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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää valla aasta isa on Priit Areng
10. novembril toimus Puka Kultuu-
rimajas meeleolukas valla aasta isa 
tunnustamisüritus. Otepää valla aasta 
isaks sai Sangaste piirkonnast pärit 
kahe lapse isa Priit Areng.

Aasta isa nimetusele esitati tänavu 
kolm nominenti – Priit Areng, Janek 
Sakkis ja Kajar Tilga. Aasta isa valis 
Otepää vallavolikogu kultuurikomisjo-
ni juurde moodustatud töörühm, kuhu 
kuuluvad Otepää Naisseltsi ja Otepää 
valla esindajad. 

Puka Kultuurimaja oli isade- 
päeva-eelsel laupäeval sõna otseses 
mõttes lipsusid täis – neid võis leida 
laudadelt ja saalikaunistustest. Lip-
susõlme sidumist sai igaüks vabalt 
proovida. Meeleolukal kontserdil 
räägiti ja lauldi isadest ning küsiti küsi-
musi isade ja isaduse kohta. Lastele 
ja isadele esinesid Puka meesansam-
bel ja Puka naisansambel (juhendaja 
Evald Raidmaa), Puka laste showtant-
surühm Dream Ewely Oja juhenda-
misel, Puka Keskkooli I-II klassi laste 
ansambel, mudilaskoor ja solistid Sille 
Lõõndre juhendamise ning väikesed 
rahvatantsijad Eva Kose juhendami-
sel. Diskoripuldis tegi heli ja valgust 
Puka helindusringi juhendaja Märt 
Mõttus koos oma meeskonnaga. 
Õhtut juhtis Puka Keskkooli II klassi 
õpilane Elisabeth Härm. 

Aasta isasid tänasid ja tunnustasid 
Otepää abivallavanem Kajar Lepik 
ja Otepää Naisseltsi esinaine Ene 
Raudsepp. Priit Arengule tuli aasta 
isa tiitel toreda üllatusena. Aasta isa 
Priit Areng sai valla tänukirja ning 
Ave Kruusmaa poolt loodud aasta 
isa meene „Päikeseratas“. Aasta isa 
nominendid said samuti valla tänukir-
jad ning Ave Kruusmaa valmistatud 
kruusid. 

Aasta isa tunnustamisürituse kor-
raldas Otepää Kultuurikeskused ja 
Puka Kultuurimaja, aasta isa kontser-
di lavastas ja seadis Otepää Kultuuri-
keskused loomejuht Merilin Kirbits. 

Otepää võõrustab 2022. aastal laskesuusatamise MK-etappi 

Rahvusvaheline Laskesuusatami-
se Liit IBU otsustas, et 2022. aasta 
märtsis toimub Otepääl laskesuusata-
mise maailmakarikaetapp.

Pikaaegne Otepää võistluste pea-
korraldaja Aivar Nigol on õnnelik: 
"See eesmärk, mis me erinevate 
võistluste korraldamisega püstitasi-
me, on lõpuks täidetud. Sellel teel 
on olnud palju kordaminekuid alates 
esimesest suurvõistlusest Otepääl 
2007. aastal kuni sellel aastal toi-
munud noorte ja juunioride MM-ni 
välja. Kõik need varasemalt korralda-
tud võistlused on olnud ettevalmistav 
etapp selleks, et MK meieni jõuaks. 
Mul on äärmiselt hea meel, et meil on 

Uhke peolaua kattis Otepää Naisselts, 
toetas Otepää vald. 

Otepää valla aasta isa 
Priit Areng

Aasta isa on pärit Sangaste külast 
ning tal on kaks last. Ehitajana töötav 
Priit on oma laste sõnul kõige parem 
isa, keda iial tahta. Ta on töökas ja 
tubli, käib oma perega matkarada-
del ning jagab meeleldi oma tarkust. 
Ta on nii tark, et oskab igasugustest 
teemadest rääkida erinevaid huvita-
vaid jutte. Tema ideed ja lood jäävad 
lastele alatiseks meelde ning tema 
tarkus hakkab neilegi külge. Aasta isal 
on kuldsed käed – ta võib igast pise-
mast puidutükist meisterdada suure 
sauna, maja või mõne muu ilusa ning 
vastupidava eseme või ehitise. Samuti 
on ta ka osav köögis. Tema söögid on 
alati imehead... isegi koogid, ju on see 
oskus pärit ema käest!

Oma olemuselt on aasta isa laste 
sõnul heasüdamlik, sõbralik ning 
rahulik. Ta ei tee kärbselegi liiga. 
Hoiab enda lähedasi ning soovib 
kõigile alati kõige paremat. Lapsed 
ütlevad, et ta on nende pere lõvi, aga 
lõvi, kes ei tee haiget teistele. Ta on 
hea kuulaja ja soovitaja. Tema peale 
saab alati loota. 

Lapsed pole kordagi näinud, et ta 
annaks alla või, et ta enam ei jaksa. 
Alati ta astub reipal sammul edasi, 
isegi kui pole tema päev või, kui 
midagi on halvasti läinud, annab 
endast kõik, et saaks saavutada per-
fektsuse. Isa soovitused on alati nii 
õiged ja täpsed ning alati teab vastust 
mõnele murele. 

Otepää valla aasta isa 
nominent Janek Sakkis

Aasta isa nominent tuleb Otepää 
linnast ja tal on kolm last. Janek 
töötab ELH Palkehitused OÜ tegev-

juhina. Janek on isa, kellele 
on väga olulised pereväär-
tused. Ta on vahva isa oma 
kolmele lapsele, tore abi-
kaasa, poeg, vend, väimees, 
naaber, tööandja ... jne. Ta 
on see inimene, kellelt abi 
küsides saab alati stoilise 
rahuga vastuseks „Ja, ikka 
saab!“ 

Sel aastal „Teeme ära“ 
talgute raames oli Nõuni 
elanike soov noortega 
kaupluse juurde paigalda-
da Otepää kihelkonnavär-
vides postkast-kuulutuse-
tahvel. Jälle oli Janek see, 
kes appi tuli ja lauamater-
jaliga toetas ja paigaldas. 
Mõni aasta tagasi, kui oli 
jälle noortel plaan „Teeme 
ära!“ raames veidi „vuntsi-
da“ Nõunis majadevahelist 
mänguväljakut, tuli Janek koos mõne 
teise isaga appi ning aitas meisterdada 
uue vahva liivakasti. 

Nõuni elanikud leiavad, et Janek on 
alati valmis rahaliselt toetama, on see 
siis lastele või eakatele korraldatud 
sündmus Nõunis. 

Otepää valla aasta isa 
nominent Kajar Tilga

Aasta isa nominent Kajar Tilga on 
pärit Pukast ja tal on kolm juba täis-
kasvanud last. Kajar on küttepuu-
de tootmisega tegeleva OÜ Driblet 
omanik. 

Puka elanike sõnul on Kajar suu-
repärane abikaasa ning isa kolmele 
tublile lapsele. Tütar Kaari õpib Tartu 
Ülikoolis arstiteaduskonnas 6. kur-
susel. Tütar Kertu õpib Tartu Ter-
vishoiukõrgkoolis, mille lõpetab 2019. 
a veebruarikuus. Tütar Kaari on lõpe-
tanud keskkooli kuldmedaliga ning 
tütar Kertu hõbemedaliga. Mõlemad 
tütred töötavad õpingute kõrvalt. 

9. novembril toimus hotellis Karupesa tra-
ditsiooniline valla jõustruktuuride esin-
dajate tunnustamisüritus ning politsei ja 
piirivalve 100.aastapäeva tähistamine.

Pidulikule koosviibimisele olid kutsu-
tud Otepää valla politseinikud, abipolit-
seinikud, kaitseliitlased ja päästetöötajad. 
Jõustruktuuride esindajaid tänasid ja tun-
nustasid Otepää vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tam-
berg. Traditsioon tunnustada kohalikke tur-
valisuse eest seisjaid algas juba 20 aastat 
tagasi, see on Otepää vallas olnud au sees 
siiamaani.

Volikogu esimees Jaanus Barkala ja val-
lavanem Kaido Tamberg rõhutasid oma 
tervituskõnes vabatahtliku töö tähtsust 
kogukonna turvamisel ja tänasid jõustruk-
tuuride esindajaid hea koostöö eest.

Valla tänukirja pälvisid abipolitseinikud 
Rita Pärnik, Kersti Tamm, Urmas Kuldmaa, 
Marjana Lehepuu, Riho Karu ja Madis 
Mõistus, PPA Lõuna  prefektuur Kagu PJ 
juht Helmer Hallik, PPA Lõuna prefektuur 
Kagu PJ Valga menetlusgrupi uurija Tiiu 
Kannes ja PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ 
Valga piirkonnagrupp piirkonnapolitseinik 
Sander Karu. 

Jõustruktuuride tänuürituse korraldab 
Otepää vallavolikogu õigus- ja korrakait-
sekomisjon. 

Monika otrokova

Otepää vald tähistas 
politsei ja piirivalve 
100. aastapäeva

TÄHELEPANU!
05. detsembril 
kell 10.00-13.00 

toimub Otepää politseimajas 
relvalubade ja ID-kaartide 

väljastamine ning on võimalik 
taotleda relvaluba ja ID-kaarti.

Täiendav info telefonil 766 6287.

Poeg Karel on Eestis üks perspektiivi-
kamaid kümnevõistlejaid. Ta on esin-
danud Eestit rahvusvahelistel võistlus-
tel, viimati võistles käesoleval aastal 
EM-il Berliinis. Alates augustist õpib 
ja treenib Karel USA-s. 

Kajar on ehitanud vanast majast 
oma kätega perele kauni kodu ning 
rajanud pilkupüüdva koduaia. Endine 
Puka vald on esitanud nende kodu 
Kauni Kodu konkursile.

Kajar tegeleb aktiivselt spordiga. 
Kuigi tema töö on füüsiliselt raske, 
võib teda pea igal õhtul kohata jooksu-
rajal. Juba aastaid võtab ta osa Eestis 
toimuvatest erinevatest jooksusarja-
dest. Koos isaga võib näha jooksurajal 
ka tema vanemat tütar Kaarit. 

Kajar on olnud heaks sponsoriks 
vallas toimuvatel sündmustel.

tekst ja foto: 
Monika otrokova

Eestis olemas A-litsentsiga keskus, mis 
annab suurepärased võimalused tree-
nimiseks ja võistlemiseks. Ma tänan 

kõiki toetajaid, partnereid ja võistluste 
korraldusmeeskonda, kelle panus on 
meid täna siia toonud," lausus Nigol.

Monika otrokova
Foto: Hendrik osula

Otepää valla aasta isa 
Priit Areng.

OTEPÄÄ TALVE-
TURG KUTSUB!

22. detsembril kell 11.00-14.00 toi-
mub traditsiooniline talveturg Otepää 
keskväljakul. Turul pakutakse kaupa, 
mis valminud hoole ja armastusega 
tublidelt tegijatelt. Müügil soolast ja 
magusat suupoolist; puutööd, ke-
raamikat, Nuustaku seebid ja palju 
muud. 

Talveturu külastajaid ootab Otepää 
Naisseltsi poolt valmistatud kuum 
supp. Kavas mitmed üllatused!

NB! Kaupleja – ehi ennast ja oma 
telk jõulupäraselt! Parimatele kostüü-
midele ja telkidele auhinnad!

Kingi endale ja oma perele mõ-
nus laupäev: tule lustima, ostma 
või müüma. 

Registreeri ennast: tel. 5615 3357 
(Ene Raudsepp).

ilusat jõuluootust soovides
otepää naisselts



22. november  20182

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 6. detsembril.

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

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

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

Otepää Vallavalitsuse istungil

07.11.2018
n	 Määrati Sihva asuva Ala-Ruusa katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 1006440, katastritunnus 

63601:002:1592, pindala 12,8 ha, sihtotstarve maatulun-

dusmaa) ja Väike-Ruusa katastriüksuse (kinnistu registri-

osa nr 705640, katastritunnus 63601:002:1400, pindala 

4,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise 

tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n	 Anti Taivo Rebasele projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Pihlaka tn 7 kinnistul elamu 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Määrati sotsiaaltranspordi teenuse kulude katmi-

seks sotsiaalteenuse toetus kahele isikule.
n	 Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 

139,52 eurot.
n	 Lõpetati ühe isikuga sõlmitud sotsiaaleluruumi 

üürileping poolte kokkuleppel 25. oktoobril 2018. a.
n	 Anti Astrid Tedrele tasu eest üürile Otepää vallasi-

seses linnas Lipuväljak 20 asuva korterelamu korter nr 8, 

suurusega 45,80 m2.
n	 Anti otsustuskorras ajavahemikuks 1. jaanuar - 31. 

detsember 2019. a OTEPÄÄ NAISSELTSI (registrikood 

80037572, aadress J. Hurda tn 5a, Otepää vallasisene 

linn, Otepää vald) tasuta kasutusse kultuuriliste ja huvia-

ladega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää valla-

siseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone III korruse 

ruum nr 321.
n	 Eraldati reservfondist 2980 eurot eelarvereale 

„03100 Korrakaitse“ kahe valvekaamera väljavahetamise 

kulude katmiseks.
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Viivika Eljand-Kärp (Otikese rühma vanema-

te esindaja); 1.2 Vello Iir (Pähklipureja rühma vanemate 

esindaja); 1.3 Janek Moros (Maru-Müra rühma vanema-

te esindaja); 1.4 Merlin Müür (Krõlli rühma vanemate 

esindaja); 1.5 Grete-Ann Tadolder-Saar (Mesimummi 

rühma vanemate esindaja); 1.6 Leana Raev (Otepää Las-

teaia töötajate esindaja); 1.7 Maarja Raud (Lepatriinu 

rühma vanemate esindaja); 1.8 Raido Rõivas (Mürakaru-

de rühma vanemate esindaja); 1.9 Anette Kikkas (Saja-

jalgse rühma vanemate esindaja); 1.10 Maarika Tamm  

(Kaisukarude rühma vanemate esindaja); 1.11 Marika 

Viks (Otepää Vallavolikogu esindaja).
n	 Arvati Heikki Kadaja Puka Keskkooli rekonstruee-

rimise projektilahenduse suhtes ettepanekute tegemiseks 

moodustatud vallavalitsuse komisjoni koosseisust välja.
n	 Lõpetati Pühajärve külas asuva Neitsijärve võõras-

temaja katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.

14.11.2018
n	 Anti Ainar Kukele projekteerimistingimused 

Mägestiku külas Varjumetsa kinnistul kaarhalli ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti Otepää külas Kaarna järv kinnistul asuvale 

ehitisele (ujumiskai) kasutusluba.
n	 Anti Keskkonnaametile nõusolek Herko Suntsile 

vee erikasutusloa väljastamiseks Kastolatsi külas asuval 

Veski-Uandi kinnistul Kastolatsi oja paisutamiseks.
n	 Anti Keskkonnaametile nõusolek Marguse Vara 

OÜ-le vee erikasutusloa väljastamiseks Nüpli külas 

asuval Marguse õppe-puhkebaas kinnistul ja Marguse 

kinnistul Marguse oja paisutamiseks.
n	 Võeti vastu ja suunata avalikule väljapaneku-

le Vidrike külas asuvate Metsanurga, Nõlva ja Veere 

katastriüksuste detailplaneering.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrata tervisetoetus ühele isikule summas 65 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra ühele 

isikule summas 70 eurot.
n	 Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
n	 Anti HK hooldus OÜ-le (registrikood 12098814, 

asukoht Kopli tn 8-18, Otepää vallasisene linn, Otepää 

vald) taksoveoluba taksoveo korraldamiseks Otepää 

vallas.
n	 Anda HK hooldus OÜ-le (registrikood 12098814, 

asukoht Kopli tn 8-18, Otepää vallasisene linn, Otepää 

vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki Renault Trafic (riiklik 

AMETLIK INFO

Inimesed, kel on käimist Otepää kalmistutel või 
siis lihtsalt neist möödasõitnud, on kurtnud nende 
rahulate halva heakorra üle. Prügikonteinerid on 
täis, lehehunnikud maas jne. Oma pahameelt väl-
jendatakse vahel ka vallale. Annan siin ülevaate, 
mis ja kuidas asjad nende kahe Otepää rahulaga 
on ning kuidas ehk peaks (võiks) olema. 

Mõlemad kalmistud kuuluvad EELK Otepää 
Maarja kogudusele, kes korraldab siis ka nende 
hooldamist ja heakorda. Vald on siiani toetanud 
kogudust 1500 euroga kuus, mille eest siis kogudus 
on kohustatud kõik vastavad tööd ära tegema ja 
kalmistud korras hoidma. Praegune vallavalitsus 
aga on juba pikemat aega rahulolematu heakorra 
seisuga kalmistutel. Oleme korraldanud koosole-
kuid ja pärinud koguduse juhilt aru halva heakorra 
põhjuste kohta. Vald on olnud sunnitud korralda-
ma vahel ka liivavedu kalmistutele omal kulul, sest 
kogudus pole seda teinud jne. Samuti tasub vald 
kõik prügiveo kulud, kuigi nii liiv kui ka prügi peaks 
olema toetuse saaja kohustuseks. Ehk siis oleme 
olukorras, kus toetust maksame, aga tehtavaga pole 
rahul ei vallavalitsus ega rahvas. Kogudusest öeldi, 
et heakorra korraldamine ongi kallis ja valla prae-
gusest toetusest ei piisa heaks tulemuseks.

Pakkusime, et vald võtab heakorra korraldamise 
ja muud kulud kõik otse enda kanda, kui kogudus 
surnuaiad meile kasutusse annab. See tähendaks, 
et teeme kõik vajalikud tööd ja vastutame ka ise, 
aga rahalist toetust enam kogudusele kalmistute 
eest ei maksa. Sellega oldi alul nõus, kuid hiljem 
keelduti. Ehk siis vallal sai nokk kinni ja saba lahti 
… kui maksame toetust, siis sellest ei piisa kvali-
teetseks tööks, aga kui ise tahame kalli töö ära 
teha, siis ei tohi?!

Kavatseme korraldada veel ühe kokkusaamine 
koguduse nõukogu juhatusega, et leida olukorra-

Asjalood Otepää kalmistutega

le mingigi lahendus. On variant, et vald maksab 
toetust edasi ja paneme koos täpselt lepingus-
se kirja, mis siis konkreetselt selle eest ja kuidas 
tehtud peab saama. Teise variandina on pakkumi-
ne, et võtame asjad ise teha, kui kogudus rahulad 
valla hooldada annab. Kolmas variant oleks, et 
kogudus tegeleb oma kalmistutega ise edasi, aga 
toetusi vald enam ei maksa. 

Vald ei saa kedagi sundida kogudusele kuulu-
vatel surnuaedadel tööd paremini või halvemini 
tegema. Valla huvi on, et tema kodanikud oma 
kadunukeste haudu hooldada saaks ning surnuaiad 
korras oleks. Soovime kogudusega kokku leppida 
nii, et meie inimesed rahul oleks ja kogudus liiga 
ei saaks. 

Kuidas on mujal? 
Valla teistele kogudustele kuuluvatel surnuaeda-
del on ametis valla palgatud surnuaiavahid ja vald 
katab ka muud kulud ise. Kogudused andsid sur-
nuaiad vallale tasuta kasutada.

Mida ise ära teha saaks? 
Tõsi on, et ka kalmistu kasutajatest mõni topib 
konteinerisse oksi ja lehti, kuigi see vaid küünalde 
ja olmeprahi jaoks on mõeldud. Mõni toob autoga 
oma vana kola surnuaia konteinerisse ja laseb siis 
argpüksina peale sattunute eest jalga. Eks nii siis 
tekivad need ummistunud konteinerid ja kolekord, 
kui ise nii teeme. Kutsun üles oma kodukohas hoo-
livamalt käituma, sest see on ju nii Sinu, kui ka 
Minu asi.

Ehk siis selline lugu meie surnuaedadel 
praegu… Kes peab iseennast väärikal moel vää-
rikaks inimeseks, peaks ka oma kaaskondseid ja 
oma kodukohta väärikalt kohtlema. Edu ja enam 
ühtehoidu meile kõigile!

vallavanem kaido taMberg

registreerimismärk 505MJT) kasutamiseks taksoveol.
n	 Anti Helle Kuldmaale sõidukijuhi teenindajakaart 

töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
n	 Sõlmiti Tartu Vanglaga (registrikood 70006056, 

aadress Turu tn 56 Tartu linn) Otepää vallasiseses linnas 

Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruumi nr 

317 (kogupindala 11,9 m²) kasutusse andmiseks alates 1. 

jaanuarist 2018. a tähtajaline, 5 aastat kestev tasuline äri-

ruumi üürileping.

AMETLIK INFO

Teated 

Sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk on puhkusel 
28.11.2018 – 14.12.2018 (kaasa arvatud). 

Sotsiaaltööküsimustes asendab Kersti Tamm 
Otepääl (tel 76 64 827) ning elukoha registreerimi-
se ja perekonnaseisuküsimustes Kristi Mitt (tel 76 
64 804) ja Kristina Reigo (tel 76 64 805) Otepääl.

Otepää valla arengukava avalikku välja-
panekut pikendati 30. novembrini 2018

Arengukavaga saab tutvuda Otepää Vallava-
litsuses ja Otepää valla veebilehel: 
www.otepaa.ee.

Ettepanekuid arengukavale ootame kuni 
30.11.2018 e-postile: vald@otepaa.ee.

Elva Tarbijate Ühistu sulgeb uue aasta esimesel 
nädalal kauplused Annikorus, Nõunis ja Hellenur-
mes, kuna pikka aega toimetulekupiiril tegutsenud 
kaupluste kahjumid on viimase kahe aastaga mit-
mekordistunud. Kokku on kolme kaupluse kahjum 
viimaste aastate jooksul ulatunud üle 100 000 euro.

Elva Tarbijate Ühistu juhi Hando Ivaski sõnul on 
ühistu hoidnud kõnealuseid kaupluseid aastaid 
avatuna nende kahjumitest hoolimata, kuid paari 
viimase aastaga on kahjumid kasvanud sedavõrd 
suureks, et neid ei ole võimalik enam teiste kaup-
luste kasumi arvelt katta. „Kaupluse sulgemine on 
iga kaupmehe jaoks kõigist halbadest valikutest 
viimane, kuid samas ei tohi me unustada ühistu 
teisi kauplusi, kuhu tuleb investeerida, et need 
jätkusuutlikult tegutseksid,“ ütles Ivask. Annikoru, 
Nõuni ja Hellenurme kaupluste külastatavus on 
Ivaski sõnul viimaste aastatega vähenenud ning 
seda on võimendanud klientide ostuharjumuste 
muutumine.

Ühistu on alustanud läbirääkimisi kohaliku oma-
valitsuse esindajatega, et anda kaupluste ruumid 
soodustingimustel kasutamiseks kohalikule ko-
gukonnale soovi korral kauplusega jätkamiseks.

Elva Tarbijate Ühistul on kokku ligi 13 000 liiget 
ehk klientomaniku ning ühistu tegutseb tänase 
seisuga 22 kauplusega Tartumaal ja Valgamaal.

Lisainfo: Elva Tarbijate Ühistu, elvaty@elvaty.ee
Arula küla üldkoosolek

1. detsembril 2018. a kell 15.00 on oodatud kõik 
vähemalt 16-aastased külaelanikud, kes elavad ala-
liselt Arula külas või omavad Arulas hoonestatud 
kinnisvara, üldkoosolekule Lutsu talus Arula külas.

Kavas on:
1. Tagasivaade tehtule.
2. Külavanema valimine.
3. Arula esmamainimise 600. aastapäeva tähis-
tamisest.
Vajadusel info 5150092.

Vaata ka: https://www.ri igiteataja.ee/ak-
t/404092018004&LeiaKehtiv

Pühajärve Põhikool 
vajab

eesti keele ja kirjanduse õpetajat 
(lapsehoolduspuhkuse ajaks) 12 tundi nädalas.

Oled sobiv kandidaat kui sul on kvalifikatsiooni- 
nõuetele vastav haridus või õpid vastaval erialal.

Tööle asumise aeg on 07.01.2019. a.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumenti-

de koopiad esitada 30. novembriks 2018 
aadressil Sihva, Otepää vald, 67301 Valgamaa 
või e-postiga: kool@pyhajarve.edu.ee.

Info telefonil 5076 285 (direktor) või 7668 555.

Otepää Teateri 61. sünnipäeva 
ja Kalju Ruuveni 99. sünniaastapäeva

tähistamise koosviibimine 

30.novembril kell 19.00 
Otepää Kultuurikeskuses. 

Korrastame ajaloostende.
Ene Prants 517 6599

Head ettevõtjad ja 
ürituste korraldajad!

Talveürituste vaheleht ilmub 20. detsembril 
Otepää Teatajas. 

Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korral-
dajatelt oma talviste ürituste kava 14. detsemb- 
riks 2018 e-posti aadressile: monika@otepaa.
ee ja koopia teataja@otepaa.ee.

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma tal-
vistest üritustest või teenustest. Vahelehes on 
tutvustava artikli avaldamine tasuta. Laekunud 
talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee.

Nõuni kauplus lõpetab töö

Meeldetuletus toiduabist 

EL toiduabi saab kätte Toidupangast (Lembitu tn 
2, Valga linn, Valga vald) veel 27.11.18, 4.12.18 ja 
11.12.2018 kell 12.00 – 15.00 (NB! Tegemist on tei-
sipäevadega, mitte neljapäevadega, nagu varem). 

Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kaks 
tugevat kotti.  

Kui toiduabile õigustatud isikul ei ole võimalik 
ise pakile järgi minna, siis palun pöörduge sot-
siaalteenistuse poole abi saamiseks.

Puka Keskkool 

ootab oma sõbralikku perre 

klassiõpetajat 
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja 

asendamine).

Edukas kandidaat soovib töötada väikeses arene-
vas maakoolis, omab nõutavat kvalifikatsiooni, on 
rõõmsameelne ja teotahteline.

Tööle saab asuda 2. jaanuaril 2019.
Sooviavaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad doku-
mendid saata 30. novembriks e-postiga 
kool@puka.edu.ee või aadressile Kooli 3, Puka 
67217, Otepää vald Valgamaa.

LEIVATEGEMISE ÕPITUBA

Kolmapäeval, 5. detsembril kell 10-13 
korraldab MTÜ Otepää 

Kinnaspunkt leivategemise 
ÕPITOA

Kinnaspunkti ruumides vallavalitsuse 

keldrikorrusel. 
Õpetusi ja kogemusi jagavad 
Asta Prääts, Kristiina Täär, 

Tuuli Kotka, Jaanika Mölder.
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Otepää vald ootab uusi vallakodanikke

Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 7. novembril 2018. a korraldusega nr 2-3/535 lõpetada Neitsijärve võõ-
rastemaja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Detailplaneering algatati Otepää Vallavalit-
suse 25. mai 2016. a korraldusega nr 2-4-254. Sama korraldusega jäeti algatamata ka keskkonnamõ-
ju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi Freile OÜ. 
Planeeritav ala asus Pühajärve külas ja hõlmab Neitsijärve võõrastemaja katastriüksust (katastri-
tunnus 63601:001:0940, pindala 16 336 m², maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaa). Detailpla-
neeringu eesmärk oli selgitada välja võimalused külalistemaja rekonstrueerimiseks ja laiendami-
seks ning kolme puhkemaja ja neid teenindava parkla ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei olnud 
kavas muuta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. PlanS § 129 lg 1 p 2 kohaselt võib 
detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu 
koostamise lõpetamiseks. Freile OÜ esitas 30. oktoobril 2018. a avalduse Neitsijärve võõrastema-
ja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna arendusplaanid on muutunud. 

Täiendav info: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820 või 
53071297.

Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu 
menetlustähtaja pikendamine

Planeerimisseaduse § 139 lg 2 kohaselt tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata 
jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Haldusme-
netluse seaduse § 41 kohaselt peab haldusorgan viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või 
toimingu sooritamise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse, 
kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada ettenähtud tähtaja jooksul. OÜ 
Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas esitas 14. septembril 2018. a, et võttes arvesse tänaseni tehtud aja- 
ja ressursimahukat tööd planeeringu kehtestamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamisel, oleks 
menetluse lõpetamine kolmeaastase tähtaja saabumisel ebamõistlik ja ebaõiglane huvitatud isiku 
suhtes. Huvitatud isik kinnitas, et teevad omalt poolt kõik vajalikud jõupingutused, et detailplanee-
ring saaks võimalikult kiiresti kehtestatud ning avaldasid arvamust, et nende arvates on põhjenda-
tud menetluse tähtaja pikendamine. Otepää Vallavalitsus arutas 29. oktoobril toimunud istungil 
menetlustähtaja pikendamist ning jõudis seisukohale, et menetlustähtaja pikendamine on huvitatud 
isiku 14. septembri 2018. a kirjas toodud info kohaselt põhjendatud. Haldusmenetluse seaduse § 41 
kohaselt pikendas Otepää Vallavalitsus menetlustähtaega ühe aasta võrra (eeldatav aeg planeerin-
gu kehtestamiseks jätkamise korral). 

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

Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine 
ja avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus võttis 14. novembril 2018.a korraldusega nr 2-3/540 vastu ja suunas avaliku-
le väljapanekule Vidrike külas asuvate Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplanee-

DETAILPLANEERINGUD

Tähelepanu Puka ja Komsi 
elanikud!

Alates 1.jaanuarist 2019 muudetakse ühis-
veevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse
hindasid. 

Alates 01.01. 2019 a on määratud Puka 
aleviku ja Komsi küla reoveekogumisalal 
veeteenuse hinnaks 1,12 eurot/m³ (0,927 
eurot/m³ ilma käibemaksuta) ja reovee tee-
nuse hinnaks 1,93 eurot/m³ (1,607 eurot/
m³ ilma käibemaksuta) 

NB! Veenäidud palun esitada 31. det-
sembri 2018 seisuga!

oÜ Puka vesi 

Otepää vald viib 26. novembrist 31. detsembrini 
2018 läbi vallaelanikuks registreerimise kampaaniat. 
Kampaania raames loositakse sel perioodil sissekir-
jutanute vahel välja 1000 eurot ning valla ettevõtjate 
poolt välja pandud eriauhindu. 

Omavalitsuse suurimaks tuluallikaks on üksikisiku 
tulumaks, sellest pakutakse teenuseid kõigile val-
laelanikele. Suurem maksulaekumine aitab vallal 
teha rohkem investeeringuid elukeskkonna paran-
damiseks, seda kasutatakse teede ja tänavate korras-
hoiuks, haridusasutuste ja koolide ülevalpidamiseks, 
lumetõrjeks, jne. 

Kampaania keskendub eelkõige neile inimestele, 
kes elavad Otepääl, kuid pole veel vallakodanikud. 
Sissekirjutus on oluline, kuna täpne ülevaade elani-
kest aitab omavalitsusel paremini elukorraldust pla-
neerida.

Loosimisel osalevad vaid need kampaania vältel 
(26.11-31.12.2018) registreerunud, kes on 31. det-
sembri 2018 seisuga Otepää valla kodanikud. Ühise-
lukohateate esitanud inimeste puhul osaleb iga pere-
liige kampaanias eraldi. Kampaanias ei saa osaleda 
inimesed, kes Otepää valla elanike hulgast viimase 
kahe kuu jooksul lahkuvad ja siis uuesti Otepää 
valda sisse registreeruvad. Loosimine toimub uue 
aasta jaanuarikuus. Kõik, kes sel perioodil sisse 
registreerivad, saavad tasuta otepäälase kaardi. 

15. novembri 2018 seisuga oli Otepää vallas 6554 
elanikku. 

Lisainfo sisseregistreerimise kohta:
Kristina Reigo: 7664 805, www.otepaa.ee 

Valla ettevõtjate poolt välja pandud 
loosiauhinnad

ringu. Planeeritav ala asub Vidrike külas ning hõlmab Metsanurga katastriüksust (katastritunnus 
63601:003:0183), Nõlva katastriüksust (katastritunnus 63601:003:0184) ja Veere katastriüksust 
(katastritunnus 63601:003:0177). Planeeritava ala pindala on kokku 110 513 m². Planeeringualal 
kehtib Otepää Vallavolikogu 17. juuni 2010. a otsusega nr 1-4-41 kehtestatud Kantso I kinnistu 
detailplaneering. Kantso I kinnistu detailplaneering on kehtestatud suuremal maa-alal. PlanS § 
140 lõike 7 alusel tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav 
detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõue-
test. PlanS § 140 lõike 8 alusel muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala 
kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kantso I 
kinnistu detailplaneeringus määratud hoonestusalade muutmine Metsanurga, Nõlva ja Veere 
katastriüksustel. Olemasolevate kruntide piire ega sihtotstarbeid ei muudeta. Kruntidele on lubatud 
ehitada 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 480 m², millest suurima hoone ehitisealune pindala võib 
olla kuni 200 m². Hoonestusalad on planeeritud võimalikult suured, ent kõiki olulisi maastikukom-
ponente arvestavad. Arvestatud on vaadete ning loodusväärtuste säilitamise ning parima võimali-
ku hoonestusstruktuuri potentsiaaliga. Hoonete suurim maapealsete korruste arv on 2, lubatud on 
ka üks maa-alune korrus. Hoonete kõrgus on kuni 9 meetrit ja hoonete katusekalle 15-50 kraadi. 
Hoonete välisviimistluses on lubatud kasutada puitu, kivi, klaasi ja krohvi. Krundi piirile on lubatud 
rajada kuni 1,2 m kõrgune läbipaistev puitpiire või hekk. Piirdeid ja hekki ei ole lubatud rajada tee-
kaitsevööndisse. Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise 
ettepanekut. Detailplaneering on koostatud koostöös Maanteeameti Lõuna regiooni ja Päästeame-
ti Lõuna päästekeskusega.

Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala kinnistute omanikud ja planeerita-
va alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga, Eesti Lairiba 
Arenduse Sihtasutusega ja Telia Eesti AS-ga. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutus-
aktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised ning ala heakorrastatakse, samuti suureneb eeldatavalt 
valla elamufond.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6. - 20. detsember 2018. a Otepää Vallavalitsuses 
ning valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada 
detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil 
Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 20. detsember 2018. a. Kor-
raldusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris ja tööajal Otepää Vallavalitsuses. 

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

Sepa katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 
tulemused

Otepää Vallavalitsus kutsus asjast huvitatud isikuid osalema Sepa katastriüksuse detailplaneeringu 
lahendust tutvustaval avalikul arutelul, mis toimus 15. novembril 2018.a algusega kell 16.00 Otepää 
Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, II korrus). Detailplaneering on algatatud Otepää Val-
lavalitsuse 11. juuli 2018. a korraldusega nr 2-3/324 ja eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muut-
mine Sepa katastriüksusel. Soov on määrata ehitusõigus hotell-spa ehitamiseks ja lahendada teh-
novõrgud.
Detailplaneeringu materjalidega oli võimalik tutvuda valla veebilehel. Arutelul tutvustas planeerija 

detailplaneeringu lahendust ning vastas huviliste küsimustele koos vallavalitsuse esindajatega. Põhi-
teemadeks arutelul olid hoone max kõrgus, vee- ja kanalisatsioonitrasside paiknemine, sademevesi. 

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

Pühapäeval, 9.12.2018 
algusega kell 12.00 

toimub Sangaste Seltsimajas 

eakate jõulupidu. 

Esinejaks ansambel 
„Lihtsad poisid“. 
Pileti hind 15 eurot. 

Etteregistreerimine kuni 5.12.2018 
telefonil 56 56 64 52 (Vaike Tuisk). 

Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. 
aastast rajama hakata kiire interneti võrku 
ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 
200 000 kodusse, kus täna puudub kva-
liteetne internet. Selleks, et oma plaane 
täpsemini koostada ja et kiire internet tuua 
nende inimesteni, kes seda kõige rohkem 
vajavad, kogume sooviavaldusi, mis ai-
taksid meil võrgu rajamise plaane teha. 
Kogusime sooviavaldusi tänavu suvel ning 
avasime sooviavalduste kogumise uuesti 
pärast seda, kui Tehnilise Järelevalve Amet 
kuulutas Elektrilevi eelmisel nädalal „viima-
se miili“ konkursi võitjaks. 

Peamiselt kogume sooviavaldusi inter-
neti teel aadressil https://www.elektrilevi.
ee/kiireinternet. Et avaldusi saaksid esitada 
ka need, kellel puudub ligipääs internetti, 
oleme avanud ka võimaluse esitada aval-
dusi paberivormi teel meie esindustes ja 
kohalikes omavalitsustes.

Kui Sul puudub ligipääs internetile, siis 
tule ja esita oma sooviavaldus paberil kas 
Otepää Vallavalitsuses, Sangaste Teenus-
keskuses, Puka Teenuskeskuses või Nõuni 
Teenuskeskuses. Paberkandjal vormi saad 
kohapealt.

Sooviavaldusi saab esitada kuni 31. det-
sembrini 2018.

Lisainfot kiire interneti võrgu kohta saab 
aadressilt: www.eletrilevi.ee/kiireinternet 
ja küsimusi esitada Elektrilevile läbi meie 
klienditeeninduse.

elektrilevi

Liitu kiire interneti 
võrguga

Otepää vald on üks hea energiaga koht elamiseks 
ning siia tööle tulemiseks. Oma vald elab ja töötab 
eelkõige aga ikkagi oma inimeste jaoks. 

Kas tahad anda oma armsale sünnikohale, praegu-
sele kodukohale või siis lihtsalt sellele kohale südames 
nimega Otepää, Sangaste, Nõuni või Puka enam? 

Sul on see võimalus! Kirjuta end siia sisse ka siis, kui 
sa siin juba ammu elad või oled alles tulnud ja kui sa 
veel seda teinud pole! Nii jäävad Su makstud maksud 
meile ja ka sulle ning heameel Sinu valikust kõigile. 

Otepää valla ettevõtjad ootavad Sind ja Otepää 
kogukonnad ootavad Sind! Vald ja iseärnis valla ette-
võtjad on panustanud sellesse Sinu kutsumisse hulga-
liste tänukingitustega, et kui Sa seda nüüd siis teed! 
See näitab, et oled oodatud meie kõikide poolt! Tee 
see ära ja osale rikka valimiga loosimisel! 

Tere tulemast Otepää valla kodanikuks!

vallavanem kaido taMberg

Milleks on vaja 
sissekirjutust?

Kalmistud Otepää linnas: 
Jaan Uibo 504 0424 (hooldab EELK Otepää 
Maarja kogudus). 

NB! Metallkonteinerid on AINULT olme-
prügi jaoks!

Otepää Vallavalitsuse hooldusala 
kalmistud:

Ilmjärve kalmistu: kalmistuvaht Merike 
Naruski-Peterson 5333 2779.
Puka kalmistu: kalmistuvaht Inger Zim-
mer 5648 5327.
Sangaste kalmistu: kalmistuvaht Rein 
Adusson 5689 1205.

Otepää vallas on viis 
kalmistut

OTEPÄÄ VALLAVALITSUSES SAAB TÖÖD 

PLANEERIMISSPETSIALIST

Kandideerimiseks saata hiljemalt 30. novembriks 
2018 oma sooviavaldus, CV, palgasoov ja motivat-
sioonikiri aadressile:  Otepää Vallavalitsus, e-post: 
vald@otepaa.ee.

Vaata lisa: www.otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4806; 5662 7688 (abivallavanem 
Kajar Lepik).

Sangaste loss – ööbimine kahele koos hommi-

kusöögi ja ajalootuuriga,

Heleni Helbed – 5 Heleni Helveste kinkekohvrit, 

AS Sanwood – mööbliese,

Silva Agro – kinkekaart, 25 eurot,

Kuutsemäe ja Munamäe mäesuusakeskused – 

mäepilet kahele,

Vidrike külamaja – õhtusöök kahele väärtuses 

50 eurot,

Otepää Winterplace – perepilet 4-le, väärtusega 

68 eurot,

Ugandi Resto – kinkekaart, 55 eurot,

Ugandi Kohvik – kinkekaart, 55 eurot,

Coop – kinkekaart, 20 eurot,

Monster Music – rahvusvaheline muusikafesti-

val Retrobest – kahepäevane festivalipass ühele, 

AS Alexela – 100 tasuta kohvikupongi,

AS Techne – 10 liitrit tasuta kütust,

Tehvandi Spordikeskus – 2 tundi Käärikul, Kek-

kose saunas, 

ORT Techno – tasuta mootorsõiduki ülevaatus,

SA Otepää Tervisekeskus – 3 hammaste hoolduse 

paketti (pakett sisaldab hammaste profülaktilist 

läbivaatust ja pärlpesu) komplekti hind 50 eurot.

Monika otrokova
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Gastronoomia valdkonna tipptegi-
jaid kogunesid 9. novembril Tallinna 
Lennusadamasse, kus kuulutati välja 
Silverspoon 2018 võitjad. Parima 
kohviku kategoorias võitis Otepääl 
asuv Ugandi Kohvik.

Ugandi Kohvikul tuli rinda pista 
eelmise aasta võitja, Tallinnas asuva 
Gianni Cafe’ga ja Haapsalus tegutse-
va Hapsal Dietrich’ga.

„Soovime, et iga külaline tunneks 
end meie juures väga oodatuna. 
Teeme iga päev kõike suure kirega 
ning saada märgatud selle eest hõbe-
lusika auhinnaga annab tegutsemi-
sindu veelgi juurde. Juba Silverspoon 
gastronoomiakonkursi finalistide 
hulka kuulumine oli suur au ning 
paljude pealinna ja teiste suurepäraste 
toidukohtadega kõrvuti olles tuli võit 
toreda üllatusena. See on kõrge tun-

Ugandi Kohvik võitis hõbelusika auhinna

San

Ootame mälestusi 
Otepää-Vihti sõprussuhetest!

Tuleva aasta maikuus saab 30 aastat 
Otepää ja Vihti sõprussuhete loomisest.

Just 30. aastat tagasi käis Vihti Teater 
Soomest esimest korda Otepääl ja esitas 
teatritükki Eduard Vilde "Vigased pruudid", 
mis võrgutas ka Otepää rahva südamed. 
Sõprus nii teatrirahva kui ka vallakodanike 
poolt kestab siiamaani. 

Otepää ja Vihti valdadel on plaanis sõp-
russidemete tähtpäeva ka väärikalt tähis-
tada. Koos vihtilastega on soov teha teat-
ritükk, kus meenutame ja mängime neid 
lugusid rahvale.

Nii pika aja jooksul on kindlasti kogune-
nud igasuguseid vahvaid mälestusi meie 
soome sõpradest. Ootame otepäälaste mä-
lestusi, lugusid ja fotosid, kelle kodudes 
Vihti näitlejaid majutati või kellel on muud 
sidemed vihtilastega.

Mälestusi ootame veel selle aasta sees. 
Aadressil Otepää Teater Virulombi 2 
67404 Otepää või leenu158@gmail.com  
ja helistades 5176 599 või 765 4370 Ene 
Prants.

Tavaliselt tuleb päästekomando 
kohale siis, kui midagi on juhtunud, 
aga kaheksandal novembril oli teisiti 
– põhjust väljakutseks polnud, kuid 
Otepää päästekomando töötajad 
parkisid siiski kaks masinat lasteaia 
majade hoovidele. 

Suuremate laste rühmad said osa 
õppeprogrammist “Tulest targem!” 
Lastele räägiti, kuidas on õige küün-
laid põletada ning rõhutati, et lapsed 
ja tikud ei käi kokku. Ka suitsuandur 
oli koolitusel omal kohal – mängiti 
mängu, kus lapsed pidid suitsuan-
durit kuuldes ruumist lahkuma püsti 
tõusmata. 

Nagu õppides ikka, andsid ka 
päästetöötajad lastele koduseid üle-

sandeid. Esiteks tuli kontrollida suit-
suanduri olemasolu ja seda väikest 
abilist testida. Teiseks pidi vanemate-
ga kokku leppima kogunemispunk-
ti juhuks, kui on vaja evakueeruda. 
Loodame, et tänaseks on kodused 
ülesanded tehtud. 

Kui juba kahe masinaga kohale 
tuldud, siis vähemalt üks neist vaadati 
korralikult üle. Lapsed nägid muu-
hulgas autode lõikamiseks mõeldud 
“hiigelkääre”, vetteminekuks vajalik-
ku varustust, aiavoolikutest tunduvalt 
jämedamaid veevoolikuid. 

Täname meie piirkondlikke spet-
sialiste hariva hommikupooliku eest!

otepää lasteaia õppealajuhataja 
Merike kase

Koolitus „Tulest targem!” lasteaias

nustus nii kohviku tiimile, meie klien-
tidele kui kogu Otepää piirkonnale.“ 
ütles kohviku perenaine Liis Kalda. 

Lõuna-Eesti toidukohtadest gastro-
noomiakonkursil ainukesena finaali 
jõudnud Ugandi Kohvik asub Otepää 
südalinnas raekoja vastas ning avati 
2017. aasta jõulude eel. Kohvik on 
avamisest saadik olnud populaar-
seks kooskäimise kohaks. Ugandi 
Kohvik on väikeseks sõsaraks Otepää 
südames asuvale Ugandi Restole, 
Eesti suurimale talvepargile Otepää 
Winterplace ja Eestis kõige kauem 
tegutsenud ööklubile Comeback.

Silverspoon on Eesti gastronoo-
miakonkurss, mille eesmärk on väär-
tustada ja arendada toidukultuuri 
Eestis. Konkursil on hindajateks väga 
erinevate eluvaldkondade ja mait-
seeelistustega inimesed ehk läbilõige 

Eesti ühiskonnast. 
Nemad hindavad just 
seda, mis on tavatar-
bijale väljas söömi-
sel oluline. Konkursi 
läbiviimise sõltuma-
tuse ja infoturbe eest 
vastutab audiitor-
firma PwC. Silvers-
poon gastronoomia-
konkursi korraldaja 
MTÜ Gastronomy 
Society of Estonia on 
pika ajalooga ühing, 
mis on edendanud 
ja tunnustanud Eesti 
gastronoomse maas-
tiku saavutusi 2004. 
aastast.

         siiM kalda
Ugandi Kohviku tiim.Foto: kalev lilleorg, MaksiM tooMe

Võrukaela lapsed uurivad päästeautot.

Osa GMP meeskonnast.

12. novembril kuulutas restoranijuht White Gui-
de Tallinnas Kultuurikatlas välja Eesti 100-aas-
tase juubeli puhul 100 restorani nimed Eestis, 
mida soovitatakse järgmisel aastal külastada. 
Nimekirjast leiame kahe Otepää piirkonna res-
torani nimed. 

Saja restorani hulgast toodi eraldi välja TOP 
30 Eesti restoranide edetabel. Ühtlasi kuulutas 
White Guide välja ka 30 kõige paremat restora-
ni Baltimaades. Otepääl asuv GMP Pühajärve 
Restoran sai Eesti TOP 30-nes kõrge 17. koha 
ja Baltimaade TOPis 26. koha. 

„Tegime viimasel aastal tootearendust – lõi-
me restorani privaatnurka eraldi peakoka poo-
le, kus pakume 5- ja 7-käigulisi peakoka õhtu-
sööke. Meile teadaolevalt oleme Lõuna-Eestis 
ainukesed, kes taolist peakoka menüüd paku-
vad,“ selgitas GMP Clubhoteli tegevjuht Mar-
gus Mäll. „Kõrged kohad erinevates tabelites 
ei ole eesmärk omaette. Oluline, et kunded 
oleksid jätkuvalt rahul. Muidugi on selline tun-
nustus oluline ning siinkohal soovin tänada 
kogu meeskonda, kes igapäevaselt kliendi ra-
hulolu nimel pingutavad.“

Restoranijuhis on väga hea taseme kategoo-
rias hinnatud ka teist Otepää restorani – Mäha 
külas asuvat Tammuri talurestorani. 

White Guide restoranijuhis hinnatakse res-
torani toidu, jookide, teeninduse ja atmosfääri 
taset, suunda ja kvaliteeti. Hindamisskaala põ-
hineb 100 punktil. Eraldi hinnatakse toitu ehk 
restorani gastronoomiat, millel on ka suurim 
osakaal lõpp- skoori kujundamisel. 

Allikas: http://flavoursofestonia.com/res-
toranijuht/ 

Monika otrokova 
Foto: Margus Mäll

GMP Pühajärve 
Restoran sai maineka 
tunnustuse
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

24. novembril kell 20.00 Tantsuõhtu koos ansambliga 
    VANA KALLIM / Otepää Kultuurimajas/ pilet 5 eurot / 
    laudade broneerimine +37256626481 Merle / avatud 
    kohvik
28. november kell 19.00 Naisteõhtu teemal „Miks mu 
    laps käitub nii nagu ta käitub, kuidas olla hea lapse-
    vanem“, õhtut viib läbi Rita Rätsepp/ Otepää Kultuuri-
    majas/ osalustasu 10 eurot / eelregistreerimine aad-
    ressil: kultuurikeskused@otepaa.ee või +37256626481 
    Merle
  2. detsembril kell 15.00 Advendiküünalde süütamine 

keskväljakul
  2. detsembril kell 16.00 Advenikontsert Andre Maaker 
    (kitarr) ja Piret Päär (jutuvestja) / Otepää Kultuurimajas 
    / tasuta
  4. detsembril kell 19:00 Vaikse muusika õhtu koos Helen 
    Kirsi, Lisanna Tähisma, Kertu Juhkami ja Tuule-Liis
    Jaagandiga / Otepää Kultuurimaja galeriis / tasuta / 
    avatud kohvik
  6. detsembril kell 19.00 Inga ja Toomas Lunge kontsert 
    “Kingitus”/ Otepää Kultuurimajas/ täispilet 15 eurot ja 
    sooduspilet 12 eurot/ piletid müügil Piletilevis, Otepää 
    Turismiinfokeskuses ning tund enne algust koha peal/ 
    avatud kohvik
  8. detsembril kell 18.00 Advendikontsert Tapa linna 
    orkester ja Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkester / Otepää 
    Kultuurimajas / tasuta
14. detsembril kell 19.00 MEELELAHUTUSLIK BINGO-
    ÕHTU / Otepää Kultuurimajas / osalustasu 6 eurot 
15. detsembril kell 18.00 Advendikontsert Otepää vana-
    muusika ansambel ja loominguline kollektiiv MALK / 
    Otepää Kultuurimajas / tasuta
18. detsembril kell 11.00 Teatribussi jõululavastus lastele 
    „Mia saladus“ / Otepää Kultuurimajas / Pilet ainult 2 eurot 
    tänu Teater Maale projektile / piletid müügil Otepää 
    Turismiinfokeskuses ning piletite broneerimine 
    +37256626481 Merle
22. detsembril kell 11.00-15.00 Talvepealinna talveturg / 
    Kuumade jookide festival / Otepää keskväljakul 
  Kell 13.00 Talvepealinna avamise kontsert /Jõuluvanade 
    koosolek / Talvepealinna tiitli üleandmine/ Otepää 
    keskväljakul
  Kell 20.00 Suvine talve alguse pidu ansambliga 
    L`DORADO / Otepää Kultuurimajas / Pilet eelmüügist 10 
    eurot, kohapeal 15 eurot / laudade ja piletite broneerimi
    ne +37256626481 Merle

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

  2. detsember kell 13.00 Advendiküünla süütamine / 
    Puka Kultuurimajas / Esinevad isetegevuslased ja lapsed 
    ning pakutakse teed. 
15. detsembril kell 20.00 Jõulupidu ansambliga Tulivesi / 
    Puka Kultuurimajas / esimene tund pilet 5 eurot, hiljem 7 
    eurot / Lisainfo +3725274812 Helgi
16. detsembril kell 11-14 Jõululaat / Puka Kultuurimajas / 
    Kõik on oodatud müüma ja ostma, et jõulud saaksid tulla. 
    / lisainfo +3725274812 Helgi 

          Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

  8. detsembril kell 11.00-14.00 JÕULULAAT/ Sangaste 
    Kultuurimajas/ kell 12-13 on kohal ka Jõuluvana / tule 
    ja naudi jõuluaja algust ning alusta juba kingituste
    ostmisega/ müüjate registreerimine ja info: 
    +37256648555 Rait, raitelvet@gmail.com
  8. detsembril kell 19:00 KOMÖÖDIATEATRI lavastus 
    ELU ON PARIM MEELELAHUTUS ehk pärast surma 
    jõuab mossitada küll/ Sangaste Kultuurimajas/ 
    täispilet 15 eurot ja sooduspilet 13 eurot / piletid müü- 
    gil: Piletimaailmas, Sangaste Kultuurimajas (sularaha/
    käsimüügipiletid), Otepää turismiinfokeskusest saab 
    Piletilevi pileteid/ lisainfo ja piletite broneerimine: 
    +37256822022 Raili/ Avatud kohvik Kairi Tordid!

         Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika

30. novembril kell 19.00 PÄRIMUSKONTSERT − JUHAN 
    UPPIN / Nõuni Kultuurimajas / pääse 5 eurot, õpilastele 

2 eurot.
  1. detsembril kell 18.00 PÄKAPIKUDISKO / Nõuni 
    Kultuurimajas / tasuta 
  9. detsembril kell 13.00 PENSIONÄRIDE ja meie sõprade 
    JÕULUPIDU / väike kontsert, laululusti ja jalakeerutust 
    lõõtspilli saatel / Nõuni Kultuurimajas / osalus 5 eurot
29. detsembril VANA-AASTA LÕPUPIDU / tantsuks mängib 
    Kalmer Järv / Nõuni Kultuurimajas

Retrobest 2019 esimesed peaesinejad on avalikud! 
Otepääle saabub Belinda Carlisle

28. ja 29. juunil neljandat korda toimuva Retro-
best festivali ettevalmistused on alanud. Eesti 
suurima stiilipeo teemaks on sel korral filmimuu-
sika. Välismaistest artistidest saabuvad Otepää-
le Belinda Carlisle, Smokie, Arabesque, Kate 
Ryan, Afric Simone ning Thomas Anders, lisaks 
kodumaised lemmikud.

Tänaseks on selgunud ka esimesed välismaised 
artistid, kes publiku ajas tagasi viivad. Unusta-
matute hittidega saabub Lõuna-Eestisse Belinda 
Carlisle, kelle laulud “La Luna”, “Heaven is a 
Place on Earth” ja “Circle in the Sand” vallutasid 
omal ajal paljusid olulisi edetabeleid. 

Carlisle’i karjäär sai alguse trummarina bändis 
The Germs. Üsna pea sai naine aru, et lauljakar-
jäär paelub teda rohkem ning ta liitus poprokk 
kooslusega The Go-Go’s, mis on üks edukamaid 
naiskoosseise läbi aegade. 27-aastaselt alustas 
Belinda soolokarjääri, mis viis ta raketina muusi-
kaedetabelite tippu. Kriitikute sõnul oli Carlisle 
ja tema muusika kõvasti glamuursem ja profes-
sionaalsem kui varasemates kooslustes. Sellele 
aitas kaasa tema produtsent Rick Nowels, kelle 
andekusest on osa saanud näiteks Stevie Nicks ja 
pärast Carlisle’i ka Madonna. 

Oma kohalolekuga austab järgmise aasta 
Retrobesti Briti glämmroki lipulaev Smokie, 
kelle hitte “Living Next Door to Alice” ja “Don’t 

Play Your Rock’n Roll to Me” saab ka kindlasti 
Pühajärve kaldal kuulda. Publiku tungival nõud-
misel on taas artistide seas juba kolmandat korda 
Retrobestil esinev Thomas Anders, kelle laule 
Modern Talkingu ajast teab peast igaüks. 

Välismaistest tegijatest on veel kohal Saksa 
diskobänd Arabesque hittidega “Billy’s Barbe-
que”, “Midnight Dancer”, “Hello Mr. Monkey 
ja “Friday Night”, lugudega “Voyage Voyage’i” 
ja “Ella, elle l’a” end diskofännide südametes-
se laulnud Kate Ryan ja ansambel Apelsinile 
inspiratsiooni andnud Afric Simone, kelle hitt 
“Ramaya” on Eestis tuntud ka kui “Himaala-
ja”. Lisaks kodumaised lemmikud Anne Veski, 
Laine ja muidugi sajandi hitiks valitud “Kari-
kakra” esitaja Marju Länik. Ja siit üllatused alles 
algavad.

Järgmise Retrobesti teema viib kõiki filmi-
muusikamaailma, tuues kaasa temaatilised rekvi-
siidid, teematoad ja kultusfilmid. Lisaks saab end 
proovile panna karaokelaval ning retrolaadalt on 
võimalik kaasa osta kõike, mida kodus kunagi 
vaja võib minna. 

See on planeet Eesti parim stiilipidu – seega 
hakake juba mõtlema riietuse ja aksessuaaride 
peale; pühkige oma neljarattaliselt tolm, puhas-
tage karburaatorid, vahetage küünlad ja saatke 
kirjasõpradele kutse.

Retrobest 2019 toimub 28. ja 29. juunil 
Otepääl looduskauni Pühajärve kaldal. Soodus-
piletid on müügil kuni 31. detsembrini või kuniks 
sooduspileteid jätkub. 

siiM suPs
Monster Music 

avalikud suhted 

Belinda Carlisle

Karukäpa kudujad saavad kokku vallamaja
III korrusel ruumis 308 27. novembril kell 18.  
Täiendav info tel 5153248

9. novembri õhtuhakul oli näha ning 
kuulda külades ja linnades marte

Osalesime meiegi üle-Eestilisel ja 
ainukordsel ning ajaloolisel mardi-
sandijooksmisel Eestimaa külades! 
Mõnele väikesele tegelasele olime 
elu esimesed mardid, mõnele 
viiekümnendad. Aga lõbus ja vahva 
oli ikka. 

Mõistatus “Lapsele teeb rõõmu, 
aga vanema ajab nutma” sündis otse 
autos ja tekitas äraarvajates pea-
murdmist (tunnistus). Ühine ring-
mäng pererahvaga oli nii lustakas, 
et mõnigi vanaisa lippas “Kes aias” 

ringmängus kui poisike. Nagu meie 
külastatud autogrammilehelt näha 
oli, siis õnne jätkub paljudesse pere-
desse ja kui jääb veidi puudu, toome 
kadriajal juurde. 

Vahva, et Nõuni vahel nähti veel 
lustakaid mardiperesid ringi liiku-
mas. Kunagised lapsed on ise emme-
deks saanud ning lippavad koos 
oma lastega. Et ikka mardirahval 
turvalisem oleks, andis Otepää vald 
ja politsei kaasa helkurid. Peaasi, et 
meie traditsioonid kestaks.
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Vana hea retro: Tartu Maraton naaseb kuldaegadesse

Kolm kuud enne suusatalve suursündmust 
ehk 46. Tartu Maratoni on põhjust välja 
hõigata ürituse peamine uuendus. Nimelt 
stardib üheskoos põhisõitudega esmakord-
selt Tartu Maraton Vintage!

Nagu nimigi mõista annab, viib Tartu 
Maraton Vintage osalejad tagasi möödu-
nud sajandisse. „Eestimaa talvist laulupidu 
on sõidetud peaaegu 60 aastat ja vastloodud 
Tartu Maratoni Vintage annab võimaluse 
minna rajale retrovarustusega selliselt, et see 
ei hakka otseselt takistama liikumist,“ rääkis 
suusamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Tänapäevased klassikajäljed on nii kitsad, 
et ei võimalda vanaaegsete puusuuskadega 
suusatada, ilma et suusk ja suusaside raja 
külgedesse ei takerduks. 

Selle vältimiseks hakkab Tartu Maratoni 
rajal olema vähemalt üks suusajälg tavapära-
sest sedavõrd laiem, et seal on võimalik sõita 
klassikalisega puusuusaga kuni tänapäevaste 
suuskadeni välja. 

Ajastu, mida korraldajad osalejate suusa-
varustuse ja riietuse näol peegeldada tahavad 
on kõik see, mis jääb eelmisesse sajandisse. 
Kui aga keegi suudab valmis meisterdada 
või soetada veelgi vanema suusavarustuse, 
siis on ta suusapeole igati oodatud. Mida 
retrom, seda vingem! 

„Tartu Maratonil on väga palju osalejaid, 
kellel oleks vaja uusi ergutusi, et silm ikka 
edasi säraks ja entusiasm säiliks. Just vana 
suusa ja sinna juurde kuuluva ajastu riietuse-
ga Tartu Maratonile tulek, olek ja läbimine 

on elamus, mida tahame pakkuda inimeste-
le, kelle jaoks tavalise plastiksuusaga sõitmi-
ne on liiga igapäevane ja vähe emotsioone 
pakkuv,“ ütles Kelk.

Vintage-suusatajad lähevad rajale koos põhi-
distantside (63 ja 31 km) suusatajatega. Et 
seltskonda koondada, teevad korraldajad 
retrosõitjatele eraldi stardigrupi. Kui suusa-
tajal on varasemate tulemuste põhjal õigus 

startida ka eestpoolt, siis seda on tal võimalik 
soovi korral ikkagi teha.

Osalejatel on eraldi ajastutruud stardinumb- 
rid ja finišis ootab vastava kujundusega 
diplom. Lisaks loositakse retrosõitjate vahel 
välja mitmeid ägedaid auhindu.

tanel rungi
MtÜ klubi tartu Maraton

turundus ja kommunikatsioon

15. novembril osalesid kaks LC Otepää bow-
linguvõistkonda LC Tallinn VIA korralda-
taval traditsioonilisel lionsklubide bowlin-
guvõistlusel, mis toimus 25-ndat korda. LC 
Otepää I võistkond (Helev Gross, Raivo 
Vähi, Margus Voitk ja Vello Iir) saavutas 
26 võistkonna hulgas esikoha tulemusega 
748 punkti, teine oli LC Põltsamaa 728 p. 
ja kolmas LC Otepää II võistkond (Lilyan 
Kork, Helju Kõiv, Kuldar Kõiv, Jüri R. 
Kork) tulemusega 717 p. 

Korraldajate sõnul oli see kõigi aegade 

XXV LIONS klubide 
bowlinguvõistlus

kõrgetasemelisem võistlus ja tulemus 748 p. 
tähistab uut võistluste rekordit. LC Otepää 
on sellel võistlusel viimase 10 aasta jooksul 
võidurõõmu maitsnud seitsmel korral. 

Individuaalselt saavutas esikoha ka kõigi 
aegade parima tulemusega 256 punkti Vello 
Iir, Kuldar Kõiv oli 223 punktiga teine ja 
auhinnalise 6. koha saavutas Jüri R. Kork 
tulemusega 202 p. Naiste arvestuses saavu-
tas kolmanda koha Helju Kõiv tulemusega 
148 p. 

lC otepää liige vello iir

Tartu Maraton 1980ndatel.  Eesti Filmiarhiiv.

Liikumine on tervis

Kätte on jõudnud lühikesed ja pimedad 
päevad, välistööd on lõpetatud ja aega on 
rohkem oma tervisele mõelda.

Avastame nüüd enda jaoks tantsu ja liiku-
mise muusika  saatel. See aitab meie tuju 
ja heaolu tõsta, vähendab pingeid ja valu, 
soodustab ajutegevust ja annab elujõudu.

Eelnevad oskused pole vajalikud, sobib 
kõigile kehatüüpidele ja vanuselisi piiran-
guid pole. 

Ootame kõiki Pühajärve Spa II korruse 
peeglisaalis igal teisipäeval kell 10.00.
 

aedlinna seltsing

X Euroopa Saunamaraton stardib 
2. veebruaril 2019. a algusega kell 
12.00 Otepää Keskväljakult. 

Head saunaomanikud, palun tea-
tage enda valmisolekust saunama-
ratonil osaleda hiljemalt 
3. detsembril 2018! Iga saunaoma-
nik saab osalemistoetuse, rahva 
lemmiksaun rahalise preemia.

Lisainfo: Merle Soonberg, tel 5662 
6481, e-post: saun@otepaa.ee.

X Euroopa 
Saunamaraton 

Otepääl
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KU U LU T U S E D

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

ANTS VALDSON 
07.03.1935 - 04.11.2018

PAUL VALLE 
14.10.1933 - 13.11.2018

Teostame elektritöid. 520 50 16

Restaureerin puitmööblit.  
Tel. 5569 7176

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

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

Raamatute ja vanavara ost. 
tel: 58046910

Katuste pesu ja värvimine. Ren-
nide puhastus. 5838 8994

Viin ära vanad raamatud, raadiod, 
vinüülplaadid. Tel. 58 938 528

Kodulehtede ja e-poodide valmis-
tamine. Tel. 58 043 046
www.veebilahendused.ee 

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused). Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. tel. 56628835

Teostan sise-elektritöid.
5353 6160

Ehitus ja remonttööd, 5353 6160

Inpuit OÜ võtab tööle tisleri või 
varasema puidutöö kogemusega 
töötaja. Asukoht Otepää küla, Val-
gamaa. Palun saatke CV inpuit@
gmail.com või helistage 53300737

Ehitus ja remonttööd. 53471269

Ehitusmees. Teen eraisikutele 
ehitustöid. Tel. 5569 7176

Perekond ostab kasvava metsaga 
krundi või talu, mida hoida loodus-
likuna ja kuhu luua talumajapida-
mine. 5596 1331 või rea@emys.ee

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

Sügav kaastunne Viivele 
perega kalli

AARE LOKK

kaotuse puhul.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

ENDLA MARANIK 
09.10.1925 - 30.10.2018

SOstame virnastatud 
võsa ja raiejäätmeid 

üle Lõuna-Eesti.

Lisaks oleme huvitatud 
saetööstuse jääkidest 

(pinnad, saepuru, höövli-
laast, puukoor, klotsid).
Kontakt: transport@rein- 

saluauto.ee, 5128315.

Mälestame head ja sõbralikku 
kolleegi

AARE LOKK

Südamlik kaastunne lähedastele.

Vineeritehase I vahetus.

Soovime osta 
suurema kinnistu 

Otepää vallas
alates 30 hektarist

Kinnistu või vana talukoht 
suurema kinnistuga 
alates 30 hektarist 

(põllumaa/metsamaa võib 
ka osaliselt raiutud olla).

Kontakt: marko@LPL.ee
või telefonil 5014732

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,

- erametsade haldamine ja järelvalve,
 - metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

16. ja 17. novembril kell 22.00  
16+ pidu.

23. novembril kell 20.00 tantsu- 
õhtu Toomas Anniga.

30. novembril ja 1. detsembril 
kell 22.00  tantsuõhtud 
seltskonnamängude ja 
naljaga.

  7. detsembril kell 20.00 tantsu- 
õhtu Jüri Homenjaga.

14. ja 15. detsembril kell 22.00  
16+ pidu.

21. detsembril kell 21.00 
SÜNNIPÄEVApidu karaoke, 
tantsu ja üllatustega.

Kui teil soovi hästi 
süüa,
võime seda teile 
müüa!
Sooja lõunat, külma 
rooga
TRAHTERIST võid 
ikka saada!
Katame ka peolaua,
kurval juhul peielaua!

Soojad singid, värske 
vorst ja liha
aitab kinnitada keha!
Saia, pirukat ja kooki
mahub kõhtu veelgi!

Info: 

karnivoor@hot.ee
telef: 56624430

Külm sügistuul võttis Sul käest
viis sinna, kust tagasi ei tulda.

Sügav kaastunne Ehale 
poegadega

ANTS VALDSONI

kaotuse puhul.

Lellelapsed Milvi ja Tiiu

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa. 

Südamlik kaastunne 
Viivele lastega elukaslase

AARE LOKK
kaotuse puhul.

Liina perega, Urmas perega, 
Maret perega, Helve

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada.

Südamlik kaastunne Viivele 
lastega kalli elukaaslase 

AARE LOKK 

kaotuse puhul.

Imbi ja Lily perega

Mälestame 100-nda 
sünniaasta ja 45-nda 

surma-aasta puhul kallist 
isa ja vanaisa 

VIDRIK KUKK`e
14.11.1918 - 15.11.1973

Pojad Endrik, Andres peredega 
ja Külli Janeliga

ANNA ÄRA

toimub Puka alevis postkontori juures

2. detsembril kell 10-12.00.

Tuua võib kõike, mida sa enam ei vaja, nt. riided, 
jalanõud, nõud, tapeet, mööbel, mänguasjad, 

kangad jne.
TASUTA: Tule ja võta!

Info: 5648 5327

EVI IVAN
18.07.1928 - 18.11.2018

Langetame pea mälestades 
töökaaslast

AARE LOKKU

ja oleme leinas koos 
lähedastega.

Vineeritehase IV vahetus

reklaamihinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

• kokale
• kokaabile

• toateenija-koristajale
Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 

67408 Otepää vald või

Toitlustus: marek@tehvandi.ee
Toateenija: katrin@tehvandi.ee

Täiendav info: www.tehvandi.ee 

CV ja avalduse esitamise tähtaeg 17. detsember 2018
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Kelle käest ja mida oodatakse näituse 
„Hälli kiigutaja“ jaoks?

Kui palju on saja aasta jooksul sün-
nitusega seotud kombestik muutnud?

Kui palju mõjutab näitust Valga sün-
nitusosakonna sulgemine?

Näitus „Hälli kiigutaja“ kutsub kaasa 
mõtlema ja rääkima kõiki, kellel on huvi 
eesti rahva sünnilugude vastu. Oleme koos-
tanud sünnipärimise kogumiseks küsimus-
tiku ja teinud üleskutse esemete kogumi-
seks, mis on seotud raseduse, sünni ja lapse 
kasvatamisega. 

Küsimustiku leiab Valga Muuseumi kodu-
lehelt. Kogume lisaks vanemale teabele 
ka jutte ja esemeid nõukogude ajast ja 
tänapäevast, et saadud tulemusi võrrelda 
ERM-is säilitamisel olevate materjalide-
ga. Nii saame analüüsida, kuidas sünnitu-
sega seonduv on viimase 100 aasta jooksul 
muutunud. Leian, et see on ilus kingitus 
Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks, sest 
iga rahva ja rahvuse püsimise tagab häll – 
hoolitsemine pere, suguvõsa ja rahva hälli 
eest. Soovime austada hällide valmistajaid, 
emadust, isadust, ämmaemandaid, titete-
ki kudujaid ja hälli kiigutajaid ning säilitada 
infot sünniga seotud kombestikust tulevaste-
le põlvkondadele.

Saan öelda seda, et Eesti rahva traditsioo-
niline sünniga seotud kombestik on väga 
mõtestatud ja sügava tähendusega. See on 
meie oma kultuur, millest loomulikult ei 

pea tänapäeval jäigalt kinni hoidma, kuid 
neid traditsioone on võimalik kohandada või 
vähemalt olla neist teadlik. Kui paljud meist 
täna teavad hälli paika panemisega seotud 
kombeid 20. sajandi algusest? Miks seisti 
kirvega kahel pool ust ja püüti takistada häl-
livibu sissetoomist? Samuti saame jutustada 
lugusid, kuidas nõukogude ajal said lapseva-
nemad tõendi alusel osta lapsevoodi, vankri 
või 20 meetrit marlit. Millised olid siis peret-
raditsioonid uue kodaniku sündimisel? Ajad 
on muutunud ja meie koos sellega – kuid 
olgu ajastu milline tahes, emale ja lapsele on 
alati parimat võimaldatud. 

Kindlasti on Valga sünnitusosakonna sul-
gemine meie jaoks üks ajamärk. Leian, et 
see on märk kogu Lõuna-Eestile ja Eesti 
regionaalarengule. Meie Valga Muuseumis 
oleme pigem loomeinimesed, ning selleks, 
et näitust luua, peab see teema meid kõne-
tama. Kahtlemata on oluline, et muuseumid 
tegeleksid hetkel aktuaalsete ja probleem-
sete teemadega – mäluasutustena saame 
pakkuda ajaloolist perspektiivi ning läbi selle 
mõtestada, kuidas on jõutud tänapäevasesse 
olukorda. Me võime teha nalja, et sünnitus-
osakonna sulgemise tõttu peame taas sünni-
tama saunas või põllu peal. See on nagu 100 
aastat ajas tagasi minek. Meie näitust saab 
vaadelda mitmest vaatenurgast. Hoolitse-
mine pere eest ehk millised on olnud eesti 
rahva peretraditsioonid saja aasta jooksul või 
hoolitsemist rahva hälli eest, kuidas riik meie 

Valga Muuseum kogub materjali näituse „Hälli Kiigutaja“ jaoks

eest hoolitseb või on hoolitsenud? 
Kui 20. sajandi alguses sündis külas laps, 

siis külanaised tõid lapse saanud perele 
sööki, sest pereema ei olnud võimeline 
liikuma ja suurele perele toitu tegema. 
See oli naiste vaheline solidaarsus, üks-
teise toetamine. Kogudes allkirju Tartus 
Valga sünnitusosakkonna toetuseks oli väga 
südantsoojendav vestelda inimestega, kes 
tundsid muret meie olukorra pärast. Kuid 
oli ka neid, kes ükskõikselt mööda jalutasid 
ja vaid käega viipasid, et neid see teema ei 
puuduta. 

Loodame, et sündiv näitus näitab, see on 
teema, mis puudutab meid kõiki intiimsel 
moel. Kindlasti valmistavad näitusel suurt 
äratundmisrõõmu ajastule vastavate fotod ja 
esemed või mälestuste lugemine. 

Valga Muuseum on tegutsenud juba üle 
60 aasta ja kogunud materjale säilitamiseks 
tulevastele põlvedele Valgamaalt aga ka kau-
gemalt ning seeläbi säilitab kogu meie rahva 
ajalugu. „Hälli kiigutaja“ näituse materjale 
kogudes pöörame erilist tähelepanu Valga 
sünnitusosakonna tegevusele, mis aga laie-
malt kajastab eesti rahva 20.–21. sajandi 
ajalugu – nii lihtne see ongi.

Küsimustik: 
https://goo.gl/forms/vi7QvhOJrTJUkIet2

Marju rebane
juhiabi-varahoidja


