja sport – laudkonna juht Alar Nääme
Põllumajandus – laudkonna juht Toomas Paur
Majanduspoliitika – laudkonna juht Uuno Laul
Sotsiaalpoliitika – laudkonna juht Irja Sõnum
Innovatsioon – laudkonna juht Toomas Peterson
 Õhtu moderaator on Jaanus Raidal.

Tööle laudkondades järgneb kokkuvõtete tegemine ning ettepanekute ühine arutelu 
paneeldiskussiooni vormis, millest saab osa võtta ka publik saalis.

Otepää
Kultuurikeskuses 

8. märtsil
kell 18.00-21.00


