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Otepää võtab vastu talvepealinna tiitli
22. detsembril kell 00.23
algab astronoomiline talv.
Otepää võtab vastu talvepealinna tiitli 22. detsembril kell
14.00 Otepää Keskväljakul.

Otepää ettevõtjate, ürituste korraldajate, klubide ja talvekeskustega.
Toetab Otepää Vallavalitsus. Talvepealinna ametlikuks talveraadioks on Sky
Plus. Talveraadio edastab infot Otepää
lumeolude ja talviste ürituste kohta.

Talvepealinna pidustused algavad traditsioonilise talveturuga. Turul pakutakse käsitöötooteid, riideid, toidukraami
ja muud head-paremat. Otepää Naisselts pakub külastajatele kuuma suppi.
Kuumade jookide festivalil pakuvad
Otepää ettevõtjad just oma tegevusele
iseloomulikke talviseid jooke.

Vaata lisainfot Otepääl toimuvate ürituste kohta: www.otepaa.ee või külasta
Otepää Turismiinfokeskust.

Meeleolukal ja üllatusi täis talvepealinna kontserdil astuvad üles kohalikud esinejad. Peale lõunat kogunevad
Otepää keskväljakule aga jõuluvanad
oma iga-aastasele koosolekule. Suurel
kokkutulekul tehakse Otepää aastast
kokkuvõtteid ning loetakse kokku
plussid ja miinused, jagatakse kommi,
aga ulakad saavad vitsa.
Pärast jõuluvanade koosolekut ongi
aeg talvepealinna tiitli üleandmise tseremooniaks. Kohal on Otepää sõbrad
kevadpealinnast Türilt, sügispealinnast Narvast, suvepealinnast Pärnust ja
pärispealinnast Tallinnast.
Seejärel toimub keskväljakul meeleolukas Otepää firmade, klubide, ürituste ja
talvekeskuste paraad. Paraadil osalejad
teadustavad oma valmisolekut talveks.
Paraadil saab näha rajamasinaid, lumekahureid, mootorsaane, ATV-sid, mootorrattaid jne.
Talvepealinna pidustused korraldab
Otepää Kultuurikeskused koostöös
Otepää Naisseltsi ja jõuluvanadega,

Talvepealinna tiitli
üleandmise pidustused
Kell 11.00-15.00 Talvepealinna talveturg, kuumade jookide festival Otepää
keskväljakul.
Kell 13.00 Talvepealinna avamise kontsert, suur jõuluvanade koosolek.
Kell 14.00 Talvepealinna tiitli üleandmine Otepää keskväljakul.
Kell 14.30 – 15.00 ettevõtjate ja talvetehnika paraad Otepää Keskväljakul.
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/310968986412625/
Kell 20.00 Suvine talve alguse pidu
ansambliga L`DORADO Otepää Kultuurimajas. Piletid müügil ka Otepää
Turismiinfokeskuses, laudade ja piletite
broneerimine +372 5662 6481 Merle
Soonberg.
NB! Seoses üritusega on Otepää
Keskväljakul 22. detsembril 2018 kell
9.00-16.00 liikluskorralduse muudatused. Liikluseks on suletud vana
teenindusmaja esine ning Lipuväljaku tee Otepää Konsumi juurest kuni
Munamäe tee ristini. Liiklus on reguleeritud liiklusmärkidega.
Monika Otrokova

31. detsembril 2018 kell 24.00
Otepää Keskväljakul
aastavahetuse ilutulestik.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Jõulude jõuväli, imede liuväli

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses

n

03.12.2018
n

Asendati Otepää Vallavalitsuse 26. novembri 2018. a

korralduse nr 2-3/556 „Kaurutootsi külas asuva Suure-Oriku katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine” punktis 1.3 number “22 094”
numbriga “22 225”.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(Kääriku mänguväljak) kasutusluba.
n

Lõpetati ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping poolte

kokkuleppel.
n

Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati kahele isikule toetus raske majandusliku olu-

korra puhul kogusummas 125 eurot.
n

Kehtestati Otepää valla eelarvest kultuuritoetuse taot-

lemiseks ja toetuse kasutamise aruande esitamiseks vormid.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 6 isikut.

n

Kinnitati 2019. aastaks Otepää valla haridusasutus-

Ühe järjekordse maise aasta elukaar hakkab
otsa saama, et uuele peatselt algavale kosmoseringile stardiots teatepulgana edasi anda.
Igaühel meist on see aastajoon olnud temale
omane ja igaühele tema kohane.
Kõigil meil on oma seljataha taganevast aastast
iseomased mälestused, emotsioonid ja läbielamised. Kes on leidnud, kes on kaotanud, kes on
teinud ja kes on soetanud. Iga läbitud ajajärk
inimese elus muudab midagi tema elus ja räägib
aasta verstaposti juures midagi olnust.

te õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 1.1 Otepää Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu
arvestuslik maksumus 1019,09 eurot õpilase kohta aastas; 1.2
Pühajärve Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1600,02 eurot õpilase kohta aastas; 1.3 Keeni Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1776,30
eurot õpilase kohta aastas; 1.4 Puka Keskkooli õppekoha
tegevuskulude arvestuslik maksumus 2851,94 eurot õpilase
kohta aastas; 1.5 Otepää Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2466,23 eurot õppuri kohta aastas;
1.6 Otepää Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3862,88 eurot lapse kohta aastas; 1.7 Pühajärve Põhikooli lasteaiaosa majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus

Vaata siis Sinagi, Hea Meie Inimene, sel verstapostiajal tagasi ja mine siis jälle edasi! Jõuluaeg on kui omamoodi jõuväli, mis toob
inimesi kokku kodukohtadesse meilt ja mujalt.
Jõulu jõuväljas oleme heldemad andma ja
paremad kaasa tundma. Jõuluaegne jõuvägi
paneb inimest nii sissepoole vaatama, kui ka
teiste omasugustega kaasa mõtlema. Selles
aasta lõpuosas olevas ajas on meid rahvana
ühendavat nähtamatut hõbelõnga, kui ka hingelisi põletikke rahustavat eliksiiri. Jõulude aeg
on aeg maha karata selle hullunult kappava eluratsu kondiselt turjalt ja lasta sel ja endil jalga
puhata.

3557,17 eurot lapse kohta aastas; 1.8 Keeni Põhikooli lasteaiaosa majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3885,54
eurot lapse kohta aastas; 1.9 Puka Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite
kulu arvestuslik maksumus 5816,57 eurot lapse kohta aastas.
10.12.2018
n

Määrati Kibena külas asuva Luujaani katastriüksuse

(katastritunnus 60802:003:0500) jagamisel moodustatavate

Puhkamisele kulutatud aega on õigesti puhanul
alati kergem tagasi teha ja lõpuks kaugemalegi jõuda, kui hobust ja ennast lõhkuval eluratsanikul. Sest jõulude aeg on eelkõige aeg Sulle
endale, Su lähedastele ja su sõpradele. Igaühes
meist olevat sees väikene rännumees, kes käib
meiega meie eluteed kaasa. Tema olevat see,
kes külvab vahel me hinge rahutust ja igatsust
kaugete maade ja kõrgete kohtade järgi. Temast

tulevat me seletamatu tung ja igatsus midagi
otsida ja midagi leida ning tahe endast suuremakski saada. Jõuluajal aga olevat sel mehikesel meie sees just see aeg, kus ta välja ja kaugele
ei taha, vaid tahab olla koos sinuga. Ehk siis
nautigem seda rahuaega oma mitme minaga
ja sisemise Temaga. Lisaks rahule maailmas
vajame ka vahel rahu iseendas ja iseendaga.

n

Kallis Kogukond, head kaaskondsed! Soovime
Sulle, Talle ja Teile ning ka meile endie kauneid
hetki jõuluimede liuväljal liuglevate imede
kinni püüdmisel ja koju toomisel! Tahan Meile
kõigile ,,rattalt maha tulemise tunnet“ sel rahuajal ja väärt aega iseendale omade keskel! See
on aeg, kus oodata ja otsida imelist tulemist ja
rinda rahuga täitvat olemist! Sädelegu jõulutuled ka Teie rinnus ja Teie silmis!

Järve I kinnistul sauna püstitamiseks.
n

Anti Otepää külas Kaarna järv kinnistul asuvale ehiti-

sele (ujuvsild) kasutusluba.
n

1.1 Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1458440, üldpind 40 m²); 1.2 Keeni
külas Keeni tee 18-7 asuv korteriomand (kinnistu registriosa
nr 2161540, üldpind 44,2 m²). Moodustati enampakkumise
läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni
esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.
n

Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175,

aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba
21. detsembril 2018. a ajavahemikul kell 23:30 - 24:00 Pühajärve külas Pühajärve Spa & Puhkekeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Andres Arike (Otepää Vallavolikogu esindaja);
1.2 Tuule-Liis Jaagant (õpilasesinduse esindaja); 1.3 Peeter
Kangur (kooli õpetajate esindaja); 1.4 Kalev Lemmik (kooli
toetavate organisatsioonide esindaja); 1.5 Merike Naruski-Peterson (vilistlaste esindaja); 1.6 Teet Reedi (kooli õpi-

Vallavanem Kaido Tamberg
Volikogu esimees Jaanus Barkala

deid, summas 3524,58 eurot.
n

Monika Otrokova

n

Kanti Puka Keskkoolis maha väikevahend, summas

külamaja soojasõlme renoveerimise kulude katmiseks; 1.4 eelarvereale „092122 Pühajärve Põhikooli põhihariduse otsekulud“ 11
785 eurot Pühajärve Põhikooli juurde sadeveesüsteemi rajamise
kulude katmiseks.
17.12.2018
n

Anti Michael Willi Josef Pfahlerile projekteerimistingimused

Kurevere külas Lehe kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anda Lauküla külas Järvekalda kinnistul asuvale ehitisele

(septik ja imbsüsteem) kasutusluba.
n

Kinnitati lihthanke „Elektrienergia ostmine aastaks 2019“

(registrikood 10224137), Eesti Energia Aktsiaselts (registrikood
10421629) ja SCENER OÜ (registrikood 11623709) vastavaks
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate Imatra Elekter Aktsiaselts, Eesti Energia Aktsiaselts ja SCENER OÜ poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna
need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim teenustasu hind MWh kohta elektrienergia müümisel börsi hinnaga) tunnistada edukaks pakkumuseks vastavaks
pakkumus järgmiselt: 3.1 hanke I osas Eesti Energia Aktsiaseltsi
suta; 3.2 hanke II osas Eesti Energia Aktsiaseltsi poolt esitatud
pakkumus summas 0,35 eurot/MWh ilma käibemaksuta.
n

Määrati ühele isikule 110 euro suurune tervisetoetus.

n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 25 isikut.

n

Anti AS-ile JUMEK tasu eest üürile Puka alevikus Tööstuse

n

Anti mittetulundusühingule Otepää üritused (registrikood

paigaldada ajavahemikuks 1. märts - 4. juuni 2019. a riigimaantee
46 Tatra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepääle sissesõidu
n

Kinnitati Birgit Keldo hajaasustuse programmi lõpparuanne.

n

Kinnitati Peeter Kanguri hajaasustuse programmi lõpparuanne.

n

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Otepää

Võrkpalliklubi 400 eurot 12. jaanuaril 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää valla XX Karikavõistlused võrkpallis 2019“ korraldamiseks; 1.2 Loodusturism OÜ 500 eurot 9. veebruaril 2019. a toimunuva spordiürituse „IV Pühajärve Matkamaraton tõukekelkudel 2019“
veebruaril 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää Talvine Rahvasprint 2019“ korraldamiseks; 1.4 Võimlemisklubi „Rütmika“ 400 eurot
9. - 10. veebruaril 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää lahtised
meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises 2019“ korraldamiseks; 1.5
Otepää Spordiklubi 300 eurot märtsis 2019. a toimuva spordiürituse
„Otepää Mängud“ korraldamiseks; 1.6 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 300 eurot 30. märtsil 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää Mängud“ korraldamiseks.
n

Määrati alates 2. jaanuarist 2019. a hallatava asutuse Puka

Lasteaed direktori asendajaks Margot Keres.
n

Kanti Otepää Kultuurikeskused maha 38 ühikut väikeva-

hendeid, summas 1540,27 eurot.
n

Kanti Keeni Põhikoolis maha 125 ühikut väikevahendeid,

summas 17 936,88 eurot ja 2 ühikut amortiseerunud põhivara,
summas 16 832,53 eurot.

Vasakult: abivallavanem Kajar Lepik,
kommunikatsioonijuht Monika Otrokova,
Jaapani suursaadik Yoko Yanagisawa,
vallavanem Kaido Tamberg, vallavolikogu
esimees Jaanus Barkala.

n

Kanti Kuigatsi Raamatukogus maha 2 ühikut väikevahen-

deid, summas 1241,43 eurot.
n

Kanti Otepää Muusikakoolis maha 19 ühikut väikevahen-

deid, summas 4887,51 eurot.
n

Kanti Otepää Vallavalitsuses maha 9 ühikut põhivara

summas 267 571,71 eurot ja 47 ühikut väikevahendeid summas

SÜNNID

Kanti Otepää Linnaraamatukogus maha 3 ühikut väi-

kevahendeid, summas 111,24 eurot.

asuva elamu üldelektriprojekti koostamise kulude katmiseks; 1.3

korraldamiseks; 1.3 Mittetulundusühing S.M.A. Racing 350 eurot 9.

5. detsembril viibisid Otepää vallavolikogu
esimees Jaanus Barkala, vallavanem Kaido
Tamberg, abivallavanem Kajar Lepik ja kommunikatsioonijuht Monika Otrokova Tallinnas,
Mustpeade majas Jaapani saatkonna vastuvõtul.
Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawa
kutsel viibiti koosviibimisel, millega tähistati
Jaapani keisri Akihito 85. sünnipäeva. Akihito
on Jaapani 125. keiser ja tänapäeval maailma
ainus keiser.
Otepääd külastas Jaapani suursaatkonna
kultuuriatašee Takashi Ato 2015. aasta talvel.
Sama aasta märtsis külastasid Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilased
Jaapani suursaadiku residentsi Tallinnas, kus
toimus Hina-matsuri`t ehk Hina-nukkude festival, millega tutvustati Jaapani kultuuri kooliõpilastele.

Kanti hallatavas asutuses Otepää Kultuurikeskused
Kanti Otepää Lasteaias maha 374 ühikut väikevahen-

le „06601 Elamumajandus“ 1270 eurot Keeni külas Keeni tee 1

80347545, aadress Munamäe tn 14-9, Otepää vallasisene linn) luba

ja); 1.9 Kaspar Uibokand (lasteaia laste vanemate esindaja).

n

valvesüsteemi renoveerimise kulude katmiseks; 1.2 eelarverea-

tn 2-1 asuv korter, suurusega 42,2 m².

Otepää valla esindus viibis Jaapani
saatkonna vastuvõtul

esindaja); 1.8 Karin Sallok (kooli õpilaste vanemate esindan

Eraldati reservfondist 18 485 eurot, sh: 1.1 eelarvereale

kohale) spordiürituse „Otepää jooksutuur 2019“ reklaam.

laste vanemate esindaja); 1.7 Taivi Rästas (lasteaia õpetajate

maha 28 ühikut väikevahendeid, summas 660,58 eurot.

n

„01112 Vallavalitsus“ 1266 eurot Sangaste teenuskeskuse hoone

poolt esitatud pakkumus summas 1,82 eurot/MWh ilma käibemak-

Korraldati enampakkumine (kirjaliku enampakkumi-

se tingimused lisatud) järgmise vallavara võõrandamiseks:

Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 128 ühikut väikevahen-

tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga

Lugupidamise ja austusega

Anti Ahto Järvele ehitusluba Sihva külas Ala-Ruusa
Anti Enn Rajasaarele ehitusluba Pedajamäe külas

n

deid, summas 10 586,46 eurot.

tulemused. Tunnistati pakkujad Imatra Elekter Aktsiaselts

sihtotstarbed.
kinnistul elamu püstitamiseks.

Kanti Puka Lasteaias maha 5 ühikut väikevahendeid,

summas 811,62 eurot.

eelarvereale „082017 Kuigatsi Raamatukogu“ 4164 eurot Kuigatsi

Jõuluaeg olla ka imede aeg ja soovide täitumiste ajajärk. Kui kõik meie inimeste kaunid soovid
keha ja kuju saaksid, siis oleks meie maailm
ilmselt üks väga kaunis koht. Samas on jälle
ka see hea, kui kõik see ilu korraga meie ootel
meeli ei ummista, vaid ootuse ja lootuse imeline
tunne ka pisikesest asjast imet teha saab ja võib.
Nii, nagu Armastusest teeb Armastuse tunne ja
kaunis unistus on vähemalt sama ilusa, kui täitunud soov, nii on ka jõulude ime ja jõud nende
tunnetamises.

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
n

AMETLIK INFO

Lume Säde Peips 16. novembril
Rebeka Lokk
28. novembril

Tähelepanu!
Otepää Vallavalitsus seoses pühadega 21. detsembril
ja 31. detsembril SULETUD.
28. detsembril vallavalitsus avatud kell 8.00-16.00.
10. jaanuaril 2019 vallavalitsuse töötajad koolitusel.
Vallavalitsus suletud.

6403,24 eurot.
n

Kanti Puka Kunstikoolis maha väikevahend, summas 139

eurot.
n

Kanti Sangaste Raamatukogus maha väikevahend, summas

626,23 eurot.
n

Tunnistati 13 nõuet lootusetuks ja kanti need Otepää Valla-

valitsuse bilansist välja.

119,51 eurot.
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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 10. jaanuaril.

20. detsember 2018

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Hea Sihva küla elanik!

Sada aastat hiljem: soomusrong sõidab jälle!

Soovime Sihva külas hakata omavahel aktiivsemalt koostööd tegema, et muuta oma küla
kohaks, kus kõigil oleks mõnus elada. Selleks
on meil täna võimalik saada toetusi külaelu
arendamiseks.
Kui soovid osa saada tulevastest üritustest
ja aruteludest, palun registreeri ennast Sihva
kogukonna nimekirja meiliaadressil: sihvakula@gmail.com, saates oma nime, aadressi ja
kontaktmeili.
Anna endast märku!

11. novembril 1918 allakirjutatud Compiègne’i
vaherahu lõpetas esimese maailmasõja, kuid ei
toonud rahu Eestile. Kuigi juba sama aasta veebruaris oli Eesti kuulutanud end iseseisvaks riigiks,
oli võim de facto saksa okupatsioonivägede käes.
Saksamaa ei tunnustanud ei Eesti iseseisvust ega
Ajutist Valitsust. Selle asemel toetati baltisakslaste
püüdlusi Balti hertsogiriigi moodustamiseks, mis
oleks olnud personaalunioonis kas Saksa keisririigi
või Preisi kuningriigiga. 1918. a novembris Saksamaal alanud revolutsioon nurjas need kavatsused.
Keiser loobus troonist, ametisse seatud valitsus
alustas rahuläbirääkimisi Antandiga. 11. novembril
kirjutati alla Compiègne’i vaherahule ning peatselt alustati Saksa vägede väljaviimist okupeeritud
aladelt.
Tekkinud võimalust Eesti vallutamiseks üritas koheselt ära kasutada Punaarmee, kes alustas Narva
ründamist juba 22. novembril. Veel linnas viibinud
saksa väed lõid tagasi esimese rünnaku, ent ühtlasi
kiirendas see nende lahkumist Eestist. 28. novembril 1918 tungis Punaarmee üle Narva jõe. Seda
päeva loetakse Vabadussõja alguseks. Pärast Narva
vallutamist jätkas Punaarmee kiiret edasitungi ning
enamlaste kätte langesid Jõhvi, Kunda, Rakvere,
Tapa ja Aegviidu. Lõunarindel viivitasid sakslased
taristu üleandmisega ja sealsed Eesti üksused olid
alles formeerimisel, kui Punaarmee (kokku umbes
5000 meest) detsembri algul Pihkvast pealetungi
alustas. Punaste pealetung oli edukas, sest 8. detsembril hõivati Võru, 18. detsembril Valga ja 22.
detsembri õhtul langes Tartu.
Pärast poolteist kuud kestnud taandumist leidis
Eesti armee endas siiski jõudu, et astuda Punaarmeele vastu. Eesti sõjavägede ülemjuhatajaks
nimetatud polkovnik Johan Laidoneri juhtimisel oli
1919. aasta alguseks püssi alla kutsutud juba üle 10
000 mehe. 1919. a. jaanuari alguseks oli Punaarmee
Tallinnast vaid 40 km kaugusel, kuid siis pöördus
nende sõjaõnn. Valkla, Priske ja Kehra lahingutes
löödi bolševikud taganema. Järgnes Eesti vägede
pealetung, milles soomusrongidel oli sageli otsustav
roll. Eesti Vabariigi esimesel aastapäeval sai sõjavä-

Sihva küla aktiivi nimel
Kalev Lemmik

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI

SPORDIHOONE
lahtiolekuajad pühadeperioodil:
23.12. avatud 10.00-15.00
27.-28.12. avatud 10.00-22.00
24.-26.12. suletud
31.12.2018 ja 01.01.2019 suletud

SAUN
gede ülemjuhataja Johan Laidoner ette kanda, et
vaenlane on Eesti piiridest välja aetud. Eesti vabastati vähem kui kahe kuuga.
Vabadussõja võidu kaks peamist sümbolit on koolipoistest õppursõdurid ja soomusrongid. Õppursõdurid on ajalukku kirjutanud Albert Kivikas romaaniga „Nimed marmortahvlil“, mille alusel valmis
aastal 2002 ka samanimeline film. Soomusrongidest, nende tähtsast rollist sõja võitmisel ja nendega
seotud lugudest on aga oluliselt vähem räägitud.
Mälestamaks sajanditaguseid sündmusi on Eesti
sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum koostöös Riigikantselei EV100 programmi, ASi Eesti
Raudtee ja ASiga Operail ehitanud laiarööpmelise
soomusrongi nr. 7 „Wabadus“ ning sisustanud selle
Vabadussõda ja soomusronge tutvustava enneolematu näitusega.

saab tööd

sotsiaalteenistuse juhataja
Töö kirjeldus:

• ametikoha põhieesmärk on valla sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine, korraldamine ja koordineerimine.

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus sotsiaaltöö või sellele lähedasel
erialal;
• vähemalt kolmeaastane töökogemus sotsiaalvaldkonnas;
• valdkonnaalase seadusandluse tundmine;
• tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• laitmatu renomee;
• B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:

• üldised teadmised riigi põhikorra, avaliku teenistuse, kohaliku omavalitsuse korralduse põhimõtetest;
• meeskonnatöö kogemus, organiseerimisvõime,
suur pingetaluvus, kohalike olude tundmine;
• projektide koostamise ja juhtimise kogemus;
• eelnev avaliku teenistuse kogemus.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka;
• põhipuhkust 35 päeva aastas.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 31.12.2018.a
oma sooviavaldus ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-posti
aadressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4801; 518 2016 (vallavanem
Kaido Tamberg).

rongi koopia. Tänase rongi koosseisus on tollastel
soomusrongidel kasutuses olnud vagunitest suurtükivagun, kuulipildujavagun, dessantvagun ja sanitaarvagun. Esimesel platvormvagunil paikneb auruvedur ja tagumisel soomusauto „Estonia“ koopia,
sest ka ajalooliselt kuulus niinimetatud „soomusautode kolonne“ soomusrongi diviisi koosseisu. Muuhulgas saab näha ajaloolist 122 mm haubitsat, millesarnast kasutati laiarööpmelistel soomusrongidel
nr 4. ja 5.
2019. aasta jaanuaris sõidab rong 1919. aasta rinde
kulgemist järgides Kehrast Valgasse. Raudteejaamades meenutatakse koostöös kohalike omavalitsustega nii 1919. a. jaanuari murdelahinguid kui ka
teisi selle aja sündmusi.

Anu Viltrop

Maa-amet on välja kuulutanud

Otepää turu juures olevad pakendikonteinerid
on üle viidud Otepää katlamaja värava juurde
(Munamäe 6).
Palume edaspidi pakend, papp, taara ja paber
sinna viia!
Vallavalitsus

Otepää Vallavalitsus annab üürile Keeni tee 1 I
korrusel asuva 3-toalise korteri.
Korteriga tutvumine ja lisainfo: Sangaste teenuskeskuse majandusspetsialist Peeter Hansson,
tel 5301 6488.

20.12.2018 kell 13.00-18.00,
21.12.2018 kell 15.00-20.00.

Jumalateenistuste ajad
Otepää valla kogudustes
pühade ajal
EELK Otepää Maarja kogudus
24.12.2018 kell 17.00 Jõuluõhtu jumalateenistus suures kirikus
25.12.2018 kell 11.00 Esimese jõulupüha
jumalateenistus talvekirikus
31.12.2018 kell 17.00 Vana-aasta jumalateenistus suures kirikus
EELK Sangaste Andrease kogudus

Puka jaamas peatub rong 25.–27. jaanuaril 2019.

Soomusrong nr 7 „Wabadus“ ei ole ühegi ajaloolise

Tähelepanu!
Otepää Vallavalitsus

3

avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.01.2019.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.
1.Valga maakond, Otepää vald, Lauküla, Karli,
72402:003:0071 <http://www.maaamet.ee/maarent/index.php?action=EnampakkumineView&e_
id=78&eo_id=3663>
2.Valga maakond, Otepää vald, Mägestiku küla,
Pätsiku soo, 63601:001:1881 <http://www.maaamet.ee/maarent/index.php?action=EnampakkumineView&e_id=78&eo_id=3862>

24.12.2018 kell 18.00 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus Sangaste kirikus. Jutlustab
õpetaja Ivo Pill
24.12.2018 kell 16.00 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus Laatre kirikus. Jutlustab diakon Tanel Meiel
25.12.2018 kell 12.00 Esimese Jõulupüha
jumalateenistus Sangaste kirikus. Jutlustab
diakon Kaido Metsoja
26.12.2018 kell 12.00 Teise Jõulupüha jumalateenistus Sangaste kirikus. Jutlustab
õpetaja Ivo Pill
30.12.2018 kell 12.00 Jumalateenistus Sangaste kirikus
31.12.2018 kell 18.00 Vana-aasta õhtu jumalateenistus Sangaste kirikus
31.12.2018 kell 16.00 Vana-aasta õhtu jumalateenistus Laatre kirikus
06.01.2019 kell 12.00 Kolmekuningapäeva
jumalateenistus Sangaste kirikus
EAÕK Ilmjärve Jumalailmumise kogudus
26.12.2018 kell 10.00 Jumalik jõululiturgia
EEKBKL Otepää Evangeelne Vabakogudus
Palverändur
23.12.2018 kell 11.00 IV advendi teenistus
25.12.2018 kell 16.00 I jõulupüha Jõulupidu
kõigile Koos katame toidulaua!
30.12.2018 kell 11.00 vana-aasta viimane
teenistus

Laste jõulupakid ja eakate mesi
Otepää vald kingib igale oma valla 0-12-aastasele
lapsele jõuludeks kommipaki. Jõuluvana toimetab
need lasteni koolide ja lasteaedade jõulupidudel.
Kodused lapsed, kes eelpool nimetatud jõulupidudel ei osale, saavad kommipakid kätte kuni 31.
jaanuarini 2019 vastavalt oma elukohale Otepää
Vallavalitsusest, Sangaste Teenuskeskusest ja Puka
Teenuskeskusest.
Täiendav info: 512 5745 (lastekaitsespetsialist
Kristin Leht).

Vallavalitsuses, Sangaste Teenuskeskuses ja Puka
Teenuskeskuses kuni 31. jaanuarini 2019. Nõuni
piirkonna eakad saavad meepurgid kätte Nõuni
Kultuurimajast (lisainfo: Marika Viks 5346 5648).
Täiendav info: 5199 4123 (sotsiaaltööspetsialist
Kersti Tamm).

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate jõulumesi ootab eakaid vastavalt elukohale kas Otepää

Ilusat jõuluaega!

Kes ei saa kommipakile või meepurgile järele tulla,
palume ühendust võtta Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusega.

Otepää Vallavalitsus

EEKBKL Puka Vabakogudus
30.12.2018 kell 15.00 jõulu ja aastalõpu
jumalateenistus

Hea Sangaste koguduse liige!
Algavate pühade eel palume taas neid. kellel
veel selle aasta liikmeannetus (suurus vabatahtlik) tegemata, teha seda järgmisel arvel:
Swedbank, a/a EE532200001120024871, EELK
Sangaste Püha Andrease kogudus.
Jumal õnnistagu ande ja heldeid annetajaid!
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Otepää Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle
22. detsembril kell 11.00-15.00 Talvepealinna talveturg (+37256153357
Ene)/ Kuumade jookide festival (+3725284902 Merilin) / Otepää
keskväljakul
Kell 11.00 Talveturu avamine
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 / Piletid
müügil ka Otepää Turismiinfokeskuses, laudade ja piletite broneerimi
ne +37256626481 Merle
12. jaanuaril kell 11.00 Eesti parimad selgeltnägijad on valmis sinuga
kohtuma!/ Otepää Kultuurimajas / Saad osa võtta praktilistest töötu
badest: kaartide lugemine, pendli kasutus, märgid ja ended / Piletid
müügil koha peal: Pilet 10 eurot / Perepilet 15 eurot (2 täiskasvanut ja
2 last).Lisainfo: 56626481
16. jaanuaril kell 19.00 Rakvere teatri lavastus “LA H US” Eestlastest
võõrsil ja kodus / Otepää Kultuurimajas / Autor Liisi Rohumäe, lavas
taja Üllar Saaremäe, kunstnik Marion Undusk, valguskujundaja
Märt Sell / Osades Grete Jürgenson, Tiina Mälberg, Toomas Suuman,
Imre Õunapuu / Täispilet 15 eurot, Sooduspilet 13 eurot Grupisoodustus alates 20 inimesest pilet 13 eurot / Etendus on ühes vaatuses, kohvik avatud tund enne etenduse algust! / Piletid müügil Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ning tund enne algust koha
peal / Piletite broneerimine +37256626481 Merle
25. jaanuaril kell 18.00 Heategevuslik kontsert / Piletitulu Valter Kuld
ravimifondi toetuseks
26. jaanuaril kell 20.00 V Talveöölaulupidu / Otepää Kultuurimaja pargis
28. jaanuar kell 11.00 Kuressare Linnateatri lastelavastus “SIPSIK” /
Lavastanud Aarne Mägi, kunstnik Britt-Karen Peterson, liikumisjuht
Tanel Ting / Osades Merilin Kirbits, Tanel Ting, Jürgen Gansen. /
Sihtgrupp 5+ / Etenduse pikkus 40 minutit / Pileti hind 7 eurot,
Perekaardiga 5 eurot, Sülelaps kuni 2 aastani k.a. 4 eurot / Piletid
müügil Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskused, piletite broneeri
mine +37256626481 Merle

		

Puka Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi
29. detsembril kell 15.00 Värsiteater kogu perele A.S. Puškini tekstile
ja F.Chopini muusikale „Muinasjutt kuldsest kalakesest“ Laval näitle
ja Allan Kress ja pianist Ulla Mölder. Tänu teater maale projektile pilet
2 eurot. Piletid müügil koha peal.

		

Sangaste Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili
29. detsembril kell 13.00 Värsiteater kogu perele A.S. Puškini tekstile
ja F.Chopini muusikale „Muinasjutt kuldsest kalakesest“ Laval näitle
ja Allan Kress ja pianist Ulla Mölder. Tänu teater maale projektile pilet
2 eurot. Piletid müügil koha peal.
18. jaanuaril kell 20.00 Uue aasta pidu ansambliga Kruiis / Sangaste
Kultuurimajas

Nõuni Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika
25. detsemberil kell16.00 Muusika- ja luuleõhtu HINGEHELINAD /Laval
näitleja ja laulja Adeele Sepp, kitarril Jaan Jaago / Pääse 5 eurot,
õpilastele 2 eurot.
29. detsembril kell 20.00 VANA-AASTA LÕPUPIDU / tantsuks mängib
Kalmer Järv / Nõuni Kultuurimajas / Pilet 5 eurot.

O T E P Ä Ä

Jõuluootuse rõõmu kõigile
Käes on jälle see ajast aega oodatud jõulude
ootuse aeg. Tegemisi ja toimetamisi on
jagunud nii pisematele, vanematele kui ka
vanavanematele.
Reedel, 30. novembril olid oodatud Nõuni
Kultuurimajja kõik, keda võiks iseloomustada − lõõtsapillisõbrad. Juhan Uppin esitles
oma uut plaati „Pikk lugu”, mida sai pärast
kontserti koos autogrammiga ka osta. Lõõts
on lõõts, paneb rahva kaasa laulma ja kui ikka
on hea polkalugu, läheb tantski lahti. Publiku
hulgas oli nii Kalle, kellel „lõõtsastaaži” seitsekümmend aastat, Helle ainult kahe aastase
ning Juhan kahekümne aastase staažiga.
1. detsembril aga rõõmustas DJ Artur lapsi
päkapikudiskoga. Tore, et meil on nii palju
vahvaid lapsi ja nii mõnusalt magus snäkilaud,
mille aitasid katta meie piirkonna ettevõtjad.
2. detsembril oli päkapikk märganud, et
meil käivad kultuurimajas toredad lapsed. Ta
aitas korraldada kingituseks sõidu Tartusse
Mileedi lilleärisse vaatama toredat lugu päkapikkude ärkamisest. Hästi armas oli, ohkasid
pärast lapsed. Kui küsida, kas lähme pärast
etendust koju või glasuurime piparkooke, on
üksmeelne vastus − PIPARKOOKE! Maja
täitus mõnusa piparkoogilõhnaga, muist läks
põske, muist kodustele kingituseks.
8. detsembril oli meie majas siginat, saginat.
Jõulupidu pidasid valla paljulapselised pered.
Ja lapsi oli tõesti palju, kõige tillemad issi süles
tudimas, vähe suuremad Laikrete perebändile lava ees tantsu kaasa löömas ning üheskoos
„kõik see vägi” kaasa laulmas ja plaksutamas.
Kui tuju on hea, saab tuju ainult paremaks
minna ning täpselt põlveplaksu kohapealt
kostus koputus uksele ... Jõulutaat. Oh seda
rõõmu, pereti käidi pakki lunastamas, toredat
pidu jääb meenutama Jõuluvanaga koos
tehtud perepilt, mis iga pere saab lisakingituseks. Kaunistati piparkooke, meisterdati päkapikke ja jõulukaarte, kui natuke nälg näpistas,
sai näksilaualt kõhtu täitaaeg läks kiiresti ja
vahvasti!
9. detsembril olid oodatud meie majja pensionärid je nende sõbrad. Jõulukuuse küünalde valgusel kuulati, ja vaadati oma maja lauljate-tantsijate esinemisi, plaksutati tuliselt
Kertu imeilusatele lauludele ning löödi laua
all takti kaasa meie uute sõprade Nõo Vanatantsuklubi tantsijatele. Jõululauas võeti üles
ühislaul, osaleti vahvates viktoriinides, löödi
tantsu meie vahva akordioniga Aive kaasabil,

pabistati päkapiku ees salmi lugedes ja tunti
rõõmu üksteisega koosveedetud ajast. Koduteele kaasa saadi kingituseks Nõuni noorte
kaunistatud piparkook.
13. detsembril käis naisansambel
„Lõbusad lesed” oma traditsioonilist jõululaulukingitust viimas Uderna ja Hellenurme
hooldekodudes. Oli nagu alati
hästi armas ja kodune ja hästi
soojalt vastuvõetud. Päkapikk
või oli see meie piirkonna
ettevõtja, märkas memmede
sooja südant ja kostitas üllatusjõululõunaga Hellenurme
veskis. Aitäh sulle veskiemand
Mae maitsva prae ja praekõrvase eest!
16. detsember oli jälle meie
maja vahvat saginat täis,
toimus laste jõulupidu. Kaasa
sai elada lustakale Lendteatri lavastusele „Kuhu kadus
Jõuluvana kingikott?” Ja kui
kott leitud, sai muidugi hakata
pakke lunastama. Kingituse
sai iga laps, nii mõnelgi vanaemal ja issil-emmel läks salm
meelest kui Jõuluvana tema
nime hõikas. Aga selleks ju
sõbrad ja pereliikmed ongi, et
aidata. Ja nagu tavaks saanud,
ei saanud ka seekord läbi
piparkookide kaunistamiseta,
lisaks mängisime vahvaid vanu
rahvamänge.

Tunnustati Valgamaa parimaid ettevõtjaid
6. detsembril anti hotellis Wagenküll pidulikul tunnustusüritusel
üle tänukirjad „Valgamaa ettevõtlusauhind 2018” konkursi võitjatele ja nominentidele.
Aasta tootmisettevõtte kategooriasse kandideerisid AS
Sanwood, AS Sangaste Linnas, AS Otolux ja OÜ Otepää Lihatööstus Edgar. Võitjaks osutus AS Sangaste Linnas. Ettevõte
tõi sel aastal turule Eesti esimese teadlastega koostöös valminud funktsionaalsete putrude sarja „Helen Helde“. Neli erinevat
toodet töötati välja koostöös Tartu Ülikooli ja teadus-arendusasutuse BioCCga, mis kestis ligi 3 aastat. Tootearenduse tulemusel on
toodete tervislikkus teaduspõhiselt tõestatud ning pudrusarjas on
ühendatud teraviljade, seemnete, puu- ja köögiviljade kasulikkus.
Aasta teenidusettevõtte kategooriasse oli esitatud kandidaate
kõige enam: Fresh Buffe OÜ, Kaldavere OÜ, Akser OÜ, Ugandi
Toitlustus OÜ – Ugandi kohvik, Tõrva Kõrts OÜ, Karni-Voor
OÜ, GMP Clubhotel & Pühajärve Restoran, Loodusturism OÜ,
RKM Group OÜ, Kodukohvik Johanna OÜ. Võitjaks osutus
Ugandi Toitlustus OÜ – Ugandi kohvik. Otepääl asuv kohvik on
silma paistnud eelkõige pakutavate toitude suurepärase maitsega. Hubane õhkkond ja naerusuised teenindajad kutsuvad tagasi
kohvikut külastama. 2018. aasta novembris pälvis Kohvik maineka
gastronoomiakonkursi Silverspoon auhinna parimate kohvikute
kategoorias.

20. detsember 2018

Aasta startija kategooriasse kandideerisid Sullargo OÜ Vidrike
külamaja, Ferron AKR OÜ, RKM Group OÜ, Kraine OÜ,
Kodukohvik Johanna OÜ, MOI Stuudio OÜ. Võitjaks osutus
Ferron AKR OÜ.
Ettevõtluse edendaja kategooriasse kandideerisid Loodusturism OÜ, Tiina Loomemaja, Estonian Autosport Events MTÜ
(Rally Estonia), Valgamaa Partnerluskogu, SA Valgamaa Arenguagentuuri turismiarendusjuht Signe Hunt, Eesti Töötukassa
Valgamaa Osakond. Ettevõtluse edendaja tiitli pälvis Tiina Loomemaja.
Konkurssi korraldatakse aastast 2008 ning selle eesmärgiks on
tunnustada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse
tegevusega on aidanud kaasa maakonna arengule. Seekordsele
konkursile laekus 38 tunnustamisettepanekut.
Konkursi korraldasid MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit ja
SA Valgamaa Arenguagentuur.

Kaunist ja rahulikku advendiaega meile
kõigile! Las soojendavad süüdatud advendiküünalad meie kõikide südameid. Ja ikka
hoolime ja märkame üksteist ja teineteist.
Marika Viks

Hea teatrihuviline!
Ugala teater pakub ülimugavat võimalust Otepäält Viljandisse Ugala
teatrisse sõita - Ugala teatri buss tuleb järgi ja toob pärast etendust
ka koju tagasi! Võimalus on vaadata Ugala värsket ja kriitikute kiitusi
pälvinud lavastust “Naine merelt”.
Henrik Ibseni näidendi on Ugala lavale seadnud Andres Noormets.
Laval on Laura Peterson, Aarne Soro, Marika Palm, Ilo-Ann Saarepera
jt, laval musitseerib ka Argo Vals.
Tihti on nii, et üksteisele väga lähedal elavad inimesed eksisteerivad
justkui erinevates maailmades. Keel ja kultuuriruum võib olla üks, aga
sellest hoolimata on raske teineteisest aru saada. “Õnnestumine nii
mängus kui ka ruumis seab terve Ugala hooaja lati parajale kõrgusele.”
Karin Allik, “Naine merelt” arvustusest Eesti Päevalehes.
Lavastuse kohta on rohkem infot siin lingi taga: https://www.ugala.
ee/lavastus/naine-merelt/
Etendus toimub laupäeval, 9. veebruaril kell 17.00 ja buss väljub
Otepää külastuskeskuse eest kell 15. Buss sõidab tagasi 15 minutit
pärast etenduse lõppu.
Reis mugava bussiga Viljandisse ja tagasi maksab sooduspakkumisega vaid 4 eurot! Bussis on piiratud kohtade arv! Bussipileti saab osta
www.piletimaailm.com/performances/85255-teatribuss-otepaa-ugala-naine-merelt?lang=et_EE ja Piletimaailma müügipunktidest.
Pileti etendusele saab osta www.piletimaailm.com/performances/81496-naine-merelt?lang=et_EE> ja Piletimaailma müügipunktidest.
Ootame teid Ugalasse!
Ugala teater
kassa@ugala.ee, tel 4330777

TALVEÜRITUSED
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Tartu Maraton – talvine laulupidu, mis toob Lõuna-Eestisse tuhandeid suusasõpru
50 läheneb! Järjekorras juba 46. Tartu
Maraton leiab aset uue aasta 17. veebruaril.
Lisaks traditsioonilistele Otepää-Elva
63 ja Arula-Elva 31 km distantsidele on
igal aastal Tartu Maratoni programmis ka
Avatud Raja sõidud, Teatemaraton ning
üritused lastele.
Esmakordselt on põhidistantside raames
kavas nostalgiahõnguline Tartu Maraton
Vintage. Nagu nimigi mõista annab, siis viib
Tartu Maraton Vintage osalejad tagasi möödunud 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.
Ajastu, mida korraldajad osalejate suusavarustuse ja riietuse näol peegeldada
tahavad on kõik, 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!
Vintage’i osalejatel on eraldi ajastutruud

stardinumbrid ja finišis ootab vastava kujundusega diplom. Lisaks loositakse retrosõitjate vahel välja mitmeid ägedaid auhindu.
Kui lõppevale aastale põgusalt tagasi
mõelda, siis 2018. aasta Tartu Maraton oli
kõikidele osalejatele ja korraldajatele väga
oluline, sest kolmeaastase vahe järel toimus
maraton originaalrajal ja täies pikkuses.
Viimati oli selline võimalus 2015. aastal.
2016. aastal tuli suusapidu lumepuuduse tõttu ära jätta ning 2017. aastal toimus
maraton lühendatud kujul Tehvandi ümbruses. Seega tänavu veebruaris peetud täisprogramm andis kindlasti usku ja kinnitust,
et tõenäoliselt saab lähimate aastakümnete
jooksul suusakõlbulikke talvesid Eestimaal
olema veel küllaga.
Rohkem infot: www.tartumaraton.ee.
TARTU MARATONI PROGRAMM
SIIN: www.tartumaraton.ee/et/yritused/suusamaraton/46/programm/
Tanel Rungi
MTÜ Klubi Tartu Maraton
turundus ja kommunikatsioon
Foto: Tarmo Haud

Kahevõistluse naiste kontinentaalkarikasarja etapp
ja kahevõistluse maailmakarikasarja etapp meestele
4.01.2019

10:15 Eelvõistlus Tehvandi K90 - naised
individuaalne (ilma piletimüügita)
13:15 Eelvõistlus Tehvandi K90 - mehed
individuaalne (ilma piletimüügita)
19:00 Avatseremoonia
23:00 After Ski - Club Comeback

5.01.2019

6.01.2019

08:30 Proovihüpped Tehvandi K90 naised
09:15 Võistlusvoor Tehvandi K90 naised
10:00 Proovihüpped Tehvandi K90 mehed
11:00 Võistlusvoor Tehvandi K90 mehed
13:30 Individuaalvõistlus suusatamine
10 km mehed
14:30 Individuaalvõistlus suusatamine
5 km naised
23:00 After Ski - Club Comeback

09:15 Proovihüpped Tehvandi K90 naised
09:45 Võistlusvoor Tehvandi K90 naised
10:45 Kvalifikatsioon Tehvandi K90 mehed
12:00 Võistlusvoor Tehvandi K90 mehed
13:45 Individuaalvõistlus suusatamine
5 km naised
14:45 Individuaalvõistlus suusatamine
10 km mehed
Lisainfo: http://www.owc.ee

Kajakid vallutavad Kuutsemäe lumise nõlva
9. veebruaril 2019 toimub Kuutsemäel talvine kajakkide mõõduvõtt Red Bull Snow Kayak.
Kõikidele huvilistele avatud lõbus võistlus toimub Eestis teist
korda – eelmisel korral laskus nõlvast 200 julget ning esikolmikuna jõudsid finishisse Olden Jentsen, Viljar Raidmets ja
Joel Pärle.
Vähemalt 350-meetrine rada lõppeb vees, et osalejatel oleks
võimalik turvaliselt hoog maha saada. Rada tuleb kurviline ja

nii mõnegi obstaakliga, et lisada võistlusmomenti. Kvalifikatsioonis selgitatakse välja 64 parimat, kes omakorda jätkavad
võistlust turniiri-formaadis esikolmiku välja selgitamiseks.
5-eurose osavõtutasu eest saavad kõik kasutada korraldaja poolt toodud kajakke ja kiivreid. Osalejate toitlustamine
toimub Kuutsemäe trahteris – seegi sisaldub osavõtutasus.
Rohkem infot ja registreerimisvormi leiab Red Bull Eesti
kodulehelt www.redbull.com
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Otepää valla sündmuste
w w w. o t e p a a . ee
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

DETSEMBER
21.12.2018 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse
pubis Ansambel Privil
Info: www.pyhajarve.com
21.12.2018 algusega 21.00 Otepää Grill&Pubis
Sünnipäevapidu karaoke, tantsu ja üllatustega
Lisainfo: 5656 4760
22.12.2018 Tehvandi Spordikeskuses Noortesari I
etapp 2019 Alexela - Hawaii Expressi noorte suusasari. Lisainfo: www.suusaliit.ee
22.12.2018 kell 11.00-15.00 Talvepealinna talveturg /
Kuumade jookide festival / Otepää keskväljakul
Kell 11.00 Talveturu avamine
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 /

22.12.2018 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse
pubis Toomas Krall
Info: www.pyhajarve.com
23.12.2018 Tehvandi Spordkeskuses
Murdmaasuusatamine - Eesti meistrivõistlused
25.12.2018 kell 16.00 Nõuni Kultuurimajas
Muusika- ja luuleõhtu HINGEHELINAD Laval näitleja ja laulja Adeele Sepp, kitarril Jaan Jaago / Pääse 5
eurot, õpilastele 2 eurot
25.12.2018 kell 20.00 Ugandi Resto
Ilusa muusika õhtu. Kõige kaunimad lood paneb
imeliselt kõlama GERTU PABBO. Muusikaõhtu nautimine on tasuline. 5 eurot lisandub Teie arvele.
25.12.2018 Ööklubis Comeback
Comeback WinterLive PÕHJAMAINE ÖÖ ehk Tähtede peal, mööda linnuteed! Pühademeeleolu tõstab
taevani SHANON. Lookas laudadelt laaditud lisakilod
sulatab DJ RAIGO BRAUER.
Bänd alustab kell 24:00!
26.12.2018 kell 10.00 Pekist Priiks Tartu matk vahvatel Lõuna-Eesti radadel Otepäält Tartusse. Teekond
kokku ca 42 km. Stardimaks 23 eurot. Registreerima:
www.sportos.eu/ee/et/pekist- priiks- tartu-2018/
26.12.2018 kell 12 ja 14 EV100 juubeliürituste
raames tasuta jõulumatkad Pühajärve äärsel Murrumetsa matkarajal.
28.12.2018 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse
pubis Raen Väikene Info: www.pyhajarve.com
28.12.2018 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
AASTALÕPU tantsuõhtu
Lisainfo: 5656 4760
29.12.2018 Tehvandi Spordikeskuses
Eesti MV 2019 U23/U20 murdmaasuusatamine
Lisainfo: www.suusaliit.ee
29.12.2018 Tehvandi Spordikeskuses
Eesti meistrivõistlused laskesuusatamises - sprint
29.12.2018 kell 13.00 Sangaste Kultuurimajas Värsiteater kogu perele A.S. Puškini tekstile ja F.Chopini
muusikale „Muinasjutt kuldsest kalakesest“
29.12.2018 kell 15.00 Puka Kultuurimajas Värsiteater
kogu perele A.S. Puškini tekstile ja F.Chopini muusikale „Muinasjutt kuldsest kalakesest“

29.12.2018 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse
pubis Ansambel Ampullid
Info: www.pyhajarve.com
29.12.2018 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
AASTALÕPU tantsuõhtu Lisainfo: 5656 4760
30.12.2018 Tehvandi Spordikeskuses
Eesti meistrivõistlused laskesuusatamises - jälitus
31.12.2018 Uusaastapidu Kuutsemäel
HEAD UUT AASTAT PIDU KUUTSEMÄE NÕLVADEL
JA KUUTSE TRAHTERIS!
ÕHTUJUHT & DJ SVEN SUMBERG.
NB! Aastavahetusel suusamägi avatud kuni 00:30,
uue aasta võtame vastu ilutulestiku ja vahuveiniga!
Info: fun@kuutsemae.ee
31.12.2018
AASTAVAHETUSPIDU ÖÖKLUBIS
COMEBACK 25 aastavahetust klubis Comeback,
Otepääl
Uksed avatakse kell 23:00. Õnnelikku aastat tervitab
LED saksofonist HENRI ARUKÜLA. Aastavahetuse
särtsakad superhitid sõlmib 15-l ekraanil kokku VDJ
ARNO“ööelu legend“KUKK. Tantsulava on avatud varajaste hommikutundideni! Võimalus südaööl väljas
ilutulestikku nautida!

JAANUAR
4.-6.01.2019 Tehvandi Spordikeskuses
Kahevõistluse naiste kontinentaalkarikasarja etapp
ja kahevõistluse maailmakarikasarja etapp meestele
4.01.2019
10:15 Eelvõistlus Tehvandi K90 - naised individuaalne (ilma piletimüügita)
13:15 Eelvõistlus Tehvandi K90 - mehed individuaalne (ilma piletimüügita)
19:00 Avatseremoonia
23:00 After Ski - Club Comeback
5.01.2019
08:30 Proovihüpped Tehvandi K90 naised
09:15 Võistlusvoor Tehvandi K90 naised
10:00 Proovihüpped Tehvandi K90 mehed
11:00 Võistlusvoor Tehvandi K90 mehed
13:30 Individuaalvõistlus suusatamine 10 km mehed
14:30 Individuaalvõistlus suusatamine 5 km naised
23:00 After Ski - Club Comeback
6.01.2019
09:15 Proovihüpped Tehvandi K90 naised
09:45 Võistlusvoor Tehvandi K90 naised
10:45 Kvalifikatsioon Tehvandi K90 mehed
12:00 Võistlusvoor Tehvandi K90 mehed
13:45 Individuaalvõistlus suusatamine 5 km naised
14:45 Individuaalvõistlus suusatamine 10 km mehed
Lisainfo: http://www.owc.ee
4.01.2019 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
jaanuarikuu TANTSU- ja KARAOKE-õhtu.
4.01.2019 Õöklubis Comeback Comeback WinterLive ehk TÄHTI TÄIS ON ÖÖ! Laval lammutab seitsme
tuule poolt kantud KARL-ERIK TAUKAR BAND. Plaadimasinate taga DJ ERKI KUKK
05.01.2019 Ööklubis Comeback Rahvusvaheline talvepidu! KLUBIKARIKAS 2019 ehk Kaks on rohkem!
Kiirele klubirajale kutsuvad rahvusvahelised staarid
JAMES WERTS ja IVO LILLE(sax). Pöörasele peoõhtule annab topelthoo megameeskond: DJ ERLEND AAV
& VDJ ARNO“ööelu legend“KUKK

29.12.2018 kell 20.00 Nõuni Kultuurimajas
VANA-AASTA LÕPUPIDU, tantsuks mängib Kalmer
Järv / Pilet 5 eurot

11.01.2019 kell 22.00 Ööklubis Comeback
Comeback WinterLive LÄHME SÕIDAME ehk Tulevad nii Pets kui Margus ja Priit!
Käigu lööb sisse ülivõimas SMILERS! Mõnusad muusika“mojito“sid sheigib DJ RAIGO BRAUER.

29.12.2018 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse
pubis Ansambel Ampullid

11.01.2019 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
RETRO pidu

12.-13.01.2019 Tehvandi Spordikeskuses
Eesti meistrivõistlused 2019 U23/U20/U18/U16
murdmaasuusatamine
Lisainfo: www.suusaliit.ee
12.01.2019 Otepää Apteekrimäel
NKS V etapp 2018/19 kahevõistlus, suusahüpped
Lisainfo: www.suusaliit.ee
12.01.2019 Otepää valla XX karikavõistlused
võrkpallis 2019
12.01.2019 Ööklubis Comeback
DJ ROBERT PIHELGAS
12.01.2019 kell 11.00 Otepää Kultuurimajas
Eesti parimad selgeltnägijad on valmis sinuga kohtuma! Otepääl on kohal: Evald Piirisild, Marju Lepp,
Heino-Mart Laisk, Reili Miggur, Zhanna Sahanenko,
Martin Arnhold, Mari-Liis Pae, Terje Möldri, Hannes
Vanaküla. Piletid müügil koha peal: pilet 10 eurot,
perepilet 15 eurot ( 2 täiskasvanut ja 2 last).
16.01.2019 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas
Rakvere teatri lavastus LA H US Eestlastest võõrsil
ja kodus. Kohvik avatud tund enne etendust! Täispilet
15 eurot, sooduspilet 13 eurot, grupisoodustus alates
20 inimesest pilet 13 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ning tund enne
algust koha peal. Piletite broneerimine 5662 6481

MÄESPORDI TUTVUSTAMISE PÄEV!
Koostöös Kuutsemäe Suusakooliga TASUTA tutvustavad algõppe tunnid, suusa-ja lumelauaspordiga
saavad tutvust teha eelkõige algajad.
13:00 Suusatamise algõpe ja tutvustus algajatele
Suusakooli treeneritega.
14:00 Lastele ajasõidud ja lõbus slaalom - tublimatele
on auhinnad!
15:00 Lumelaua algõpe ja tutvustus algajatele Suusakooli treeneritega.
15:00 Freestyle suusatamise tutvustusõpe.
25.-27.01.2019 Tehvandi Spordikeskuses
Põhjamaade noorte meistrivõistlused 2019.
Kahevõistlus, suusahüpped, murdmaasuusatamine
25.01.2019 kell 22.00 Ööklubis Comeback
Comeback WinterLive NII KUUM ON TUNNE ehk
Kas tuled kui saad? Laval tõelise megashowga üks
ja ainus 2 QUICK START. Mustad kleidid loeb üle ja
kingitusi jagab VDJ ANDI RAIG
25.01.2019 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
ansambel Qvalda
25.01.2019 kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Heategevuslik kontsert / Piletitulu Valter Kuld ravimifondi
toetuseks
25.-27.01.2019 Puka raudteejaamas
Wabaduse teekond

18.01.2019 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
RAEN VÄIKENE

26.01.2019 kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis
V Talveöölaulupidu

18.01.2019 kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas
Uue aasta pidu ansambliga Kruiis

26.01.2019 kell 22.00 Ööklubis Comeback
DJ ROBERT PIHELGAS

18.01.-19.01.2019 Tehvandi lumevõrkpalli väljakutel
LUMEVOLLE EMV
REEDE, 18. JAANUAR 2019 MEHED
10:30-14:00 Põhiturniiri mängud
14:30- 17:00 Kohamängud
LAUPÄEV, 19. JAANUAR 2019 NAISED
10:30-14:00 Põhiturniiri mängud
14:30- 17:00 Kohamängud
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/2215735685376777/

28.01.2019 kell 11.00 Otepää Kultuurimajas
Kuressare Linnateater lastelavastus SIPSIK
Sihtgrupp lapsed alates 5. eluaastast. Etenduse pikkus 40 minutit. Piletid müügil Piletimaailmas, Otepää
Turismiinfokeskuses, piletite broneerimine 56626481

18.01.-19.01.2019 Ööklubis Comeback
Suur Suusanädal – Otepää MK ametlikud peod!
Laupäeval pööritavad pidulisi rahvusvahelised staarid JAMES WERTS ja IVO LILLE(sax). Rajaäärse melu
toovad otse tantsusaali: Sprindidistantsil reedel DJ
ROBERT PIHELGAS & Teatemeeskond laupäeval DJ
VAIDO PANNEL & DJ ARNO„ööelu legend“KUKK
18.-20.01.2019 Tehvandi Spordikeskuses
Murdmaasuusatamise maailmakarikasarja etapp
18.01.2019
18:00 Hooldemeeskondade sprindi võistlus (3x1 km)
19:00 Avatseremoonia
19.01.2019
11:25 Naised sprindi kvalifikatsioon klassika (1,3 km
KL) Mehed sprindi kvalifikatsioon klassika (1,6 km KL)
12:00 Eesti meistrivõistlused Munaga Big Air eelvoorud
12:45-13.45 Lapsed suuskadele koos Suusabussiga //
13:55 NAISED sprint ¼ finaal, ½ finaal ja finaal
MEHED sprint ¼ finaal, ½ finaal ja finaal
+sprindi lilletseremoonia
16:00 Eesti meistrivõistlused Munaka Big Air finaalid
20.01.2019
10:30 Naised 10 km klassika+lilletseremoonia
12:30-13.30 Lapsed suuskadele koos Suusabussiga
14:00 Mehed 15 km klassika+lilletseremoonia
Rohkem infot // More information: http://bit.ly/2z3l9ll

VEEBRUAR
01.02.2019 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
tantsuõhtu TIIT HELLENURM-ega.
01.02.2019 kell 19.00 Otepää Kultuurimaja galeriis
Vaikse muusika õhtu koos loomingulise kollektiiviga MALK / TASUTA / Avatud kohvik!
02.-03.02.2019 Tehvandi Spordikeskuses Eesti
meistrivõistlused 2019. Murdmaasuusatamine
Lisainfo: www.suusaliit.ee
02.02.2019 algusega kell 12.00 Otepää Keskväljakul
Euroopa Saunamaraton Otepääl.
Piletid müügis alates jaanuarist 2019. Jälgige infot!
02.02.2019 kell 22.00 Ööklubis Comeback
SEE ON PAREM VEELGI ehk Comeback WinterLive
Tuju tõstab taevani ja veel kõrgemale TANEL PADAR
koos bändiga. Tulised tantsuhitid paiskab tantsupõrandale DJ VAIDO PANNEL.
08.02.2019 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
ansambel Randaal.
09.02.2019 IV Pühajärve Matkamaraton tõukekelkudel 2019
Info: Loodusturism OÜ
09.02.2019 Otepää Talvine Rahvasprint 2019
Info: S.M.A. Racing

19.01.2019 Väike-Munamägi
Big Air EMV 2019 Lumelaud, Freestyle suusatamine
Eesti meistrivõistlused

09.02.2019 toimub IV Pühajärve matkamaraton
tõukekelkudel.

20.01.2019 Kuutsemäel
FIS WORLD SNOW DAY - SEE ON ÜLEMAAILME

Comeback WinterLive Special – koos Eesti tippartistiga. Dj-d Arno Kukk & Erlend Aav.

09.02.2019 kell 22.00 Ööklubis Comeback
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09.-10.02.2019 Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja
rühmvõimlemises 2019
Info: Võimlemisklubi „Rütmika“
14.02.2019 Ugandi resto Elav muusika Ugandis:
MAIA VAHTRAMÄE. Lisainfot www.ugandiresto.ee
ja Facebook-ist www.facebook/ugandiresto
15.02.2019 kell 19.00 Nõuni Kultuurimajas
Pärimuspesa kontsert MARI KALKUN
15.02.2019 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
TANTSU- ja KARAOKE-õhtu
16.02.2019 kell 20.00 Otepää Kultuurimajas
Tantsuõhtu koos ansambliga Absolut Lühis
Pilet 5 eurot / Laudade broneerimine 56626481 Merle
17.02.2019 46. Tartu Maraton
Lisaks traditsioonilistele Otepää-Elva 63 km ja
Arula-Elva 31 km distantsidele on igal aastal Tartu
Maratoni kavas ka Avatud Raja sõidud, Teatemaraton
ning üritused lastele.
22.02.2019 algusega kell 21.00 Otepää Grill&Pubis
EESTI pidu
22.02.2019 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas
Muusika- ja luuleõhtu „Pühendusega Meie Kodule“
Tasuta / Avatud kohvik!
22.02.2019 Puka Kultuurimajas
Vabariigi aastapäeva kontsert
23.02.2019 Pühajärvel Pühajärve Kalafest
Lisainfo: Martin Meier 504 9086
23.02.2019 kell 17.00 Sangaste Kultuurimajas
Otepää valla Vabariigi aastapäeva kontsert
23.02.2019 kell 22.00 Ööklubis Comeback
Comeback WinterLive VÕITMATU VABARIIK ehk
Legendid lammutavad täiega!
Vinge vanakooli peo panevad püsti IVO LINNA &
ANTTI KAMMISTE. Vikerviisiketast rublast läbi krooni
euroni veeretab DJ ARNO“ööelu legend“KUKK
24.02.2019 Vabariigi sünnipäeva auks korraldatav
suur rahvamatkamise päev. www.loodusturism.ee
25.02.-02.03.2019 Tehvandi Spordikeskuses
IBU karikasarja etapp laskesuusatamises
Lisainfo: www.biathlonworld.com

MÄRTS
08.03.2019 kell 23.00 Sangaste Kultuurimajas
Naistepäevapidu
08.03.2019 kell 23.00 Ööklubis Comeback
Comeback WinterLive KAUNITE KOKKUTULEK ehk
Hip-hop Jeesus jutlustab! Rajumad riimid räpimaailmast rullivad rahvasse GENKA & PAUL OJA. Õrnema
soo südamed soojendab DJ VAIDO PANNEL
08.03.2019 Ugandi resto Elav muusika Ugandis:
JANA LIISA JOHANSON & MART ABRO
09.03.2019 Tehvandi Spordikeskuses
NKS IX etapp 2018/19. Kahevõistlus, suusahüpped
Lisainfo: www.suusaliit.ee
09.03.2019 kell 12.00 Otepää Kultuurimajas
Valgamaa eakate laulupäev
09.03.2019 kell 20.00 Puka Kultuurimajas
Tantsuõhtu
09.03.2019 kell 23.00 Ööklubis Comeback.
Comeback WinterLive MÄRTSIKUUS LUMI VEEL
MAAS!
Klubil tõstab katuse pealt TERMINAATOR. Eksinuid
suunab õigele tantsurajale DJ RAIGO BRAUER

Murdmaasuusatamise maailmakarikasarja etapp
18.01.2019

18:00 Hooldemeeskondade sprindi võistlus
(3x1 km)
19:00 Avatseremoonia

19.01.2019

11:25 Naised sprindi kvalifikatsioon
1,3 km KL
Mehed sprindi kvalifikatsioon
1,6 km KL
12:00 Eesti MV Munaka Big Air eelvoorud

10.03.2019 Nõunis
NÕUNI VISTEL-VASTEL- VASTLAPÄEV
15.03.2019 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas
Vaikse muusika õhtu koos Viivi ja Karl Ilvesega ning
Otepää valla riimkroonika võistlusel osalenud parimate tööde tunnustamine ning ettelugemine Tasuta
/ Avatud kohvik!
16.03.2019 Ööklubis Comeback. Klubi sünnipäev –
25 AASTAT! Lisainfot kodulehelt www.comeback.ee
ja Facebook-ist www.facebook/clubcomeback
23.03.2019 kell 12.00-16.00 Otepää Kultuurimajas
Pärimuspäev /Tasuta
23.03.2019 kell 20.00 Otepää Kultuurimajas
Tantsuõhtu koos ansambliga Oravapoisid / Pilet 5
eurot / Laudade broneerimine +37256626481
23.-24.03.2019 Tehvandi Spordikeskuses
Eesti meistrivõistlused MN16/Juuniorid.
Suusahüpped, kahevõistlus
Lisainfo: www.suusaliit.ee
23.03.2019 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Teatripäev koos LendTeatri lavastusega „Pasjanss ehk
alatu kättemaks“ Peale etendust vestlus näitlejatega
23.03.2019 kell 19.00 Nõuni Kultuurimajas
Pärimuspesa kontsert ansambel PUULUUP
30.03.2019 Otepää Mängud
Info: MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI
30.-31.03.2019 Tehvandi Spordikeskuses
Eesti meistrivõistlused M ja N.
Suusahüpped, kahevõistlus
31.03.2019 kell 10.00 Kääriku Spodikeskuses
JOOKSUVÕISTLUS AINULT MEESTELE!
Võimatu 10 on Eesti raskeim 10km jooksuvõistlus.
Lisainfo: www.voimatu10.ee

12:45-13.45 Lapsed suuskadele koos
Suusabussiga
13:55 NAISED sprint ¼ finaal (5x6) 1,3 km KL
MEHED sprint ¼ finaal (5x6) 1,6 km KL
NAISED sprint ½ finaal (2x6) 1,3 km KL
MEHED sprint ½ finaal (2x6) 1,6 km KL
NAISED sprint finaal (1x6) 1,3 km KL
MEHED sprint finaal (1x6) 1,6 km KL
+sprindi lilletseremoonia
16:00 Eesti meistrivõistlused Munaka Big Air
finaalid

20.01.2019

10:30 Naised 10 km klassika
+lilletseremoonia
12:30-13.30 Lapsed suuskadele koos
Suusabussiga
14:00 Mehed 15 km klassika
+lilletseremoonia
Rohkem infot // More information: http://
bit.ly/2z3l9ll

TALVEÜRITUSED
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Jõulukingid Otepää
Turismiinfokeskusest!
• Otepää ja Eesti teemalised meened (kruusid, taldrikud,
küünlad, külmkapimagnetid)
• Lai valik Suva sokke
• Soodushinnaga Towelfy mantelrätikud ja turbanid
• Sangaste mesi ja Karula Mahlad
• Piletilevi piletid ja -kinkekaardid (sh. Otepäälase kaardiga Retrobesti
sooduspiletid)
Oleme avatud E-R 10-17 ja L 10-14.
Astu läbi!
NB! Pühapäeviti ning 24.-26.12. ja 01.01. suletud!

Transporditeenus
Pakun transporditeenust 8-kohalise väikebussiga.
Vajadusel osutan ka saatjateenust.
Hind kokkuleppel.
Info tel. 5516418.

Sporty-outlet pop-up pood
Pühajärve tee 5
on talvehooajal nädalalõputi valikuliselt avatud.
Info: Facebook/Sporty-Outlet Otepää ja tel. 50 64265 Anti Arak.
Määrime suuski ja pakume Salomoni maaletoomise lõpumüüki,
lai valik murdmaasuuski, saapaid, sidemeid ja keppe heade
hindadega − tooted on näha www.sporty-outlet.com.

Soovin kõigile oma tänastele ja tulevastele klientidele
rõõmsat jõuluaega!
Täitugu ka Teie pisemadki soovid!
Suur tänu, et olete oma kinnisvara usaldanud minu kätesse!
Teid tervitab kutseline maakler Janek Moros.
Kui soovid nõu või kinnisvara müüki pakkuda, siis võta ühendust:
www.varaleidja.ee. Tel. 529 4294, info@varaleidja.ee.

20. detsember 2018

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Võrukaelas said jõulu eel targemaks nii lapsed kui põdrad
Teise advendi järgsel esmaspäeval toimus Võrukaela saalis põdrateemaline üritus, mille korraldajateks olid lasteaia juhtkond ja köögi juht (kokk).
Kui kõik algusest ära rääkida, siis algas lugu
orava (majandusjuhataja), jänese (direktor) ja
põdra (õppealajuhataja) vaidlusega, kes on neist
kolmest kõige targem. Esimesed kaks hakkasid
lõpuks oma tarkuses kahtlema ja läksid põdra küsimustele vastamise asemel sootuks minema – järsku
oli ühel vaja käbisid koguda, teisel tuli uni peale.
Põder ei lasknud end sellest morjendada ning
olles märganud lapsi, hakkas hoopis nendega
tarkusi vahetama. Lapsed õpetasid põdrale seitsmeni loendamist ja põder neile vastutasuks palju
muud, näiteks seda, kuidas teha põdra häält. Kõigil
tuli nii hästi välja, et põdrapoisski tuli saali, arvates,
et seal on kari põtru. Üritus jätkus osavusproovidega: lapsed pidid kandma põdra toiduvarusid pea
peal nii, et need maha ei kuku ning ronima sarvedega läbi okste. Viimane tegevus vajab veel harjutamist, sest enamusel sarved siiski pähe ei jäänud.
Ega see põdra elu kerge pole!
Läbi laulu ja tantsu selgus, et isastel põtradel on
sarved ja lõuahabe, aga emastel põtradel mitte.
Küll aga on kõigil põtradel üliliikuvad kõrvad, tikutoosipikkune saba ja ülamokk, mis jätab mulje, et
põdra nina on kongus.
Kui nii lapsed kui põdrad olid targemaks saanud,
jõudsid “käbide korjamiselt” ja “lõunauinakult”
tagasi orav ja jänes, kes tahtsid ikka näidata endid

Koolieelse ettevalmistuse
rühmad Otepää Gümnaasiumis
Koolieelse ettevalmistuse rühm 2019. aasta
sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab
Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2019.
Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laekumise järjekorras tähtajaks koolile
laekunud avalduste alusel.
TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 9. jaanuar
2019 kell 13.00.
Avaldusi saab esitada kas e-posti teel (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantselei lahtiolekuaegadel kantseleisse.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/
blanketid).
Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad
ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja
on Tiie Jaaniste.

Lapsed näitavad põtradele oma osavust.

kõige targematena. Õnneks selle asemel, et uuesti
pikemalt vaidlema hakata, jagasid nad hoopis
lastele meelepärast.

Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE
Foto: Liisi Kört

Tartu Ülikooli loodusmuuseumis
ja Tagurpidi Majas

Puka Keskkooli 3. klassi klassiöö
Meil oli üks tore neljapäev. Hommikul tulime kooli oma suurte kottidega ja pampudega. Kaasas olid magamiskotid ja madratsid. Hommikul
toimusid õppetunnid. Tundus olema
kohutavalt pikk päev. Me ei jõudnud
ära oodata kuna koolipäev lõpeb,
sest siis algas meil klassiöö üritus.
Ja kui koolikell kuulutas päeva
lõppu, jagus kilkeid ja hõiskeid,
kõik olid elevil. Korrastasime klassi,

pakkisime oma kotid valla, tegime
ööpesad valmis. Peale seda riietusime õue minekuks.
Väike jalutuskäik Puka aleviku
ümbruses. Õpetaja Liidia sõitis
autoga mööda ja kiitis meid kui häid
helkuri kandjaid. Jalutamas käidud,
tulime tagasi kooli juurde, mängisime väljakul sportlikke- ja liikumismänge. Õpetaja küsis, et kus on meie
Oskar? Poiss oli roninud kase otsa.

Külle Viks
Otepää Gümnaasiumi direktor

Kas nüüd oled sa kase Oskar? See
tegi meile nii palju nalja. Tüdrukud
panid poisile uue nime, Kase Oskar
ja küsisid autogrammi.
Ootasime klassivenda Gerretit
Elvast tagasi, et siis koos Kraine
kohvikusse õhtusöögile minna.
Meeldis terve klassiga koos kohvikus söömas käia.
Väljas oli juba väga pimedaks
läinud. Kui kõhud täis said söödud,
läksime koolimajja tagasi ja siis hakkasime koos mängima oma kodust
toodud põnevate mängudega. Vaatasime multikaid, laulsime ja tantsisime, maiustasime veel värskete
puuviljadega.
Lähenes uneaeg, toimus hammaste pesu ja sättisime unele. Pikali olles
harjutasime näidendi teksti lugemist
ja õpetaja luges meile une muinasjut-

tu. Nii me kõik koos õpetajaga oma
klassis jäimegi tuttu terveks ööks. Ei
me kuulnud kummitusi ega kartnud
midagi, keegi ei kippunud koju.
Hommikul äratas meid õpetaja.
Kiired korrastused ja pesud. Pakkisime asjad kottidesse, koristasime
klassi ja siis sõime hommikusööki.
Algamas oli uus koolipäev.
Tänu õpetaja Riina Lõhmusele oli
meil nii tore üritus nagu klassiöö.
Tahtsime olla kõik tublid, hoolivad ja sõbralikud. Meil see õnnestus.
Äge oli see meie üritus!
Mõtteid jagasid:
Elina Puiestee, Marie-Eliise
Everst, Meribel Kuus, Mirtel
Kuus, Andreas Jerjomin
ja Henry Ivask
Puka Keskkooli 3. klassist.

Heino Mägi 90
Legendaarset Otepää koolijuhti mälestades.
Heino Mäe hauale asetas Otepää vallavalitsuse
poolt pärja vallavalitsuse liige ja kultuurispetsialist
Valdur Sepp.

11. detsembril külastasid Puka keskkooli 3. ja 4.
klassi lapsed koos klassijuhatajate ja õp Markoga
Tartu Ülikooli loodusmuuseumit ja Tagurpidi Maja.
Loodusmuuseumis veetsime ühe lõbusa ja õpetliku ennelõuna koos hülgepojaga. Saime teada, kes
on hülgepoeg Vigri sõbrad, mis on ta lõunasöök
ja kui kaua ta suudab vee all hinge kiini hoida ning
veel huvitavaid fakte. Tutvusime muuseumis kalade, lindude ja loomadega. Kõige lõpus sai iga laps
meisterdada paberist jõulukaardi hülgepoja pildiga.
Meie päev jätkus Tagurpidi Majas. See pakkus
palju elevust nii lastele kui ka õpetajatele. Ikka oli
põnev näha kuidas meie kodud välja näeksid kui
kõik oli tagurpidi. Olgu see siis piimapakk külmikus
või magamistoa öökapil olev raamat.
Kõige lõpus tutvusime õige põgusalt ka Eesti Rahva Muuseumiga. Laste kindel soov oli kevadel tagasi
tulla ja muuseumis korralik õppekäik teha.
Täname õpetaja Markot, kes bussisõidu ajal meile
erinevaid jutte luges ja arutles.
Jane Everst, 4. klassi klassijuhataja
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TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul
etapil saavutas Sten-Erik Iir
kõrgushüppes 4. koha

Otepää gümnaasiumi ja Tartu Kalevi noored kergejõustiklased alustasid järjekordset TV 10 Olümpiastarti hooaega.
48. hooaja maakondlik etapp toimus Valgas, kus Otepää
gümnaasiumi õpilased tegid hulganisti isiklikke rekordeid
ja saavutasid ka esikohti. Kaks võitu saavutas Sten-Erik Iir:
kõrgushüppes (1.32m) ja 60m jooksus (8,7sek, käsiaeg).
Väga edukas oli ka Steni klassiõde Christina Piho, kellele
kuulus kaks II kohta: 1.24m kõrgushüppes ja 9.1sek (käsiaeg) 60m jooksus. Väga head arengut näitas Alexander
Kapp, kellel õnnestus joosta 60m esimest korda alla 8
sekundi (7.9 sek, käsiaeg).
Vabariiklikul etapil Võrus, esinesid kõik Otepää gümnaasiumi õpilased võimete kohaselt ja võistkondlikus arvestuses oleme 14. kohal (osaleb 32 kooli).
Parima tulemuse eest hoolitses Sten-Erik Iir, kes hüppas kõrgus koguni 1.43m ja saavutas 4. koha (osales 70
poissi)! Suure panuse andsid ka: Christina Piho, kes hüppas kõrgust 1.26m ja oli sellega 15. (90. võistleja hulgas),
60m jooksus oli Christina 28. kohal, Robin-Mathias Müür
aitas kooli võistkonda väga tõhusalt teivashüppes, mille
tagajärg 2.21m, andis 20. koha (osales 59 noormeest),
Alexander Kapp jooksis 60m sprindi elektroonilise ajavõtuga 8.27 sek ja oli 26. kohal (osaled 87 noormeest). Vanemate tüdrukute hulgas tõid kooli võistkonnale vajalikud
punktid Brenda Järv ja Geiri Liivamägi, kes jooksid 60m
ajaga 9.22 ja 9.30 sek.
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Toimus FC Otepää hooaja lõpupidu
Tänavune Jalgpalliklubi FC Otepää hooaja
lõpetamine toimus Kääriku Spordikeskuses.
Alustasime Kääriku kinosaalis piduliku osaga,
kus vaatasime meeleolukalt tagasi lõppevale
hooajale, tunnustasime meie klubi tublimaid
jalgpallureid ja tänasime klubi sponsoreid ja
koostööpartnereid. Tuju hoidsid üleval lõbusad
vahepalad, millest menukaim video lapsevanemate pärlitest on järelvaadatav ka FC Otepää
Facebooki lehel. Pidulik osa lõppes sel korral
hämmingus nägudega, sest üllatusesinejana
astus rahva sekka Eesti mustkunsti grand old
man Erich Udras.
Pärast pidulikku osa ootas ees kerge tort
ja lõbus sport. Spordikeskuse saalis oli kohal
Eesti parim trikijalgpallur Eno Lints, kes lastele
palliga trikitamist õpetas. Toimus mõõduvõtt
inimlauajalgpallis ja traditsioonilises lauajalgpallis ning proovida sai meelelahutuslikku mullijalgpalli. Lisaks arutles lapsevanematega noorte
toitumise ja une teemadel Eesti jalgpallikoondise füsioterapeut Ott Meerits.
Pidu pani hooajale ilusa punkti ja soovime
kõigile klubi mängijatele ja nende peredele ning
meie toetajatele rahulikku jõuluaega ning kohtumiseni juba uuel hooajal!

FC Otepää tublimad trenniskäijad 2018.

FC Otepää

Otepää tantsulastel oli edukas
aasta

Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustas
ka meie spordiaktiviste

Treener
Toomas Halliste

Otepää Võrkpalliklubi naiskond on
Valgamaa karikavõitja

Vasakult Mati Raudsepp, Pille Illak ja Rando Undrus.

Aasta lõpp on lähenemas ning kõikjal tehakse
aastast kokkuvõtteid. Ka Tantsukoolis Tango
tantsivatel tantsulastel oli edukas aasta.
Eesti karikavõistluste aastakarikate arvestuses saavutas Eliise Peerna koos Karl Markus
Kursiga Jun2 C klassi standardtantsudes I koha.
Mark Ragnar Pikk koos oma partneri Marta
Selgega sai Jun2 D klassis standardtantsudes I
koha ja ladina tantsudes II koha karika.
Eliisele ja Mark Ragnarile on loota Otepäält
ka järelkasvu. Tantsukool Tango aastalõpu turniiril 8.12 Tartus said kuldsed medalid kaela
Reinhold Kalda ja Katarina Kamla 6-tantsus,
Karl Marek Kamla koos partneriga 4-tantsus
ning hõbemedali Jan-Einar Pikk koos partneriga 2-tantsus.

Võrkpalliklubi Otepää mängis koosseisus:
Kristiina Kopli, Merlin Müür, Krista Rautsik,
Ruth Ivan, Heidi Sibul, Ülle Ernits, Anniki Jaama
ja Kaidi Kattai.
Pilt: Aleftina Karpats

Täname Tantsukool Tango treenereid ja toetajaid/kaasaelajaid!
Külliki Pikk
Foto: Triinu Kuik

Haapsalus toimunud Jõu spordiaasta lõpetamisel jagati tunnustust maakondade 2018. a tublimatele kolmes kategoorias:
aasta noortetreener,
aasta kohalik spordielu edendaja,
aasta piirkondlik spordisündmus.
Valgamaalt said 2018. a tegemiste eest tunnustuse: spordiklubi Viraaž kergejõustiku-

treener Viljo Grauding (Tõrva vald), kohalike
spordivõistluste korraldaja, Otepää Spordiklubi
noori orienteerujaid juhendav Pille Illak (Valga
vald) ning 84. Restu spordipäev, mida korraldab
Sangaste Spordiklubi koos kohaliku spordiaktiiviga (auhinna võtsid vastu Rando Undrus ja
Mati Raudsepp - Otepää vald).
Tekst ja foto: REIN LEPPIK

Valgamaa tänuüritusel tunnustati paremaid
14. detsembril toimus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Valgamaa tänuüritus. Anti üle Valgamaa Spordiliidu ja Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi tunnustused, tunnustati noori
ning anti Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt
üle aasta teo auhind. Auhindu jagus ka Otepää
valla rahvale.
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi
preemia laureaadid
Mati Raudsepp, silmapaistvate tulemuste eest
Euroopa ja maailmameistrivõistlustel.
Valgamaa Spordiliidu preemiad
Edukad sportlased 2018:

Naised - Anette Veerpalu, murdmaasuusatamine
Mehed U23 - Artti Aigro, suusahüpped
Neiud U20 - Mariel Merlii Pulles, murdmaasuusatamine
Seeniorid - Mati Raudsepp, raskejõustik
Mehed - Hans Teearu, murdmaasuusatamine
Võistkonnad:
Täiskasvanud - SK Põhjakotkas-Otepää,
suusahüppemeeskond
(Markkus
Alter,
Karl-August Tiirmaa, Artti Aigro),
Noored - SK Karupesa Team, Otepää vald, teatesuusatamise võistkond (Teiloora Ojaste, Marit
Maribell Pulles, Mariel Merlii Pulles).

Mapomets OÜ

KUULUTUSED

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

Teostame elektritöid. 520 50 16
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidipuud. Vedu tasuta.
T: 505 6107
Ehitus ja remonttööd. 53471269
Kodulehtede ja e-poodide valmistamine. Tel. 58 043 046
www.veebilahendused.ee

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

KARNI-VOOR OÜ
otsib oma kollektiivi

OMANIKU JÄRELVALVE

KOKKA

EhitusEST OÜ

Info: karnivoor@hot.ee,
tel: 56624430.

Talvine soodusmüük aednikuleKASVUTURVAS, MULD - erinevad
sordid Techne tanklas.
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Üürile anda Otepää kesklinnas
3-toaline möbleeritud korter. Tel.
5216 878

Tähelepanu,
Retrobesti piletid otepäälase
kaardiga!
Otepäälase kaardiga 2 päeva pilet
35,40 eurot.
Ainult Otepää Turismiinfokeskusest
kuni 31.12.2018, pileteid piiratul hulgal!

TÄHELEPANU!
ID kaartide taotluste vastuvõtmine ja
relvalubadega seotud dokumentide
vormistamine Otepää politseis
09.01.; 12.02.; 12.03. ja 09.04.
kell 10.00 – 13.00.
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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

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel:
1) Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr
1458440, üldpind 40 m²) alghinnaga 15 000 eurot;
2) Keeni külas Keeni tee 18-7 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 2161540,
üldpind 44,2 m²) alghinnaga 900 eurot.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 % alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse
arveldusarvele nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 28. detsember 2018.
a kell 10.00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 28. detsember 2018. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kannistiku
4-8“ või „Keeni tee 18-7“.
Pakkumiste avamine toimub 28. detsembril 2018. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse
nõukoja ruumis.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502
2316). Täpsem info Otepää vallavalitsuse veebilehel www.otepaa.ee rubriigis „Otepää
vallavalitsus müüb“. Otseviide: https://www.otepaa.ee/otepaa-vallavalitsus-muub

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

Valla ettevõtjate poolt välja pandud
loosiauhinnad
Sangaste loss – ööbimine kahele koos hommikusöögi ja ajalootuuriga,
Heleni Helbed – 5 Heleni Helveste kinkekohvrit,

Omavalitsuse suurimaks tuluallikaks on üksikisiku
tulumaks, sellest pakutakse teenuseid kõigile vallaelanikele. Suurem maksulaekumine aitab vallal
teha rohkem investeeringuid elukeskkonna parandamiseks, seda kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks, haridusasutuste ja koolide ülevalpidamiseks, lumetõrjeks, jne.
Kampaania keskendub eelkõige neile inimestele, kes elavad Otepääl, kuid pole veel vallakodanikud. Sissekirjutus on oluline, kuna täpne ülevaade
elanikest aitab omavalitsusel paremini elukorraldust planeerida.
Loosimisel osalevad vaid need kampaania vältel
(26.11-31.12.2018) registreerunud, kes on 31. detsembri 2018 seisuga Otepää valla kodanikud.
Ühiselukohateate esitanud inimeste puhul osaleb
iga pereliige 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.

AS Sanwood – mööbliese,

15. novembri 2018 seisuga oli Otepää vallas 6554
elanikku.

SA Otepää Tervisekeskus – 3 hammaste hool-

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

laktilist läbivaatust ja pärlpesu) komplekti hind

SOstame virnastatud
võsa ja raiejäätmeid
üle Lõuna-Eesti.
Lisaks oleme huvitatud
saetööstuse jääkidest
(pinnad, saepuru, höövlilaast, puukoor, klotsid).
Kontakt: transport@reinsaluauto.ee, 5128315.

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

Silva Agro – kinkekaart, 25 eurot,
Kuutsemäe ja Munamäe mäesuusakeskused –
mäepilet kahele,

ALFRED PUURA

Vidrike külamaja – õhtusöök kahele väärtuses

HELDUR VANIK

17.06.1925 - 08.12.2018

29.11.1946 - 09.12.2018

Sügav kaastunne Tiimarile
perega kalli ema, ämma
ja vanaema

Südamlik kaastunne Edale kalli
abikaasa

50 eurot,
Otepää Winterplace – perepilet 4-le, väärtusega
Südamlik kaastunne Airele
perega armsa

68 eurot,
Ugandi Resto – kinkekaart, 55 eurot,
Ugandi Kohvik – kinkekaart, 55 eurot,
Coop – kinkekaart, 20 eurot,
Monster Music – rahvusvaheline muusikafestival
Retrobest – kahepäevane festivalipass ühele,
AS Alexela – 100 tasuta kohvikupongi,
AS Techne – 10 liitrit tasuta kütust,
Tehvandi Spordikeskus – 2 tundi Käärikul, Kekkose saunas,

MAILA PINTE

EHA LAINE

AHTI KUHI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Tagurpidi Maja meeskond

Naabrid Härjamäe talust.

Avaldame kaastunnet
Aire Pintele

Avaldame kaastunnet
Tiimar Lainele ema

EMA

Eha Laine

Heldur Vaniku

surma puhul.

surma puhul.

surma puhul.

Oteksi kollektiiv

Otepää Seikluspargi kollektiiv.

kaotuse puhul.
Evely, Ester, Merike, Maire,
Leana ja Leili.

Südamlik kaastunne Ülole
kalli isa

Mälestab perekond Kurvits.

ORT Techno – tasuta mootorsõiduki ülevaatus,
duse paketti (pakett sisaldab hammaste profü50 eurot.
Monika Otrokova

Tuul puude ladvas tasa kiigub, me
vaikses leinas langetame pea...

Klassijuhataja

VILMA TUUBEL

Vilma Tuubel

Kuigi rohtuvad rajad,
ei unune koos veedetud ajad...

Mälestame meie kauaaegset
õpetajat

Vilma Tuubelit

Meenutame. Mälestame.

Mälestame kallist klassijuhatajat
Pühajärve koolist.

Sinu Pühajärve kooli
1983. a lend,

Tunneme kaasa lähedastele.

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

1965. aasta lõpetajad

Pühajärve koolipere
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MITMESUGUST

20. detsember 2018

Talvepealinnas pannakse saunad kuumama: stardib X Euroopa Saunamaraton

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES
Seoses kaupluse ajutise sulgemisega

II korrusel
LÕPUMÜÜK!
KÕIK KAUBAD -30%

KONSUMIS
21. detsember - 06. jaanuar

ESMATARBE- JA TÖÖSTUSKAUBAD -25%
Allahindluses ei osale tubakatooted, tikud, tulemasinad, kinkekaardid, telefonikaardid,
ajakirjandusväljaanded, raamatud.

27. detsember - 06. jaanuar

TOIDUKAUBAD -20-25%

2. veebruaril 2019 kell 12.00 saab Otepää keskväljakult stardi X Euroopa Saunamaraton
Otepääl. 4. jaanuaril 2019 kell 12.00 lähevad Piletilevis müüki 185 Saunamaratoni meeskonnapiletit hinnaga 70 eurot.
Saunamaratoonlaste eelregistreerimine toimub 2. veebruaril kell 9.00-11.30 Otepää Kultuurimajas. Saunamaratoni finiš on Kääriku Spordikeskuses, kuhu peavad saunalistel jõudma kuni
kella 17.30-ni.
„Uuendusena saab iga meeskond kohapeal isikliku orienteerumiskiibi ning spetsiaalselt Saunamaratonile valmistatud telefonirakenduse, varem kasutusel olnud paberkandjal saunakaartidele ning templikogumisele ütleme head aega,“ selgitas Otepää Kultuurikeskusete juhataja
Jorma Riivald.
Põnev saab olema ka juba varem osalenud tulijatel, sest ees ootavad mitu uut sauna ning
kogu teekonda jälgivad elektroonilised seadmed. Esimest korda Saunamaratoni ajaloos võõrustab orienteerujaid ka pubi sisse ehitatud saun. Iga võistleja saab maratonile kohaselt ka
finišijärgse sooja suppi. Kogu päevale paneb puid alla ja annab kuuma Leino Einer, kes sõidab
ringi oma Helibussiga. Otepää keskväljakul on võistkondasid ees ootamas fotosein, kus saab
teha fotojäädvustusi meeldejäävast päevast.
Euroopa Saunamaratoni kuldsponsor on Lemmik Mees OÜ, kes paneb peaauhinnaks välja
järjekordse kvaliteetse kümblustünni. I-III koht loositakse esimese kolmekümne parima seast.
Saunaomanikud saavad premeerida enda lemmikvõistkondi ning rahvas valib taas oma lemmiksauna, mis saab rahalise autasu. Ei puudu ka eriauhinnad. Lisaks on rõõm tänada juba
ette Saunamaratoni selleaastaseid suursponsoreid A.Le Coq’i ja Leedu suurvürsti Vytautast.
Meeleolu kütab kuumaks ametlik Talvepealinna raadio Sky Plus.
Saunamaraton on lustlik orienteerumismäng, kus tuleb võimalikult lühikese ajaga läbida
võimalikult palju etteantud saunakohti. Võistkond on 4-liikmeline, vajalik on auto ja autojuhi
olemasolu. Paremusjärjestuses osalevad kõik 4-liikmelised võistkonnad, kes on läbinud interaktiivsel saunakaardil märgitud kohad ning lõpetavad finišis.
Õhtul kohtuvad kõik kuumas ööklubis Comeback koos Tanel Padariga ning sellel aastal on
käepaelaga esimesel tunnil sissepääs tasuta!
X Euroopa Saunamaratoni korraldab Otepää Kultuurikeskused, saunaomanikud koos oma
toimkonnaga, Otepää vallavalitsus, toredad vabatahtlikud. Lõbusat saunaspordivõistlust toetab ka hea koostööpartner Eesti Politsei. Sellel aastal tõstetakse esile ka autojuhi olulisus kogu
teekonnal.
NB! Saunamaratoni pileteid tagasi ei osteta. Kui võistkond ei ilmu starti, siis piletiraha ei tagastata. Kaasas peab võistkonnal olema 35 eurot sularaha jälgimisseadme tagatisrahaks, selle
mittetagastamise või tahtliku lõhkumise eest.
Tutvu saunamaratoni reeglitega: www.otepaa.ee.
Lisainfo: Otepää Kultuurikeskused, Merle Soonberg +372 5662 6481.
E-post: sauna@otepaa.ee.
Facebook: www.facebook.com/Euroopa-Saunamaraton-Otepääl-158174957567514/
Tekst: Monika Otrokova Foto: Merike Toomet

Allahindluses ei osale lühikese realiseerimisajaga toidukaup ja alkohol.

Täpsem info allahindluse kohta toodete juures.
Otepää Konsum ja II korrus on suletud alates 07. jaanuarist 2019. a.

Veski Spordi- ja Puhkekeskus pakub
Euroopa Saunamaratoni
ajaks (1.-3. veebruar 2019)
majutust soodushinnaga - 9 EUR/inimene.
Hinna sees on voodipesud.
Suuremate gruppide korral - alates 10 inimest, on
võimalik tellida ka toitlustust:
hommikusööki hinnaga 2.50 EUR,
lõunasööki hinnaga 3.50 EUR,
õhtusööki hinnaga 4.00 EUR.
Eelregistreerimine:
veski@tartusport.ee
või telefonil +372 528 5159 (Liisa Ruukel).

