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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

8. septembril olid Otepääl külas sõprus-
valla Toksovo vallavanema nõunik Alek-
sei Izmailov ja tema abikaasa Jekaterina. 
Külalised tutvusid Otepää valla vaatamis-
väärsustega. 

Kõigile vallakodanikele kingiti kontsert 
„Armastusega Toksovost“ Ugandi Restos.

Monika otrokova

Otepää perepäeval spunkisid 
nii väikesed kui suured
8. septembril kogunesid Otepää kul-
tuurimajja suured ja väikesed spunki-
jad, toimus suur ülevallaline perepäev, 
kus lustimist jagus kõigile.

Perepäev algas laste enda kontserdi 
ehk vaba lavaga, kus sai näha esine-
jaid nagu KanadonMuhedad, Maarja 
All, Orelipoiss, Loore All, Michael 
Jackson, Esteetika ja Tantsukool ning 
peale laste esinemist sai nautida Birgiti 
ja Peteri laulmist. Lapsed tantsisid, 
laulsid kaasa ja spunkisid koos Pipiga 
lava ees. Pärast said soovijad Birgit 
Sarrapiga koos pilti teha ja juttu vesta. 
Perepäeva käis tervitamas ka vallava-
nem Kaido Tamberg. 

Kultuurimaja galerii nurka oli ehita-
tud lebola, kus sai vahetada mänguas-
ju, mänge ja raamatuid. Perepäeval 
võis kohata Pipit ja Annikat, karu, 
jänest, lõvi Leod ja Tekikotti, Väikest 
Nõida, kes lapsi lõbustasid. AssaRaks 
ja Eva tegid lastele näomaalinguid. 
Värviline ja tuledega fotosein ootas 
kõiki peresid koos pildile. 

Otepää kultuurimajas prooviti veel 
disko töötoas kätt diskorina, punuti 
patse, tehti õhupallidest loomanägu-
sid. Ühes töötoas oli postkaardi meis-
terdamise võimalus, mille sai ka kohe 
vanavanemate päeva puhul vanaema-
le või vanaisale teele saata. 

Kultuurimaja pargis sai hüpata 
Vembutaja batuutidel ning toimus 
Meelika Hainsoo laulu- ja mängutuba. 
Pakuti Heleni kaerahelbetest tehtud 
putru ja puuvilju. Nõuni noorte Pahu-
pidi kohvik müüs lõbusate nägudega 
banaane, jalgadega küpsiseid, pann-
koogitainast, õnneloosi ning suvel oli 
kohale toodud ka jõulud. 

Meeleoluka päeva lõpetas Otepää 

laste etendus „Hiired pööningul“ 
(juhendaja Tiie Jaaniste).

Kogu melu vaatas Kalju Ruuveni 
pronksbüst, mis toimuva rõõmsa 
sagina peale tasakesi muigas.

„Tänan kõiki vanemaid, et andsite 
oma lastele võimaluse osaleda pere-
päeval. Hea meel oli näha, et ükski 
töötuba ei jäänud tühjaks, igal pool 
lõid lapsed kaasa,“ ütles Otepää Kul-
tuurikeskuste loomejuht Merilin 
Kirbits. „Tänan ka kõiki korraldajaid 
ja toetajaid!“

Riita Aader MTÜ-st Otepää Kin-
naspunkt leidis samuti, et perepäev 

läks igati korda. „Selliste perepäevade kor-
raldamine näitab veelkord, kui oluline on hea 
koostöö erinevate osapoolte vahel. Kutsun 
ka teisi Otepääl tegutsevaid organisatsioone 
üles edaspidi taoliste ürituse tegemisel kaasa 
lööma,“ lisas Riita Aader.

Koguperepäeva korraldas Otepää Kultuurikes-
kused koostöös MTÜ-ga Otepää Kinnaspunkt, 
toetas Eesti Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgrupp, Otepää vald, Otepää Seikluspark, 
kohvik Elsa ja Büroomaailm, Otepää naisko-
dukaitsjad. 

Monika otrokova

Kukeseene Festivalil oli Linnamäe orus 100 kukeseent

Just nii palju kukeseeni oli laupäeval, 
8. septembril Otepää Linnamäe orgu 
ära peidetud. Toimus Kukeseene Fes-
tival, kus muude tegevuste hulgast 
tuli üles leida 100 korjamisvõistluseks 
märgitud kukeseent. 

Kukeseene korjamiseks andis 
märku ajaloolase Ain Mäesalu 
kuulsa vanima püssi koopiast lastud 
pauk. Seejärel tuligi asuda kukeseeni 
korjama. Võitja korjas 12 märgistatud 
seent, kokku toodi Linnamäe orust 
ära 82 kukeseent. 

Festivalil sai maitsta kukeseene 
toite, toimus kukeseente ja sügisandi-
de laat, erinevad õpitoad ja kukeseene 
näitus, valiti Eesti kaunim kukeseen. 
Päeva lõpetas Ain Mäesalu ekskur-
sioon Linnamäel ja Toksovo külaliste 

kontsert Ugandi Restos. Õpitubades 
räägiti kukeseeneroogadest ja -hoidis-
test, kuidas seeni külmutada ja kuiva-
tada ning miks kukeseen ei ussita.

Festivalist osavõtja sai lunastada 5 
eurot maksva käepaela. Käepaelaga 
sai viies Otepää toidukohas kukeseene 
roogasid tasuta degusteerida, valida 
parim roog, valida kauneim kukeseen, 
osaleda korjamise võistlusel ja võita 
auhindu ning osaleda õpitubades. 
Kukeseenetoitu pakkusid sellel päeval 
kõigile huvilistele Ugandi Resto, 
Ugandi Kohvik, GMP Pühajärve res-
toran, Pühajärve Spa Pubi ja Tehvandi 
staadioni kohvik.

Kukeseene Festivali korraldas MTÜ 
OLAS koostöös Otepää ettevõtjatega, 
Otepää Vallavalitsusega ning Otepää 

Turismiinfokeskusega ja Keskkonna-
ameti Otepää Looduskeskusega.

Monika otrokova

Kontsert "Armastu-
sega Toksovost"



13. september  20182

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 27. septembril.

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 
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Kohaletoimetamine: Omniva

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal enne 
lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile: teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse huvides 
toimetada ja lühendada. 
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

SÜNNID

Eliise aader   24. augustil
Emilia koslov   30. augustil

Otepää Vallavolikogu istungil

23.08.2018
n	 Otsustati võtta AS-lt SEB Pank investeerimislaen 

Otepää valla investeerimisprojektide omaosaluste katmi-

seks.
n	 Otsustati võõrandada enampakkumisel Pühajärve 

külas Kannistiku vkt 4-8 asuv korteriomand (kinnistu 

registriosa nr 1458440, üldpind 40 m²).
n	 Seati Otepää valla omandis olevale Otepää val-

lasiseses linnas asuvale Orunõlva kinnistule (kin-

nistusregistri registriosa nr 11800250, katastritunnus 

55701:001:0143, pindala 10 063 m², sihtotstarve üldkasuta-

tav maa, edaspidi teeniv kinnisasi) reaalservituut Otepää 

vallasiseses linnas Kalda tn 8 kinnistu (kinnistusregistri 

registriosa nr 6370050, katastritunnus 63601:001:0201, 

pindala 1144 m², sihtotstarve elamumaa, edaspidi valitsev 

kinnisasi) kasuks maakütte kollektori rajamiseks, remon-

timiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks.
n	 Määrati Sangaste alevikus, Keeni külas ja Lossikü-

la külas vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

omanik AS Otepää Veevärk.
n	 Kehtestati aleviku- ja külavanema statuut.

Otepää Vallavalitsuse istungil

27.08.2018
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 2. aprilli 

2018. a korraldusega nr 2-3/139 alustatud riigihange 

“Heakorratööde teostamine Otepää vallas” (riigihanke 

viitenumber 196662).
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 22 

kinnistul asuvale ehitisele (lastepäevakodu Pähklike) 

kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas 23195 Otepää-Kää-

riku-Kurevere tee, Keskväljaku nurk, Kopli tn 1b, Kopli 

tn 5, Kopli tn 6a, Kopli tn 8, Kopli tänav, Kopli tänav T1, 

Lipuväljak, Lipuväljak 22, Lipuväljak 7b, Lipuväljak T7, 

Lipuväljaku, Munamäe tn 3, Munamäe tn 4a, Munamäe 

tänav, Pühajärve tee 22, Pühajärve tee 6, Tartu mnt 2, 

Tehvandi tn 7, Tehvandi tänav T1, Virulombi tänav kinnis-

tutel asuvale kaugküttetorustikule kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljas-

pool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks 

100% ulatuses hoolekandeasutuses isiku ülalpidamise 

kulu maksumuse ja isiku poolt tasumisele kuuluva summa 

vahest.
n	 Määrati ühele isikule raske majandusliku olukorra 

puhul toetus kulude hüvitamiseks, määrati ühele isikule 

toetus kogusummas 42 eurot.
n	 Määrati ühele isikule tervisetoetus suuruses 100 

eurot. Keelduti ühele isikule tervisetoetuse määrami-

sest, kuna tema sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande 

seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arves-

tatud eluasemekulude mahaarvamist suurem, kui kahe-

kordne toimetulekupiir.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli 

isikut.
n	 Anti osaühingule Tilts Eesti filiaal tasu eest üürile 

Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuv korter, suuru-

sega 40 m². Määrata igakuise üüri suuruseks 80 eurot (2 

eurot/m²).
n	 Rahuldada Aime Meriste toetuse taotlus Kibena 

külas asuvale Kingu kinnistule veesüsteemide rajamiseks 

järgmiselt:
n	 Rahuldati Aime Meriste, Anne Kosmani, Birgit 

Keldo, Diana Prii, Heli Triki, Kadri Salum Jussila, kalev 

Urmi, Kalju Kasevälja, Liis Kuusikmaa, Mart Kaasi, Rait 

Uibu, Siim Kooseri, Ene Kuusikmaa hajaasustuse pro-

grammi taotlused.
n	 Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha 4 

ühikut väheväärtuslikku vara, summas 519 eurot.

22.08.2018
n	 Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajava-

AMETLIK INFO
hemikuks 24. – 26. august 2018. a välislähetusse Soome 

Vabariiki Vihtisse seoses osalemisega üritusel “Vihdin 

Wuosisatamarkkinat – Soome 100/Eesti 100“.

03.09.2018
n	 Anti Corle OÜ-le projekteerimistingimused Kolli 

küla - Puka alevik - Ruuna küla - Mägiste küla - Kuigatsi 

küla lõigul mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaabli-

te ehitusprojekti koostamiseks (projekteerimistingimused 

lisatud). 
n	 Anti Kelts OÜ-le ehitusluba Vana-Otepää külas 

Suvepää kinnistul tootmishoone püstitamiseks.
n	 Anti SOLAR ENTERTAINMENT OÜ-le ehitusluba 

Nüpli külas Anso 9 kinnistul ehitise (päikeseelektrijaam) 

rajamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 50 

kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Kinnitati alates 17. septembrist 2018. a hallatava 

asutuse Otepää Avatud Noortekeskus juhatajaks Helen 

Uibo.
n	 Kinnitati alates 3. septembrist 2018. a hallatava 

asutuse Nõuni Raamatukogu direktoriks Vaike Viks.
n	 Määrati ühele isikule 65 euro suurune tervisetoetus.
n	 Keelduti ühele isikule toetuse määramisest, kuna tema 

sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõige-

tes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude 

mahaarvamist suurem, kui kahekordne toimetulekupiir.
n	 Sõlmiti Kaitseliiduga (registrikood 74000725, 

aadress Toompea 8 Tallinn) Otepää vallasiseses linnas 

Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruumi nr 

320 (kogupindala 28,3 m²) kasutusse andmiseks alates 1. 

novembrist 2018. a tähtajaline, 5 aastat kestev vallavara 

tasuta kasutamise leping.
n	 Sõlmiti P. DUSSMANN EESTI Osaühinguga 

(registrikood 10068915, aadress Mustamäe tee 4 Tallinn) 

Otepää Gümnaasiumi hoone I korrusel asuvate ruumide 

(pindala 72,7 m²) kasutusse andmiseks äriruumi üürileping 

tähtajaga 30. juuni 2019. a.
n	 Nimetati Otepää valla liikmelisusega korteriühis-

tutes Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Jaak 

Grünberg.
n	 Lõpetati HOTELS OÜ reklaamimaksu kohustus ja 

määrati LPL OÜ-le (registrikood 11604267, aadress Odra 

tn 12/1-1a, Tallinn) riigimaantee 71 Rõngu-Otepää-Kanepi 

tee äärde paigaldatud reklaami (suurusega 6 m x 2 m) eest 

reklaamimaks 114,96 eurot/kuus (12 m2 x 9,58 eurot/kuus).
n	 Eraldati Otepää valla 2018. aasta eelarve realt 

„04740 Arendusprojektid“ 577,40 eurot Puka Kogukon-

nale projektide omaosaluse katmiseks, sh: 1.1 projektile 

„Kogukonna pank“ 33 eurot; 1.2 projektile „Puka kogu-

konna teenustele uute väärtuste loomine“ 544,40 eurot.
n	 Kanti Nõuni Raamatukogus maha 1456 eksemplari 

raamatuid, summas 3735,23 eurot.

AMETLIK INFO

Seda lugu siin võiks alustada parafraseeri-
tult klassikalisel moel: „Kui Arno isaga Puka 
vanasse koolimajja jõudis, polnud uue kooli 
ehitus ikka veel alanud… jne“. Nüüd siis lõpuks 
on asjad sättumas selles suunas, et ehk järgmi-
sel aastal see fraas muutub ja Puka Arno jõuab 
isaga juba uue kooli ehitusele või isegi  täitsa 
uude klassi. See on teema, mis kirelõõmas 
kirkalt lõõmanud ja kõiksugu vandenõuteoo- 
riaidki ohtralt toitnud. 

Nüüd saame teatavaks teha sellise uudise, 
et oleme lõpuks saavutanud läbirääkimistes 
INNOVE-ga projekti lõpptähtaja pikendami-
se. See muudab projekti uuele vallale ajaliselt 
teostatavaks ja seda me siis ka tegema asume.

Nüüd plaanitult tõenäolised 
järgmised sammud: 

1.   September-oktoober 2018 valib vald välja 
kooli ehitusliku variandi, kooskõlastab selle 
INNOVE-ga  ja kuulutab välja projekteerimise 
konkursi või siis projekteerimis-ehituskonkursi. 
2.   2019 hiljemalt suvel algavad tõenäoliselt 
ehitustööd.

Võimalik, et praegused kooliruumid tuleb 
ehituse ettevalmistamiseks vabastada juba 
varem ja varsti ning koolitööd jätkatakse aju-
tiselt vana koolimaja ruumides kuni uue kooli 
valmimiseni.

Vallavalitsus on taotlenud ka rahalist kom-
pensatsiooni Puka valla riigi poolt sundliitmise-
ga liitumishüvitisest ilmajäämise korvamiseks. 

Kui Sangaste ja Otepää valdadel oli võima-
lus eelnevalt kõik liitumisega seonduvad asjad 
ja tuleviku tegevused üle rääkida, siis Puka 
tõi sundliitmine meie eelarvete rüppe mõneti 
ootamatult. Ei saanud  ju eelnevalt omavahel 
mõistlikult plaani pidada, kuna pruudi vanema-
tel oli algselt ju muu plaan. 

Et see just nii läks, on osaliselt ka riigi ettenä-
gematus taolise otsuse tagajärgede osas ja just 
seetõttu me ka neilt õiglust nõuame. Sellega ei 
saa ega taha me öelda ühtegi etteheidet endise 
Puka valla inimestele. Eks selle olukorra juured 
on ikka Puka endiste juhtide sisetülide ja kokku 
leppida suutmatuse taga ning riigi lühinägelik-

Pukast, kokast ja muust 

kus sundliitmise otsuses. Kui taoline problee-
mi tõstatus toob vallale riigilt mingitki laadi 
kompensatsiooni, siis investeerime selle Puka 
endise valla territooriumile.

Pukast sai palju räägitud ja nüüd ka kokast. 
Otepääl sai võetud kurss koolitoitlustuses oma 
keskköögi loomiseks. Kuigi liiga lühikese  ette-
valmistusaja tõttu ei õnnestunud seda teha juba 
sellest sügisest, siis järgmiseks õppeaastaks 
köök tuleb. See tähendab, et vald ei korralda 
edaspidi enam hankeid toitlustaja leidmiseks, 
vaid söödab oma lapsed ise. Kindlasti panusta-
me paremale toidu kvaliteedile, kohalikumale 
ja tervislikumale toiduainele. Kavatseme tuua 
sisse ka uusi ideid toidukordade huvitavamaks, 
õpilasi kaasavamaks ja harivamaks muutmi-
seks. Seda siis alates 2019. aasta sügisest. Ette-
valmistavad tegevused juba käivad.

Elu on ikka nii ilus, kui ilusasti teda elada. Meie 
suund on koos oma kogukonnaga ise ilu teha 
ja ise ka hästi elada. Mõnede inimeste võimust 
eemale jäämise pohmell ja isiklikud poliitilised 
ärajäämanähud ei saa jätta vallas elu seisma. 
Solgisõja paraadid on ikkagi vaid sibidega 
mehitatud ja sibidele ka mõeldud. See, mis õige 
ja mis vale, selgub  mõne aja jooksul, aga hais 
jääb heljuma ikka kõigi nuusutada. Seepärast 
peaks sellisele rõveräpasusele kohalikus polii-
tikas lõpp tehtama ja soliidsemat stiili peetama. 

Kui ajendatuna isiklikust vihast kirjutada 
oma valla kohta virnade viisi salakaebusi koha-
likust päästeteenistusest kuni Läti saatkonnani, 
on märk sisemisest ussitumisest ja nn ,,küüdi-
tajageeni“ olemasolust organismis. Aga ehk 
läheb see ise üle või siis ravitakse välja! Siis 
saab ka Otepää kohalikus poliitikas kodurahu 
soosiva ja arengut hõlbustava õhkkonna.

Hää Kogukond! Sügis on pannud oma jala 
suvest sooja ukse vahele ja nõuab tuppa lask-
mist. Igal ajal on oma aeg ja lastagu tal siis 
tulla! Meile kõigile soovime igas mõttes ja igas 
variandis viljakat lõikusaega ja stressivaba aas-
taaegade vahetamist!

Edu meile!

kaido taMbErg, vallavanem

Alates 3. septembrist 
2018 on Otepää val-
las tööl uus majan-
dusteenistuse juha-
taja Jaak Grünberg. 

Ta oli eelnevalt 
Otepää Vallavalitsu-
ses tööl koosseisu-
välise heakorraspet-
sialistina alates selle 
aasta juunikuust. 
Majandusteenistuse juhataja juhib valla majan-
dusteenistust ja lahendab Otepää valla heakor-
ralaseid küsimusi.

Jaak Grünberg on pärit Tartumaalt, Puhjast ja 
on lõpetanud Puhja Keskkooli. Ta on õppinud 
Tallinna Pedagoogilises Instituudis, üldtehnilis-
te distsipliinide ja tööõpetuse erialal ning Eesti 
Maaülikoolis, ökonoomika ja ettevõtluse erialal.

Jaak Grünbergi kontaktid: 
tel. 766 4810; 502 2316, 
e-post: Jaak.Grynberg@otepaa.ee.

Otepää vallas on tööl uus 
majandusteenistuse juhataja

TÄHELEPANU!

04. oktoobril, 01. novembril ja 05. detsemb- 
ril 2018. a kella 10.00-13.00 toimub Otepää 
politseimajas relvalubade ja ID-kaartide väl-
jastamine ning on võimalik taotleda relvaluba 
ja ID-kaarti.

Täiendav info telefonil 766 6287.

TÄNUAVALDUS!

Soovime tänada tublisid mehi Endel Jõesaart 
ja Kalev Mekki, kes uneajast appi tõttasid ja 
operatiivselt aitasid likvideerida veetorustiku 
avariid.

Tänulikud oleme ka Ukker Ehituse OÜ-le, 
kes parandustööd kohe järgmisel päeval ette 
võttis. Loodame väga, et OÜ Puka vesi oskab 
neid mehi vääriliselt hinnata. 

Lugupidamisega
Kaire Pedajas ja Komsi 4 ja 3 majade elanikud.

Nõuni raamatukogu 
juhataja Külliki Reim 
lahkub ametist

Alates 1. septembrist 2018 läheb Nõuni raamatko-
gu juhataja Külliki Reim väljateenitud puhkusele. 
Teda hakkab asendama endine kauaaegne Nõuni 
raamatukogu juhataja Vaike Viks.

Nõuni raamatukogu uued lahtiolekuajad: E-T 
kell 12.00 -17.00; K kell 12.00-18.00; N kell 12.00-
16.00; R;L;P suletud.

NB! Puka raamatukogu 
suletud (töötaja haige, puhkusel). 

Avatud alates 03.10.2018 
E, T, N 8.30-16.30, lõuna 13.00-14.00, 
K 11.00 - 17.30; 
R 8.30-14.30

Valtina sild on suletud 7.-27.09.2018 (Vana-Ants-
la-Lüllemäe km 10,366) ja Märdi sild on suletud 
7.-21.09.2018 (Restu-Sihva teel asuv Märdi sild).

Ehituse läbiviimiseks suletakse teed ka liiklu-
sele täielikult. 

Märdi ja Valtina sildade 
ümberehitused
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Otepää valla 
teenuskeskuste lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 

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

Lahtiolekuajad: E,T 8.00-16.00, 
K 13.00-17.00, R 8.00 -14.00.  
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. tel. 
766 9410, e-post: Lea.Trees@otepaa.ee.

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastu-
võtuajad: K: 09.00-13.00. Tel. 52 47 930, 
e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

SANGASTE TEENUSKESKUS 

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

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

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

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

NÕUNI TEENUSKESKUS 

(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)
Teenuskeskuse majandusspetsialist Ka-

lev Lõhmus, tel. 513 9071, e-post: Kalev.
Lohmus@otepaa.ee.

31. augusti õhtul oli kõigil soovijatel  meeldiv võima-
lus osaleda Pühajärve rannas, kus Otepää Aedlinna 
Seltsingu poolt tehti kingitus  juubilarile – Eesti Vaba-
riigile. See oli sündmus, mis kandis juhtmõtet: „100 
salmi Pühajärvest“. Tollel õhtul oli Pühajärve rand ja 
rannakohvik tulede säras. Õhk oli soe ja ilm hämar-
dumas. Huvilisi, kuulajaid ja kaasa mõtlejaid vaikselt 
kogunes... Kell sai kaheksa ja meie olime valmis kuu-
lajate-vaatajate ette astuma. (Nii nagu reklaamplaka-
tilt võis lugeda, oli see hea tahte esinejate kontsert, 
mitte talentide voor!)

Muusikat kõlas nii järve pealt paadist – õrnadest 
flöödihelidest pasunateni, kui rannalt kohviku teras-
silt, kus alustuseks mängis viiul, lisandusid kannel ja 
kitarr.

Õhtu idee autor ja generaator oli Ene Kelder, kes 
enda ümber eelnevalt oli meelitanud esinema ja luulet 
lugema väga erineva ettevalmistusega inimesed. Nii 
mõnigi luule esitaja hoidis mikrofoni esimest korda 
käes ja luuletusi oli lugenud ehk kauges lapsepõlves. 

Kõlasid väga erinevad luuletused, mis on kirjutatud 
Pühajärvest, selle loodusest, armastusest, ajaloost ... ja 
seda läbi kahe sajandi. 

Autoriteks, keda ette kanti olid: Otto Grosschmi-
dt, Ernst Enno, August Alle, Juhan Sütiste, Johan-
nes Semper, Jaan Kärner, Velli Verev, Aleksander 
Suumann, Oskar Kruus, Hando Runnel, Kersti Meri-
laas, Neeme Laanepõld, Kadri Reek. Luuletusi esita-
sid endised ja praegused aedlinlased ja otepäälased, 
Otepää Kultuurikeskuse noored näitlejad ja külalised 
pealinnast heade mõtete linnani ning Pukast Ilmjär-
veni. Muusikalisi vahepalu esitasid Anette ja Marlen, 
Karl, Mirjam, Rasmus, Roland ja Varju.

Küünlad põlesid ja saatsid koduteele kõiki, kes olid 
tulnud kuulama ja kaasa elama! Aitäh teile!

Õdus ja südamlik õhtu sai teoks tänu tublidele abi-
listele: Inga, Ingrid, Maarja, Maie, Merlin, Aivo ja 

Valdur ning lahkete sponsorite abiga: Otepää Vallava-
litsus, Monster Music ja Tanel Samm, eraisikud Enla 
ja Terje Odamus, Peeter Lond ja Marje Sepp. Tore, 
et sain sellest õhtust osa võtta nii kuulaja-vaataja kui 
ka osalejana. Aitäh kõigile, kes oma panuse selleks 
andsid! 

Soovin edu kõigile, kes midagi soovivad Otepääl ja 
selle lähiümbruses ellu kutsuda, et meil kõigil oleks 
siin huvitav ja ilus elu!

Ilusat elu meile kõigile!
tekst kadri rEEk

Foto EikE taSa

Aedlinna Seltsingu kingitus Eesti 100. 
juubeli puhul „100 salmi Pühajärvest“

Rahvas pidas luulest ja Pühajärvest lugu
Hiirvaikselt kuulas järvelt kostvat pillilugu
Siin peeti üksteisest lugu, endast lugu
Niisugust meeldivate lugude lugu
Võinuks ollagi saja-aastase Eesti ajalugu.

Karl Mõts

Otepää Vallavalitsus 

pakub tööd 

heakorraspetsialistile 

Töö kirjeldus:
• heakorraalaste tööde organiseerimine ja 
juhendamine; 
• sõidu- ja kõnniteedel lumetõrjetööde orga-
niseerimine ja koordineerimine;
• Otepää linnas asuvate kalmistute korras-
hoiu tagamine ning vajadusel sellega seotud 
tööde teostamine;
• koostöö heakorrateenuseid pakkuvate 
lepinguliste partneritega ja nendepoolsete 
kohustuste täitmise jälgimine;
• objektidel heakorraülevaatuste teostamine 
ja vajadusel heakorratööde täitmine;
• muud majandusteenistusega seotud ülesan-
ded ja nende täitmine. 

Nõuded kandidaadile:
• vähemalt keskharidus või kesk-eriharidus; 
• vähemalt 2-aastane töökogemus sarnasel 
alal;
• hea eesti keele oskus;
• arvutikasutamise oskus keskmisel tasemel;
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja 
hea suhtlemisoskus, täpsus.

Kasuks tuleb:
• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse 
ametiasutuses; 
• hea pingetaluvus; 
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 17.09.2018. a 
oma CV, avaldus ja haridust tõendava dokumendi 
koopia aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 
13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@
otepaa.ee.  
Lisainfo tel: 766 4810; 5022 316 (Jaak Grünberg).

Vanasõna ütleb: ära sülita enne vanasse kaevu, 
kui uus kaev valmis on. Puka kalmistul olev kaev 
oli eriti sademevaesetel suvedel suures vee-
puuduses.

Otepää vald otsustas rajada kalmistule uue 
kaevu. Kaevumeistriks oli OÜ Amendero. Val-
lajuhid loodavad, et uus, pumbaga kaev teeb 
kalmistul toimetamise tükk maad hõlpsamaks.

Fotol: volikogu esimees Jaanus Barkala ja 
vallavanem Kaido Tamberg kaevu
kontrollimas.

Monika otrokova

Uus kaev Pukas

19. augustil 2018 toimusid Vudilas Laste meistri-
võistlused grillimises – Grillfest 2018. 

Võistlusel osales 5 võistkonda: Asva viikingid, 
BBQ Semude järelkasv, Kalahammas, Kolm põr-
sakest Lande Grillikojast ja Vudila. 

Eesti parim juunioride grillivõistkond 2018 
on Kolm Põrsakest Lande grillikojast, mis asub 
Otepää vallas Neeruti külas. Võistkond pääseb 
tasuta võistlema Pärnus järgmisel aastal toimu-
vale suurele rahvusvahelisele Grillfestile.

Monika otrokova 
Foto:Eesti grillimess

Laste meistrivõistlused 
grillimises

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuu-
ri Fond võtab kuni 15. oktoob-
rini vastu taotlusi  stipendiu-
mideks ja kultuuriprojektide 
finantseerimiseks 2019. aastal. 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
• üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadus-
tööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
• organisatsioone toetustega eesti rahvuskul-
tuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise 
seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja 
finantseerimiseks. 

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taot-
luse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvus-
kultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee.
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Kui paljudes Euroopa riikides saavad lapsed 
teadmistepäeva puhul kingituseks komme ja väi-
keseid meeneid täis tuutu, siis Otepää lasteaia 
majades on tänavused kingitused mudilastele ja 
veidi suurematele sootuks teistsugused. 

Võrukaelte aasta alguse kingiks on tavapära-
sest erinev kooliminejate meeskond. Just nimelt 
meeskond, sest kõik viis kooliminejat on poisid. 
Pähklikeste kingituseks on renoveeritud lasteaia-
hoone. Nii tervitatigi Pähklikese aktusel lisaks 
alanud õppeaastale ka uuenduskuuri läbinud 
maja ja tänati neid, kes remondi ajaks rühmadele 
peavarju pakkusid. 

Alanud õppeaasta teemaks on „Hunt vaatab 
ikka metsa poole”. Sellest lähtuvalt keskendutak-
se Pähklikeses Eesti rahvusloomale ning Võru-
kaelas tutvutakse üheksa kuu jooksul läbi pro-
jektõppe seitsme Eesti metsloomaga. Kevadeks 
on lapsed saanud teadmisi nii võsavillemi, tema 
elukoha kui naabrite kohta. 

Edukat ja mänguderohket uut õppeaastat!
Pildil tervitavad Pähklikesed saalis uut 
õppeaastat ja renoveeritud maja.
 otepää lasteaia õppealajuhataja 

MErikE kaSE

Õppeaasta algus Võrukaelas ja Pähklikeses

Otepää vallas tegutseb neli üldhariduskooli, üks erakool, kaks 
lasteaeda ja kaks lasteaeda põhikoolide juures. Koolides kokku 
õpib 742 õpilast, lasteaedades 256 last. Kooliperre on lisandu-
nud ka uusi õpetajaid. 

Otepää Gümnaasiumis õpib 2018/2019 õppeaastal kokku 
407 õpilast, neist 38 last 1. klassis (klassijuhatajad Tiie Jaanis-
te ja Triin Rehk). 10. klassis on 26 õpilast (klassijuhataja Terje 
Aasaroht). Uued õpetajad on Mariia Medvichuk – klassiõpetaja 
ja Liina Uudelt – saksa keele õpetaja.

Puka Keskkoolis alustas 1. klassis kooliteed 11 õpilast (klas-
sijuhataja Eva Kosk). Koolis on kokku 81 õpilast, 10. klassi vas-
tuvõttu ei toimunud. 

Keeni Põhikoolis on kokku 102 õpilast, 1. klassis käib 10 
õpilast (klassijuhataja Kadri Hillak). Uued õpetajad on: Silver 
Aarna – füüsikaõpetaja, Kati Siilak – inglise keele asendusõpetaja 
6.-9. klass ja Marju Karavin – sotsiaalpedagoog. Keeni Põhikooli 
lasteaias Kratila on 38 last, uue õpetajana lisandus lasteaiaperre 
Egle Sisask.

Pühajärve Põhikoolis õpib 102 õpilast, esimesse klassi astus 
10 last (klassijuhataja Aili Mägi). Uued õpetajad: Tiina Kukk  
−klassiõpetaja, Käbi Suvi − eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 
Maie Nuudi − inglise keele õpetaja, Ulla Simone Möldre − 
muusikaõpetaja. Pühajärve Põhikooli lasteaias Pipi on 34 last. 

Audentese Spordikooli Otepää filiaalis on kokku 50 õpilast 
viiel spordierialal: murdmaasuusatamine, suusahüpped-kahe-
võistlus, laskesuusatamine, orienteerumine ja jalgrattasport. 10. 
klassis alustab õppetööd 12 õpilast: 2 kahevõistlejat, 3 murd-
maasuusatajat, 4 jalgratturit, 1 laskesuusataja ja 2 orienteerujat. 
Uue õpetajana lisandus kollektiivi Jaanika Kuusik − emakeele 
ja kirjanduse õpetaja.

Otepää Lasteaias käib 154 last. Puka Lasteaias on 30 last. 

Monika otrokova

Otepää vallas õpib uuel 
kooliaastal kokku 742 õpilast

2017. aastal kinnitas riigihalduse minister Jaak 
Aab lasteaedade rekonstrueerimise toetused, sh 
sai toetust ka Otepää Lasteaia Pähklikese maja. 
Lasteaia remonditööd algasid 12. märtsil 2018, 
tänaseks on tööd valmis saanud.

Renoveerimise käigus vahetati Pähklikesema-
jal aknad, soojustati välisseinad, katus ja vunda-
ment ning paigaldati uus elektri-, kütte-, vee-, 
kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteem. I kor-
rusele on paigaldatud põrandaküte. Lisaks sellele 
sai lasteaed kiire valguskaabli internetiühenduse 
tarbeks ja köögile rasvapüüduri. 

Otepää Lasteaia direktor Marju Ilistom sõnas, 
et Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
fraktsiooni poolt eraldati Pähklikese majale rii-
gieelarvest 10 000 eurot, sellest on tellitud las-
teaeda uus mööbel, mis lähipäevadel peaks ka 
kohale saabuma. 

„Mul on hea meel, et väikesed vallakodani-
kud saavad alustada uut õppeaastat korda tehtud 
lasteaias. Leian, et laste arvelt ei tohiks kunagi 
midagi kokku hoida, oleme lastega seonduva 
seadnud endale prioriteediks,“ ütles Otepää val-
lavanem Kaido Tamberg.

Lasteaia rekonstrueerimistööd läksid maksma 
807 700 eurot, millest projektirahadena saadi 169 
710 eurot. Ülejäänud summa 637 990 eurot tasus 

Otepää Lasteaia lapsed alustasid uut õppeaastat 
renoveeritud hoones

Otepää vald. Ehitustööd tegi PVH Ehitus OÜ. 
Monika otrokova

Sellel aastal lõpetas Puka Kunstikooli Ste-
ve Vahi. Lõputööks maalis Steve siidimaali 
tehnikas kangad, pealkirjaga „MINA JA 
SPORT”. 

Olles ise tubli sportlane, ei olnud Stevel 
lõputöö teema valimine keeruline. Suusata-
mine oli esimene mõte ja tuligi mõte teoks 
teha. Valmis tööd saab näha Puka Kultuuri-
majas.

ESti kittuS, lõputöö juhendaja
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Karupojad ja Helletajad käisid Prahas festivalil

17.-23. juulini käisid rahvamuusikaorkester 
“KARUPOJAD” ja naiskoor “HELLETAJAD” 
Europeade raames Prahas folkloorifestivalil. Sel-
liste reiside mõte on tutvustada Eesti rahvuskul-
tuuri teistele riikidele. Väga huvitav oli vaadata 
ka teiste esinemisi ja rahvariideid.

Seekord oli reis veidi teistmoodi. Tavaliselt 
oleme ööbinud koolis, seekord hotellis. Noortele 
see väga meeldis. Esinesime 19. ja 21. juulil vana-
linna väljakutel. Pealtvaatajatele meeldis väga 
meie muusika ja koorilaul, mis kutsus rahvast 
isegi tantsima.

Käisime ka linnaekskursioonil. Praha on väga 
ilus linn, tema ajalooliseks keskuseks on vana-
linna väljak arhitektuuriliste mälestusmärkide 
ja 15. sajandist pärineva astronoomilise kellaga. 
Nägime 600-aasta vanust Karli silda kõigi püha-
kutega, kellest võimsam on St.Nepomuk – aseta 
käsi tema sambale, soovi midagi ning usu – see 
soov täitub. Mala Starna kvartali kohal kõrgu-
vad Praha kuningaloss, Püha Vituse katedraal 
ja Püha Jüri kirik. Oli võimalus jalutada maagili-
sel käsitööliste tänaval ja näha vahtkonna vahe-
tust. Õhtul oli õhtusöök restoranlaevaga Taurus 

KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja

15. septembril kell 12.00 Kristina Ruderi raamatute 
    esitlus ja Kadi Piirimäe kunstinäituse avamine ühis-
    pealkirjaga „EMOTSIOON” / Otepää Kultuurimajas 
22. septembril kell 19.00 Tantsuõhtu „Tantsuga sügi
    sesse“ koos ansambliga HERO / Otepää Kultuuri
    majas / Pilet 5 eurot / Riietus sügiseselt kirju / Avatud 
    kohvik / Info ja laudade broneerimine +37256626481 
    Merle / merle.soonberg@otepaa.ee
28. septembril kell 19.00 Vaikse muusika õhtu koos 
    Merle, Margiti ja Heidiga / Otepää Kultuurimajas / 
    Avatud kohvik / TASUTA 
8. oktoobril kell 11.00 Teater Must Kast lastelavastus 
    „ÕHUPALLID“ / alates 5. eluaastast / Otepää Kultuuri
    majas / Kõigile pilet 2 eurot / Piletid müügil Otepää 
    Turismiinfokeskuses ja tund enne algust koha peal
12. oktoobril kell 14.00 VAT Teatri noortelavastus 
    „PAL-TÄNAVA POISID“ / alates 12.eluaastast / Otepää
    Kultuurimajas / täispilet 12 eurot ning sooduspilet 10 
    eurot / Piletid müügil Piletilevis, Otepää Turismiinfo-
    keskuses ja tund enne algust koha peal 
18. oktoobril kell 19.00 Kuressaare Linnateatri lavastus 
    „PALJASJALGNE DEBORA“ /Otepää Kultuurimajas / 
    täispilet 14 eurot, sooduspilet 12 eurot, grupisoodus-
    tust( alates 10 inimest) -20% täispiletist / Piletid müügil
    Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ning tund 
    enne algust koha peal / Avatud kohvik
9. novemberil kell 19:00 Lõõtsavägilased Plaadi 
    #Kolmaz esitluskontsert / Otepää Kultuurimajas / 
    täispilet 15 eurot ja sooduspilet 13 eurot / Piletid 
    müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Otepää Turismi
    infokeskuses ning tund enne algust koha peal/ Koha-
    peal pilet 18 eurot ning 15 eurot / Avatud kohvik

          Sangaste Kultuurimaja

15. septembril kell 21.00 Hooaja avapidu koos ansamb-
    liga Tulivesi / Pilet 5.- /Avatud kohvik - Kairi Tordid- 
    / Sangaste Kultuurimaja /Broneeri laud tel: 56822022 
    Raili

Arula külal valmis uus 
raamat

Vltava jõel. Toitu nautisime tund aega, sel ajal sai 
imetleda imeilusaid õhtutuledes vaateid. 

Reisiga olid kõik rahul. Toredad olid ka Hansa 
bussijuhid Guido ja Harri. Aitäh toetamise eest: 

Otepää vallavalitsus, Laulu-ja tantsupeo sihtasu-
tus, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja 
MTÜ Pillipuu!

tekst ja foto: karupoegade liige MErikE kukk

30. augustil toimus Otepää Linnaraamatukogus Arula 
küla raamatu „Kõik teed viivad Arulasse. Päästetud 
pärimused“ esitlus. Kohe oli tulnud üle paarikümne 
raamatusõbra.

Raamatu valmimisest, viperustest ja erinevatest 
Arula lugudest rääkisid Arula küla elanikud. 2019. 
aastal saab 600 aastat Arula kirjalikust esmamainimi-
sest 1419. aastal. Arula küla raamat ongi pühendatud 
sellele aastapäevale ning samuti Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäevale. „Raamatu tegemise inspiratsiooniks 
oli tegelikult Jakob Hurda idee ja üleskutse koguda 
kokku eesti rahvapärimus, millest, muuseas möö-
dub sellel aastal 130 aastat,“ ütles Arula külavanem 
Voldemar Tasa.

Eike Tasa rääkis raamatu sünniloost, sellest, kuidas 
kirjutati projekt, kuidas ideed ellu viidi ja igasugustest 
apsakatest. „Need lood pole kindlasti mõeldud mitte 
ainult lugemiseks, vaid ka edasi jutustamiseks, siit 
leiab põnevat lugemist nii Arula küla elanik, kui ka 
külaline,“ lisas Eike Tasa.

Raamatu valmimist toetas rahandusministeeriumi 
kohaliku omavalitsuse programm 2017. aasta vahen-
ditest ja Otepää vallavalitsus. Raamatu saab osta 
Lutsu talust, eelnevalt kokku leppida tel 521 8653 
(Eike Tasa).

Monika otrokova

Kaunis õhtu muusikalise elamuse ja lõkketulekumas 
Nõunis päikeseloojangukontserdil

Muinastulede öö toimus tänavu 25. augustil, mil 
süüdati tuhanded lõkked Eestis ja ka kaugemal. 
Üheskoos loodi veekogude ääres tuledekett 
tähistamaks meie oma riigi sajanda sünnipäeva 
aastat. 

Kunagi nimetati rannaäärseid märgutulesid 
iilastuledeks. See oli tuli, mis süüdati rannas hilja 
peale jäänud paadimeestele. Iilane ehk tulemees 
sai tule hoidmise eest igalt tule juurde saabu-
nud paadilt sada räime. Seda korda ja kohustust 
järgiti sadu aastaid, sest oli nii meremeeste ellu-
jäämiseks kui ka rannakülade kestmiseks oluline. 

Muinastulede öö lõkete õhtu märgib suvise aja 
lõppu ja lähedaste kokkutulemist, et üheskoos 
tunnetada omavahelisi sidemeid, mis hoiavad 
elus ja soojendavad meid ka eesootaval pimedal 
ajal. Et kogeda ühtsustunnet, mida tekitab teiste 
lõkete nägemine ja teadmine sellest, et meid, kes 
kokku hoiavad, on palju. Meid on sel õhtul palju, 
me ei ole üksi! Hoiame merd, mis meid ühendab! 
Hoiame Eestit! Meie saame jälle öelda, et meil 
on muinastulede öö kontsert traditsioon. 

Käisime paarteist aastat Valgamaa külaliigu-
tajatega Lobotka külas, tundus see nii vahva 
ja armas, et koju tulles tegime meiegi Nõunis 
esimese katsetuse ja nii on see siiani. Ilmataat sel 
aastal meiega koostööd eriti ei teinud ja nii meil 
käivitus plaan C: kontsert kultuurimajas ja lõkke 
süütame pärast vana koolimaja rannas. 

Muusikalist külakosti tõid Hose Antonio 
Page ning tema sõbrad Lois Freire Caneda 
ning  Maila Laidna (pildil). Trompetil ja klave-
ril esitati heliloojate J. B. G. Neruda, G. Tartini,  
A. Waignein kui ka J. de Haan  ilusat, lihtsat ja 
meloodilist  muusikat. Aitäh! 

Nagu meil ikka tavaks on, sõime pärast kont-
serti pannkooke (küll mitte lõkkel küpsetatud, 
vaid pliidil), määrisime moosi peale ning rüüpa-
sime kõrvale Tiirikese külma talupiima. Ahjust 
tulnud kruubi-ühepajatoit ühel taldrikul mitme 
lusikaga süües oli ka tõsiselt maitsev. 

Aga ega me siis suhkrust pole. Koolimaja 
randa süütasime meiegi lõkke. Suures osas tänu 
Matule, kes muudkui laulis „Sütti, sütti lõke!” 
ning nii ta süttiski, pakkudes kauneid hetki 
kõigile kohalviibijatele. 

Kauni õhtu võiks kokku võtta Muinastulede öö 
sõnadega Tulelaul 2018-st. Sõnad kirjutas Marek 
Sadam, viisi sepistas Piret Laikre ning mida oli 
koos väga mõnus laulda.

Tuli too õuele noored
Sinna, kus istuvad vanad
Seni kui oleme koos veel
Püsivad ilusad tavad

Tuli mind õpeta jääma
Sinna kus õige ja ilus

Tuli tee rannale rahu
Paranda ammused tülid
Liida kõik ühte, kes lahus
Süüta, kel süda on süsi.

Marika vikS

Otepää maalijad korraldasid Johannes Uiga auks näituse

3. septembril avati Otepää kultuurimajas Johan-
nes Uiga 100. sünniaastapäevale pühendatud 
näitus „Johannes Uiga radadel.“ Näitusel on eks-
poneeritud suvisel maalikursusel valminud tööd. 

Johannes Uiga (12.02.1918-23.10.1998) on 
tunnustatud maalikunstnik, keda peetakse üheks 
hinnatuimaks Pühajärve maalijaks. Tema 32 
maali on eksponeeritud juba aastaid Otepää Val-
lavalitsuses. Maalid kinkis Otepää vallale kunst- 
niku vend Endel Uiga.

Suvise maalikursuse eesmärk oli tõmmata 
rohkem tähelepanu Johannes Uiga isikule ja loo-
mingule ning pakkuda hobimaalijatele võimalust 
akvarellidega maalida kauneid paiku Otepää 
ümbruses. Maalimiseks valiti Pühajärve Kloostri-
saar, Kolga paadisildade ümbrus, Pilkuse küla-
maja, Arula Lutsu talu tiik ja Trepimäe tamm. 

Valmis palju ilusaid töid.
Maalikursuse eestvedaja oli Ene Tuisk ja 

kursuse juhendaja kuntsnik Reet Ohna. Kursu-
sel osalesid Tiina Kondimäe, Õnne Pallotedder, 
Eike Tasa, Katrin Urke, Anne Dubrovkin, Ulvi 
Väli, Mari Treufeldt, Ene Tuisk, Triin Laur, Kris-
tiina Zotova, Sybille Ruuven, Mairi Järviste, Lea 
Ventsel ja Maarja Gustavson. 

Näituse avamisel olid kursuse korraldaja Ene 
Tuisk ja juhendaja Reet Ohna, kursusel osale-
nud, huvilised ja Vanemuise Seltsi esindaja Vello 
Halling, kes sündmuse ajalukku jäädvustas. 
Näituse avas rahvamuusik Merle Soonberg akor-
dionipaladega, Lea Ventsel esitas kaks omaloo-
mingulist luuletust Pühajärvest, maalikursusla-
ne Eike Tasa pajatas oma põgusast kohtumisest 
vanameistri Uigaga Pühajärve ääres. Reet Ohna 

andis veel viimase hinnangu tööde kohta – kellel 
algas kool ja kellel oleks õppimine justkui lõppe-
nud. Näituse, muusika ja luule kõrvale sai maitsta 
omakasvatatud viinamarju, punapõskseid õunu 
ning rüübata rabarberimahla. 

„Kursusel osalejate silmades oli näha sära ja 
rõõmu,“ märkis Otepää Kultuurikeskused loo-
mejuht Merilin Kirbits. „Sellised ettevõtmised 
väärtustavad nii Otepää jaoks tähtsaid inimesi ja 
kohti, kui ka annavad võimaluse õppida tundma 
enda kõrval elavaid inimesi.“

Maalikursust toetas Eesti Kultuurkapitali Val-
gamaa ekspertgrupp.

Näitust saab vaadata 3.- 13. septembrini ja ava-
takse taas 15. oktoobril. 

MErilin kirbitS
otepää kultuurikeskused loomejuht



13. september  20186
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

A1M Motorsport Otepää rahvasprint sõidetakse 
Tehvandi radadel
22. septembril toimub Tehvandi Spordikes-
kuses A1M Motorsport Otepää rahvasprint. 
Sõidetakse Tehvandi Spordikeskuse kitsal ja 
tehniliselt nõudlikul rullsuusarajal. Samas 
kohas toimuvad talviti maailmatasemel 
suusavõistlused. 

Võistlusrada on 2,8 km pikk ning kulgeb 
100 % asfaltkattega teedel. Kõik võistlejad 
läbivad sprindirada kolmel korral.

Marko Koosa, Otepää rahvasprindi 2018 
võistluste juht: „Esmakordselt Otepääl 
toimuv asfaldisprint toob kohale kogu Eesti 
autospordi paremiku. Otepää autospor-
di üritused on alati väga hinnatud ning 
uudne rollerirajal toimuv kihutamine peaks 
pakkuma nii sõitjatele kui ka pealtvaata-
jatele palju põnevust. A1M Motorsport 
Otepää rahvasprindile ootame vähemalt 80 
autosportlast. Esmakordselt asuvad võistlus-
tulle ka krosskardid ja 4WD ralliautod. 
Parimad selgitatakse välja kokku 11 erinevas 

masinaklassis. Tänaseks 
on kirjas külalisvõistlejad 
Soomest ja Lätist. Lisaks 
rahvaspordi autodele on 
kohal ka erinevad võistlus-
sõidukid (driftiauto, bagid, 
ralliveoauto jne), mis 
päeva jooksul teevad rajal 
demosõite. Üritus on peal-
tvaatajatele tasuta ja põne-
vust jagub huvilistele kogu 
päevaks.“

Võistlussõitudega alus-
tatakse laupäeval 11:00. 
Parimatele pilootidele on  
auhindadeks suured karikad ja vahuveinid. 
Osalejatele pakume nagu tavaliselt rikkalik-
ku auhinnalauda, kus jagub auhindasid kii-
rematele ja kindlasti läheb võistlejate vahel 
jagamisele hinnalisi loosiauhindasid meie 
toetajatelt.

Võistlusele saab registreeruda alates 
28.08.2018 interneti aadressil  http://www.
autosport.ee/rallyreg.

Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt 
www.facebook.com/rahvasprint.

Foto: indrEk allik

SPOrdiKalender

FC Otepää esindusvõistkonna mängud II liigas toimuvad 
Tehvandi staadionil järgmiselt: 

13.09 kell 19.30 FC Otepää vs JK Tallinna Kalev III

FC Otepää U13 võistkonna mängud toimuvad 
Aedlinna jalgpalliväljakul järgmiselt:

16.09 kell 11.00 U13 FC Otepää vs JK Tallinna Kalev

Tartu Spordiselts Kalev 
kutsub kõiki koolinoori 

KERGEJÕUSTIKU 
trenni. 

Trennid toimuvad 
Tehvandi staadionil 

esmaspäeval ja 
kolmapäeval, 

kell 15.00 ja 15.45 ning 
laupäeval kell 11.00.

TULE JA LIITU 
VÕITJATEGA!

Täpsem info: Toomas 
Halliste (56621859).

Triatlon ümber Nõuni järve oli juubelilõhnaline

Ja võiks öelda, et mitte natuke, vaid päris 
palju. Ühele vahvale, peresõbralikule ja tore-
dale traditsioonilisele sündmusele on viis-
teist aastat täitsa hea iga. See ütlemata hea 
tunne, kui hakkavad saabuma autod, tõste-
takse maha lapsi, rattaid, beebikärusid, tervi-
tatakse juba kaugelt ning kõigil on suur rõõm 
taaskohtumisest. 

See, et 15 aastat tagasi Nõuni naisseltsi 
ja P-rühna poolt algatud koguperesündmus 
igal aastal ikka ja jälle toimub, on tõsiselt 
tore. Selle vahega, et lisaks meie lastele on 
võistlustulle astunud juba meie lapselapsed. 

Väga sportlikult tõestasid ennast til-
lu-duatloni rajal Gert, Laurits, Luukas, 
Emma Harriet, Simon, Stella, Mathias, 
Mihkel, Laura Lisette, Gretely, Jaan Holger, 
Renald, Tristan ja Linda. Triatloni raja 
läbisid kõige edukamalt Karl Martin Trumm, 
Helena Klamas, Rinaldo Teder, Egle Teder, 
Anar Laur, Kerli Rajaste. 

Võistlusprotokollist erinevatest vanuse-
gruppidest käivad läbi nimed Teder, Uibo, 
Narusk, Mägi, Laur, Vardja, seegi annab 
aimu järjepidevusest. Vapruse kiitus Viviani-
le ja Gretelyle, kes küll vaatamata vanusele 

ehk noorusele, startisid pikale võistlurajale. 
Aitäh sulle tore tulija, Paadi Pagar piruka-

te eest, tädi Pilvi ennastsalgava töö eest ratta-
vahetuspunktis, Ruta täpse ajavõtu eest ning 
Otepää vald toetuse eest. 

Vahvat sportlikku päeva jääb meenutama 
ühispilt, medal kaelas ning diplom. Nii nagu 
oli kuulda mõne vanaema, vanaisa suust: „Nii 

tore kogu pere koosolemine, lapsed erguta-
vad emmet, issit. Emme, issi ergutavad lapsi 
ja  vanaemad, vanaisad ergutavad kõiki.”

Kohtumiseni järgmisel aastal! Tore oli 
kuulda, et need lapsed, viisteist aastat tagasi 
sellel sündmusel  esmastartijad, lubasid järg-
misel aastal jõu ja nõuga abiks tulla.

Marika vikS

Otepää matkad

26. septembril kell 18.00 kõnnime Apteekrimäe metsarada-
del. Tähistame liikumisnädalat.

20. oktoobril on jalgrattamatk ümber Otepää. Siis laulame 
erinevates kohtades Otepää ja Pühajärve laule.

Mägede ja järvede matk

Nii sooja 1. septembrit ootasid kõik. Ka meie, kes sellel laupäeva 
õhtupoolikul olime võtnud sihiks jalgratastel matkata. 
Suund Vana-Otepääle üle Tammemäe ja sealt edasi Kintsli kõrtsi 
juurde. 

Tähelepanu saime nii meie, kui ka usinad talude juures toimeta-
jad. Nõuni ja Mõrtsuka järvest mööda tuhisedes jõudsime Päidla 
külla, mis teada juba viikingite ajast. Läbi Raiga mõnusat külateed 
pidi juba Otepää poole tagasi sõites, tegime peatuse Veske männi 
all ja laulsime Mihkel Veske üldtuntud laulu "Kas tunned maad..." 

Põnevust jagus Kastolatsi Musta Lätte allika juurde metsateed 
leides ning ka ümber laguneva Kastolatsi õigeusu kiriku uudistades. 

Edasi Kastolatsi teed pidi Otepääle ja nii see 30 km sõidetud saigi. 
Tänan matkajaid ja varsti sõidame jälle! 

EnE PrantS

Healing Rooms Euroopa 
palvetöö saadik 
Gordon van Veelen Otepääl

13. september
Otepää “Palverändur” 18:30 

(Pärna 15)

TERE TULEMAST!

Gordon van Veelen on Hollan-
dist pärit geoloog, teoloog ja 
piibliõpetaja.

2007. a pärast abikaasa sur-
ma, sai Gordon Jumalalt kutse 
rajada ja juhendada Healing 
Roomsi meeskondi mitmel pool 
maailmas.

Ta on aidanud usklikke valmistuda tervendus-
teenistuseks Lõuna-Ameerikas ja Ida-Euroopas 
(Serbias, Makedoonias, Rumeenias, Ukrainas, 
Lätis ja Eestis) ning Soomes. Gordoni õpetuse 
keskmes on ilmutus tervendusteenistusest. Ta 
julgustab kristlasi elama lähedases osaduses 
Jumalaga, kasvama pühitsuses ning teenima 
inimesi Püha Vaimu väes ja juhtimisel.
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ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Südamlik kaastunne lähedastele

ERNA LEEDO

surma puhul.

KÜ Kinger majanaabrid

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,

- erametsade haldamine ja järelvalve,
 - metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Teostame elektritöid. 520 50 16

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

Müüa kruusa, liiva mulda ja sep-
tiku kive. Tel. 50 64 084

Katuste pesu ja värvimine. Renni-
de puhastus. 5838 8994

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
T: 505 6107

Mobiilne liivaprits Otepääl ja 
lähiümbruses. 5533 918 Urmas

Otepää korstnapühkija Aivar 
Sapelkov 5662 8835. Olemas 8 
m katuseredel. Pakun tööd korst-
napühkija abilisele ja korstnapitside 
ladujale.

Võtan üürile või ostan korrali-
ku keskküttega 3-toalise korteri 
Otepääl suusastaadioni lähedal. 
Tel 5053095

Koristan kodumasinaid - vene- 
aegsed elektroonikad, magnet-
käiviteid ja automaatlüliteid, 
vaskkaableid, arvuteid, autoaku-
sid ja vanametalli. Tasuta, info 
56165551 Kuulutus ei aegu.

Ostan kuivi ahju küttepuid.
tel.5251936

Plaatimis- ja hüdroisolatsiooni-
tööd. MarWal OÜ 5205127
www.marwal.ee

Otsin rem.meest, kes värviks tu-
bade seinad Sihval.
Info:56-600738

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine, 

seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Südamlik kaastunne 
Rene perele kalli

ILMARI

kaotuse puhul.

Eike, Aarne, Laine

HARRI TRAKS 
25.09.1933 - 31.08.2018

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

Mälestame Äpsi talu perenaist 

ANTONINE ERIK`ut

Avaldame sügavat kaastunnet 
lahkunu abikaasale 

ja tütrele perega.

Mauri, Aili-Tõnu, Liivi-Karl

ILMAR PETERSON 
22.06.1934 - 04.09.2018

Mälestame 

PEETER MÄGI

Tunneme kaasa omastele.

Majarahvas Lille 1

Südamlik kaastunne omaaegsele 
Otepää abilinnapeale 
Jaak Uudmäele kalli 

EMA
lahkumise puhul

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame 

ILMAR PETERSONI

Siiras kaastunne Renele perega.

Ema, õed, vennad

Otepääl Valga mnt 1B
on avatud väike kirbuturg 

ja uued riided Poolast.
 Samas on meil müügil mees-
tele tööriided ja jalanõud ja 
kalamehed leiavad ka omale 

midagi.
Ootame Teid külla

E-R: 9-18
L-P: 10-16

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

MARE TOOVER (sünd VIKS)
17.09.1948 - 27.11.1993

Kallist õde mälestavad 
70. sünniaastapäeval

Helju ja Valve peredega

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

VIRVE UUDMÄE 
28.11.1927 - 30.08.2018

MIKHAIL BEK 
28.06.1940 - 04.09.2018

ERNA LEEDO 
17.05.1929 - 04.09.2018

ÜLO OLVET 
20.03.1933 - 04.09.2018

Otsime 
tootmistöötajaid

Töö: Puidutootmises laudade 
vastuvõtmine höövli või kile-
tusmasina taga ja kvaliteedi 
jälgimine. Talvisel perioodil 
ka briketi pressimine.

Nõuded: kohusetundlik. 
Oskad töötada meeskonnas. 
Suudad iga päev tööle tulla.

Ettevõte pakub: Lihtsat ja 
püsivat tööd − väljaõpe ko-
hapeal, erilist haridust ja eel-
nevat töökogemust pole vaja.

Tööaeg: E-R, 8-tunnised 
päevad. Ööd ja nädalavahe-
tus vaba.

Transport Valga-Sangas-
te-Valga.

Kontakt: tel 5620 3348, 
email: finlaid@finlaid.ee.

SOstame virnastatud 
võsa ja raiejäätmeid 

üle Lõuna-Eesti.

Lisaks oleme huvitatud 
saetööstuse jääkidest (pin-
nad, saepuru, höövlilaast, 

puukoor, klotsid).
Kontakt: transport@rein- 

saluauto.ee, 5128315.

- hooldajale Sangaste hooldekodus, 
töö vahetustega.

Info: 5182017, Ruth Muttik, 
e-post: ruth.muttik@hooldekodu.ee

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus pakub tööd

- hooldajale Hellenurme hooldekodus, 
töö vahetustega.

Info: 53401504, Soja Sipelgas, 
e-post: info@hooldekodu.ee

•   Elektritööd, kaablitööd, 
põrandakütte paigaldus, välis-
valgustus ja kilbitööd.
•   Elektripaigaldiste tehniline 
kontroll, kontrollmõõtmised 
ja dokumentatsioon.
•   Elektriprojektid, ekspertiisid, 
hindamised
•   Energiasüsteemide ehitus 
ja hooldus.
•   Käidukorraldus.
•   Materjalid, valgustid ja LED 
lahendused. 

TÖÖDELE ANNAME GARANTII.

TEL 520 50 16

70. sünniaastapäeval mälestavad

HANS TAMME
õed Helgi ja Tiiu ning 

nende lapsed peredega.

Isegi siis, kui tuled on kustunud
ja jäljed teel jahtunud,

jääb mälestus alles.

Täname südamest: 
Kaido Tamberg, Ivi Reigo, 

Valju Aloel, Jaan Uibo, 
Mati Pakler ja kindlasti Merle 
koos tema meeskonnaga, 
kes olid meile toeks kallist 

MIKHAIL BEK 
viimsele teekonnale saates 

ning tema mälestust 
kalliks pidasid.

Tuhat tänu Teile kõigile!
Perekond Bek

PALVERÄNDURI KASUTATUD KAUBAD
Pärna 15, Otepää

AVATUD:
N-R 12-16

L 10-13
TULE LEIA OMALE PÕNEVAID ASJU SOODSA HINNAGA! 

Iga päev lisame uut kaupa!
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