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da Otepää vallavalitsuses ja Otepää 
valla veebilehel www.otepaa.ee. 

Ettepanekuid arengukavale ootame 
kuni 17.01.2019.

Otepää Vallavalitsus 
tänab 

kõiki, kes aitasid talvepealinna 
tiitli  üleandmise pidustused läbi 
viia! Kõigi teie panus on oluline 
ja väga tähtis!

22. detsembri õhtul sai Otepää 
22. korda talvepealinnaks

Esimene kahevõistluse 
maailmakarikaetapp 
Otepääl oli edukas

Möödunud nädalavahetusel kogunesid 
Otepääl esimest korda ajaloos maailma-
karikasarjas kahevõistlejad. Kahevõistlu-
se MK-etapi projektijuht Ago Markvardt 
sõnas, et kuigi laupäevane tuul mängis 
võistlejale vingerpussi, möödusid võistlus-
päevad edukalt ning kõik osapooled jäid 
toimunuga rahule. 

Esimest korda rahvusvahelise suusaliidu 
(FIS) võistluste ajaloos võistlesid samal 
nädalavahetusel mehed ja naised koos 
– mehed maailmakarika- ja naised konti-
nentaalsarjas. 

Meestest pälvis mõlemal päeval võidu 
Norra talendikas kahevõistleja Jarl Magnus 
Riiber ja naistest valitses kindlalt ameerik-
lanna Tara Geraghty-Moats. Kristjan Ilves 
pälvis esimesel päeval 35. ja teisel päeval 
28. koha. Kodupublik oli mõlemal päeval 
nii hüppemäel kui suusaraja kõrval Kristja-
nit kindalt toetamas ja kaasa ergutamas. 

Telepildid vahendusel jõudsid Otepää 
lumised nõlvad enam kui kümne miljo-
ni vaatajani üle kogu maailma. Otepääl 
toimuv kahevõistluse MK-etapp on juba 
fikseeritud ka järgmise aasta võistluste 
kavas. 

Peakorraldaja Ago Markvardti sõnul on 
veel õhus ka suvise GP-etapi korraldamine 
Otepääl.

Reelika lepp

Talvepealinnaks saamise pidustused 
möödusid lõbusalt ja meeleolukalt 
Otepää keskväljakul.

Nagu juba tavaks saanud, algasid 
pidustused talveturuga, kus müüdi 
käsitöötooteid, riide- ja toidukraami 
ning muud. Otepää Naisselts pakkus 
kõigile kuuma suppi, toimus laadalo-
terii. Talveturu avas vallavanem Kaido 
Tamberg. Peale vallavanema sõnavõt-
tu esines segakoor U-Tuur.

Kuumade jookide festivalil osalesid 
Vidrike Külamaja, Elsa kondiitri- ja 
pagariäri, erakond Isamaa, Võlli-Kin-
gu Talu, Pilkuse küla, Birch Lagoon, 
Rootsu Veski, OÜ Marjapuu, OÜ 
Toidupada. Parimaks kuumaks 
joogiks sai Vidrike Külamaja pakutud 
pehme, siidinet ning pisut troopili-
ne jook. Sedasorti jook iseloomustab 
ülimalt hästi ka talvepealinna ennast, 
sest joogis oli külma kihi all kuum.

Üllatusi täis talvekontserdil, mida 
vedasid kaks talvepealinna karuotti 
astusid üles Esteetika ja tantsukoo-
list üle 40 lapse alates lasteaiast, Puka 
meesansambel, Puka naisansambel, 
lauluansambel Laulurõõm, Margit 
Tali laulustuudio, Loore All, Pühajär-
ve Puhkpilliorkester ja Otepää Teater.

Kontsert leidis aset keskvälja-
ku erinevates hoonetes tänu OÜ-le 
Scanwood, Ilmar Haagile ja Otepää 
Päästekomandole.

Siis jõudis kätte aeg, mil jõuluva-
nad saabusid Otepääle. Jõuluvanasid 
saabus igast ilmakaarest ja neid oli 
igat sorti – politsei-, pääste-, kinnis-
varajõuluvana ja palju muidki jõulu-
vanasid. Jõuluvanad kogunesid lavale 
ja jõulumemm lõi akordionile hääled 
sisse. Algas suur häälekas koosolek, 
kus jõuluvanad lugesid üles mööduva 
aasta plussid ja miinuseid. Koosoleku 
protokoll anti üle vallavanem Kaido 
Tambergile, kes lubas selle ka Otepää 

Teatajas ära trükkida. 
Pärast koosolekut tõttasid jõulu-

vanad Otepää Winterplace, kus koos 
lastega sai vähemalt pool tundi tasuta 
liugu lasta. 

Seejärel algas talvepealinna tiitli 
üleandmise tseremoonia. Narva linna-
valitsuse kultuuriosakonna pea- spet-
sialist Anastassia Jakovleva andis tal-
vepealinna saua Tallinna Mustamäe 
linnaosa vanemale Lauri Laatsile, kes 
selle siis koos tunnistusega Otepää 
vallavanemale Kaido Tambergile üle 
andis. Otepää rahvast tervitasid ka 
kevadpealinna Türi vallavanem Pipi-
Liis Siemann, suvepealinna Pärnu 
linnapea Romek Kosenkranius ja 
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala ning kauge külaline – Tšetšee-
nia turismiminister Muslim Baitazijev. 
Talvepealinna lipp heisati pidulikult 

Otepää Naisseltsi ja jõuluvanadega, 
Otepää ettevõtjate, ürituste korralda-
jate, klubide ja talvekeskustega. Toetas 
Otepää Vallavalitsus. 

Talvepealinna ametlikuks talveraa-
dioks on Sky Plus. Talveraadio edastab 
infot Otepää lumeolude ja talviste üri-
tuste kohta. Talveinfot kogub Otepää 
Turismiinfokeskus.

Monika otRokova

Otepää päästeameti maja torni. 
Pärast lipu heiskamist toimus kesk-

väljakul meeleolukas Otepää firmade, 
klubide, ürituste ja talvekeskuste 
paraad. Paraadil sai näha rajamasi-
naid, lumekahureid, mootorsaane, 
ATV-sid, mootorrattaid ja tõukekel-
kusid. Paraadil osalesid Otepää Win-
terplace, Ugandi Kohvik, Ugandi 
Resto, Otepää ööklubi Comeback, 
Tehvandi ja Kääriku spordikeskused, 
Kuutsemäe ja Munamäe mäekes-
kused, Suusaliit, Eesti Laskesuusa-
tamise Föderatsioon, Loodusturism 
OÜ, Kuutsemäe mootorkelgukeskus, 
Otepää Motoklubi. Õhtuhämaru-
ses toimus aga Otepää kultuurimajas 
meeleolukas suvine talve alguse pidu 
ansambliga L`Dorado. 

Talvepealinna pidustused korraldas 
Otepää Kultuurikeskused koostöös 

3. jaanuar on Vabadussõjas lange-
nute mälestuspäev. 

Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää 
üksikkompanii, naiskodukaitse, 
Otepää politsei, Otepää päästjate 
esindajad ja Otepää vallajuhid ase-
tasid Vabadussõjas langenute auks 
Otepää Vabadussambale pärjad.

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 algas 
vaherahu Eesti ja Nõukogude 
Venemaa vahel. Vabadussõjas osales 
Eesti poolel lisaks liitlasvägede sõdu-
ritele ja vabatahtlikele 74 505 võitlejat, 
kellest hukkus kokku 5540 sõdurit.

Otepääl asetasid pärgasid Kaitselii-
du Valgamaa Maleva Otepää üksik-
kompanii pealik  Aleksander Mõttus, 
kaitseliitlane Andrus Sumberg, Nais-
kodukaitse Valga Ringkonna esinai-
ne Mari Mõttus, Otepää Päästeko-
mando pealik Gehrt Kompus, Otepää 
komando meeskonnavanem Kalle 
Selleke, Otepää piirkonnapolitseinik 
Sander Karu, Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala ja vallavanem 
Kaido Tamberg. 

Monika otRokova

Vabadussõja mälestuspäev Otepääl

Ilmub 2 kOrda kuuS!

Foto: AdAm IllIngworth
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Uuest, vanast ja ka Tšetšeeniast

Hää vallakodanik! See uus aasta on nüüd tulnud ja 
vana ajaloo riiulil lebamas. Samas on iga uus kord 
jällegi vana ja nii see igaviku ajaratas kord pöörleb 
ja pööritab. Et alustada uuest, tuleb rääkida ka 
vanast. 

Talv ja lumi

Kõiksepealt sellest, mis talvest talve teeb: lumest. 
Ehk siis, kuidas teha nii, et ta oleks, aga liikumist ei 
segaks. Lumetõrjes on sel hooajal mitmes piirkon-
nas uued tegijad, sest oli aeg teha jälle riigihange. 
Natuke segadust kaasneb alati, kui uus tegija uues 
kohas tegutsema hakkab. Need asjad loksuvad aga 
varsti paika ning loodetavasti hakkavad laabuma. 
Teisalt aga ei ole vallal valmisolekut ega raha 
tellida lumetõrjet nii, et suurema saju korral kohe, 
nüüd ja paugupealt iga talu teeots lumest paljas 
oleks. Sellist asja pole isegi rikkas Skandinaavias. 

Meeldetuletuseks veel ka seda, et vallal ei ole 
otsest seadusest tulenevat kohustust teostada 
lumetõrjet erateedel või ka muude riigiasutuste 
teedel. Teeme seda siiski, kuna oleme kogukon-
dadega nii kokku leppinud, et elu maal niimoo-
digi toetada. Siit johtuvalt palume ka mõistmist, 
et lumesahk ei ole reaktiivlennuk ja alati on asju 
võimalik vajadusel ka ise oma eravalduses kiiremi-
ni korraldada, kui valla võimalused seda lubavad. 
Kiilaks lükatud tee on küll 24/7 ilus vaadata, aga 
see kosmeetiline efekt on väga kallis ja tuleks 
muude asjade arvelt. Kui ikka läbi pääseb, pole 
mõtet jalgu trampida ja valla töötajaid läbi telefoni 
matsil moel sõimata. 

Lumelüke on alati emotsionaalne teema, aga 
olgem ka ise arusaavad, kultuursed ja pragmaatili-
sed. Iga olukord muutub või muudetakse, kui olla 
kannatlik ja osata ka oodata.

avalik prügimajandus

No siis selles teisest käreteemast: avalik prügima-
jandus. Otepää surnuaed kipub vahel prügisse 
uppuma ja see vaatepilt pahandab nii mõnegi silmi. 
Lugu on selles, et surnuaed on EELK Otepää 
Maarja koguduse omand ja ka nende hallata. Vald 
maksab toetust, aga on pakkunud ka asjade korral-
damise enda kätte ja -vastutusele võtmist. Kogudus 
pole seda siiani tahtnud. Siiski on lootust, et saame 
asjad korda ning ka kogudusega on kokku lepitud 
lähiajal kokkusaamine asjade ülerääkimiseks. 

Pakendiprügikastide tühjendamist ei korral-
da vald, vaid pakendiorganisatsioonid. Siinkohal 
kaebavad inimesed, et need saavad varakult täis 
ja sinna tuuakse sobimatut prügi, mis ummistavad 
avad jne. Samuti kaevatakse, et inimestele ettenäh-
tud paberikonteineritesse veavad oma makulatuu-
ri firmade esindajad, kes niimoodi oma suure jäät-
memahuga kasti kiiresti täidavad ja inimestel enam 
kuhugi oma ajalehepakki panna pole. 

On tõsi, et firmad peaksid tellima omale ise 
eraldi konteineri, kui nad suuremas mahus paken-
diga kokku puutuvad. Samuti peaks ka prügi-
kultuur olema enam ka teistele mõtlev, sest ühe 
lohakus või teadlik rikkumine võtab võimaluse 
teistel konteinerit kasutada.

Prügimajandusest veel ka seda, et Valgamaal 
prügikogumise teenust osutav hanke võitnud 
Ragn-Sells taotleb suurt hinnatõusu ka inimeste-
le, viidates prügipõletamise ja kütuste hinnahüp-
pele. Omavalitsused on aga sellest keeldunud, 
viidates alles toimunud hankele ja meievahelisele 
lepingule, kus seda niimoodi nõuda ei saa. Lisaks 
on inimestel ja ettevõtetel palju kaebusi teenuse 
kvaliteedi kohta, et tihtipeale väidetavalt otsitud 
põhjustel prügi ära ei viia, aga arve esitatakse jne. 
Samas eelmisel teenuseosutajal selliseid problee-
me inimestega polnud ja asjad laabusid. 

Vald ja omavalitsusliit püüavad vedajaga kokku 
leppida nende probleemide lahendamiseks ja kui 
teenuseosutaja peaks olema teinud alapakkumi-
se, mida nüüd tahab kliendi õlule laduda, siis tuleb 
leping üles öelda. Loodame siiski kokku leppida.

mägirahvad 

Räägime siis ka Tšetšeeniast. Otepääl on heatah-
te- ja koostööleping Groznõi linnaga juba alates 
1992. See sisaldab näiteks isegi kavatsust tankla 
rajamiseks Otepääle tšetšeenide poolt ja kauplu-
se rajamist Groznõisse ning turismiinfoalast koos-
tööd. Kuna leping sellisel kujul ei ole täidetav ja 
on aegunud, otsustati seda uuendada esialgu vaid 
turismiinfo vahetamise osas ning kultuurivahetuse 
kavatsustes koostöö deklaratsioonina. Niimoodi 
see ka läks, sest siia sõitis Tšetšeenia turismiminis-
ter, kes selle ka turismiorganisatsioone (mitte valit-
sust!) esindades allkirjastas ja ka meile turismiinfo 
materjale tõi. Ei olnud nimetatud härra ka mingi 
kurjategija ega olnud teda ka üheski halvas nime-
kirjas, et viisat poleks antud.

Kuna on lähenemas vaga valimiste aeg ning 
häälekorjeks on iga asi sobiv, korjasid selle info 
meediast üles mõned teatud eurosaadikud, kes 
nüüd valimiseelsel ajal on äkki eksperdid ilutules-
tikuraketist mägirahvasteni välja. Räägiti, kui halb 
ja hirmus see on, kui Otepää uuendab oma vana 
turismialase koostöö lepingut ja mis kole koht see 
Tšetšeenia on. Seejuures unustati targu ära, et 
samad härrad käisid äsja ametlikult Eestile toetust 
küsimas endises Birmas ehk praeguses Myanma-
ris, kus lasuvad hetkel väga suured süüdistused 
inimõiguste osas. Lisaks on Tšetšeenia vabariik 
Vene FV osa, millega ei ole keelatud kultuuri- ja 
turismialast koostööd teha või valitsustegi tasandil 
suhelda. Lõhnab silmakirjalikkuse järele, kas pole?

Otepääl on seaduslik ja vääramatu õigus sõlmida 
oma kogukonnale kasulikke kokkuleppeid ja dekla-
reerida koostöövalmidust teiste regioonidega rii-
kides, kellega Eestil on diplomaatilised suhted. 
Midagi seadusevastast meile ükski riiklik ametkond 
ette heita ei saa ja polegi heitnud. Kära meedias 
sai alguse just mõne eurosaadiku soolost valimis-
te koidukuma paistel ja mõnede homogruppide 
pahameelest selle üle, et suhtleme piirkonnaga, kes 
eitab homode olemasolu Tšetšeenias. Et seal kiu-
satakse neid taga ja ei lasta teha paraade jne. See 
võib olla isegi tõsi ja ilmselt ongi, aga Otepää vald 
ei ole nüüd küll see, kes kõik asjad ühte patta paneb 
ja homode õigused esikohale seades sõpruse katki 
jätab. Selleks on ikkagi diplomaatia, rahvusvahelis-
te organisatsioonide surve jne. Maailmas on näiteks 
üle 76 riigi, kus homoseksualism on siiani krimina-
liseeritud, aga enamikuga neist on Eestil diplomaa-
tilised suhted. Kuigi see meie riigi ametlike väär-
tustega kokku ei käi, ei jäeta ju seepärast muid asju 
ajamata. See oleks väga rumal.

Ehk siis on alati parem, kui mingis piirkonnas 
võetakse ja tuntakse meid, kui sõpru ja mitte kui 
vaenulikke näpuga viibutajaid. Tšetšeeni rahvas on 
siiani Eesti suhtes sõbralikult meelestatud, meid 
austatakse ja hinnatakse. See vapper väikerahvas 
on sajandeid oma olemasolu eest võidelnud ka relv 
käes ja oskab meid, meie hirme ja püüdlusi väga 
hästi mõista. On lollus panna kõik maailma valu 
ühte patta ja enda nägemusi ainuõigeks pidades 
asuda arvustama seda, mida me ei tunne ja mida 
meie muuta ei saa. Eesti eurosaadikud võiks olla 
vähemalt sama agarad oma rahva eurololluste eest 
kaitsmisel. Nagu näiteks „öko“ nime all 95 bensiini 
solkimisest säästes või siis püüda ka ise rändepak-
tist enne aru saada, kui seda oma rahvale ,,maha 
müüma“ hakatakse.

Hää kogukond! Meil on uus aasta ja meil on 
uued ülesanded! Meil on omad asjad ajada koos 
ja igal ka eraldi! Saagu see aasta meile kõigile 
edukaks ja õnnetoovaks, toogu see meile õnne ja 
üksteisemõistmist! Viigu see meilt halb ja loogu 
see meil enamat ühtehoidmist!

Kasutades ära loo kirjutamise aega, siis soovin 
julgelt kõigile meile: HEAD UUT AASTAT, hää 
vallarahvas!

vallavanem kaido taMbeRg

Otepää Vallavolikogu istungil

20.12.2018
n	 Otsustati korraldada Otepää Vallavalitsuse hallatavad 

raamatukogud Keeni Raamatukogu (registrikood 75015798), 

Kuigatsi Raamatukogu (registrikood 75002361), Nõuni Raa-

matukogu (registrikood 77000482), Otepää Linnaraamatuko-

gu (registrikood 75027502), Puka Raamatukogu (registrikood 

75002376), Pühajärve Raamatukogu (registrikood 75027637) 

ja Sangaste Raamatukogu (registrikood 75015781) liitmise 

teel ümber üheks Otepää Vallavalitsuse hallatavaks asutuseks 

Otepää Raamatukogu järgmiselt: 1. Keeni Raamatukogu, Kui-

gatsi Raamatukogu, Nõuni Raamatukogu, Puka Raamatuko-

gu, Pühajärve Raamatukogu ja Sangaste Raamatukogu tegevus 

lõpetatakse 31. detsembril 2018. a; 2. Otepää Linnaraamatuko-

gu jätkab alates 1. jaanuarist 2019. a tegevust Otepää Vallava-

litsuse hallatava asutusena Otepää Raamatukogu (registrikood 

75027502).
n	 Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange 

„Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine“.
n	 Otsustati algatamata jätta Otepää valla üldplaneerin-

gut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala 

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
n	 Kehtestati Otepää Vallavalitsuse struktuur ja teenistus-

kohtade koosseis.
n	 Nõustuti AS-i Otepää Veevärk (registrikood 10273845) 

ühinemisega osaühinguga Puka Vesi (registrikood 12548743), 

kusjuures ühendav ühing on AS Otepää Veevärk ja ühendatav 

ühing on osaühing Puka Vesi.
n	 Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele projekti „Otepää 

valla tänavavalgustuse renoveerimine“ omafinantseeringu 

tasumiseks garantii summas kuni 209 031 eurot.
n	 Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele projekti „Otepää 

hooldekodu ehitamine“ omafinantseeringu tasumiseks garan-

tii summas kuni 500 000 eurot.
n	 Kehtestati Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava aastateks 2018-2030.
n	 Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 

2019 -2022.

Otepää Vallavalitsuse istungil

17.12.2018
n	 Eraldati reservfondist 6712 eurot, sh: 1.1 eelarvereale 

„06607 Valla heakord ja haljastus“ 1732 eurot jõuluehete pai-

galdamise kulude katmiseks; 1.2 eelarvereale „092204 Keeni 

Põhikooli kaudsed kulud“ 4980 eurot Keeni Põhikooli võimla 

küttesüsteemi ja Keeni Põhikooli veevarustuse renoveerimise 

kulude katmiseks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsu-

se 10. detsembri 2018. a korralduse nr 2-3/595 „Reservfondist 

vahendite eraldamine“ punkt 1.3 (eelarvereale „082017 Kuigat-

si Raamatukogu“ 4164 euro eraldamine), kuna Kuigatsi küla-

maja soojasõlme renoveerimise kulude katmine on võimalik 

Kuigatsi Raamatukogu eelarve majandamiskuludest.

28.12.2018
n	 Anti Anneli Veski-Burrile ehitusluba Arula külas Mäe 

kinnistul motelli ümberehitamiseks.
n	 Anti Nüpli külas Rongamäe kinnistul ja Tehvandi 2 kin-

nistul, Otepää külas Linnamäetagune kinnistul ning Otepää 

vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi 

kinnistul ja Alliku kinnistul asuvale ehitisele (Tehvandi Spor-

dikeskuse lumetootmisvee torustik) kasutusluba.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus neljale isikule.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 

130,48 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 102,79 eurot.
n	 Eraldati reservfondist 3000 eurot eelarvereale „091104 

AMETLIK INFO
Puka Lasteaed“ Puka Lasteaia direktori töölepingu lõpe-

tamisega seotud kulude katmiseks.
n	 Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika 

(registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) 

ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 1. jaanuaril 

2019. a ajavahemikul kell 00:00 - 00:15 Otepää vallasiseses 

linnas Linnamäe oru territooriumil ilutulestiku korralda-

miseks.
n	 Kinnitati hallatava asutuse Otepää Avatud Noorte-

keskus struktuur ja koosseis järgmiselt: 1.1 juhataja 1,0 ; 

1.2 noorsootöötaja 1,5. 
n	 Moodustati Otepää Raamatukogu nõukogu järg-

mises koosseisus: 1.1 Valdur Sepp (nõukogu esimees); 1.2 

Monika Otrokova; 1.3 Kristin Simson.
n	 Kehtestati valimisjaoskondade moodustamise 

määrus.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide 

asukohad on järgmised:

1) valimisjaoskond nr 1 - Virulombi tn 2, Otepää linn, 

Otepää vald, Valga maakond; 2) valimisjaoskond nr 

2 - Valga mnt 7, Sangaste alevik, Otepää vald, Valga 

maakond; 3) valimisjaoskond nr 3 - Kesk tn 47, Puka 

alevik, Otepää vald, Valga maakond. Väljaspool eluko-

hajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist vali-

misjaoskond nr 1. Valijad, kelle elukoha andmed on rah-

vastikuregistrisse kantud Otepää valla täpsusega, saavad 

hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Karl August Riistan    21. novembril
Johannes Kivi    13. detsembril
Elisabella Kull    14. detsembril
Marta Viljus    17. detsembril
Marten Viljus    17. detsembril
Lenna Teearu    21. detsembril
Kristen Limberg    24. detsembril
Emma Loreen Keemu   28. detsembril

Alates 2. jaanuarist 2019 on 
Otepää vallavalitsuses tööl 
uus planeerimisspetsialist 
Neeme Kaurov. 

Neeme Kaurov on pärit 
Viljandimaalt, ta on lõpeta-
nud Tõrva Keskkooli ja Ees-
ti Maaülikooli 1997.aastal 
maamõõdu erialal. Neeme on 
töötanud varem Luunja val-

lavalitsuses maakorraldaja ning maanõunikuna, 
Maa-ametis maareformi osakonna nõunikuna ja 
Kareda vallavalitsuses maa- ja keskkonnaspet-
sialistina.

Planeerimisspetsialisti põhilisteks ülesanneteks 
on üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning 
keskkonnamõjude hindamisega seotud toimin-
gute menetlemine.

Neeme Kaurovi kontaktandmed: neeme.kau-
rov@otepaa.ee, tel. 766 4820.

Otepää vallas on tööl uus 
planeerimisspetsialist

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.

Alates 4. jaanuarist on tööl 
uus sotsiaalteenistuse ju-
hataja Kadri Sommer.

Kadri Sommer on pärit 
Tartust, ta on lõpetanud 
Miina Härma Gümnaasiu-
mi ja Tartu Tervishoiu Kõr-
gkooli ämmaemanda eria-
lal. Hetkel õpib Kadri Tartu 
Ülikoolis magistrantuuris 
ajakirjanduse ja kommu-
nikatsiooni erialal. Ta on ennast täiendanud oma 
erialal – Kadril on lähisuhtevägivalla nõustaja kut-
setunnistus. 

Kadri on eelnevalt töötanud Elva Haiglas õen-
dusjuhina ning olnud Elva Linnavolikogu liige ning 
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees. Ta on 
pikka aega olnud Elva Väikelastekodu nõukogu 
liige. Hetkel on ta Õenduskontor OÜ juhatuse liige, 
OÜ pakub koduõendusteenust. Kadri Sommer on 
Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lihtliige.

Kadri Sommeri kontaktid: tel. 5303 3032, e-post: 
Kadri.Sommer@otepaa.ee.

Otepää vallas on tööl uus 
sotsiaalteenistuse juhataja
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Otepää raamatukogud alustasid tööd uue asutusena 

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul kordusenampakkumisel Pühajär-
ve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteri- 
omandi (kinnistu registriosa nr 1458440,
üldpind 40 m²) alghinnaga 12 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik 
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on 
õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle 
osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuru-
seks on 100 eurot. Enampakkumise ta-
gatisraha suurus on 10% alghinnast. 
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda 
Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
EE351010202008200001 SEB Pangas hil-
jemalt 28. jaanuar 2019. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hilje-
malt 28. jaanuar 2019. a kella 10.00-ks Li-
puväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kant-
seleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga 
„Kannistiku 4-8“. Kirjaliku pakkumise võib 
saata ka posti teel.

Pakkumiste avamine toimub 28. jaanua-
ril 2019. a kell 12:30 Otepää Vallavalitsuse 
nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallava-
litsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg 
(tel 502 2316).

Veebi l ink korraldusele https:/ /
atp.amphora.ee/otepaa/index.as-
px?o=66&o2=167639&itm=232347

Otepää valla 
teenuskeskuste lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 

(ENDINE PUKA VALLAMAJA, PUKA ALE-
VIK, KOOLI TN 6)

Lahtiolekuajad: 
E,T, N 9.00-12.00; 13.00-15.00, 
R 9.00-12.00,  tel 76 68 443.

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

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vas-
tuvõtuajad:
K: 09.00-13.00, tel. 52 47 930. 
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee

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

SANGASTE TEENUSKESKUS 

(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, VAL-
GA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
 
Lahtiolekuajad: K 9.00-14.00, tel  766 
8040

Teenuskeskuse juht: Lea Madissov tel 
766 8040, e-post: Lea.Madissov@ote-
paa.ee

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

Majandusspetsialist Peeter Hansson 
tel. 5301 6488 E-post: Peeter.Hansson@
otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS 

(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

Teenuskeskuse majandusspetsialist 
Kalev Lõhmus, tel. 513 9071 E-post: Ka-
lev.Lohmus@otepaa.ee

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, Sangas-
te Teenuskeskusest ja Puka Teenuskeskusest. 

Täiendav info: 512 5745 (lastekaitsespetsialist Kristin 
Leht).

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate jõulumesi 

ootab eakaid vastavalt elukohale kas Otepää Vallavalit-
suses, 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). 

Kes ei saa kommipakile või meepurgile järele tulla, 
palume ühendust võtta Otepää Vallavalitsuse sotsiaaltee-
nistusega. 
                  otepää vallavalitsus

Laste jõulupakid ja eakate mesi

Otepää ja Groznõi 
avasid vastastikku 
turismiväravad

22. detsembril allkirjastasid Tšetšeenia Va-
bariigi turismiminister Muslim Baitazijev 
(pildil vasakul) ja Otepää vallavanem Kaido 
Tamberg koostöödeklaratsiooni. 

„Mul oli sügisel põgusalt võimalik kü-
lastada Tšetšeeniat – see on turvaline ja 
külalislahke maa tohutu loodus- ja kultuu-
ripärandiga. Usun, et meie kaasmaalased 
leiavad peagi tee Kaukaasia südamesse. 
Täna on meil vastuvisiidil Tšetšeenia tu-
rismiminister härra Baitazijev, kellega koos 
avame Otepääl Tšetšeenia infopunkti“, 
kommenteeris sündmust Otepää valla-
vanem Kaido Tamberg.

Kokkuleppe kohaselt avasid kaks mä-
girahvaste pealinna teineteisele oma tu-
rismiinfo väravad – Otepää Turismiinfo-
keskuses avati Tšetšeenia infolett ning 
Tšetšeenia pealinnas Groznõis Otepää 
ja Eesti infolett. Infopunktis on saadaval 
Tšetšeeniat kui reisisihtkohta tutvustavad 
trükised vene, inglise ja eesti keeles.

Otepää ja Eesti infostendi avamine 
Groznõis on plaanis järgmise aasta märt-
sis-aprillis, kui piirkonna turismiettevõtjaid 
ja reisikorraldajaid oodatakse Tšetšeenias-
se reklaamreisile.

„Kaukaasias elab 15 miljonit inimest. 
See on kasvava ostujõuga piirkond, kus 
kindlasti tasub olla meie turismiinfoga 
kohal. Loodame peagi meil ka sealtmaalt 
suusatajaid ja muidu huvireisijaid näha,“ 
lisas Kaido Tamberg.

Lisaks turismiinfo alasele koostööle 
planeerivad Otepää ja Groznõi ka kultuu-
rikoostööd nagu kollektiivide vastastikku 
esinemised ja ühisürituste korraldamine.

Monika otRokova

Valgamaa Omavalitsuste Liit esitas 2018. aasta sügisel 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse pro-
grammi projektitoetuse taotluse saamaks toetust eterniidi-
jäätmete kogumisringide korraldamiseks Valga maakonna 
kõikide valdade mittelinnalistes asulates. Projektitoetust 
taotleti  29 937 eurot ning Keskkonnainvesteeringute 
Keskus otsustas toetust taotletud mahus ka Valgamaale 
eraldada. Projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseerin-
gu katavad maakonna vallad.

Eterniidijäätmete äraandmissoovist on Valgamaa Oma-
valitsuste Liitu teavitanud kokku 92 majapidamist, millest 
seitse asub Valga vallas, 39 Otepää vallas ja 46 Tõrva 
vallas. Kokku soovitakse ära anda hinnanguliselt 231 tonni 
eterniiti. Tegelik kogus täpsustub kogumisringide käigus, 
kui elanikelt vastuvõetav eterniit kaalutakse. 

Valgamaa Omavalitsuste Liidu programmide koor-
dinaatori Monika Rogenbaumi sõnul tuleb Valgamaa 

Omavalitsuste Liidul  nüüd hanke kaudu töö teostaja 
leida ning seejärel sõlmida Keskkonnainvesteeringute 
Keskusega sihtfinantseerimise leping kulude katmiseks. 
Eterniidi kogumisringid toimuvad 2019. aasta kevad-su-
vel ning kõiki eelregistreeritud jäätmevaldajaid teavita-
takse sellest ette.

Kui ka tulevikus on jätkuvalt vajadust hajaasustuse 
elanikele asbestijäätmete kogumisringide korraldamise 
järele, siis planeerib Valgamaa Omavalitsuste Liit nendeks 
ka edaspidi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust 
taotleda. 

Valga maakonna omavalitsuste ühise jäätmekava tege-
vuskava näeb ette ohtlike jäätmete kogumisringide korral-
damist. Nii tagatakse hajaasustuses  elavatele inimestele 
vajalik abi asbestijäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks, 
mistõttu omakorda väheneb ka maastikurisustamise risk.

Alates 1. jaanuarist 2019 alustas tööd uus ühendasutus – 
Otepää Raamatukogu, mis ühendab kõik senised valla 
raamatukogud. 

Uus ühendasutus koosneb Otepää linnaraamatukogust 
ja selle haruraamatukogudest: Keeni raamatukogu, Kui-
gatsi raamatukogu, Nõuni raamatukogu, Puka raamatu-
kogu, Pühajärve raamatukogu ja Sangaste raamatukogu. 

Uue ühendasutuse direktoriks on senine Otepää lin-
naraamatukogu juhataja Kaido Mägi. Eelmisel aastal 
väljakuulutatud konkursi tulemusena sai Nõuni raama-
tukoguhoidjaks Anne Udeküll (0,3) kohta, Keeni (0,5) 
ja Sangaste (0,5) raamatukogude hoidjaks Heili Kalbri, 
Kuigatsi raamatukoguhoidjaks Tiiu Treimuth (0,5 kohta). 
Raamatukoguhoidjatena jätkavad Otepää linnaraamatu-
kogus Ülle Paul ja Maret Viigimets, vanemraamatukogu-
hoidjana jätkab Pühajärve raamatukogus Ly Haaviste ja 
Pukas raamatukoguhoidja Ene Markov. 

Nõuni raamatukoguhoidja 
Anne Udeküll on pärit endi-
sest Palupera ja praegusest 
Elva vallast ning on lisaks ka 
Nõuni kultuurimajas tantsu-
ringi Pääsusilm juhendaja. Ta 
on lõpetanud aianduse eriala.

Keeni ja Sangaste raamatu-
kogude hoidja Heili Kalbri 
on pärit Otepää vallast ja on 
varasemalt töötanud Sangas-
te lossis ja õpetajana Valga-
maa Kutseõppekeskuses ning 
Urvaste Koolis. Ta on Tartu 
Ülikoolis õppinud kutsepeda-

googikat ja täiendanud ennast hariduslike erivajadustega 
laste toetamise alal. 

Kuigatsi raamatukoguhoidja 
Tiiu Treimuth on pärit Otepää 
vallast. Ta on varasemalt tööta-
nud raamatupidamise valdkon-
nas, hetkel õpib ta Eesti Maaü-
likoolis majandusarvestuse ja 
finantsjuhtimise erialal. 

Otepää Linnaraamatukogu
Raamatukoguhoidjad: Ülle Paul, Maret Viigimets.
E-post: Otepaa.Linnaraamatukogu@otepaa.ee
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ           Tel. 766 4824
Lahtiolekuajad:
E-N 11.00-19.00  P 12.00-16.00

Pühajärve Raamatukogu
Vanemraamatukoguhoidja: Ly Haaviste
E-post: Ly.Haaviste@otepaa.ee  Tel. 766 8505
Sihva küla, Otepää vald             
Lahtiolekuajad: E, K - 9.00-16.00 T - 10.30 -17.30
N - 8.00-15.00

Sangaste Raamatukogu
Raamatukoguhoidja Heili Kalbri
E-post: Heili.Kalbri@otepaa.ee  Tel. 5307 2043
Kooli tn 3, Sangaste alevik         
Lahtiolekuajad: K - 10.00 - 18.00 R - 10.00 - 16.00

Keeni Raamatukogu
Raamatukoguhoidja Heili Kalbri 
E-post: Heili.Kalbri@otepaa.ee  Tel. 5307 2043
Keeni tee 12, Keeni                       
Lahtiolekuajad: E - 10.00 - 16.00  N - 10.00 -18.00

Nõuni Raamatukogu
Raamatukoguhoidja Anne Udeküll
E-post: Anne.Udekyll@otepaa.ee  Tel. 765 7333
Otepää vald, Nõuni                                 
Lahtiolekuajad: 
K 12.00-18.00  N 12.00-18.00

Puka Raamatukogu 
http://pukark.onepagefree.com/index.php 
Raamatukoguhoidja Ene Markov
E-post: Ene.Markov@otepaa.ee  Tel. 766 9417
Kooli 6, Puka alevik  
Lahtiolekuajad:
E 11.00-17.30  K 11.00-17.30
N 8.30-14.30

Kuigatsi Raamatukogu 
http://kuigatsi.edicypages.com/klamaja/raamatukogu 
Raamatukoguhoidja Tiiu Treimuth
E-post: Tiiu.Treimuth@otepaa.ee  Tel. 769 2376
Otepää vald, Kuigatsi küla  
Lahtiolekuajad:
T 11.30-19.30  N 15.00-18.00
r 10.00-17.00

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Valgamaale 
toetust eterniidi kogumisringide korraldamiseks

Alates 01.01.2019 täidab 
Puka lasteaia direktori ülesandeid 
Puka Keskkooli direktor 
Margot Keres.

Karukäpa kudujate 

järgmised kokkusaamised on 
22. jaanuaril, 5. ja 19. veebruaril kell 18 
ikka vallamaja III korrusel ruumis 308.
Enne töötuba kohtume 11. jaanuaril kell 19 
Otepää kultuurimajas ühisel peoõhtul.
Täiendav info tel. 515 3248

Bussiliinil nr 77 (Otepää-Sihva-
IImjärve-Kääriku-Arula-Otepää) 
on uued ajad!

Muudatused on tingitud uute liinide 
loomisest ja Taisto poolt suletud liinide 
asendamisest. 

Sõidugraafikut vaata:
www.peatus.ee.

Otepää Invaühing

ootab oma liikmeid  
22. jaanuaril kell 14.00 

Edgari Trahterisse. koosviibimisele.
Eelregistreerimine  

telef. 55628634 Kalev
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

12. jaanuaril kell 11.00 Eesti parimad selgeltnägijad on 
valmis sinuga kohtuma!/ Otepää Kultuurimajas / Saad 
osa võtta praktilistest töötubadest: 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, lavastaja 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 kohapeal / 
Piletite broneerimine +37256626481 Merle

19.jaanuaril MEELELAHUTUSLIK BINGO
Kell 19.00 avatakse uksed  /Kell 20.00 Bingo /Otepää 

Kultuurimajas / Osalustasu 6 eurot sisaldab 3 esimese 
mängu piletit ning suupisteid, teistele mängudele saab 
osta pileteid koha peal / Võitjatele auhinnad / Laudade 
broneerimine 56626481 Merle või kultuurikeskused@
otepaa.ee / Avatud kohvik!

25. jaanuaril kell 18.00 Heategevuslik kontsert / Piletitulu 
Valter Kulla mälestuseks.

26. jaanuaril kell 20.00 Muinasjutuline V Talveöölaulupidu / 
Kohal on: Allan Kasuk, Margit Tali, Indrek Ventmann,  
Loore All, Margit Tali Bänd ja paljud teised / Otepää 
Kultuurimaja pargis / Tasuta

28. jaanuar kell 11.00 Kuressare Linnateatri lastelavas-
tus “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 broneerimine 
+37256626481 Merle

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

25.-27. jaanurail peatub Puka raudteejaamas Eesti juu-
beliaastal taasloodud soomusrong “Wabadus”. 
Soomusrong koos giidiga avatud iga päev 11.00-16.00. 

           Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

18. jaanuaril kell 20.00 Uue aasta pidu ansambliga Kruiis / 
Sangaste Kultuurimajas / Pilet 5 eurot / Avatud kohvik 
Kairi Tordid / Laudade broneerimine 56822022 Raili 

         Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika

18. jaanuar kell 19.00 Sulbi Külateater esitleb: komöödia
          4 vaatuses "Sina see oledki1",  pilet 5 eurot, õpilastele 

2 eurot.
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Otepää valla rahvastikusündmused
Seisuga 01.01.2019 elab Otepää vallas kokku 

6567 elanikku, neist 3292 meest ja 3275 naist. 
Otepää linnas elab 2161 elanikku, külades 4406 
elanikku.

2018. aastal sündis 59 last ja registreeriti 104 
surma. 

01.01.2018 elas Otepää vallas kokku 6632 ela-
nikku, neist 3336 meest ja 3296 naist. Otepää 
linnas elas 2197 elanikku, külades 4435 elanikku.

Otepää vald paistab silma erinevate rahvuste 
poolest. Vallas elab 1 grusiin, 1 ingeri-soomlane, 
2 inglast, 2 juuti, 1 kanadalane, 1 leedulane, 3 
lätlast, 1 moldovlane, 1 mustlane, 1 pakistanlane, 
1 poolakas, 2 rumeenlast, 5 sakslast, 28 soom-
last, 1 tatarlane, 11 ukrainlast, 1 ameeriklane, 
1 uus-meremaalane, 1 vadjalane, 88 venelast, 1 
vepslane. 

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks val-
lasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².

Rahvastikuregistri andmed 01.01.2019

Küla           Mehed       Naised     Kokku

Otepää vald 6 4 10
Arula küla 43 31 74
Ilmjärve küla 19 22 41
Kassiratta küla 12 10 22
Kastolatsi küla 30 38 68
Kaurutootsi küla 22 15 37
Keeni küla 151 145 296
Kibena küla 17 11 28
Koigu küla 8 9 17
Kolli küla 27 24 51
Komsi küla 37 39 76
Kuigatsi küla 31 28 59
Kurevere küla 35 22 57
Kähri küla 13 13 26
Kääriku küla 23 21 44
Lauküla  64 42 106
Lossiküla 37 34 71
Lutike küla 18 12 30
Makita küla 10 11 21
Meegaste küla 25 18 43
Miti küla 6 6 12
Mäeküla 23 24 47
Mägestiku küla 19 22 41
Mägiste küla 14 10 24
Mäha küla 15 11 26
Märdi küla 20 19 39
Neeruti küla 26 31 57

Nõuni küla 102 111 213
Nüpli küla 81 70 151
Otepää küla 10 12 22
Otepää linn 1001 1160 2161
Pedajamäe küla 43 44 87
Pilkuse küla 77 58 135
Plika küla 16 12 28
Prange küla 13 7 20
Pringi küla 20 15 35
Puka alevik 286 285 571
Põru küla 12 10 22
Päidla küla 52 49 101
Pühajärve küla 91 65 156
Raudsepa küla 19 16 35
Restu küla 53 39 92
Risttee küla 22 17 39
Ruuna küla 20 17 37
Räbi küla 35 28 63
Sangaste alevik 99 114 213
Sarapuu küla 16 24 40
Sihva küla 162 169 331
Tiidu küla 75 66 141
Truuta küla 16 8 24
Tõutsi küla 38 30 68
Vaalu küla 20 15 35
Vaardi küla 13 8 21
Vana-Otepää küla   69 73 142
Vidrike küla 45 44 89
Ädu küla 35 37 72
Otepää vald kokku  3292 3275 6567

Kuidas kujuneb mõne asukoha maine ja atraktiiv- 
sus? Ikka selle järgi, milline on esmamulje külasta-
jale, millise elamuse – positiivse või negatiivse, saab 
ta puutumusel selle kohaga.

Kui talvel on tõmbenumbriks Otepää kui talve-
pealinn oma maailmatasemel spordisündmustega, 
siis suvel kipub elu nn. üla-linnas jääma väikelinnale 
omaselt uniseks. Elu kandub rohkem all-linna ehk 
Pühajärve kallastele. Suvised megaüritused, puh-
kuste aeg suvekodudes, vesi, rannaliiv ja kaunid 
Pühajärve vaated toovad siia rahvast kümnetes 
tuhandetes. Supelrand, rannapark, Pühajärv tervi-

Pühajärve rand kui Otepää suvine visiitkaart

kuna – need on kohad, kuhu koguneb rahvas keva-
dest sügiseni nii lähedalt kui kaugelt.

Seega on vallavõimu püha kohus hoolitseda, 
et iga külastaja tunneks end siin oodatuna, muga-
valt ja turvaliselt. Iga üleajav prügikast, lagune-
nud pargipink või poriseks muutunud rannatee 
võib rikkuda sellesama eelmainitud esmamulje ja 
mõjuda kahjustavalt mainele.

Kuigi on tehtud mõndagi (näiteks rannahoo-
ne uuendamine möödunud suvel rentnik Monster 
Music OÜ poolt), mõjub kogupilt rannas ja ranna-
pargis suhteliselt väsinuna. Lagunev laululava koos 

selle esise killustik(!!)-kattega, vähima vihmaga 
poriseks muutuv ranna peatee, lausa eluohtlikud 
käsipuudeta kõrged trepid, pealekasvav võsa ranna-
pargis – need on ainult mõned näited. Silma riivav 
on ka püha eraomandi kaitse all olev nn. grillbaar, 
mille ehitised vajavad ammu omaniku peremehe-
kätt ja hoolitsust.

Selge on, et valla oma rahakott ei võimalda kõike 
seda koheselt muuta. Liiatigi on käsil mitmeid 
projekte, mis on juba käivitunud või käivitumas 
ja vajavad suuri summasid omafinantseeringuks. 
Näiteks linna keskväljaku uuendamine jms. Aga see 
ei tähenda, et ei peaks tegema ettevalmistusi uute 
võimaluste otsimisel. Üheks selliseks on rahastus-
taotluse esitamine KIK-i looduskaitse programmi, 
sest teatavasti on rannapark kaitse all olev objekt 
ja programmist rahastatakse ka kaitsealuste pargi- 
alade korrastamist. 

Esimeseks sammuks sellel teel on aga rannapar-
gi uuendamise eelprojekti koostamine. Vallavalit-
sus selgitas juba oktoobris hinnapakkumiste põhjal 
välja projekti tegija. Praeguse tööversiooni järgi 
näeks see ette ranna peatee muutmise kivikattega 
rannapromenaadiks, kontsertala uuendamise (lau-

lulava tuleks lammutada), terrasside ehitamise, 
laste- ja võimlemisatraktsioonide uuendamise jpm.  
Kahjuks on projekteerimise töövõtu leping sõlmi-
mata kahtluste ja kõhkluste tõttu eelkõige volikogu 
eelarve-majanduskomisjonis. Novembri volikogus 
võeti vastav eelnõu tagasi ning detsembri volikogu-
le seda üldse ei esitatudki.  Tõsi on ka see, et 2015. 
a on üks projekt rannapargile  küll tehtud kuid see 
on aegunud, projekti ehitus-tehniline osa  ei ole 
tasemel ja mõnes osas üldse lahendused andmata. 
Projekti tegija aga on keeldunud koostööst ja 
ilmselt oma tegevuse sel alal lõpetanud.

KIK-i taotluse esitamise tähtaeg on tavaliselt 
märtsi 1.-2. nädalal, projekti tegemine aga võtab 
aega vähemalt kolm kuud, eskiis-lahendus võib-ol-
la vähem. Võiks loota, et on veel võimalus. Kõik 
oleneb aga kas 2019. aasta eelarves on vastav kulu-
artikkel olemas või mitte.

Kahtlejatele tahaks öelda, et isegi siis, kui ei jõua 
õigeks ajaks või taotlus ei leia rahastamist, saaks 
meil olema läbivaieldud kontseptsiooniga projekt 
ranna-ala ja pargi infastruktuuri arendamiseks. Me 
saaksime kas või sammhaaval seda nägemust elu 
viia otsides rahastajaid ka muudest allikatest. Meil 
oleks eesmärk, mille poole liikuda.

UUno laUl
vallavalitsuse liige, maaelu komisjon   

TÄHELEPANU!
ID kaartide taotluste vastuvõtmine ja 
relvalubadega seotud dokumentide 

vormistamine Otepää politseis
12.02.; 12.03. ja 09.04. 

kell 10.00 – 13.00.

AS Otepää Veevärk müüb 

avalikul kirjalikul enampakkumisel 
endise Keskuse katlamaja kinnistu Otepää tehnokeskuse 

juures (63602:001:0010). 

Kinnistul pindalaga 3538 m² paiknevad katlamaja hoone (315 
m²), asfalteeritud plats, telliskivikorsten, abihoone. olemas on 
kommunikatsioonid – vesi ja kanalisatsioon, elektriliitumine 
125 A, parkimine. Kinnistu sobib tootmiseks või laopinnaks.

Pakkumine teha kirjalikult 28. jaanuariks kl 15.00 aadressil: 
AS otepää Veevärk, Kastolatsi tee, otepää linn, 67404 Valga-
maa, märksõnaga “Keskuse katlamaja” või digiallkirjastatud 
dokumendina aadressil: veevark@otepvesi.ee.

Pakkumise tingimused:
– enampakkumise alghind 35 000 eurot (+käibemaks), – ostu-
tehingu sooritamine 1 kuu jooksul alates enampakkumise tule-
muste selgumisest.

müügiobjektiga on võimalik tutvuda, leppides kokku telefonil 
503 9529 (Aado Altmets). 

lisainfo meiliaadressil: aado@otepvesi.ee.

Maa-amet 
on välja kuulutanud 

avaliku kirjaliku enampakkumise

piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt 
aadressiga: www.maaamet.ee.
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- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

M eie lasteaia selle aasta jõulupidu 
sai maha peetud juba 14. det-
sembril Puka Kultuurimajas. 

Et see oli aga täiesti teistmoodi üritus kui 
muidu oleme harjunud, siis peab kõik jär-
jekorras ära rääkima.

Juba sügisel kirjutas Puka Lasteaia perso-
nal jõulupeo projekti. Kultuurimajja tulid 
seda teostama Feralia lastepidude toredad 
tegelased. 

Peoõhtul istusid lapsed koos vanemate-
ga ilusti saalis ning jälgisid huviga, mis laval 
toimuma hakkab. Seegi oli täiesti ebatavali-
ne olukord, sest laste jõulupeol esinevad ju 
ikka lapsed. Püünele aga ei astunud mitte 
jõuluvana, vaid huvitavate tegelastega 
etendusena  hakkas seal lahti rulluma ühe 
ärimehe jõululugu. 

Ärimees ja lasteaias? Just lasteaias, sest 
igas ärimehes on kübeke last. Ta tahaks 
jõulude ajal aja maha võtta, ehitud kuuske 
saada, piparkooke ja jõulupraadi süüa. 
Kui oma tahtmise saamiseks aga kasutada 
nõidumist ja krattide abi, siis hakkab laval 
toimuma just see, mis toimuma hakkas. 

Igal juhul oli nii väikestel kui suurtel 
saalis olijatel huvitav ja lõbus. Kõik lapsed 
said ka ise käia ärimehel abis, sest lihtsalt 
nõidumisega vajalikke asju kätte ei saa. Ise 
midagi tegemata, krattide abiga, ei tule ka 
kõik välja nii nagu oleks hea ja õige. 

Lavalaudade ärimehel oli meie lasteaia 
lastest palju abi ning ta sai endale kauni 
jõulupuu. Rõõmsameelsed kratid lõid 

Täiesti teistmoodi jõulupidu Puka lasteaias

tantsu koos lastega.
Lavale kutsuti ka üllatuskülaline. Tal 

oli suur kõht ja punane müts. Oi, aga see 
polnud küll see, keda lapsed ootasid. Niisiis 
− suure kõhuga, punase mütsiga roheline 
kana saadeti minema ning lõpuks ometi 
saabus jõulupeo tähtsaim isik. Tema tulek 
pani lastel silmad särama ning südamed 
kiiremini põksuma. Tema jaoks oli ju salme 
õpitud. Temale lapsed laulsid ning tantsi-
sid. Tema käest saadud kommipakid ning 

AHSOODNE SÜDAMEAPTEEGIS
Oled alati oodatud  • Otepää Südameapteek, Lipuväljak 11. Avatud E-R 8-18, L 9-15

HJERTEMAGNYL TABLETT 
150MG+21MG*
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape, 
magneesiumoksiid.
Tromboosivastane ravim. 
Pakendis 100 tabletti.

6,33€ 4,75€

-25%

IBUMETIN TBL 400MG*
Toimeaine: ibuprofeen.
Mittesteroidne valuvaigistav 
ja põletikuvastane ravim, 
mida kasutatakse nõrga kuni 
mõõduka valu ja palaviku korral.
Pakendis 30 tabletti.

4,68€  3,75€

-20%
VITAMIN C PRO EXPERT 
KAPSLID 500MG
Vitamiin C Pro Expert sisaldab 
neutraalset st. mittehappelist C-vitamiini 
mikrokapslites, mis tagavad toimeaine 
kontrollitud ja järkjärgulise vabanemise. 
Purgis 60 kapslit.

16,61€  10,80€

-35%

*Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege 
tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi 
kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

ARTERIN TABLETT 10MG
Kasutatakse kolesterooli 
ainevahetuse mõjutamiseks.
Pakendis 60 tabletti.

36,21€  18,10€

GINKGO COMPLEX 
LUTEIIN TABLETID
Toidulisand toetab aju
vereringet ning mälu, 
närvisüsteemi ja silmade 
normaalset talitlust. 
Pakendis 30 tabletti.

14,26€  10,70€

-25%

-50%

Pakkumised kehtivad kuni 31.jaanuar või kuni kaupa jätkub.

kingitused valmistasid palju rõõmu tervele 
lasteaiaperele.

Täname Otepää Vallavalitsust projekti 
rahastamise eest ja lapsevanemaid toetuse 
eest − sellega sai Puka Lasteaia lastele 
väga toreda, täiesti teistmoodi jõulupeo.

  
ene Haaboja

põngerjate õpetaja

Müüa soodsalt kvaliteetset

puitbriketti. 
(kask)

                  Kojuvedu.
 Tel. 566 83 202 kasekabi@gmail.com.

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
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KU U LU T U S E D

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

Armast ja lahket kolleegi

VALTER KURVITSAT

mälestab vineeritehase 
IV vahetus

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Kui rohtuvad rajad, 
ei unune koos veedetud ajad.

Mälestame kallist 

AITA KARUT

Avaldame kaastunnet tütardele 
perega.

Perekond Ilves

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

Aeg andis teist mul tagasi,
ei emasüdant iialgi.

Südamlik kaastunne Sirlele 
perega kalli ema

ASTRID KUKE

kaotuse puhul.

Taivi ja Janika

Siiras kaastunne Ainarile ja
Andresele kalli ema ja abikaasa

ASTRID

kaotuse puhul.

Helga, Külli ja Reilika perega

Sügav kaastunne Ainarile ja 
Andresele kalli ema ja abikaasa

ASTRID
kaotuse puhul.

Kiina, Vello, Enelin, Oliver, Merili,
Heleri ja Jüri

Siiras kaastunne Andresele ja 
Ainarile kalli abikaasa ja ema

ASTRID

kaotuse puhul.

Bergermaster kollektiiv

Sügav kaastunne Andresele 
ja Ainari perele kalli

ASTRID KUKK`e

kaotuse puhul.

Andrese pere

Siiras kaastunne Ainarile ja 
Andresele kalli ema ja abikaasa

ASTRID

kaotuse puhul.

Helga, Külli ja Reilika perega

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

Mälestame kauaaegset töökaaslast

AITA KARU`t

Sügav kaastunne Ailile ja Theale 
lastega.

Endised töökaaslased kontorist.

Südamlik kaastunne Andresele 
laste peredega

ja teistele lähedastele kalli

ASTRID KUKE
kaotuse puhul.

Perekond Kikkatalo

Müüa kuivad pakitud pliidi- ja ka-
minapuud. Vedu tasuta.  505 6107

Müüa lõhutud küttepuud. 
Tel 509 3453

Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928

Teostan siseelektritöid. 5353 6160

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

Mälestame head sõpra 

VALTER KURVITSAT. 

Tunneme kaasa abikaasa Edale.

Maare ja Valdek

Südamlik kaastunne Kadrile 
kalli venna 

PAUL KRAHVI
lahkumise puhul.

Keeni Põhikooli 1992. aasta 
lõpetajad.

Avaldame kaastunnet Jelenale 
ja Mardile ämma ja ema 

VAIKE SALUMAA 

surma puhul.

Audentese Otepää töökollektiiv

Kooskõlas kõigega,
tasakaalus endaga,

lähen ma tasasel sammul siit... 
/I.Ivask/

TÕNU AALEP
15.07.1941 - 17.12.2018

Mälestame. Kaastunne lähedastele.

Palupera kooli 1955. a lõpetajad 
Eevi, Maie, Heljo, Raido, Heino-Evar 
ja Villu ning klassijuhataja Liivia Suu.

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab.
Ei ole keegi kaitstud lõpu eest ...

TÕNU AALEP
14.07.1941 - 17.12.2018

Mälestavad OKK XXXIII lennu 
lõpetajad ja avaldavad kaastunnet 

omastele.

ASTRID KUKK 
17.03.1944 - 02.01.2019

ELMAR TIIRMAA 
19.06.1965 - 28.12.2018

VAIKE SALUMAA 
30.10.1926 - 18.12.2018

VALTER KURVITS 
14.12.1963 - 23.12.2018

JAAN LAOS 
25.01.1921 - 29.12.2018

PAUL KRAHV 
07.02.1983 - 02.01.2019

Mälestame sõbralikku kolleegi ja 
avaldame kaastunnet lähedastele  

VALTER KURVITSA 

surma puhul.

Töökaaslased vineeritehase 
I vahetusest

Südamlik kaastunne Sirjele 
perega kalli

TÕNU AALEPI

surma puhul.

Malle, Ilse, Vova

Mälestame traagiliselt lahkunud 
tublit naabrimeest 

AHTI KUHI`t

Sügav kaastunne Edale lastega.

Perekonnad Paluoja

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

Südamlik kaastunne Andresele 
abikaasa, Sirli, Sirle, Ainari ja Tiia 

perele ema, ämma, vanaema 
surma puhul.

ASTRID KUKK`e

mälestavad õde Tiu 
laste peredega.

Raske on leida lohutussõnu,
neid õigeid, mis leevendaks valu...

Südamlik kaastunne Ainarile 
perega kalli ema 

ASTRID KUKK
kaotuse puhul.

Margus, Meelis, Juss, 
Aivar, Aarne, Gunnar, Marko, 

Hillar, Peep.

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel.

Ei enam naeratust Su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul.

Südamlik kaastunne Andresele, 
lastele ja nende peredele kalli 

ASTRID KUKE
kaotuse puhul.

Tiiu ja Ain

Meie südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

ASTRID KUKK
17. märts 1944 - 2. jaanuar 2019

Kaastunne Andresele ja laste 
peredele.

Milvi, Kalmer ja Ulvi peredega

Su elutee liig lühikeseks jäi...

Sügav kaastunne Alo, Kadri 
ja Triinu perele kalli venna

PAUL KRAHV`i

kaotuse puhul.

Kristina pere, Angelina pere, 
Brandon, Mare, Mihkel ja Mati.

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.

Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe...

Teatame meie kalli ema, 
vanaema ja ämma 

MARE MITT

surmast.

Pojad peredega

Ei tulek ega minek
ole meie endi teha,

vaid see, mis sinna vahele jääb,
see on elavate mäletada.

Südamlik kaastunne Edale 
lastega abikaasa, isa ja vanaisa 

AHTI KUHI
surma puhul.

Naabripered O.Kõiv, R.Vuks, 
M.Vuks, Tiina ja Janika.

Aeg ei muuda mälestusi halliks
aeg vaid muudab mälestused kalliks

Siiras kaastunne Edale ja laste 
peredele abikaasa ja isa

AHTI KUHI

kaotuse puhul.

Mälestavad Mareta ja Jaan

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed 
töövahendid. Aivar tel. 56628835

Talvine soodusmüük aednikule-
KASVUTURVAS, MULD - erine-
vad sordid Techne tanklas.

Teostame elektritöid. 520 50 16

Ikka mõtteis tuleme Su juurde
hinges mälestus hell ja soe.

Mälestame endist töökaaslast 
ja avaldame sügavat kaastunnet 

omastele

MARE MITTI
kaotuse puhul.

Piret, Eeva, Liivi, Andres, Tõnu, 
Uuno, Jüri, Aavo ja Slavik.

Nüüd kutsuval säral
Sulle terendab Linnutee...

VILMA TUUBEL

Mälestan kauaaegset Pühajärve 
8.-kl. Kooli õpetajat ja head sõpra.

Kunagine kolleeg Niina

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada...

Mälestame head varalahkunud 
sugulast.

Sügav kaastunne Edale ja lastele 
peredega abikaasa, isa ja vanaisa

AHTI KUHI
kaotuse puhul.

Mälestavad Enn ja Marie

Euroopa Sauna-
maratoni piletid 
saabusid müüki

2. veebruaril kell 12.00 
saab Otepää keskväl-
jakul stardi X Euroopa 
Saunamaraton Otepääl. 

Alates 4. jaanuarist saab Piletilevist osta Euroopa Sauamaratoni 
pileteid. Müügis on 185 Saunamaratoni meeskonnapiletit hinnaga 
70 eurot. 

Euroopa Saunamaratoni kuldsponsor on Lemmik Mees OÜ, kes 
paneb peaauhinnaks välja kümblustünni. 



10. jaanuar  20198 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T

1.Ma olen lõbus jõulumees, taade rii-de raa 
ja jälle seisan teie ees, taade-rii-de-raa
Toon kaasa sooje terviseid, taade-rii-de-raa,
mul kahjuks puudub jõulueit, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, mul puudub jõulueideke. (2 x)
2.Vallad kokku liideti, taade-rii-de-raa.
Kas kõik nüüd nii, kuis kiideti? Taade-rii-de-raa
Sangaste ja osa Pukast, taade-rii-de-raa,
Palupera mingist nukast, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, nüüd ühes vallas elame. (2x)
3.Käib ikka võitlus võimu eest, taade-rii-de-raa,
seda ihkab mitu meest, taade-rii-de-raa.
Te parem valda juhtige, taade-rii-de-raa,
mitte üksteist jahtige, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, meil vallavanem Sangastest (2x)
4.Sangaste loss teemaks ikka, taade-ri-de-raa.
Kas kellegi see teinud rikkaks? Taade-rii-de-raa.
Nüüd jalge all on kohtutee, taade-rii-de-raa,
võidab see, kes kõvem mees, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, võta ette kohtutee. (2x)
5.Kultuurikeskus valmis sai, taade-rii-de-raa,
seal nüüd palju töötajaid, taade-rii-de-raa.
Merle, Jorma, Merilin, taade-rii-de-raa,
ootavad teid kõiki siis, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, tule kultuurimajasse. (2x)
6.Rahapesu tore nähtus, taade-rii-de-raa,
sellest lipumuuseum lähtus, taade-rii-de-raa.
Remondiks raha ära kulub, taade-rii-de-raa,
kultuurile ju see on tulus, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, liputuba vajame. (2x)
7.Koolidega hullud plaanid, taade-rii-de-raa,
küt´vad kirgi siiamaani, taade-rii-de-raa.
Ühendada valla koolid, taade-rii-de-raa,
seda meie küll ei soovi, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, ei pikendata kooliteed. (2x)
8.Pukas koolisõda käib, taade-rii-de-raa,
mis tõesti hinge ajab täis, taade-rii-de-raa.
Kas rajada üht hoonet veel, taade-rii-de-raa,
või saata lapsed keldrisse? Taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, ei lähe lapsed keldrisse. (2x)
9.Vallavanem lubab nii, taade-rii-de-raa,
et raha juurde annab riik, taade-rii-de-raa.
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Kui riigilt valda tuleb raha, taade-rii-de-raa,
poleks see ju üldse paha, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, meil meeldib iga euroke. (2x)
10.Ugandil nüüd väike vend, taade-rii-de-raa,
kes väga hästi tunneb end, taade-rii-de-raa.
Tal Hõbelusikas on käes, taade-rii-de-raa,
külastad, siis ise näed, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, Kuldlusikas on puudu veel. (2x)
11.Tervisekeskus uksed avab, taade-rii-de-raa,
nii on Arikesel kavas, taade-rii-de-raa.
Konsumis remonditööd, taade-rii-de-raa,
käivad päeval, käivad ööl, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, need me tõmbekeskused. (2x)
12.Saab Käärikule spordihall, taade-rii-de-raa,
ja lisaks sellele jalgpall, taade-rii-de-raa.
Veel korrastada mitu randa, taade-rii-de-raa.
Kes kõik need kulud võtab kanda? Taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, lähme Nõuni järvele. (2x)
13.Lund hädasti on meile vaja, taade-rii-de-raa,
et saaks sisse suusarajad, taade-rii-de-raa.
Siis suusatajaid kokku voorib, taade-rii-de-raa,
nii vanasid kui noori skoorib, taade-rii-de-raa.

Refr: Tõsiasi, selge see, varsti valmis suusatee. (2x)
14.Jõulud juba ukse taga, taade-rii-de-raa,
ei päkapikud enam maga, taade-rii-de-raa.
Teist kõikidest nad hoolivad, taade-rii-de-raa,
head uut aastat soovivad, taade-rii-de-raa.

päkapikk tiia

   18.01.2019

18:00 Hooldemeeskondade 
           sprindivõistlus            (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
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

Murdmaasuusatamise 
maailmakarikasarja etapp

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: 

https://www.owc.ee/et/2019/ote-
paamurdmaasuusatamine


