Asutatud
1932

O t e pää, Nõu n i, P uka ja Sang as te ümbrus ko nna hääle k an dja
N e l j a p ä e v, 2 9 . m ä r t s 2 0 1 8

Nr 6 (465)

Talvise Tehvandi suusamäe jalamil
rullus lahti Eesti lugu
17. märtsil toimus talvepealinnas
Otepääl Tehvandi suusahüppemäe
juures Valgamaa talvine tantsupidu
„Ajast Aega“, kus astusid üles 58 kollektiivi, sh 25 laste tantsurühma, 28
täiskasvanute tantsurühma, 5 võimlemisrühma, kokku 750 tantsijat.
Talvepealinnale kohaselt avati tantsupidu kahe suusahüppega – hüppasid suusahüppajad Aavo Tilga ja Ain
Einar Kaugesalu, kellele rahvatants
pole sugugi tundmatu asi.
Lumise Tehvandi nõlvadel rullus
lahti Eesti lugu läbi tantsu, kus alustati kõige vanima tantsu – labajalavalsiga ning lõpetati kaasaegse tantsuga „Eesti muld ja Eesti süda“. Lustisid kõik – pealtvaatajad ning tantsijad, suured ja väikesed. Tegemist
oli Valgamaa kõige esimese talvise
tantsupeoga.
Tantsupeo tuli rändas järgmisele
peo korraldajale – Valga vallale.
„Tänan kõiki tantsupeo korraldajaid ja peole kaasaaitajaid vahva
peo eest,“ sõnas Otepää vallavanem
Kaido Tamberg. „Erilised tänusoovid peo pealavastajale ja idee autorile
Kaire Ojaveele ja peakorraldajale Eha
Mandelile.“
Valgamaa tantsupeo pealavastaja ja

Otepääle
sünnipäevaks!
Otepää asukoht muistsete kaubateede
suhtes on Temast linna loonud ja Tema
ajaloo leheküljed kirjutanud. Siin on tapeldud ja lepitud, siia on tuldud ja siit on mindud, et sõjasaaki ja värskeid välismaiseid
kogemusi ja uudiseid, vaha, karusnahku,
soola, naisi jne. hankida.
Otepää näo määravad ära tema majesteetlik ja energiast tiine loodusmaastik,
järvede ja küngaste kooselu ning tema
inimeste hingemustrid. Otepää on küll
suhteliselt väike koht maailma metropolide võrdlustulpades, aga tema aura on
väga suur ja tema hing on üüratult avar.
Otepää võim ja vaim on ikka tema inimeste kanda ja hoida. Kaunis maastik on
loomeelu kihamas hoidnud ja ise ilutegemise ajatu tung on siin hästi tunda. Otepää
aura ja tema silmailu on andnud ja annab
ainest paljudele ja paljuks. Siit on tulnud
ja siit tuleb veel! On vaja ja peab, et tuleks
ja selleks tuleks kõik teha!
Otepää on vaieldamatult üks Lõuna-Eesti pärl ja eestluse kange kants. Oleme avatud maailmale rahvusvaheliselt oma sündmuste kaudu ja avatud hingelt oma maa
ja oma laste tuleviku jaoks.
Otepääl tantsivad tangot järved ja mäed,
vihuvad polkat vaarisade ja vaaremade
muistsed pastlapaarid, keeravad valsse
koidud ja ehad! Ilu ja Elu on siin tihedas
seongus ja käsikäes kõikjal meiega!
Palju õnne, armas linn ja kallis kant sünnipäevaks!

idee autor on tunnustatud tantsupedagoog, Otepää Gümnaasiumi algklasside õpetaja Kaire Ojavee, projektijuht

Vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel
sügava kummarduse ja austusega
tähtpäevalise vastu
Kaido Tamberg ja Jaanus Barkala

Valgamaa tantsupeo pealavastaja Kaire Ojavee
(paremal) ja peakorraldaja Eha Mandel.
(peakorraldaja) oli Rahvakultuuri
Keskuse rahvakultuurispetsialist Eha
Mandel. Liigijuhid olid: Tiina Kukk,
Krista Sumberg, Aili Mägi, Angela
Toome, Terje Aasaroht, Anne Jaakson
ja Kaire Ojavee. Tantsupeo vahetekstid luges Otepää vallavalitsuse kultuurispetsialist Valdur Sepp.
„Usun, et esimene Valgamaa tantsupidu läks korda. Olid rõõmsameelsed tantsijad ja oli rohkearvuliselt
pealtvaatajaid. Imeliselt päikeseline
ja karge talveilm. Pidu sai toimuda
tänu meeskonna väga heale koostööle, sujus nii liikluse korraldus kui ka
parkimine, supp ja tee olid väga head
ja lõke soojendas kõikide südameid,“
ütles Kaire Ojavee. „Südamlikud
tänusõnad liigijuhtidele ja peakorraldaja Eha Mandlile, kogu meie ja Tehvandi meeskonnale. Ehk kolme aasta

pärast jälle. Aitäh, et oli aega olla!“
Siirad tänusõnad teile head tantsijad ja tantsuõpetajad, pealtvaatajad, Kalev Lõhmus, Merle Soonberg, Ivo Mannine, Ave Kruusmaa,
Timo Arbeiter, Monika Otrokova,
Kaja Mõts, Tarmo Kikkas, Urmas
Kuldmaa, Tanel Soovares, Aimar
Püvi, Heinar Koppel, Marianne
Trompe, Marge Tadolder.
Tantsupeo toetajad on Valgamaa
Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskus, Otepää Vallavalitsus,
Tehvandi Spordikeskus, KL Valgamaa
Maleva Otepää Üksikkompanii ja NK
Valga ringkonna Otepää jaoskond.
Eesti Punase Risti Valgamaa Selts.
Helitehnika oli Showtech OÜlt.
Monika Otrokova

Türil käisid kevadet tervitamas
(vasakult): Otepää valla kultuurispetsialist Valdur Sepp, Otepää Kultuuriasutused juhataja Jorma Riivald
ja vallavanem Kaido Tamberg.

Väike õiendus
ja vabandus
Talvetantsupeo tervituskõnel komistas vallavanema keel ja tantsulased
võisid midagi valesti mõista.
Ikka Otepää volikogu ja vallavalitsuse poolt olid tervitused ja ikka
Otepää talvepealinna ja valla püha
valge pind oli kallistamas tantsijate
jalgu, mitte miski muu!
Sügavad vabandused ja luban olla
edaspidi keelega korrektsem!
Kaido Tamberg

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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29. märts 2018

Püha Jüri, Sangaste Lohe ja 100 päeva
100 varjundit

22.03.2018
n

Kehtestati haridusalase tunnustamise kord.

n

Võeti vastu Otepää valla 2018. aasta eelarve.

n

Kehtestati Otepää valla põhimäärus.

n

Kehtestati reservfondi kasutamise kord.

n

Lõpetati Kibena külas asuva Salu kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n

Lõpetati Päidla külas asuva Kasumetsa kinnistu

detailplaneeringu koostamine.
n

Lõpetati Kurevere külas asuva Kirikumõisa kinnistu

100 päeva uue vallavalitsusega uues reformitud
vallas said just mõniaeg tagasi läbi. Heitkem üks
kiire pilk tahavaatepeeglitesse ja siis silmad uuesti
eesjooksval teel eesootavatele. Eks see uus olukord
ole raputanud ja koputanud nii mõndagi vanades
harjunud oludes toimetama harjunud Otepää
,,põlispoliitikut“. Mõnda uus king pigistab ja hõõrub,
mõnel lausa musitab jalga.
Mis siis on juhtunud ja mida tehtud – nähtud?

detailplaneeringu koostamine.
n

Tunnistati kehtetuks Neeruti külas asuv Roni kin-

nistu detailplaneering.
n

Anti osaühingule ATLANTE luba Mägestiku külas

asuva Paju kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n

Tunnistati kehtetuks Pedajamäe külas asuva

Marsina maaüksuse detailplaneering.
n

Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elekt-

rilevi OÜ kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad
kinnistud: 1.1 Kibena külas asuv Kroonijärve kinnistu
(registriosa nr 1952840, katastritunnus 60802:003:1930,
pindala 4,32 ha, sihtotstarve veekogude maa) ehitatava
maakaabelliini ja õhuliini masti tõmmitsate osas, koormatava ala pindala 52 m² 1.2 Kibena külas asuv Kibena
veehoidla kinnistu (registriosa nr 2467140, katastritunnus
60802:003:0013, pindala 2,41 ha, sihtotstarve 60% veekogude maa ja 40% sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa)
ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala
213 m².
n

Otsustati tagada AS-i Otepää Veevärk poolt Ühte-

kuuluvusfondi meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ tegevuse „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine“ raames esitatava projektitaotluse omaosaluse katmiseks võetav laen summas kuni 107 000 eurot.
n

Muudeti Otepää Vallavolikogu 16. novembri 2016.

a otsusega nr 1-4-78 kinnitatud Palupera valla ja Otepää
valla haldusüksuste piiride muutmise kokkuleppe punkti
6.2 ja sõnastada see järgmiselt: „6.2 Palupera Vallavalitsuse ja AS-i SEB Pank vahel 28.07.2016 sõlmitud laenulepingust nr 2016013796 (laenu summa 305 000 eurot, laenutähtpäev 15.05.2022) tulenevad laenusaaja kohustused
antakse 269 416,69 euro suuruse laenu osas 01.01.2018
seisuga üle Otepää vallale.“.
n

Otsustati maksta vallavanemale Kaido Tambergi-

le ajavahemikul 1. aprill – 31. detsember 2018. a isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot
kuus.
n

Otsustati anda vallavanemale 2018. aasta puhkust:

02.04.-13.04.2018; 02.05.-11.05.2018; 01.08.-16.08.2018.
n

Otsustati arvata Kuldar Veere arengu- ja innovat-

sioonikomisjoni koosseisust välja.

Lasteaia epopöa
Otepää lasteaed on siis nüüd haamri all. Ei…mitte
müügis, vaid ehitushaamri all! Et saaks ikka sügisel
õigel ajal lapsed uude kotta, tuli vara pihata hakata.
Selge see, et iga ehitamine toob kaasa segadust ja
infomüra, aga siis tuleb seda taluda. Kuigi oma lapse
lasteaeda transport on tegelikult tema vanemate
mure ka taolistes oludes, sai pakutud ka elu lihtsustamiseks valla poolt transporditakso võimalust
vajajatele. Eks näha ole, kuidas kasutatakse. Mingit
kütusekompensatsiooni ajutiste ebamugavuste
tõttu vald ei maksa, sest uute paremate olude nimel
peaks me lapsevanem ka ise panustama. Võib-olla
ehk mõnel puhul eriolukorras, kus see õigustatud
on. Eks siis juhtumipõhiselt vaatame. Teisalt on ju
ka valla transport toomas ja viimas Otepäält nii, et
lisakulu ju justkui ei peaks olema, kui seda kasutada. Kui valitsus jalule jääb, siis 4 aasta jooksul peaks
lasteaiakohtade saaga Otepääl üldse lõppema. Meil
on siinkohal mõtteid ja me plaanime teiega koos nii
teha.

Kultuurimajade lugu
Loodud on uus uue valla kultuurimaju ühendav
asutus koos uue juhiga. Käib konkurss uue loomejuhi leidmiseks. Kui küsitakse, et miks kultuuriasutuse juht just nii ja konkursita leiti, siis siin on oma
põhjus. Kuna antud juhul konkurss pole nõutav ja
meil oli meie meelest hea potentsiaaliga inimene
juba mõttes, siis otsustasime selle vallavalitsusega
ära. Andsime uuele juhile võimaluse ennast tõestada ja näidata. Ka kõik edaspidine on nüüd uue
juhi moodustatud meeskonna enda teha ja tõestada. Võimalused uut energiat kultuuriellu tuua on
olemas ja suured.
Minu poolt ka isiklikult väga austatud ja teenekas endine kultuurimaja juht taandus ise, et teha
ruumi uuele meeskonnale ja anda ruumi omaenda
uutele tuultele. Seda vaatamata valla pakkumistele
jätkata kohapeal. Siirad tänud ja sügav austus talle!
Me plaanime temaga koos ka edaspidi mitmesugust
koostööd Otepääl veidi teises võtmes.

Puka lugulaulud
Otepää Vallavalitsuse istungil
05.03.2018
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22. jaanuari 2018. a

korraldust nr 2-4-31.
n

Anti aktsiaseltsile Generaator projekteerimistingi-

mused Kassiratta külas Juusanurme kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks
n

Anti Ainar Kukele ehitusluba Pedajamäe külas

Pärna kinnistul ehitise (tiik-veehoidla) rajamiseks.
n

Anti Algis Ilvesele ehitusluba Pilkuse külas Vesimäe

kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
n

Anti Raul Kirjanenile ehitusluba Meegaste külas

Alajärve kinnistul ehitise (elumaja, ehitisregistri kood
111033528 ) lammutamiseks.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul

asuvale ehitisele (kilehall) kasutusluba.
n

Määrati ühele kodanikule matusetoetus summas

128 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa neljale kodani-

kule kogusummas 1536 eurot. Määrati sünnitoetuse teine
osa viiele kodanikule kogusummas 960 eurot.
n

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus neljale kodani-

kule kogusummas 288 eurot.

Puka lood on ikka kool ja veevärgi puhasti. Kooliasjades käib õige projektlahenduse otsimine ja läbirääkimine Haridusministeeriumiga optimaalse lahendi
leidmiseks. Aga nagu juba uue võimu alul öeldud,
et lõplikult kindel on asi siis kui allkirjad all ja kopp
maas. Teises asjas on projekt juba valmis ja läks ekspertiisi. Kuna need mõlemad ehitused reaalsuseks
võiks saada, on selge mõnede kuude jooksul. Kogukondadega Pukas on side loodud ja koostöö vallaga
käimas. Vanast kodusõjast tuleb nüüd väljuda ja
kodurahu ülesse seada.

Sangaste saaga
Sangastes on hanked lõpusirgel ja lossi pereturismikeskus ning Keeni lasteaiaruumid ootavad ehitajahaamrit. Minu heas koduses kogukonnas Sangastes on ka uues asukohas ja uues kuues apteek ning
perearstikeskus, mida ei saa keegi häbeneda.

Nõuni novellid
Nõuni ootab oma rannaala väljaehitamise kavandamist ja kergliiklustee teostumist. Mõlemad on päevakorras. Pisut üllatusest kulmud kõrgel, vaatame seal

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

aga otsa külade liitumisega vanast vallast kaasatulevale laenulepingule üle 200 000 eurot, mis tuleb
maksta Otepää vallal. Püüame aru saada, mida me
selle eest saanud oleme. Eks näis!

Keelduti ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest.

n

Määrati ühele isikule hooldajatoetus.

n

Suunati üks isik tugiisikuteenusele.

n

Otsustati korraldada lihthange “Keeni Põhikooli

osaline rekonstrueerimine II etapp”.
n

Suurendati osaühingu Puka Vesi osakapitali 148

650 euro võrra olemasoleva osa nimiväärtuse suurendan

Määrati

OTEPÄÄ

Uus valitsus on ametis olnud nelja kuu jagu päevi.
Tavaliselt saab uus valitsus kriitikavaba aega 100
päeva (kuigi arvestades valdade liitumist võiks see
ju olla korrutatud liitujate arvuga?) Meile seda ei
antud. Kultuurimajaga alustati ja muuga jätkati
juba varemgi, kuigi vist keegi peale vana Taara ise
ei suudaks liitunud valdade veimevakkade segaduses koheselt uut korda luua. Uus valitsus on alustanud jõuliselt ja kavandab tegutseda veelgi jõulisemalt Otepää linna ja valla arendamisel ja parendamisel. Eks see tõsiasi ja fakt, et endises Otepää
valitsemistes on välja kujunenud oma põlistatud
,,toiduahelad“ ja asju ise ära otsustama harjunud
inimgrupid, on tekitanud teatud ärevust nii mõneski.
Kuna mõned neist on nüüd võimu mõjutamisest üle
aegade eemale jäämas, siis eks teatud ärajäämanähud tekivad küll. Eks siis siit põrandaalused lubadused uuel võimul ,,nahka nülgida ja skalpi võtta“ ja
,,sopaga üle valada nii, et ise ära lähevad“. Just nii on
öeldud mõne vana poliitkultuuri kandja poolt ja eks
siis sellega tuleb ka arvestada, et kõik rahul pole ja
rahu ei taha. Poliitiliste sissisõdalaste poolt pärineb
isegi üsna vaimukas lubadus ,,Sangaste lohel pead
maha võtta“. Romantilist meelt, lohetapjaid Püha
Jürisid ja muinasjutulisust Otepää poliitikas jätkub!
Aga ju siis nii on ja peab Otepää asjus vahel olema.
Eks peab siis oma kaasvõitlejatele ja kaasatundjatele teadmiseks panema, et mõni aeg ilmselt püütakse
nii mind kui mõnda meist siis veel nii ajakirjanduses,
kui ka külajutuareenil halvemas valguses hoida, …
et äkki läheme ära.
Aga eks see kõik käib palga sisse ja kui juba jõuab
vastu pidada, siis kaob ka selline poliitkultuur lõpuks
Otepäält, et asenduda põhjamaise konstruktiivse
väitlusega.

Ametiautodest ja rahast

Kalev

Merisalu

TERVISEKESKUS

SIHTASUTUSE

nõukogu

liikmeks

kolmeks aastaks alates 5. märtsist 2018. a.
n

Kinnitati Toomas Orasoni hajaasustuse program-

mi lõpparuanded.
n

Anti Andres Mikkerile luba paigaldada ajavahe-

mikuks 1. märts – 1. juuni 2018. a reklaamplakat suurusega 1 m x 1,5 m Otepää vallasiseses linnas Pühajärve
tee 34 asuva kinnistu piirdeaiale ja määrata reklaamimaksu suuruseks 43,13 eurot.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest

kaks isikut.
n

Vabastati Anita Pavlova Otepää Kultuurikesku-

se teenuste eest tasumisest 11. juulil 2018. a toimuva
ürituse osas.
n

Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha

241 eksemplari aegunud õpikuid ja tööraamatuid,
summas 1311,98 eurot.
12.03.2018
n

Nõustuti Otepää vallasiseses linnas asuva ca

4400 m² suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr
AT1802090001) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega
riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31
lõike 1 punktile 8.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 12. septembri

2016. a korraldust nr 2-4-415.
n

Peeti võimalikuks jagada Lauküla külas asuv Jär-

vekalda katastriüksus (katastritunnus 72402:003:0900)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 12. veebruari

2018. a korraldust nr 2-3-19.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul

asuvale ehitisele (hakkehoidla) kasutusluba.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul

asuvale ehitisele (hakkurihoone) kasutusluba.

Ajakirjandusest oli lugeda, et uuel vallal on justkui
16 autot arvel. Tegelikult tuli liituvatest valdadest
üle 16 registriühikut, mille seas on nii sõidukeid,
järelkärud, traktorid. Lähiajal liigne müüakse ja
vallale koos sotsiaalosakonnaga jäetakse minimaalselt vajalik arv ametiautosid, millele kehtestatakse
täpne kasutuskord ning autod varustatakse ilmselt
ka GPS seadmetega sõitude jälgimiseks ja päeviku
pidamiseks.
Vallavanema Sangastest üle tulnud ametiauto
tagastatakse rendifirmale ennetähtaegselt ning vallavanem hakkab edaspidi sõitma isikliku autoga.
Aktsepteerin Otepää tavasid ja teen nii, et poleks
antud teemal enam väitlemist. Autode kojusõidu
kompenseerimine üldiselt lõpetatakse ametnikele ning töösõite oma autoga tasustatakse vajadusel
päeviku alusel.

Otepää Linnamäe lood
Otepää Linnamägi on muistne kaitseehitis, mis on
olnud mitmel puhul ajaloo tallermaaks. Linnamäe
linnuse väljanägemisest puuduvad küll täpsemad
andmed, et milline ta omal ajal siis tegelikult välja
nägi. Selge on aga see, et selle rajamiseks ja korrashoiuks kulus mitme põlvkonna töö ja vaev. See
muinasobjekt on lahutamatu Otepää linnapildi- ja
ajaloo osa, ilma milleta Otepää poleks see, mis ta
on. Olles ise metsameeste perest pärit ja loodusega
lapseeast palju kokku puutunud, pean loodushoidu
üheks olulisemaks asjaks meie maa näo ja teo säilitamisel. Teisalt on tänapäeval loodushoiu mõtet ja
selle ala kohati kunstlikult utreeritud ja laiendatud.
Loodus on väga suur ja mahukas mõiste ja selle

Trükk: AS Kroonpress

n

mise teel.

Otepää siseolude draamad
ja komöödiad

Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est

AMETLIK INFO

n

Määrati matusetoetus viiele isikule kogusummas

640 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule

summas 384 eurot.
n

Määrati koduteenus ühele isikule.

n

Vabastati mittetulundusühing Otepää Kinnas-

punkt Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimajas 18. märtsil 2018. a toimuva
ürituse osas.
n

Valiti AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikmeks

kolmeks aastaks alates 8. aprillist 2018. a: 1.1 Jaanus
Barkala, 1.2 Rein Pullerits, 1.3 Rein Vikard.
n

Kinnitati 111 nõude lootusetuks kandmine.

SÜNNID
Roland Möldre 		
Isabel Pähn 		
Trevor Tiideberg 		

järgneb lk3

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.

9. veebruaril
5. märtsil
8. märtsil

Tähelepanu!
Otepää Vallavalitsuse lahtiolekuajad:
E-N kell 8.00-17.00
Lõuna kell 12.00-12.30
R: kell 8.00 - 14.00 (ilma lõunata).
Seoses riigipühaga on
Otepää Vallavalitsus 29. märtsil 2018
avatud kell 8.00-15.00.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 12. aprillil.

29. märts 2018

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Püha Jüri, Sangaste Lohe ja 100 päeva 100 varjundit
algus lk 2

kaitsmisel on väga tähtis näha ka laiemat pilti. Isegi,
kui Linnamägi on metsamaana kirjas, ei ole see
oma olemuselt ega eesmärgilt metsa kasvatamiseks
mõeldud maa juba algusest peale. Esiisadele oli see
kaitserajatis, meile ilus mälestus ja kaitsealune muinasobjekt. Vaevalt, et vaarisad oleks linnusemäele
puid istutanud või seda nii näha soovinud. Praegusele Otepääle on Linnamägi eelkõige nauditav visuaalne kaitsealune ajalooline objekt, mis ka sümbolina
linnale nime andnud oma „karupää“ kujuga.
Ajaloolased ja muinsuskaitsjad on andnud oma
ekspertarvamused, milles peetakse õigeks linnusemäed hoida võimalikult vähe metsastuna. Sealne
pind peidab endas muinasleide ja visualiseerib
ajalugu. Kasvav mets varjab linnusemägede vaadet
ning puude juured siiski ei mõju ka alati hästi.
Näiteks vanema puu tormiheide rebib pinnase lahti
ja avab erosioonile jne. Linnamägi on juba paar
aastat tagasi saanud plaanitavale vaadete avamisele
ja raietele ekspertide heakskiidu. Praegune raie ei
ole mingi uue vallavalitsuse riugas ja ärimeeste vandenõu, vaid juba ammu hoolikalt kavandatud ja alus-

tatud tegevuskava jätk. Kuna töid on lubatud teostada vaid külmunud pinnasega, siis üle aastate see nii
ka juhtus ja siis jätkati alustatud tegevust. Isiklikultki
pean taolist kava heaks plaaniks linnaruumi ilmestamise ja korrastamise mõtteski juba. Mäletate ju küll,
kuidas aastaid tagasi Linnamäe orus 4 meetrine võsa
laius. Oma ilusaid vaateid võssa mattev Otepää pole
just see targem plaan.
Vilkad vandenõuteooriad Linnamäele kelguraja rajamisest kuuluvad kohaliku uusfolkloori valda.
Selge on see, et seda ei tule ja seda ka ei lubataks niikuinii. Küll aga saame mõne aja pärast Linnamäel
näha kunstilisi silmatoitvaid lahendusi ja ka kultuurietendusi viisil, mis sobib nii looduskaitsele, kui ka
muinsuskaitsele. Hoidkem silm asjade kulul peal!
Otepää Linnaorg ja Linnamägi on tänuväärne areen
kultuuri- ja rahvategevuslikuks toimetamiseks ning
praeguseks selgelt alakasutatud ala. Siinsed mõtestatud arengud ja arendamised annavad Otepääle tohutult juurde nii visuaalses mõttes, kui ka uusi lugusid
luues. Uue kavandatava üldplaneeringu valguses
on siin vaja hoolega mõelda ja ideetada nii, et võtta

sellest parim koos välja. Kõik ideed on teretulnud!
Tulles aga looduse ja puude juurde tagasi, siis
põhimõte ,,lõikad puu, istutad kaks“ peaks Otepääl
ja vallas käiku minema küll. Et kui kusagilt puid võetakse, siis kas samas või mujal ka istutatakse uued.
Otepää vald ja linn vajavad oma teaduslikku haljastamiskontseptsiooni ja see tuleb kavva võtta. Näiteks
koostöös Maaülikooliga. Ehk siis rohelist mõtlemist
koos asjade koosmõjust arusaamisega meile kõigile!

Epiloog
Lõpetuseks tahan öelda, et tegelikkult on aga elu
oma olemuselt positiivne nähtus ja eriti positiivne
võiks ja peaks see olema Otepää vallas, kui looduse
loomebaasis ja ilu hoiualal!
Ehk siis, head kaaskondsed ja oponendid!
Leidkem endas see hea ja heitkem see halb! Nii on
parem kõigil!
Kaunist kevadega rinnutsi minemist ja päikeselist
meelt!
Otepää vallavanem Kaido Tamberg
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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, vastuvõtt Puka Teenuskeskuses kolmapäeviti
09.00-13.00.
Hooldustöötaja Evelin Petter,
tel. 5308 3023.

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

Soodustuusikud
noortelaagritesse
Otepää vallale on eraldatud 2018.a. suveks
erinevatesse noortelaagritesse soodustuusikuid.
Taotlusi saab esitada Otepää vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Lapsevanema
omaosalus 25% (võimalik taotleda omaosalusest vabastust).
Taotlusi saab esitada kuni 30.04.2018
Taevaskoja Noortelaager (hind 123 eurot)
15.07-21.07.2018 – 3 soodustuusikut
05.08-11.08.2018 – 3 soodustuusikut
Remniku Noortelaager (hind 107 eurot)
18.07-25.07.2018 – 4 soodustuusikut
Veski Noortelaager (hind 69 eurot)
10.06-15.06.2018 – 4 soodustuusikut
Uue Peedu Noortelaager (hind 81 eurot)
29.07-03.08.2018 – 10 soodustuusikut
Täiendav info: Otepää lastekaitsespetsialist
Kristin Leht, 5125745.
Monika Otrokova

Otepää valla teedel on
koormuspiirang
Otepää valla teedel on looduslikest mõjudest
tingitud ajutine liikluspiirang mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni.
Piirang kehtib alates 26.03 - 29.04.2018.
Suurema registrimassiga mootorsõiduki liiklemine avalikult kasutataval kohalikul teel on
lubatud Otepää Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.
Valla teedel on üleval ka vastavad liiklusmärgid.
Monika Otrokova

Õnnitleme kauaaegset Otepää
vallavolikogu liiget
Rein Vikardit
80. juubelil.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringute koostamise lõpetamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 22. märtsil 2018. a lõpetada kolme detailplaneeringu koostamise:
1. Kibena külas asuv Salu kinnistu detailplaneering (otsus nr 1-3/15);
2. Kurevere külas asuv Kirikumõisa kinnistu detailplaneering (otsus nr 1-3/16);
3. Päidla külas asuv Kasumetsa kinnistu detailplaneering (otsus nr 1-3/17).
Otsustega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee,
7664820.

Roni kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 22. märtsil 2018.a otsusega nr 1-3/18 tunnistada kehtetuks Neeruti külas asuva Roni kinnistu detailplaneeringu. Kerli Mikk esitas 19. jaanuaril 2018. a Otepää Vallavalitsusele taotluse tunnistada kehtetuks temale kuuluvale Neeruti külas asuvale Roni
kinnistule koostatud detailplaneering, mis on kehtestatud Palupera Vallavolikogu 10. augusti 2010. a otsusega nr 1-1/18 on „Roni kinnistu nr
1741940 detailplaneeringu kehtestamine“. Detailplaneering hõlmab Roni katastriüksust (kinnistusregistri registriosa nr 1741940, katastritunnus 58202:003:1251). Detailplaneering nägi ette kinnistu jagamist kaheksaks krundiks ja sihtotstarbe muutmist (7 elamumaa sihtotstarbega
krunti ja 1 transpordimaa krunt). Käesolevaks ajaks ei ole planeeringut asutud ellu viima.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest
on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Sama § lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu
tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Otsusega on võimalik tutvuda avalikus
dokumendiregistris ja Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Marsina maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 22. märtsil 2018.a otsusega nr 1-3/19 tunnistada kehtetuks Pedajamäe külas asuva Marsina maaüksuse
detailplaneeringu. Andres Arro esitas 12. veebruaril 2018. a Otepää Vallavalitsusele taotluse (avaldus registreeritud 12. veebruaril 2018. a
nr 6-7/137 all) tunnistada kehtetuks temale kuuluvale Pedajamäe külas asuvale Grossiraja katastriüksusele (katastritunnus 63601:001:2402)
koostatud detailplaneering, mis on kehtestatud Otepää Vallavalitsus 16. veebruari 2005. a korraldusega nr 2-4-79 „Marsina maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“. Detailplaneeringuga on hõlmatud järgnevad katastriüksused: Marsinapõllu (katastritunnus 63601:001:2403),
Marsina (katastritunnus 63601:001:2401), Grossiraja (katastritunnus 63601:001:2402), Tiigi (katastritunnus 63601:001:2326), Aasa (katastritunnus 63601:001:2327), Kaevu (katastritunnus 63601:001:2322), Päikeseoru (katastritunnus 63601:001:2325), Päikese (katastritunnus
63601:001:2412), Väljaotsa (katastritunnus 63601:001:2411) ja Väljametsa (katastritunnus 63601:001:2323). Otepää Vallavalitsuse 9. aprilli
2008. a korraldusega nr 2-4-153 kehtestati Pedajamäe külas asuvate Aasa, Tiigi ja Päikeseoru kinnistute detailplaneering, mis tunnistas osaliselt kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 16. veebruari 2005. a korraldusega nr 2-4-79 kehtestatud Marsina maaüksuse detailplaneeringu Aasa
(katastritunnus 63601:001:2327), Tiigi (katastritunnus 63601:001:2326) ja Päikeseoru (katastritunnus 63601:001:2325) katastriüksuste osas.
Otepää Vallavolikogu 13. augusti 2009. a otsusega nr 1-4-47 „Otepää vallas Pedajamäe külas asuva Marsina kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“, kehtestati Pedajamäe külas asuva Marsina kinnistu detailplaneering, mis samuti tunnistas osaliselt kehtetuks Otepää Vallavalitsuse
16. veebruari 2005. a korraldusega nr 2-4-79 kehtestatud Marsina maaüksuse detailplaneeringu Marsina (63601:001:2401) katastriüksuse osas.
Seega on Marsina maaüksuse detailplaneering tunnistatud osaliselt kehtetuks kahel korral (erinevad alad). Planeerimisseaduse § 140 lõike
6 kohaselt tunnistab detailplaneeringu kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib
detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud
planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Otepää Vallavalitsuse planeerimisteenistus
on seisukohal, et kuna Marsina maaüksuse detailplaneeringut on varasemalt osaliselt kehtetuks tunnistatud kahe detailplaneeringuga, ei oleks
tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast järjekordset detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Seega ei ole põhjendatud
Marsina maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Grossiraja katastriüksuse osas ning tuleb kaaluda detailplaneeringu täielikku
kehtetuks tunnistamist.
Detailplaneeringu terviklikkus väljendub asjakohastes maakasutus- ja ehitustingimustes, millega luuakse tasakaalustatud ja elluviidav
kujutluspilt planeeringualast ning millega suunatakse ala ehitustegevust parima võimaliku tulemuse saamiseks. Planeeringulahenduse osad
(eelkõige ehitusõigus) on allutatud ruumilise terviklahenduse moodustamisele ja selle toimivuse tagamisele ning selle realiseerimine toimub
planeeringu elluviimise kaudu. Detailplaneeringu olemus on seotud ehitusõigusega. Detailplaneering annab ehitusliku raamistiku, mille sisse
peab tulevikus projekteeritav hoone ära mahtuma. Võttes arvesse, et Marsina maaüksuse detailplaneeringut on juba varasemalt kehtetuks
tunnistatud ja detailplaneeringus määratud lubatud ehitusõigusega alad on muudetud uute detailplaneeringutega (Aasa, Tiigi ja Päikeseoru
kinnistute detailplaneering ning Marsina kinnistu detailplaneering), võib öelda, et Marsina maaüksuse detailplaneering ei loo konkreetsele
maa-alale terviklikku ruumilahendust (ehk teisisõnu ei määra maakasutus- ja ehitustingimusi). Otsusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi
vastuvõtuajad: K-N 9.00-16.00.
Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766 8040.
Teenuskeskuse juht Priit Arengu vastuvõtuajad: K: 8.00-16.00. E-post: Priit.
Areng@otepaa.ee,
tel. 502 2316.
Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vastuvõtuajad 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.

Otepää valla koolide
1. klassidesse vastuvõtt 2018
Head lapsed ja lapsevanemad! Vastuvõtu info ja põnevat lugemist koolide
tegemiste kohta leiate koolide kodulehtedelt.
Avaldused esitatakse ainult kooli.

Otepää Gümnaasium:
www.nuustaku.edu.ee
Pühajärve Põhikool:
www.pyhajarve.edu.ee
Keeni Põhikool:
www.keeni.edu.ee/kool/
Puka Keskkool:
www.puka.edu.ee
10. klassidesse vastuvõtt 2018
Otepää Gümnaasium:
www.nuustaku.edu.ee
Janika Laur
haridus- ja noorsootööspetsialist,
janika.laur@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kultuurikalender
EESTI VABARIIK 100 OTEPÄÄ VALLAS
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29. märts 2018

Reeli Reinausi raamatutes põimuvad legendid,
noorteprobleemid ja põnevus

SÜNDMUSED

10. jaan.-28. aprill Pühajärve Raamatukogus raamatusündmus ,,40 tundi ettelugemist“ Pühajärve kooli
õpilastele.
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ühine kingitus.
aprill 2018 Pühajärve Põhikoolis istutamistalgud
,,Eesti 100 tamme“. 2013. aastal kasvama pandud
tammetõrudest on kasvanud pisikesed puud. Aeg
on küps kinkida need Eesti Vabariigile.

NÄITUSED
7. veebruarist
Otepää Gümnaasiumi raamatukogus ,,Eesti Vabariik 100 – XX sajandi raamatud”
– raamatunäitus.
12. veebruarist
Otepää Gümnaasiumis kooli õpilaste kunsti-, käsitöö- ja tööõpetuse näitused.
23. veebr. – 23. märts Puka raamatukogus näitus „100
salmi sünnipäevaks“.
12. veebruarist Otepää Kultuurimajas näitus „Pildid klaasidelt“, külastada saab ürituste ajal.

OTEPÄÄ KULTUURIMAJAS
lisaks ülaltoodutele
29.märtsi Rakvere Teatri etendus "Astuge edasi"
Otepää Kultuurimajas JÄÄB ÄRA näitleja ootamatu haigestumise tõttu. Piletid ostetakse tagasi.
1. aprillil kell 17
Otepää linna sünnipäeva
tähistamine
4. aprillil kell 19
Muusikute Fond PLMF kontsert
„Eesti muusika helid“. Marten Altrov (klarnet), Johan
Randvere (klaver). Kavas: Eller, Pärt, Uusberg, Sisask
jt. Pilet 5/3 eurot.
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. Piletid Piletimaailmast ostes 8 eurot, kohapeal
10 eurot.
27. aprillil kell 19
Vana Baskini Teatri tragikomöödia
„Öökuninganna“.
Osades: Helgi Sallo, Roland Laos, Raivo Mets/ Eero
Spriit/ Allan Kress.
Pilet 16/14 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää
Turismiinfokeskuses.
5. mail kell 13
Otepää valla Laulukarussell 2018

Tähelepanu!
Pühajärve jaanituli
Otepäälase kaardi soodustusega Pühajärve Jaanitule (22.-24.06) piletid (2-päeva passid) müügis ainult
Otepää Turismiinfokeskuse Piletilevis.
Passide kogus 250 tk /a’28.90 eurot. Üks kaardiomanik saab osta maksimaalselt 2 piletit.

Francis Goya ja Ivo Linna kontsert
‘’Muinaslugu sinilinnust’’
Otepää Turismiinfokeskuse Piletilevis müügil otepäälase kaardiga sooduspiletid 28. juulil Pühajärve laululaval toimuvale Francis Goya ja Ivo Linna kontserdile
‘’Muinaslugu sinilinnust’’.
Piletite kogus 500 tk /a’19.90 eurot. Üks kaardiomanik
saab osta maksimaalselt 2 piletit.
Piletid müügil ainult Otepää Turismiinfokeskuses!

Reedel, 6. aprillil kell 17.00
Otepää Elsa kohvikus
Õhtu külaline Aare Olander, raamatu "Valga, Tõrva
ja Otepää kadunud vaated" autor.
Raamat näitab pea 800 fotol kolme Valgamaa linna
üle-eestilistest arhiividest ja muuseumidest pärit ja
ka autori tehtud nüüdisaegsetest fotodest.
Tasuta!

20. märtsil, kevade alguse päeval, oli Pühajärve
põhikooli õpilastel võimalus lähemalt tuttavaks
saada kirjanik Reeli Reinausi ja tema loominguga. Enda tutvustuseks rääkis ta, et on õppinud
teoloogiat ja folkloori. Praegu on igapäevatööl
Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivis.
Viimase kümne aasta jooksul on temalt
ilmunud umbes kakskümmend viis laste- ja noorsooraamatut. Teosed võib tinglikult jagada kahte
ossa. Esiteks raamatud, milles käsitletakse mitmesuguseid noorte elu keerdküsimusi, vaimseid
eneseotsinguid, sõprust, armastust, reetmist,
inimsuhete haprust. Näidetena võiks tuua „Must
vares“ (julm ja ebaõiglane noorte maailm, võõraviha), „Praktiline nõiakunst“ (püüd näha elu
pealispinnast sügavamale), „Mõõkade äss“ (ärevushäired), „Maarius, maagia ja libahunt Liisi“
(teistsuguse ellusuhtumise ja vaimuilmaga lastest
hakatakse eemale hoidma), „Verikambi“ (pärast

ebatavalisi olukordi ja läbielamusi inimesed
muutuvad) jt. Enamikus nendeski raamatutes
leidub tubli annus maagiat ja mütoloogilisi jõude,
millele vihjavad pealkirjadki. Teise osa loomingust aga moodustavad põnevad seikluslood, mis
üles ehitatud nn linnalegendidele: „Aguliurka
lapsed“ (salajane vabrik, mis inimlihast vorsti
toodab), „Pärdik Päär ja hauaröövlid“ (Rootsi
kuninga haua otsingud, aga ka raamat koolikiusamisest), „Kivid, tulnukad ja sekt“ (Kassaris avastatakse väidetavalt tulnukatega seotud kummalised kivid) jpt raamatud.
Müüte, nendega seotud kohti ja omapäraseid
saladuslikke tegelasi leidub Reeli Reinausi loomingus kuhjaga. See on ka võimalus meie rikkalikku folkloori lastele ja noortele tutvustada.
Viimati ilmunud „Vanalinna detektiivid“ viib
meid Tallinna vanalinna Mustpeade majja, mis
lausa kubiseb legendidest ja salapärast.

Fotonäitus
„PILDID KLAASIDELT“
Otepää Kultuurikeskuses saab näha Võrumaal Vastseliina kandis tegutsenud külapiltnik Mihkel Timmo piltide lugu. Tema jäädvustused 1930. aastatel elanud inimestest on nüüd, 70 aastat hiljem esmakordselt laiemale publikule vaatamiseks välja
pandud.
“Nende piltide sõnum kaasaegsele inimesele on selles, et vanu fotosid ja negatiive
ei maksa kunagi ära visata. Olgugi, et me neile jäädvustatud inimesi üsna sageli ei
tunne, räägivad fotod meiega. Nad räägivad pildikeelt,” sõnas näituse kokkupanija,
fotograaf ja filmioperaator, ise samuti Vastseliinast pärit Ago Ruus.
Mihkel Timmo (1906-1955) töötas Vastseliinas fotograafina alates 1930. aastast
kuni sõja lõpuni, tema tööpiirkond laius Oravalt Missoni. Timmo oli hea suhtleja
ning inimesed, keda ta jäädvustas näevad fotodel seetõttu väga pingevabad ja loomulikud välja.

Negatiividest veranda aknaklaasideks
Kui rinne 1944. a augustis Vastseliinast läbi läks, põles alevis maha palju maju, teiste
hulgas ka Timmo ateljee ja korter. Peavarju leidis Timmograaf, nagu rahvas teda
kutsus, põlengu järel Jaan Markna majast. Uues elamiskohas viis sissekäik majja läbi
tänavapoolse veranda, mille klaasid sõja ajal purunesid. Aknaklaasi polnud saada
ja et mitte lüüa avasid ilmastiku kaitseks kinni laudadega, pakkus üüriline Timmo
aknapindade katmiseks oma kasutatud klaasnegatiive.
Klaasid seati aknaavadesse üksteise kõrvale ja sedaviisi moodustus omapärane pildinäitus – majja sisenedes või sealt väljudes läbiti justkui vitraažidena akende ees
seisvate klaaside väli. Pildid olid küll negatiivis, kuid kujutlusvõimet pisut appi võttes
tundis ära nii inimesed kui maastikud ja muud vaated. Seda väljapanekut käidi isegi
spetsiaalselt imetlemas.
“Tänapäevases tähenduses oli tegu justkui happeningiga,” mõtiskles Ruus. Elu
läks edasi ja ühel päeval asendati Timmo klaasid päris aknaklaasidega. Ruus leidis
need klaasid mõni aeg tagasi täiesti juhuslikult sellesama maja kuurist, aastakümneid
rahus ja vaikuses seisnud ämbrist. Majaomanikud pidasid klaasnegatiive täiesti tavalisteks vanadeks klaasitükkideks.

Vanad fotod jutustavad pildikeeles
Võib öelda, et neil fotojäädvustustel vedas. “Ühe vanainimese juurde jõudsin siis, kui
ta oli nädal varem kõik oma fotod lõkkes ära põletanud. Kellele neid vaja on, põhjendas ta. Aga ikka on ju!” rõhutas Ruus.
Skänneeritud ja tänapäevaselt trükitud fotod on haruldaselt detailirohked, pakkudes vaatajale paberfotodest palju enam. “Võrus tuli minu juurde üks naine, kel
oli käes seesama pilt, mis nüüd siin seinal - kaks last ja kass tooli all. Üks lastest fotol
on too naine. Aga ta ütles, et tema pilt on teistsugune - kassi pole. Tegelikult on küll,
paberfoto on lihtsalt tumenenud ja kiisut pole seetõttu näha. Näitusefotol, mis on
valmistatud kaasagse tehnoloogiaga ja trükitud suurelt, on kass täiesti olemas!” selgitas Ruus ning põhjendas, et selle tagab klaasnegatiividel olev paks hõbedaemulsiooni
kiht, tolleaegsed fotomaterjalid olid väga head.
Näitust saab külastada Otepää Kultuurimajas toimuvata avalike sündmuste ajal või eelneval kokkuleppel.

Karukäpa kudujate
uued kokkusaamised on 10. ja 24. aprillil
kell 18 vallamaja III korrusel.
Täiendav info tel.515 3248

Oma loomingu üheks armsaimaks raamatuks
ütles kirjanik olevat „Tavalised hambahaldjad“,
millest meie lapsed kohtumise alguses n.ö soojenduseks ka katkendi esitasid. Seda sellepärast,
et peategelased on maha kirjutatud tema kõige
armsamate sõprade pealt. Muidugi polnud sõpradeks mitte hambahaldajad, vaid viimastele on
antud sõprade loomus ja juhtumised.
Milleks lugeda vampiiridest ja teistest „imporditud“ koletistest, kui meie oma folklooris on
lugematul hulgal põnevaid tegelasi ja ümbruskonnas küllaldaselt salapäraseid ja müütilisi
kohti, mõisalegendid ajavad tihti suisa ihukarvad
püsti. Sellise sõnumi jättis Reeli Reinaus teeviidaks oma loomingu ja rahvaluule juurde.
Ly Haaviste,
Pühajärve Raamatukogu juhataja

29. märts 2018

...kuni su küla veel elab,
elad sina ka.
		
Laulust “Eestimaa”
		
Mihkel Zilmer, Jüri Kask, Toivo Tasa
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Kappermäe selts on 10-aastane

Kappermäe seltsi logo on kujundanud Tiia
Piiling Tartu Kunstikooli kursuslasena. Kappermäe selts ühendab Otepää vallas asuvaid Ilmjärve, Tõutsi, Kassiratta ja Kaurutootsi külasid, siis
see logo sümboliseeribki kokkukuuluvust ehk
võiks öelda, et kõik teed viivad Kappermäele.
Läbi ajaloo on oluline motiiv olnud pühadel
tammedel ja õunapuudel, seega on logol mägi,
kuhu viivad kõik teed ning puu kui kogukonna
ühtsus, tugevus, ajalugu ja juured.

Vaade Lokumärdi talule 2008. aastal.

Vaade 2016. a. Tänu Tarmo Ladvale ja OÜ Otepää
Ehitusgrupile näeb taluhoone täna väga hea välja.

Seltsi ja seltsimaja sünd
Sünniaeg: 6. aprillil 2008. a.
Registreeritud: 19. mai 2008. a.
Asutajad: Mati Naruski, Ain Kaha,
Peeter Kangur, Toomas Vernik.
Seltsi eesmärgid: MTÜ Kappermäe Selts on
teotahteliste inimeste vabatahtlik ühing, kes
püüavad arendada nelja küla: Tõutsi, Ilmjärve,
Kassiratta ja Kaurutootsi ühistegevust.
Arendada külade kultuurielu, väärtustada,
säilitada rikast ajaloopärandit, loodusväärtusi
ja elu põhiväärtusi.
Kontakt: Lokumärdi talu, Tõutsi küla
67303, Otepää vald, Valgamaa.
kappermaeselts@gmail.com
http://kappermae.weebly.com/
Juhatus
Esmar Naruski, Ain Kaha, Peeter Kangur,
Toomas Vernik
Kappermäe nimest
Kappermägi asub Lokumärdi talu maadel.
Kappermägi on olnud sajandeid selle piirkonna üks tähtsamaid ja austusväärsemaid kohti.
Kappermägi on iidne Hiiemägi, mis hilisemal ajal on muutunud jaaniku paigaks. Selts on
Kappermäe taas ausse tõstnud ja toonud küladesse ühistegemiste traditsiooni.

Kuur 2008. aastal.
Tare-tareke,
vare-vareke,
kui jäid kokku lükkamata,
ahjupuudeks tükkamata,
tõuse siis taas tarekeseks,
abiandja aardekeseks,
maamehe meisterdajaks,
maanaise nikerdajaks.
			
Aili Naruski

Vana kuuri asemel on nüüd puukuur-väliklass.

29. jaanuaril 2014 väljastas Otepää vald meie seltsimajale ja puukuur-väliklassile kauaoodatud kasutusloa. 5. aprillil 2014. a toimus aktus ja lustlik pidu!

Seltsimaja ja selle ümbrus on koristatud ja korrastatud talgute korras
Külalisraamatust:

16. oktoobril 2012. a oli Lõuna-Eestis ringreisil
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kes
külastas Kappermäe seltsi. Palusime tal avada
seltsimaja alumise korruse. Seltsimaja alumise
korruse avamiseks sõlmisid põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, Elisabeth Peterson
ja Peeter Kangur lahti rahvariidevööd.

“Tore on kohtuda oma küla
inimestega oma küla majas.
Kuulata lugusid, mida siin on
räägitud ilmselt sadu aastaid
ja tunda rõõmu faktist, et selle
väärika maja lugu läheb edasi.
Suur tänu Kappermäe Seltsile
maja kordategemise eest. Tänu
teile on meil jälle koht, kus kokku
saada ja oma lugusid luua.”
Priit Jaagant

TEEME ÄRA!
Seltsimaja on küla süda
Peeter meenutab, et nõukogude ajal oli selles
vanas talumajas kolhoosipood, mistõttu olid
inimesed harjunud seal käima. Kauplus suleti
aga 1990. aastate alguses ning sellest ajast saati
jäi maja tuulte tallermaaks. Kinnisvarabuumi
ajal kuulis Peeter volikogus, et endine pood on
peremeheta ning tagasi koju sõites hakkas peas
idanema mõte muuta see külaelanikele kasulikuks kooskäimispaigaks. «Miks peaks selle
kinnisvaraarendaja kätte andma?» küsib Peeter.
Mõeldud, tehtud!
Nii asutatigi 2008. aastal nelja Tõutsi küla
mehe eestvedamisel MTÜ Kappermäe Selts.

Ettevalmistusi vöö lahtisõlmimiseks
teevad minister, Elisabeth ja Nelli.
Külalisraamatust:
“Maja hinge kannavad need inimesed, kes siin
toimetavad, ja need teod, mida siin tehakse.
Soovin Teile rõõmsaid tegusid ja särasilmseid tegijaid.”
H.-V.Seeder

Kappermäe Seltsi lehe koostas Ene-Mall Vernik-Tuubel, fotode autorid on Pille ja Peeter Kangur.

Kui see lumi ükskord sulab
Kes-teab-mis alt välja tuleb
Kougin kuurist luua-reha
Treenin talverasvas keha
Hingan hingan täiel rinnal
Olen oma Eesti pinnal
Tunnen selle pinna pidet
Armastuse iidset sidet
Näen kuis silmgi tehtul puhkab
Igast kandist rõõmu uhkab
Täis saab tähtsust vägev ego
Kevadtalgulise tego
Praegu külm ja paks on lumi
Unelm naistepäeval tuli
Meedia nii vara ärkab
Südamesse kutse torkab
		
Aili Naruski

Mõttetalgud 2009
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Looduslaagrid, matkad, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
Seltsi tegevusele on iseloomulikud kolm tunnust:
perekesksus, loodussõbralikkus, rahvakalendri jälgimine. Meie üritused on kogu-pere-üritused, me viibime palju ja igasuguse ilmaga looduses, me elavdame rahvakalendri-tähtpäevade
kombestikku.
Armastatumad üritused on looduslaagrid
Neist kirjutab Pille Kangur järgmist.
2009. aastast alates on igal aastal toimunud
Kappermäe seltsimajas laste looduslaagrid.
Viimased kolm suve on seltsimaja olnud ka Tartu
Tamme Gümnaasiumi suviste looduse praktikumide toimumiskoht. Esimesed kaks aastat
toimus laager väga kesistes oludes. Seltsimaja
polnud veel ehitamagi hakatud, ööbisime telkides, igaüks pidi ise oma nõud kausis ära pesema,
kemps oli väljas, tegevused toimusid vanades
kaupluse ruumides. Mäletan siiani noorte preilide nägu: kuhu ma sattunud olen! Esimesel aastal
oli lahedaim tegevus ellujäämiskursus metsas,
kus tuli ise rühmades lõke süüdata ja toit valmistada kaasapandud vahenditest. Mis toite seal küll
vaaritati! Ja tee keedunõu oli selline, et tavapärastes oludes läheks selline pott kohe suuremale
küürimisele.
2011. aastal, kui seltsimajas olid ehitustööd,
toimus laager Kassiratta talus. Mati Naruski ajas
jahimehejutte, metsloomadele tehti vihtasid ja
õhinaga jalgupidi vees püüti tiigiloomi.
2012. a toimus esimest korda laager vastvalminud seltsimaja esimesel korrusel ja ümbruskonnas liiguti ringi ratastega. Ratastega sõideti Pokumaale ja Harimäele. Gertrud Leopard ja Keity
Kimmel valmistasid laagri lipu. Poisid tegid ööbi-

miseks omale pesad värskete heinapallide vahele
küüni. Pokumaal tegime suures tuttuues katlas
lõkke peal suppi.
2013. a õppisime imetajaid. Ratastega sõitsime Sangaste piirkonnaga tutvuma. Tagasiteel
püüdsime kala Restu karjäärist ja neist kaladest
sai imemaitsev õhtusöök. Viimasel laagripäeval
külastasime Tüdimäe tšintšiljafarmi ja purjetasime Nõunis.
2014. a sai esimest korda heisata lipu lipumasti. Õppisime palju taimi, panime loomade vaatlemiseks ülesse salakaamerad. Ratastega sõitsime
Sangaste valda Antsoti tallu, kus õppisime hobuseid, küüslaugu kasvatust, valmistasime ise lõkkel
hamburgereid, kabjanaelast kaelaehte ja pilkases
pimeduses vihmaga võidu toimus taskulampidega öine orienteerumine. Pärast istuti vihmakeepidega kilesaunas. Välipliidil küpsetasime odrajahu käkke.
2015. a ei toimunud laagrit, sest KIK lõpetas
looduslaagrite rahastamise põhikooli õpilastele.
2016. aastal otsustasime Heidi ja Peetriga
korraldada oma küla laste laagri. Vihma trotsides
keetsime imemaitsva frikadellisupi lõkkel. Õppisime taimi, meisterdasime oma keraamikaklassis
savist nööpe, juhendajaks keraamikaklassi perenaine Heidi Sibul.

pärlkanad. Enim meeldis lastele kuivatis kätega
viljaga mängida. See oli nagu teraapia.
Laagrite toimumise eest suur tänu Margit
Turbile ja Tarmo Evestusele.
Uuel suvel, praeguste plaanide järgi 29. juuni
– 1. juuli toimub Kappermäel jälle looduslaager!

Heidi ja tema tubli abiline Gustav,
kes õpetas haid voolima.

2014. aastal olid meil verivorsti valmistamise
talgud, kus õppisime ise verivorste valmistama.
Juhendas Astre Jaagant (pildil). Jõulupidu
algaski jõuluprae ja värskete verivorstide söömisega. Vorstid tulid prisked ja maitsesid imehästi!

Toimus aaretejaht, maastikumäng. Tutvusime
Tõutsi küla taluloomadega – tšintšiljad, alpakad,

On toimunud mitmesuguseid matku loodusesse.
Nimetame siin meeste matka.
Oleme lennutanud tuulelohesid isadepäeval,
lasknud vastlaliugu, teinud jürituld.
Rahvarohked on jaanipeod, mis toimuvad mäel,
mille järgi selts on oma nime saanud −Kappermäel. Esinevad rahvatantsijad, mängib puhkpilliorkester, mängitakse rahvalikke mänge ja
muidugi süüdatakse lõke!
Igal aastal peame jõulupidu. Traditsiooniliselt
toovad mehed tuppa kuuse, mille lapsed kaunistavad omavalmistatud ehetega. Lilit Jaagant
mängib klaverit, lapsed – ja täiskasvanud muidugi ka – laulavad jõululaule. Meeleolu on lõbus −
lapsed ja suuremadki võtavad omavahel mõõtu
erinevates rahvamängudes.

Jaanipeol esineb
orkester, mille enamus
liikmeid on Tõutsi külast.

Tere Kool! − Väärtustame haridust ja kohalikku koolilugu
2017. aastal alustasid
kooliteed:
Kristofer Gavriloff,
Lenna Mari
ja Minna Mari Kangur
ning Blanka Treufeldt
(ei ole pildil).

MTÜ Kappermäe Selts tähistab suve lõpus kooliaasta algust.
Esimest korda tegime seda 2012. aastal, kui kooliteed alustasid
Tuule-Liis Jaagant ja Aneth Kaileen Peterson ning Priit ja Lilit said
endale aastaks tütre Rieke Saksamaalt. Õnnitlesime ja kinkisime
väikse meene Tuule-Liisile, Aneth Kaileenile ja Riekele koolitee
alguse puhul. Lilledega pidasime meeles laste vanemaid.

2013. aastal alustas oma
kooliteed Tobias Vernik,
kellele kinkis selts koolitee
alguse puhul puu.
Tänaseks on puu
saanud traditsioon.

2015. aastal alustasid
kooliteed
Elsa Naruski,
Inger Kullerkann
Johanna Kaarna
ja Saskia Treufeld (ei ole
pildil),

kinkimisest

2014. aastal alustasid kooliteed
Simmo Vernik,
Ramon Randel Prede,
Ruuben Jaagant ja Säde Sibul.

2016. aastal alustasid
kooliteed: Gustav Sibul,
Rasmus Rätsepso,
Matilda Leopard
ja Urmo Künnapuu
(ei ole pildil).
Pärast pidulikku lipuheiskamist ja puude kinkimist mängitakse õues ja/
või seltsimajas ning süüakse
imemaitsvat torti.
Lahkudes soovitakse üksteisele huvitavat kooliaega!

Oma kodukandi koolilugu tuletavad tänastele külaelanikele
meelde
kunagised Ilmjärve kooli lõpetajad. Otepää kihelkonnas
avati Ilmjärve kroonumõisa maadel kool 1767. aastal.
Kool töötas vahelduva eduga
kuni 1977. aastani. Sageli
kodu- ja kooliteed rohtuvad, kuid ei unune. Mida vanemaks lähevad
mälestused, seda nooremaks mõtted noorpõlve kodu ja kooli ajast.
Ilmjärve kooli vilistlased korraldavad kokkutulekuid alates 1986.
aastast, viimased kohtumised
on toimunud Kappermäe seltsimajas.
Järgmine
kokkutulek
toimub 7. juulil k.a.
Külalisraamatust:
“Tänan, et sain veel
90-aastasena tulla sellisele toredale kokkutulekule. Rõõm oli
näha vanu tuttavaid.”
		
Aksel Laul (pildil).

KAPPERMÄE SELTS − 10

29. märts 2018

Näitused Kappermäe seltsimajas
Esimene näitus seltsimajas oli valik maalilaagrites valminud
töödest. Kanname hoolt, et seltsimaja seinad poleks kunagi täiesti
tühjad. Kui pole ühtegi nö külalisnäitust, siis on seintel seltsile
kingitud maalid.

Andeia Kaseorg
Aitäh, lillelaps, andekas Andeia!
		
Kui lisab hoogu
		
elu karussell,
		
ka siis veel rõõmu loogu
		
töös väike murulill
			
Aili Naruski

Kappermäel kunsti kaedes
Küll kerge on kaeda
ja rõõmu tunda teiste tehtud tööst,
kui ise ei tea maalimisest
päeva ega ööd.
Siiski süda
pintslitaktis
salamahti lööb,
silm – see naudinguga
värvivarje sööb.
					
Aili Naruski 2015

Enno Allik
on
kunstnik
KarksiNuiast.

Koidu Lauri vilditud vaibad.
Vaatajad reageerisid näitusele
kilkega: “Vau, milline näitus!”

Kappermäel on tema rohkearvulisest maalikogust olnud kaks näitust – väikeseformaadilised
lillemaalid ja maastikumaalid. Tema tuhandete maalide hulgas on ka maale Lokumärdi
õunaaiast.

Koidu Lauri villmaalide näitusel
Milline mõttekohevus
Pehme hingerohelus
Vahe vaimuvälgatus
Näputööde nähvatus!
Tean nüüd, et on Koidu Laur
Andnud lambavillal au!
		
Aili Naruski 2013

Kaljo Simson
on arhitekt,
harrastusastronoom,
maalikunstnik. GULAGi elukooliga, ülikoolis füüsikat õppinud, lõpetanud kunstiinstituudi arhitekti diplomiga. Tema looming on
fantaasiaküllane, muinasjutuline, värvikas.
Maalis palju aastaid lapsi Tallinna lasteaedades, üks tema maalitud lapseportree on ka
Kullerkannude kodus.

Kaljo kursusekaaslase
Ene-Malle portree. Foto: Valju Aloel.
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Kappermäe seltsi
käsitööring on koos
käinud viis aastat
Ringis osalevad kolme põlvkonna esindajad. On
lapsed, on emad, on vanaemade põlvkond. Meie
käsitööring õpib nii, nagu seda eesti kodudes ikka
tehtud on: õpitakse üksteiselt ning vanaemad ja
emad õpetavad noorematele, mida nemad oskavad ja millised käsitööoskused on neile elu jooksul
kasulikeks ning huvitavateks osutunud.
Oleme käsitööringile liitnud eesti külakombestikule omase videvikutunni traditsiooni. Videvikupidamine – see on mõnetunnine puhkus pärast
loomade talitamist kuni valguse süütamiseni. Pere
kogunes 1-3 korda nädalas, eriti neljapäeva õhtuti.
Aega veedeti jutustades ja mõistatades. Vana uskumuse järgi soodustas see loomade poegimist ja
kasvu. Videvikupidamine oli tuntud kuni 20. sajandi
keskpaigani, millal maal seati sisse elektrivalgus.
Videvikutund on eestlaste külakombestikule
midagi ainuomast, sõnal „videvik“ pole vasteid lähisuguluskeeltes. Traditsiooniliselt on videvikutundi
peetud õhtusel ajal, kui veel oli natuke päevavalgust
ja veel polnud vaja tuld üles võtta. Meie pole traditsioonilist videvikuaega järginud – oleme kohtunud
laupäeva hommikuti. Aga seda tugevamalt oleme
kinni pidanud kombest rääkida lugusid – folkloorseid, kogemuslikke, päevakajalisi.
Läbi aastate oleme oma kooskäimistel lugenud
luuletusi, Aili kirjutab ise luuletusi ja loeb neid meile
erinevatel üritustel ette. Meil on kohalkäijate räägitud lugudest palju rõõmu olnud. Ja õpetlikku on
neis lugudes ka.
Oh kuidas tahaks, et käsitöö kui VÄÄRTUS ei
kaotaks aja jooksul oma väärtust.

Säilitame loodusväärtusi ja ajaloopärandit
Juttu tuleb kolmest loodus- ja kultuuriloolisest
objektist, mille arendamisega on algust tehtud.
Jätkamiseks on missioonitundelisel Kappermäe
seltsil huvi, energiat, koostööpartnereid.
Allikate otsimise matkad. Matkaradade
korrastamine.

Seltsil on korduvalt külas olnud
Kristel Vilbaste ja Mikk Sarv.
Teadlaste diskussioonides-vaidlustes on üks
seisukohti, et Võhandu jõgi saab alguse Pühalätte juurest Tõutsi külas, kümmekond kilomeetrit Otepäält. Koos Kristel Vilbastega on
Kappermäe seltsi rahvas teinud mitmeid matku
Pühajõe alguse allikate otsimiseks. Allikad on
kavas tähistada ja korrastada nende ning teistegi kodulooliselt oluliste vaatamisväärsuste (näit.
Rootsi kuninga tammed) juurde viivad matkarajad.
Pühad olnud allikad ja hiied
Pühal Maarjamaal.
Pühad olla püüame ka meie
Pühal Kappermäel.
			
Aili Naruski
Külalisraamatust:
“Kuidas see laulusalm kõlaski: Allikas, mu allikas
… Tänane kohtumine pani mõtlema – kas mul
on oma allikas? Tee silmad lahti, äkki ongi. Aitäh
sellise mõjutuse eest!”
Tiiu Saar

Korrastus- ja arendustööd Lokumärdi
õunaaias
Kappermäe seltsi territooriumil on vana õunaaed, mille väärtuslikkusele juhtis tähelepanu
Vilniuse
Ülikooli
matemaatik
Ricardas Kudžma
(pildil koos
abikaasa Anelega.)
Eksperthinnangu õunaaiale andis Toivo Univer
Polli Aiandusuuringute Keskusest. Ta peab
oluliseks õunaaia aiandus- ning kultuuriloolist väärtust. Toivo Univer on läbi viinud mitu
koolitust,
õu napuude
noorendamise ja võra
k ujunduse
on teinud läti
õunakasvatajad Diana
Petersone ja
Kalvis Eliass.

Diana Petersone, Kalvis Eliass
ja Toivo Univer
Vanad õunapuud kultuuripärandina
				Toivo Univer
Eestlastele on õunapuu tuntud aegade algusest.
Vähemalt 13. sajandil ristiusu eelsel ajal on kirjalik teade „Aunapu“ nimelisest paigast, mis on
jäädvustatud Taani hindamisraamatus. Sajand
tagasi oma riigi loomisel ja järgneva maareformi tulemusel tekkis rohkesti asundustalusid.
Eesti iseseisvumine innustas rajama puuviljaja marjaaedu. 1925. aasta põllumajandusloenduse andmetel kasvas viljakandvaid puid kokku
üle 959 000. Võrreldes 1920. aasta loendusega oli

neid 2,4 korda rohkem. Lõuna-Eestis on puuviljade kasvatamiseks soodsad mullastikutingimused. Viljandimaa suuremates taludes oli keskmiselt 45,5, Pärnu-, Tartu- ja Võrumaal oli ligikaudu 30 kandvat viljapuud. Aiandus arenes
kaubatootmise ja turustamise suunas. Puuvilju müüdi kohalikul turul ja eksporditi Soome.
Marju on müüdud isegi Inglismaale ja Saksamaale.
Enne sõda jõuti taluaianduse kõrgtasemele.
1939. aastal kasvas Eestis 2 284 500 õunapuud.
Suurim sõjaeelne puuvilja- ja marjasaak saadi
1939. aastal, sh. õunu 50 200 tonni. Väga rikkalik saak ja kuiv suvi nõrgestasid viljapuid. Järgnes 1939/40. a erakordselt pakaseline talv. 1940.
aasta jaanuaris langes õhutemperatuur Jõgeval
-43,5°C. Eestis hävis pakasekahjustuse tagajärjel
69% õuna-, 87% pirni- ja 86% ploomipuudest.
Pakaselised talved järgnesid ka kolmel järgneval aastal, mil hävis veelgi esimesel katastroofilisel talvel nõrgestatud viljapuid. Seetõttu on käesoleval ajal säilinud vanu õunapuid väga vähe.
Nad on meie aiandusloolise kultuuri pärandiks.
Mõned neist nagu näiteks „Oti metsõunapuu“
Mulgi vallas on riikliku kaitse all.
Lokumärdi taluaias on säilinud ligi paarkümmend eakat ja rahuldavas seisundis õunapuud,
mis on tõeliseks rikkuseks Valgamaal. Nad
näitavad meile eelnevate põlvkondade head
vaistu istanduse asukoha valikul, oskust valida
antud paigale sobivaid õunasorte ja hoolsust
noorte õunapuude üleskasvatamisel. On suur
tõenäosus, et vaadeldavas õunaaias kasvavate
sortide ”Liivi kuldrenett”, ”Valge klaarõun” ja
”Liivi sibulõun” võivad osutuda Valgamaa vanimateks ja jämedamateks puudeks. Neid on vaja
säilitada antud paigale miljööväärtuslike looduslike objektidena. Lokumärdi talu õunaaed koos
seltsimajaga ja seda ümbritseva kõrghaljastusega on kujunenud pargiilmeliseks kultuuri- ja
puhkekeskuseks. Kappermäe seltsi inimesed on
näinud suurt hoolt ja vaeva õunapuude seisundi
parandamiseks. On läbi viidud võrade hooldusja noorenduslõikus. On kaasatud asjatundjaid nii
Eesti- kui ka Lätimaalt. Õunaaeda ja ümbritse-

vat pargiala on niidetud regulaarselt.
Lähiümbruse maastik ja teedevõrgustik võimaldavad seltsimaja ja õunaaeda ühendada huvitava
turismiobjektina nii jalgsi- kui ka jalgrattamatkade marsruuti.
Korrastustööd Ilmjärve kirikus ja kalmistul
Kappermäe selts on kaasa löönud mitmetel
Ilmjärve kiriku korrastamise talgutel. Kogukonna ühispingutusena on võimalik taastada kirikule tema väärikas kultuurilooline koht kogukonnas.
30. augustil 2014. a. andis Birkenbaumide suguvõsa kokkutulekul Lutsu talu perenaine Eike Tasa
kella Ilmjärve kiriku võtmehoidjale Priit Sibulale.

Eike isa, Ruut Kasemets oli kunagi prügimäelt
selle kella leidnud ja andnud seitsmekümnendatel
aastatel oma tütrele. Nad parandasid katkise koha
ja kasutasid oma turismitalus seda kella inimeste
sööma kutsumiseks.
Pidulikku meeleolu aitasid luua Mirjam,
Magnus, Rasmus ja Roland Leopard.
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Luulevormis mõtisklusi Aililt
Aili Naruski luuletused on raaminud paljusid seltsiüritusi. Tal
on luuletus paljude sündmuste
kohta, ta kirjutab neid sünnipäevadeks, tähtpäevadeks, millegi õpetliku meenutamiseks. Ta
loeb neid omaalgatuslikult ja ka
tellimise peale.
Tema luuletused jutustavad
lugusid elulistest olukordadest,
annavad edasi läbi elatud emotsioone, tekitavad äratundmiselamuse ja üllatuse – et nii luuleliselt on võimalik näha kõige
argipäevasemaidki seiku!

Otepää kõrgustiku
kümnete küürudega kaamel
jõnksutab mind
nägema Tehvandi
kaelkirjakupead
kuusetippude kohal
***

Unemurdel
astu tasa
kodujärvepurdel.
Vesiroosid magavad!
***
Olen vihastanud.
Armastanud rohkemgi.
Eal ei vihanud.
***
Raske mõista end.
Ammu ei mõisteta mind.
Madal mõttelend.
***
Märtsilõpu päev.
Kevade varbajäljed
tiigi jääs.
***

29. märts 2018

Nii palju emotsioone!
Külalisraamatust: “Teil on mõnus koht lastega olemiseks.”
Seltsi tegevuse tähtsaim sihtgrupp on lapsed. Parim tasu tegija-

tele on laste säravad silmad ja rõõmsad näod. Allpool kimp fotosid, mis räägivad laste rõõmust, aga ka emade-isade ja vanaemade
rõõmust. Panustamine pereüritustele on ennast õigustanud.

Aili
luuletusi lugemas.

Kui ISA
siis ALATI ISA
kui EMA
siis EMA
LÕPUNI
***
Kodu
kui museum
Iga nurk
mäluerk
esemest esemeni.
Kodu –
See elupaik.
***
Sellest on vähe
kui sünnihetkel
ning surmatunnil
kohtume tõega
sestap otsime tõde
kogu vahepealse aja.
***
Mispidi ma
ütlen või mõtlen,
kelle asi see on!
Aga on.
Ja alati…

IMELINE ILMJÄRVE
ehk minevikust olevikku

Aili Miks

SEE MEENUTUS on lähiminevikust.
2016. a jõulukuul oli saalitäis osalisi
ja huvilisi Pühajärve puhkekodus Ene
Keldri koostatud raamatu „Mineviku
meenutused II“ esitlus. Ene-Mall Vernik-Tuubel kinkis seal mulle raamatu
„Imeline Ilmjärve“. Seda 92-leheküljelist väljaannet olen taas ja taas lehitseda-lugeda-mõtiskleda võtnud nüüdseks juba korduvalt! MIDA UUT SAAN
mällu jätta? Katseks küsitlesin kaaslinlast: mida ta teab Ilmjärvest ilmunud
raamatust. „Pole kuulnudki!“ kostis kiirele ajale omane vastus.

Täna pakun lühikese järeleaitamistunni.
1.Kas teate, mida tähendab KAPPERMÄE SELTS? Vastus: See on
Ilmjärvel tegutsev külaselts ja eespool nimetatud raamatu väljaandja.
Kes olid juulimaalijad? Vastus: Need olid seitsmel järjestikusel suvel
(2009-2015) Ilmjärve mail maalilaagrites osalenud hobikunstnikud,
professionaalid ja kohalikud huvilised, kokku 40 inimest.
2.Mis on erakordne ja uudne selles raamatus? Vastus: Näete maalilaagrites valminud reproduktsioone, millele lisanduvad loojate meeleolukirjeldused. NEED ÜHTEKOKKU mõjuvad nagu LOITSUD!
3.Mis annab teaduslikel uurimustel põhinevaid fakte ja pärimusi lisaks
senini vähe-uuritule? Vastus: Sellest räägib Mari-Ann Remmeli ülevaade „Ilmjärvest Pühajärveni − vaateid pärimusmaastikule“, lisanduseks kaunid loodusvaated ja portreed põliselanikest.
Sellise kodu-uurimusliku raamatu koostamise aluseks, innustajaks
ja tõukejõuks saab olla ja on OMA SÜNNIPAIGA SÜGAV tundmine,
oma eelkäijate austamine, oma juurteni jõudmine. Mõlemad raamatud − üks Otepää aedlinnast, teine Ilmjärvest, on tähtsad ja tähendusega. 2018. aasta on ja jääb ajalukku Euroopa kultuuripärandi aastana.

Kokkuvõtte asemel: Marika Kapp kirjutab
ühe küla rahva oma majast
Kui esimest korda Kappermäe Seltsimaja uksest sisse astusin, ei aimanud, kui
väekasse kohta olen saatuse tahtel sattunud. Tõutsi küla töökas ja tubli rahvas on
talgute korras üles ehitanud hubase seltsimaja. Tehti ettepanek kord nädalas joogatundi teha. Olin kahtlemata nõus, kuid
sisimas arvasin, et see asi kindlasti kauaks
kestma ei jää, ikkagi maainimesed − palju
tööd, linnast töölt kojusõit... Aga võta
näpust!
Nüüdseks juba kuus talve oleme kokku
saanud! Ja nende aastatega on kogu aeg
midagi juurde tulnud, kild-kildhaaval on
see maja tasapisi täiustunud, läinud soojemaks ja hubasemaks. Tuleb meelde üks
tund algusaastatest, kui oli väga külm
ilm ja ahjust jäi väheseks, temperatuur
üle + 15 kraadi ei tõusnud. Panime selga
kõik mütsid ja kindad. Tagatipuks kadus

ka elekter, isegi see polnud põhjus tunni
lõpetamiseks, panime aga küünlavalgust
juurde ja saimegi tehtud! Järjekordselt
veendusin, et maal elab tugev rahvas!!!
Ma ootan alati seda õhtut, sest mind
ootab hubane, puitpõrandaga ja kaminatulega saal, ja toredad inimesed. Seintel kaunid maalid või käsitöö. Ja milline
imeline, lausa ebamaine vaikus tekib iga
tunni lõppu. Seda kogeb vaid maal! Tihtipeale lisaks kõigele vahetame kogemusi,
joome teed ja tuletame meelde vanu aegu
ja tegemisi. Vanaemad võtavad mõnikord
ka nooremat põlvkonda kaasa ja tuleb
tunnistada, et nad sugugi oma lastelastest
maha ei jää!!!
Olen südamest väga õnnelik, et selles
külas elu käib ja inimesed hoolivad, loovad
üheskoos, peavad pidusid ning toetavad üksteist! Soovin teile sünnipäeva

puhul veel toredamaid ettevõtmisi, lusti ja
peamine − HÄÄD TERVIST!
				
*****
Külalisraamatust
Oleme vaimustatud teie uhkest seltsimajast ja eriti teie tarmukatest eestvedajatest.
Soovime kõigile külaelanikele edu ja tervist!
Toivo ja Irene Univer Pollist
Imeline koht, tuleks igal ajal tagasi.
Korp!Filiae Patriae coetus 2015-II rebaslend
Kui ümber on uhke ajalooga loodus ning
õhtul saab silma looja lasta nõnda hästi
hoitud ja idüllilises majapidamises, siis on
töö suisa puhkus. Soovin teile palju jaksu
ning jätkuvat ühtehoidmist.
MK (Tartu Kunstikooli õpilased töölaagris)

Otepää valla mälumängusportlased võitsid
hõbemedalid
Talvepealinn Otepää on tuntud, kui spordimeka, kus
talispordi kõrval harrastatakse ka teisi spordialasid. 10.
märtsil Paides toimunud Eesti Omavalitsuste mälumängusarja MAAKILB superfinaalist tõid Otepää mälumängurid koju auväärse teise koha.
Eelmise aasta sügisel startis üle Eesti ligi 60 võistkonda, neist kevadisse superfinaali jõudis välja läbi
eelvoorude sõela 17 parimat.
Otepää valla mälumängurite koondisesse kuulusid
Kadri Steinbach, Urmas Kuldmaa, Meelis Lill, Kaido
Mägi, eelvoorudes ka Heivi Truu. Mälumängurite kapten, Otepää Linnaraamatukogu juhataja Kaido Mägi
sõnas, et seekord oli tasavägine võitlus väärikate vastastega. Maakilva võit läks Räpina vallale, pronksmedalid
Põltsamaale. Viie tugevama hulka tulid veel Haapsalu
ja Saku esindused.
„Võib nüüd öelda jah, et Otepää vald on tarkuselt
vabariigis teine,“ ütles Kaido Mägi. „Finaalis oli 60 küsimust ja meie lemmikuks sai küsimus Valdo Randpere
laulu “Pühajärv” sõnade looja kohta, kes on teadupäralt
Doris Kareva. Valusaim mitteteadmine oli mehe kohta,
kelle elu möödus blondi perioodi tähe all – Hugh Hefner.“ Kaido Mägi teatel oli mälumänguvõistlust jäädvustamas Kanal 2 ja Roald Johannson.
Lisaks sellele, et Otepää mõttesportlased võistlemas
käivad, korraldavad nad ka ise mälumänguvõistlusi.
24. märtsil toimus Otepää Kultuurikeskuses vabariiklik mälumänguturniir „Otepää Kevad“, mida korraldas
Otepää Linnaraamatukogu.
Monika Otrokova

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

16.04.2018 kell 10 – 17
17.04.2018 kell 9 – 17
18.04.2018 kell 10 – 14
Rinnavähi varaseks avastamiseks tehakse Eestis naistele rinnavähi sõeluuringut. Sõeluuringu eesmärk on
avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis ning
vähendada sel moel haigusesse suremust ja tõsta haigete elukvaliteeti. On tähtis, et ka ilma kaebuste või
sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk
varajases staadiumis endast märku ei anna.
2018. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1949, 1950, 1956,
1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968, kellel on kehtiv
Eesti haigekassa kindlustus ja kellele viimase kahe aasta
jooksul ei ole mammograafilist uuringut tehtud.
Haigekassa saadab eelnimetatud aastail sündinud
naistele rahvastikuregistris oleva aadressi järgi kutsed,
kuid andmebaasi ebatäpsuse tõttu ei pruugi kõik naised
kutseid siiski saada – see ei ole takistuseks uuringule
tulemisel. Seega, kui olete sündinud just nimetatud
aastail, siis võite julgesti kutset ootamata uuringule
registreeruda. Sõeluuringu kutse on mõeldud meeldetuletuseks sõeluuringus osalemiseks.
Mammograafia sõeluuring on ravikindlustatud naisele tasuta.
Naised, kes on sõeluuringu sihtgrupist nooremad või
vanemad, peaksid rinnakaebuste korral pöörduma perearsti või naistearsti poole, kes teeb esmase läbivaatuse
ning suunab vajadusel rinnauuringutele. Saatekirjaga
on ka neile naistele kliinikumis uuringud tasuta.
Sõeluuringule pöördumiseks palume registreeruda
telefonil 7319 411 tööpäevadel kell 8.00-16.00ni. Samas
saab uuringuid teha ka arsti poolt antud saatekirja alusel
ning tasulise uuringuna.
SA TÜ Kliinikum

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Parasportlane Hans Teearu tõi võistlustelt koju hõbemedalid
Eesti Paralümpiakomitee 2017. aasta
parim meessportlane HANS TEEARU
võistles Paraspordi murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlustel 25.0204.03.2018 Zakopanes, Poolas. Võistlustest võttis osa üle 60 sportlase 9-st riigist.
Mehed võistlesid 10 km ja 15 km distantsidel vabastiilis ja 1,2 km klassika sprindis
ning naised 5 km ja 10 km distantsidel
vabatehnikas ning 1,2 km klassika sprindis. Seekord oli väljas Venemaa ja Poola
väga tugevate sportlastega nii meeste kui
ka naiste poolt. Esimesel võistluspäeval
10 km distantsil pidi otepäälane Hans
Teearu leppima 4. kohaga Venemaa
ja Poola sportlaste järel. Teisel päeval
õnnestus saada hõbemedal Venemaa
sportlase järel 1,2 km klassika sprindis.
Viimasel päeval saavutas Hans Teearu
hõbemedali tänu taktikale ja headele

suuskadele 15 km distantsil.
Käesoleval aastal antud klassi sportlased ei osale paraolümpiamängudel. Loodetavasti aga 4 aasta pärast Jaapanis.
Soovime, et Hans Teearul ja tema treeneril Kalju Ojastel jätkuks motivatsiooni ja
tahet selle ajani.
Mallika Koel
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste
Spordiliit

Hans (paremal) koos
konkurentidega.
Foto: Kalju Ojaste.

198 värava jagu emotsioone Otepää lahtistel
meistrivõistlustel saalijalgpallis
Aastaid suvekuudel toimunud Otepää
lahtised meistrivõistlused toimusid tänavu
esmakordselt sisetingimustes.
Turniirile oli kutsutud peamiselt Otepää
Jalgpalliklubiga seonduvad mängijad ning
võistluslikuma melu loomiseks ka sõbrad
Tartust ja Rõugest.
8 meeskonda ja 28 mängu pani otepäällaste saalijalgpalli hooajale suurepärase
lõpu. Osalenud võistkondade seas oli 16kuni 58-aastaseid jalgpalliarmastajaid.
Ülesantud võistkonnad Otepää, Veteranid, Saverna, FC Elva-Otepää, Saunamaa
(Rõuge), TÜ Fauna, Hilinejad(Tartu) ja
Pedajamäe asusid võitlustulle Otepää lahtiste MV rändkarika nimel.
Kõik võistkonnad mängisid üksteisega läbi, mis tähendas igat mängu kulla
hinnaga. Turniiri poodiumi kohtade pärast

oli omajagu tuliseid võitlusi ja kolmanda
koha teenis auga välja Otepää kohalikud
jalgpallurid. Väga hästi välja mängitud
tubli teise koha võitsid FC Otepää endised
jalgpalliässad.
Turniiri võitis Tartu võistkond Hilinejad, kes võitis kõik mängud ja lõi koguni
24 väravat.
Suur aitäh Ugandi Resto ja Ugandi
Kohvik, Ööklubi Comeback, Pühajärve
SPA&Puhkekeskus ning Otepää Spordihoone meeldiva koostöö eest.
Mihkel Teder

Turniiri võitsid (vasakult): Madis
Arumäe, Martin Kaur, Alvar Kasak, Kait Kaarel Vaino, Rasmus
Mägi. Pildilt puudub Gevin Kalm.

Metsistunud Odenpeh
Linnamägi ei ole mets või metsamaa, vähemalt ei
tohiks olla. Linnus oli kindlustatud paik, võimusümbol, mille kaitserajatised ja uhkus olid näha
kaugele. Hoolimata sellest, et meie muinaslinnade seinad ja väravad pole maa peal säilinud, on
maastikul siiski selgelt näha linnamägede järsumaks kaevatud nõlvad ja vallikraavid, samuti on
murukamara all säilinud rusud kunagistest ehitistest. Metsa kasvanud linnus ei ole vaadeldav
ega meenuta kuidagimoodi paiga ilmet ajal, mil
see oli kantsina kasutusel: linnamägede ümbrus
oli kasutuse ajal loomulikult lage, sest nii hakkas
lähenev vaenlane aegsasti silma.
Selleks, et taastada kaugvaateid linnusele ning
linnuselt, on viimasel ajal raietöid ette võetud ja
plaanitud mitmel linnamäel (näiteks Otepääl,
Varbolas, Lõhaveres ja Neerutis). Algatus on

AS Otepää Veevärk
müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel

endise Keskuse katlamaja kinnistu (63602:001:0010)
Alajaama - Vana-Otepää teel.

Enampakkumise alghind on 50 000 eurot. Pakkumised esitada hiljemalt 13.04.2018 kl 15.00
AS-ile Otepää Veevärk.
Täpsem info: www.otepvesi.ee ja telefonil 5039529 (Aado Altmets).

tulnud linnamägede omanikelt, kes teevad
tihedat koostööd nii arheoloogide, Keskkonnaameti kui ka maastikuarhitektidega. Eesmärk ei
ole kusagil lageraie, vaid maastikul linnamägede aukohale seadmine – plaanis on korrastada
nõlvasid ja linnuste õuealasid, ennetada puude
murdumist (kui puu murdub juurega, lõhub see
arheoloogilist kultuurkihti rohukamara all) ning
lõpuks näidata linnamägesid külastajatele oma
täies võimsuses.
Legendi järgi on Otepää nimi tulnud karu pea
kujulise mäe järgi. Oti pea nägemine paksu metsa
ja võsaga kaetud künka kujus nõudis alles mõned
aastad tagasi väga head kujutlusvõimet. Nüüd on
aga mäe kuju ja linnuse reljeef nähtav kaugelt.
Tõsi, esimestel aastatel pärast raiet on vaade
harjumatu ning kändude kadumine ja roheluse

taastumine nõlvadel võtab aega. See-eest on linnamäe pinna all peituv arheoloogiapärand kaitstud tuules murduvate puude juurte eest ning juba
praegu on palju paremini näha, kuivõrd järsk ja
kõrge linnus on olnud – kõik kivised kühmukesed
tähistavad aga kunagiste müüride jääneid.
Nüüd jääb üle vaid oodata, et kevadesse planeeritud talgud Otepää linnamäel toimuksid ning
arheoloogide abiga saaks korrastatud ka linnuse
platoo – plaanis on veel eemaldada restaureerimistöödest maha jäänud kivi- ja pinnasehunnikud ja linnusehoovist mõned väiksemad puud ja
võsa. Vaikselt hakkab metsistunud kultuurmaastik muinasmaastikuks muutuma.
Anu Kivirüüt
Muinsuskaitseametii
Tartumaa vaneminspektor (arheoloogia)
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Ilmus raamat VIDRIKE LOOD – ajad ja inimesed
Külaseltsi eestvõtmisel andsid vidrikelased Eesti
100. aastapäevaks välja järjekorras juba teise küla
ajaloo kogumiku „VIDRIKE LOOD – ajad ja
inimesed“.
Raamatu koostamine pakkus palju põnevaid
leide. Näiteks saime Facebooki teel kontakti
viimase Vidrike mõisniku Vikenti Chmielevski
USAs elava tütretütre Olgaga. Samuti saime tänu
juhusele kokku lapsepõlves kauplusemajas elanud
õdede Selma ja Astaga, kellelt pärinevad ühed
raamatu kõige värvikamad meenutused.
Raamatus avaldatud lugude keskmes on külaelanike mällu jälje jätnud inimesed, olgu nendeks
siis viimase mõisniku järeltulija Aleks Veispal, kolhoosiesimees August Toom või napsulembene pullimees Juhan Zupping. Loomulikult on kõik lood
illustreeritud ajalooliste fotodega, mida kogusime
kokku üle saja.
Palju avastamisrõõmu pakkusid meile internetiarhiivide otsingud. Saime teada, et Vidrike mõisa
ajalugu ulatub 300 aasta taha ning et siinsete mõisnike seas on olnud nii kuulsa saksa kirjaniku Schilleri õpilane ja sõber kui ka Ararati mäe vallutaja.

Raamatu esikaas

Raamatu esitlus 25. veebruaril
Vidrike külamajas.

Raamat lõpeb tänase päevaga. Kolm hiljuti külla
elama tulnud peret räägivad oma Vidrikele jõudmise loo. Meie eesmärk on julgustada inimesi siia

elama tulema, sest Vidrikel on lisaks pikale ajaloole
ka väga vahva külaelu.
Ligi neljakümne tänase ja endise külaelaniku

meenutused panid raamatuks kokku Marju Adams
ja Ivika Nõgel. Trükise valmimist toetasid kohaliku omalagatuse programm, Otepää vallavalitsus ja
Vidrike ettevõtjad.
Raamatut saavad kõik soovijad endale soetada
Vidrike külamaja restoranist.
Ivika Nõgel

Tasuta ühistranspordist meil ja mujal
Minu poole on pöördunud mitu pensionieas
inimest ja küsinud, kuidas ja kas nad saavad tasuta
Tallinnas ühistranspordiga sõita. Olen neile vastanud ja olgu see siinkohal veelkord üle korratud: Tallinna ühistranspordis on sõit tasuta kõigile
65-aastastele ja vanematele isikutele olenemata
nende elukohast Eestis. Kaasas peab olema pildiga
isikut tõendav dokument. Tänapäeva 65 ja + inimesed näevad ju enamikus väga nooruslikud välja
ja välimuse järgi on inimese vanust raske määrata.
Tasuta sõidu õigus on veel represseeritutel, Tšernobõli veteranidel, kuni 19-a. (k.a.) õpilastel, koolieelikutel ja alla 3-a. lapse saatjal, puudega lapsel ja
tema saatjal, sügava puudega k.a. nägemispuudega
isikul ning kaitseväelase vormiriietuses ajateenijal.
Kaasas peab neil olema muidugi vastav isikule väljaantud tunnistus.
Lisaks on ette nähtud sõidusoodustused üliõpilastele ja mõningatele teistele isikutele. Kõike seda
saab järele vaadata pealinna kodulehelt http//www.
tallinn.ee/teenus-soodustused-ühistranspordis.
Maal ringi liikudes kuuleb tihti ka süüdistust
selles, et miks Tallinnas on nii ja miks kõik ei saa.

Andmata aru, et Tallinna linn on võimaldanud
tasuta sõidu oma elanikele maksutulude arvelt, mis
laekuvad linnale ainult seal elavatelt kodanikelt.

Tasuta sõit ühistranspordis on
reaalsuseks saamas nüüd ka maal.
Majandusminister Kadri Simson on teatanud otsusest kehtestada tasuta sõit maakonnaliinidel alates
1. juulist sel aastal. Selleks on eraldatud pooleks
aastaks täiendavalt olemasolevale dotatsioonile
13,6 ja järgmiseks aastaks 21 miljonit eurot. Tegelikult on nii, et ühistransporti on kogu aeg 2/3
ulatuses doteeritud riigi eelarvest ja ainult ca 1/3
laekub piletitulust. See kolmandik kulub suures
osas piletimajanduse korraldamise peale. Otepää
vallavalitsuses on sellest ammu aru saadud ja
Otepää-Kääriku vahel on bussisõit tasuta. Otepää
on ju varemgi uute ja radikaalsete mõtetega esirinnas olnud.
Iga uuendus tekitab alati teatud vastuseisu ja
eriti häälekateks on muutunud mõningad poliitilised ringkonnad, sh. ka valitsusliidust. Kui Tallinnas
kehtestati tasuta sõit tõusis meedias selline seakisa,

mis ennustas hukku ja kadu kogu linnatranspordi
süsteemile. Nüüd ei julge ükski erakond enne valimisi rääkida tasuta sõidu õiguse kaotamisest. Tallinna linnatransport aga uueneb ja areneb.
Umbes samasugune hala kostab meedias ka
nüüd. Küll ei olevat sõitjaid, siis jälle, et sõitjaid
tuleb massiliselt juurde ja ei jätkuvat busse ega bussiliine. Ei olevat ikka uuringuid jne. Kritiseerijateks
ja targutajateks on tavaliselt tegelased, kes on ise
autoistmele kleepunud ja pole elus kilomeetritki
liinibussiga sõitnud.
Selge on, et tasuta ühistransport on sotsiaalne
projekt, mis peab vähendama ebavõrdsust maapiirkondade ja linnade vahel. Töökohad on põhiliselt keskustes, elamine aga seal kus ta on – sageli
kümnete kilomeetrite kaugusel. Iga euro on arvel
ja kui sa pead kuupalgast 10 ... 20 % kulutama
sõidule siis tasuta sõidust on suur abi. Ka siis kui
sul on auto. Kui sõiduajad klapivad, võid bensiiniõgardi rahumeeli koju jätta. Või viib keegi kodustest sind lähimasse bussipeatusse. Väga suur abi
on tasuta sõit loomulikult pensionäridele, kellede
pension, vaatamata ees ootavale väikesele tõusule,

jääb enamikel ikkagi alla vaesuspiiri.
Muidugi on vaja selliseid liinigraafikuid ja liine,
mis sobivad enamikule sõiduks tööle või kooli.
Võimalik, et kindlaajaliste bussiliinide kõrvale
tuleks edaspidi just kõrvalistematesse kohtadesse
väljakutsel põhinevad väikebussid. Tehnoloogiaid
on siin mitmesuguseid (näit. Uber jm.) ja need
võimaldavad diferentseeritult lahendada ka sõidu
eest tasumist. Näiteks pensionärid, paljulapselised
pered jne. teatud ulatuses tasuta.
Omavalitsustel koos maakonna ühistranspordi
keskusega on ees suur töö, et ühistransport maakonnas targalt toimima panna.
Nõudlik rahulolematus oli üks märksõna, mida
väljendas president Kersti Kaljulaid oma kõnes
EV 100. juubelipeol ERM-is. See nõudlikus peab
tulema valla kodanikelt kas otse või oma esindajate kaudu volikogus, et kogu tasuta ühistranspordi
teema ei sumbuks lõpututesse vaidlustesse, „uuringutesse” ja teinekord ka tahtmatusse.
Uuno Laul
vallavalitsuse liige,
vallavolikogu maaelukomisjoni liige

Elu saab mõista ainult tagantjärele, aga elada tuleb ettepoole

Pühajärve kooli rõõmud ja soovid
Kooliaasta lõpp läheneb ja on aeg vaadata
tagasi tehtule ning sellele, mis ees ootab.
Rõõm on sellest, et kooli laste arv on
kasvanud ja käesoleval õppeaastal õpib
koolis 102 õpilast ja 34 lasteaialast. Igapäevaseid tegevusi saaks kindlasti paremini ja
kvaliteetsemalt korraldada, kui koolil oleks
valla kinnitatud õppealajuhataja ja huvijuhi
ametikohad. Juba seitse aastat on möödunud ajast, mil need väga vajalikud ametikohad ära kaotati.
Koolijuhina on väga keeruline korraldada nii lasteaia kui ka kooli igapäevast elu,
kui pole juhtkonda. Minul tuleb pidevalt
peeglisse vaadata ja monolooge esitada. Viis
aastat tagasi likvideeriti koolis oma köök,
sest kooli õpilaste toitlustamise hanke võitis
P. Dussmann Eesti OÜ. See tähendab seda,
et lastele tuuakse igapäevane toit Otepää
Gümnaasiumi köögist. Selline olukord ei
rahulda lasteaia ja kooli lapsevanemaid ja
nad on avaldanud soovi, et vald taastaks uue
hanke väljakuulutamisega toidu valmistamise kooli köögis.
Haldusreformi tagajärjel on tekkinud

olukord, kus vallal on kolm põhikooli ja
lasteaeda. Meie kool, Keeni kool 103 õpilasega ja 35 lasteaialapsega ning Puka Keskkool, kus õpib 77 põhikooliõpilast ja lasteaias
on 35 last. Nendes õppeasutustes on vastavad ametikohad olemas ja igal asutusel on
olemas ka oma köök.
Meie kool soovib, et vallavalitsus looks
võrdsed võimalused kõikidele vallas olevatele haridusasutustele.
Toredaid ettevõtmisi on meie koolis palju-palju. Õpilased annetasid jõulukohviku
tulu 165 eurot SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile. Poisid valmistavad lindude
pesakaste töö- ja tehnoloogiaõpetaja Peeter
Mändla näpunäidete järgi Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva kingituseks. Otepää piirkonna koolide mälumängus, mis oli pühendatud
EV 100. aastapäevale, võitis kooli viieliikmeline võistkond I koha. Valgamaa pallilahingu
võistlustel saavutas tüdrukute võistkond I
koha ja nad esindasid Valgamaad finaalvõistlustel Tartus. Rahvatantsurühmade juhendajad registreerisid meie kooli rühmad 2019.

aastal toimuvale laulu- ja tantsupeole. Koolis
toimus huvitav Eesti Vabariigi aastapäeva
aktus, kus oma etteastetega esinesid kõik
õpilased. Koolipäev lõppes Ivo Linna ja
Antti Kammiste hingeliigutava kontserdiga.
Ees on ooodata IX almanahhi ilmumist,
mis kannab pealkirja “Tänases ja homses”.
Kooli õpilased ja vilistlased osalevad Eesti
100 tamme pargi rajamises, mille kaudu me
saame osa millestki suurest ja igikestvast.
Rahvatantsurühmad esinevad Kagu-Eesti tantsupeol. Kooli arengukava 2018-2020
ootab vastuvõtmist. Jätkuvad traditsioonilised sündmused: emakeelepäeva tähistamine, kohtumine kirjanik Reili Reinausiga,
muuseumide külastamise päev, tutiaktus,
maastikumäng, õppekäigud ja -ekskursioonid ning lasteaia 25. sünnipäev.
Õpilasi ootavad ees tasemetööd ja lõpueksamid. 9. klassi lõpuaktus, mis toimub 15.
juunil kell 16.00.
Soovin kooliperele kõigis nendes ettevõtmistes palju jõudu ja edu!
Kooli direktor Miia Pallase

R EHVIPARANDUS, REHVIDE MÜÜK
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KUULUTUSED

pakub:

Teostame katuse-, fassaadi-,
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel. 5554 8863

* kevadine viljapuulõikus
* istikute ettetellimine

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee
Plaatimis- ja üldehitustööd.
Töödele garantii. tel. 5757 0794
Lihaveisekasvatuse ettevõte võtab rendile põllu- ja rohumaad.
Tasu soodne. Samuti soovime
osta rohu- ja põllumaad, sobib ka
võsastunud maa. heizung.oy@eesti.ee. Tel. 511 3543
Teostan sise-elektritöid.
5353 6160
Autode puksiir- ja käivitusabi.
Tel. 5255545
Boilerite paigaldus, puhastus.
San-tehn. tööd. Vannitubade remont. Ehitus-remonditööd.
5362 6227
Üürile anda 1toaline lõunapoolne korter Kopli 1B Otepääl.
5650 3356

Mapomets OÜ

Rebase talu puukool

Teostame elektritöid. 520 50 16

telefon 5286605
www.rebasetalu.net
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- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

Kääriku Spordikeskus pakub tööd

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

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

• 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 meeskonnaga siis anna endast teada ja tule vestlusele.
Kääriku Spordikeskus
Valgamaa, Otepää vald, Kääriku
Info tel. 5305 1265, heiki@tehvandi.ee

Võru kalaauto igal neljapäeval
Otepää turul 13.15-14.00.
Tel. 5297 033
Müüa küttepuud teile sobivas
mõõdus. Tel 5260859

Pottsepatööd
ja korstnapühkimine

OÜ TULEASE
Kutsetunnistusega
pottsepad ja
korstnapühkija.

Müüa kasutatud kummimatid

GMP Clubhotel
otsib

Matid on väga heas seisus ja TUGEVAD, Matte ostetud: hobusetallide boxidesse, pesuruumidesse, kitse ja lambakasvatusse, garaažidesse, kuuridesse, puidu- ja metallifirmadesse
põranda katteks, aiamaadele, staadionitele, jõusaalidesse
jne, kasutus valdkond väga lai. Mõõdud:72*68cm ning paksus 2.7cm. Hinnad 7-8 eurot, sõltub kogusest.
Kui on küsimusi, võtke julgelt ühendust 53707039,
dvora@hot.ee

tegusat kojameest.
Töökoormus olenevalt hooajast 0,3-0,5 kohta.
Sobib hästi vara ärkavale
aedlinna elanikule.
Lisainfo: 5010504
või clubhotel@gmp.ee.

Tel. 56668511,
e-mail: villi.jalajas@mail.ee
DAINE KIHO

27.06.1973 - 07.03.2018

ELMAR KERGAND

12.02.1927 - 07.03.2018

Lahkus meie kallis isa ja vanaisa,
riukalik vemmelvärsside sepp

Palju õnne!

PEETER MEEMA

19.01.1958 - 19.03.2018

80

TOOMAS VIJARD

Südamlik kasaastunne Oliverile
perega armsa ema

01. apr. 1940 - 24. märts 2018

DAINE KIHO

Ärasaatmine 29. skp kell 12:00
Otepää kalmistu kabelist.

27.IV.1973 - 7.III.2018

VEERA UBIN

Õnnitleme idasuhete arendajat
ja vahendajat

13.07.1926 - 04.03.2018

Leinab tütar perega

kaotuse puhul.
Pühajärve Põhikooli 9. klass,
õpetaja ja lapsevanemad
Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

REIN VIKARD`it
80. juubelil.
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Konjakit saab ainult raas
pange kohvi kohta klaas...

LAINE UIBO

KML Auto OÜ

17.12.1927 - 27.02.2018

otsib seoses laienemisega
oma meeskonda asjalikku
ja kohusetundlikku

autoremondi lukseppa.
Eeldused: B-kategooria
juhiload. Kogemused, teadmised ja oskused
autoremondi valdkonnas.
CV või soovi avaldus saata:
info@kmlauto.eu või
tel: 56615676

AMSi liikmed!
Aasta ÜLDKOOSOLEK
toimub laupäeval, 21. aprillil
algusega kell 11.00
AIANDUSMAJAS,
J.Hurda 5,Otepää.
Päevakorras: Aruanded, sõnavõtud, valimine (juhatuse liige).
Liikmemaksude vastuvõtmine
ja suvisteks ekskursioonideks
kirjapanemine algab kell 10.00.
Võtke kaasa liikmeraamat.
Juhatus

Mälestame endist majahoidjat ja
avaldame sügavat kaastunnet
omastele

Avaldame sügavat kaastunnet
Toomasele ja lastele kalli

Otepää Gümnaasium

Südamlik kaastunna lähedastele

kautuse puhul

Otepää Keskkooli 41. lend

Andres ja Riina

Mälestust hella Sa pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi.

Mälestame meie kallist õpetajat
Mälestame toredat naabrimeest

Daine Kihot

KERGAND ELMARIT

Südamlik kaastunne lähedastele

Langetame leinas pea ja
tunneme kaasa lähedastele.

Pühajärve koolipere

Perekonnad Konno, Neimann,
Tarikas ja Haldi.
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea …

Südamlik kaastunne Jutale
kalli venna

ELMU
kaotuse puhul
Karni-Voor OÜ
töökaaslased

SAIMA VAKS`i

DAINE KIHO

TOOMAS VIJARD
kaotuse puhul.

Mälestame

Mälestame endist keemiaõpetajat ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele

MILVI URB
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasium

Mälestuste päiksekullas
elad ikka meiega

DAINE KIHO
Sügav kaastunne lähedastele
Pühajärve põhikooli 2. klassi
lapsed

Tähed, mida kirjutame paberile −
kaovad kunagi.
Jäljed, mis jätame liivale −
kustutab vesi.
Kuid päevad, mis veetsime koos,
ei unune iialgi.

Südamlik kaastunne Toomasele,
Silverile, Hanna Liisile ja Oliverile
kalli abikaasa ja ema

Daine Kiho
kaotuse puhul.
Angela, Külliki, Sandra, Kadi
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Karakter MTÜ esitleb
Inglise näitekirjaniku Ray Cooney
hoogne kahevaatuseline komöödia

29. märts 2018

Kolmapäeval, 4. aprillil kell 18 olete oodatud Otepää looduskeskusesse (Kolga tee 28)
loodusõhtule väikekiskjate teemal.
Eestis elab 11 väikekiskjat alustades mägrast ja rebasest ning lõpetades väikseimate kärbi ja
nirgiga. Võrumaa jahimeeste seltsi juht Mati Kivistik pajatab loodusõhtul meie väikekiskjatest.
Saame teada, kuidas neil läheb ja millised olulised muutused on toimunud viimase paarikümne
aasta jooksul.
TASUTA. Võta sõber kaasa ja tule kohale!
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 5186747, margit.turb@
keskkonnaamet.ee. Loodusõhtut korraldab Keskkonnaamet.

“Igaühele oma”.

Eesti tuntud seriaalidest armastatud näitleja Tarvo
Sõmer mängib hittkomöödias Briti siseministri
asetäitjat Richard Willeyt. Lavastus räägib, kuidas
Richard saabub töökohustuste tõttu oma naise
Pamelaga Londoni kuulsasse Westminsteri hotelli. Tegelikult plaanib aga Richard sooritada väikese kõrvalhüppe peaministri sekretäriga. Nagu
elus ikka, nii ka Richardil, ei kulge kõik plaanipäraselt.
Inglise näitekirjaniku Ray Cooney hoogne kahevaatuseline komöödia“Igaühele oma” ei jäta kedagi
ükskõikseks.
Lavastaja: Aavo Soots, kunstnik: Tea Parts.
Osades: Tarvo Sõmer, Ivo Leek jt.
Pilet eelmüügist 8 eurot. (Piletite eelmüük Piletimaailmas), kohapeal 10 eurot.

MandoTrio on kolmest energiat täis noorest mandoliinimängijast koosnev pärimusklassikat ning
omaloomingut viljelev koosseis, mis sai alguse
2016. aasta oktoobris selleks, et mängida tudengitriona Viljandi tantsumajas. Pärast meeleolukat
õhtut Viljandis otsustasid agarad mandoliiniõppurid jätkata koos mängimist ja kõigile topeltkeelte
tärina jagamist. Aga miks mandoliinid? Sest kunagi
ei saa neil küllalt ei mandoliinipolkast ning veidi
mandoliinitremolot vaid lisab peole vunki juurde!
MandoTrio missiooniks on saanud nakatada
inimesi mandoliinihullusesse. Hans on pärit Tallinnast, Kristjan Liimalast ning Tanel Jõgevalt, kuid
neid on üle Eesti kokku toonud Viljandi, TÜVKA
ja põline kiindumus mandoliinidesse pärimusmuusikas. Kolm mandoliinimängijat ühes ruumis
panevad tantsima ka kõige rahulikuma jala!
KOHTUME NÕUNIS
reedel, 13. APRILLIL KELL 19
pilet 5 eurot, lastele 2 eurot.

Kutse reisile
Pakkumisel on veel mõned kohad:

15.-17. juuni meeleolukas reis Leedu merevaigurannikule

(Palanga-Klaipeda-Nida).
Ööbimine Palanga kesklinnas heas hotellis, 2 hommikusööki hinnas. Hind 175 eurot
sisaldab 2 ööd koos hommikusöögiga kesklinnas hotellis, bussisõitu, giid-reisisaatjat
(lisanduvad muuseumipiletid ca 10 eurot). Väikeste lastega perele hinnasoodustus.

26.-29. juuli Valgevene – ida ja lääne ühinemispunkt

Hind 285 EUR sisaldab bussisõitu, hommikusööke ja ööbimisi hotellis, eestikeelset
giid-reisisaatjat, viisat koos tervisekindlustusega (vajalik PASS).
Muuseumide ja tasuliste ekskursioonidele kulub ca 35 eurot, lapsele 30 eurot.
Kiirusta, sest 10. aprilliga sulgeme nimekirjad! Võta ühendust: Marika Paavo
(tel 55684893 või marika.paavo@mail.ee) ja saad täpsema programmi.

