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Otepää MK suunas miljonite 
tähelepanu Tehvandile 25.-27. jaanuaril peatub 

soomusrong nr 7 „Wabadus“ 
Puka raudteejaamas

25. jaanuaril 

Kell 10-17 on soomusrong-näitus avatud 
kõigile huvilistele, toimub Otepää valla 
koolilaste soomusrongi ühiskülastus.

Kell 11 toimub soomusrongi juures 
pidulik tseremoonia ja lõkke süütamine. 
Sõnavõttudega esinevad Otepää vallava-
nem Kaido Tamberg, Otepää Vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala, Kaitseliidu Valga-
maa Maleva Otepää üksikkompanii pealik 
Aleksander Mõttus ja Naiskodukaitse Valga 
ringkonna esinaine Mari Mõttus. Vaksali 
kõrval on kaitseväe tehnika näitus, käsi-
tulirelvad, sõjaväeautod koos haagiste ja 
väliköögiga. Soojendada saab end köetud 
sõduritelgis, pakutakse kuuma puljongit 
ja pirukat.

Kell 19 algab programm Puka Kultuu-
rimajas. Toimub pimekontsertlavastus 
„Soomusronglaste radadel“. Esinevad 
Toomas Lunge, Ott Kartau ja Merilin Kir-
bits. Kontsertlavastus on kõigile prii.

26. ja 27. jaanuaril

Soomusrong-näitus on avatud kell 11-18, 
toimuvad giidituurid, pakutakse puljongit 
ja pirukaid.

M öödunud nädalavahetusel 
peeti Otepää maailmakari-
kaetapp murdmaasuusata-

mises. Tehvandi spordikeskuses võistle-
sid maailma tipud, miljonite inimeste 
tähelepanu oli suunatud meie talvepea-
linna ning põhjust rõõmustamiseks oli 
ka kõigil eestlastel.

Peakorraldaja Kunnar Karu sõnul 
tõi Otepää MK siinse publiku ette 
murdmaasuusatamise oma täies hiil-
guses. “Kokku oli osalejaid 17 riigist 
ning võtsime vastu ligi 400 võistlejat 
ja tiimiliiget. Näiteks sprindis läks 
rajale 125 sportlast ning sündmus-
terohket võistlust jälgis ainuüksi Sak-
samaal ligi 3,3 miljonit inimest,” kir-
jeldas Karu osalejate arvukust ning 
huvi võistluse vastu.

„Eesti suurim talvine tippspor-
disündmus tõi rõõmu ka eestlaste 
õuele, kui Karel Tammjärv tegi elu 
paremuselt teise tulemuse ja lõpetas 
sprindi tubli 16. ning 15 km võistluse 
18. kohaga. Kindlasti on selles oma 
roll mängida ka pealtvaatajatel, kes 
elasid raja ääres häälekalt kaasa ning 
aitasid oma lemmikutel endast mak-
simumi anda,“ lisas peakorraldaja. 
Kokku käis Otepää MK-l staadionil 
ja raja ääres hinnanguliselt neli tuhat 
inimest esimesel ja kaks tuhat teisel 
päeval.

„Tänan siinkohal kõiki enam kui 

400 korraldustiimi liiget, kes aitasid 
15. Otepää MK-etapil teoks saada 
ning pealtvaatajaid, kes leidsid tee 
Tehvandile,“ rääkis Karu. 

Tema sõnul tegutsetakse juba kahe 
aasta pärast toimuva järgmise võistlu-

se heaks partnerite leidmisega, et 
suur suusapidu toimuks taas.

Uko Urb
FIS Cross Country World Cup, otepää 

pressikeskuse juhataja

IlMub 2 KOrda KuuS!

Vähem kui kuu aja pärast antakse 
stardipauk suusatalve kulminatsiooni-
le ehk 46. Tartu Maratonile. Viimase 
kuue aasta parimate lumeoludega talv 
on täitnud terviserajad suusatajatega, 
mis on Tartu Maratoni seisukohalt 
ülioluline. 

„Seis on hea, eelkõige lumeolusid 
silmas pidades. Tartu Maratoni rada 
on jaanuari keskpaigaks olnud juba 
kolm nädalat täies pikkuses sõidetav 
ja seda ei ole ikka päris ammu juhtu-
nud, viimati ehk 2013. aastal. Inimesed 
saavad harjutada ja see ongi praegu 
kõige tähtsam!“ sõnas maratoni pea-
korraldaja Indrek Kelk.

Suusamõnusid on aga võimalik 
lisaks Tartu Maratoni rajale nautida 
ka paljudes teistes Eestimaa paikades. 
Vaata https://terviserajad.ee/rajad/, 
mis seis on sinu kodukandi suusarajal!

Eelmisel aastal pani end Tartu 
Maratoni põhidistantsidele kirja 
natuke üle 3600 suusataja. 17. jaanua-
ri seisuga oli tänavusele maratonile 
registreerunud 3210 suusasõpra. 

Tasub märkimist, et korraldajad on 
selleaastase suusamaratoni põhidis-
tantside ettevalmistustes arvestanud 
maksimaalselt 5000 osalejaga. Ehk 
siis soovitus on huvilistel registreeri-
mist mitte jätta viimasele minutile. 

Kui lisada siia juurde prognoosi-
tavad osavõtunumbrid eelüritustel 
(Tartu Teatemaraton ja avatud 

raja sõidud) ning lasteüritustel, siis 
ootavad korraldajad Tartu Maratoni 
üritustele ligikaudu 7000 väiksemat ja 
suuremat suusatajat.

Soodsam registreerimine suusapeo-
le lõppeb 1. veebruaril. 

Tekst ja foto: Tanel rUngI
MTÜ klubi Tartu Maraton 

turundus ja kommunikatsioon

Üks kuu Tartu maratonini: Seis on lubav!
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Värske uue uued kuued

U us aasta on veel värske. Ometi on uued 
asjad juba juhtumas ja vanade varjust välja 
ronimas. Hiina rahvatarkuse tera ütleb: ,, 

Kui ka kana on vana, on tema iga munetud muna 
ikkagi noor“. Ehk siis iga vanagi tegija uus tegu on 
uue ajastu nägu. Mis seisab meil siis ees ja kuhu 
hoiab meie tee 2019?

Igal teelisel on tähtis teada, kuhu ta läheb. Sihti 
ja eesmärki vajab nii vald, kui ka inimene! Valla 
uued sihid pannakse paika eelarvega ja arenguka-
vaga. Ajalehe ilmumise hetkeks on need volikogus 
haamrilöögi ootel, et avada uks uude majandu-
saastasse ja lähiaastate lävepakkudele. Eelarvest 
saab rääkida järgmises lehes juba lähemalt siis, kui 
ta juba tõehetke läbinult meie ees täitmiseks on. 
Juba praegu saab öelda, et tegu on ühe tõsisema 
ja asisema sisuga rahaplaaniga omasuguste seas, 
milles antakse teed suurtele kulutustele ja oluliste-
le asjadele kogukondade tarbeks. Olgu siis märksõ-
naks Puka kool, Otepää keskväljak, Lipueksposit-
sioonid, erihoolekande maja, uued soojatorustikud 
Otepääl jne. Aga sellest kõigest varsti ja täpsemalt.

A rengukavast on saanud omamoodi bestsel-
ler, eriti haridusteemadel. Tuleneb see sel-
lest, et varasemalt on kohalike võimuklan-

nide vastasseisudest johtuvalt harjumuseks saanud 
kõiki vandenõus kahtlustada? On see sisseharjunud 
usaldamatus? Või siis lihtsalt oskamatus ettepane-
kut ja otsust eristada? 

Asi on päädinud isegi sellega, et Otepää Güm-
naasiumi juhtkond on katkestanud koguni kooli-
töö ilma vallaga kooskõlastamata üheks päevaks 
väidetavalt selleks, et arengukava projektis oleva 
sõnastuse tõttu tekkinud kriisiolukorda arutada. 
Esiteks, polnud ju arengukava projekt kaugelt-
ki veel otsustamiseks valmis dokument, otsusest 

rääkimata. Teiseks, on kooli roll ikkagi õpetööga 
tegeleda ja mitte ühiskondliku dokumendi eelnõu 
arutelu käigus sellele viidates olukorda väikese 
tööpausi võtmiseks kasutada. Koolipidajal on siin-
kohal loomulikult küsimusi direktorile ja loodeta-
vasti saab asi selgitatud.

A rengukava sünniprotsessi kirglikud jälgijad 
on põhjustanud ka ühe enneaegse surma-
teate. Nimelt võis Lõuna-Eesti Postime-

hest lugeda, et Puka Kunstikooli saatus olla juba 
otsustatud ja see pandavat kohe varsti päris kinni.

Järjekordselt kappasid kirjutaja hobud enne 
minema, kui vanker taha seotud sai. Ka see avalik 
ettepanek arengukavasse oli vaid üks variant ja 
sedagi mitte kooli kinni panemisest rääkival moel. 
Lõplik kava on Puka kunstikooli jätkamine nii, 
nagu praegugi. Selleks peab loomulikult kool oma 
juriidilised nõudmised kooliks olemiseks ajako-
hastama ja kõik on endine. Paraku ei mallanud 
uudisjanuline ajakirjandus oodata mõni päevake 
lõppdokumendi valmimiseni ja otsustas paanika 
uudiseturule külvata. Minu arust on üsna naljakas 
arvustada näiteks poolikut kivikuju nina puudumi-
se pärast, kui seda ninajurakat alles raiutakse kivist 
välja. Aga nii meil on.

Head inimesed! Olgu meil ka omad täiskuuajad 
ja omad päikesepäevad! Elu on filmina vahelduv 
ja see vahelduvus on paratamatu. Nii, nagu meie 
iseendis ja iseendaga − meeleolust meeleoluni. 
Peamine on, et me asjad laabuks ja edasimineku 
kiirus ületaks mõnda paratamatut tagasisammu.

Edu Teile ja meile meie koosasja ajamisel!
Valget talve!

Vallavanem kaIdo TaMberg

Otepää Vallavalitsuse istungil

04.01.2019
n	 Määrati Vidrike külas asuva Kööri katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:003:0501) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed.
n	 Anti Kaire Pihelgasele projekteerimistingimused Räbi 

külas Kissa kinnistul elamu, sauna ja maakütte ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Tarmo Ubale projekteerimistingimused Pühajärve 

külas Metsatuka kinnistul elamu ja maakütte ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Taivo Rebasele ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Pihlaka tn 7 kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti SIHTASUTUSELE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS 

ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 2 kinnistul 

ehitise (Otepää esmatasandi tervisekeskus) püstitamiseks.
n	 Tunnistati nurjunuks Pühajärve külas Kannistiku vkt 

4-8 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enam-

pakkumine. Korraldati kordusenampakkumine Pühajärve 

külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteriomandi (kinnistu registri-

osa nr 1458440, üldpind 40 m²) võõrandamiseks alghinnaga 12 

000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon 

koosseisus: 1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2 Jaak Grün-

berg; 3 Uuno Laul.
n	 Otsustati korraldada lihthange “Erihoolekande teenus-

maja projekteerimine Otepääle” järgmiselt: 1.1 pakkumuste 

esitamise tähtaeg – 21. jaanuar 2019. a kell 14:00; 1.2 riigihanke 

eest vastutav isik – Aado Altmets.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Otepää jäätmejaama 

haldamiseks operaatori leidmine” järgmiselt: 1.1 hankemenet-

luse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav 

isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik 

(komisjoni esimees), Jaak Grünberg, Lea Ruuven ja Janno 

Sepp.
n	 Anti Eesti Reformierakonnale (registrikood 80043147, 

aadress Tõnismägi 9, Tallinn, 10119) luba paigaldada ajava-

hemikuks 3. – 22. jaanuar 2019. a Riigikogu valimiste valimis-

reklaami reklaambännerid Otepää vallasiseses linnas Valga 

mnt 1c kinnistule ja Pühajärve rannapark kinnistule vastavalt 

asendiplaanidele.
n	 Anti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale (registrikood 

80052459, aadress Toompuiestee 16, Tallinn, 10137) luba pai-

galdada ajavahemikuks 3. – 22. jaanuar 2019. a Riigikogu vali-

miste valimisreklaami reklaamtreilerid Otepää vallasiseses 

linnas Tartu mnt 1 parklasse ja UPM-Kymmene Otepää AS-i 

parklasse ning Pühajärve külas aktsiaseltsi Pühajärve Puhkeko-

du parklasse.

14.01.2019
n	 Määrati Kuigatsi külas asuva Lohusoo katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 1219840, katastritunnus 60802:002:1100, 

pindala 12 612 m², sihtotstarve elamumaa) ja Vaardi külas asuva 

Triisa katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 9554850, katastri-

tunnus 55701:001:0099, pindala 5,11 ha, sihtotstarve maatu-

lundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n	 Määrati Tõutsi külas asuva Matsi katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:003:2420) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed.
n	 Anti Kalev Laulile ehitusluba Nüpli külas Kolga-Oja kin-

nistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Kalev Laulile ehitusluba Nüpli külas Kolga-Oja kin-

nistul garaaži püstitamiseks.
n	 Anti Kalev Laulile ehitusluba Nüpli külas Kolga-Oja kin-

nistul sauna püstitamiseks.
n	 Anti Sihva külas Veski-Ruusa vkt 7 kinnistul asuvale ehi-

tisele (üksikelamu) kasutusluba.
n	 Otsustati algatada Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu 

mnt 16 katastriüksuse detailplaneering ja jätta algatamata 

keskkonnamõju strateegiline hindamine.

AMETLIK INFO

Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 14. jaanuaril 2019. a korraldusega nr 2-3/17 algatada Otepää vallasises linnas asuva Tartu mnt 16 
katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada Tartu mnt 16 katastriüksusele tankla ja seda 
teenindavate rajatiste rajamise võimalikkus. Tartu mnt 16 katastriüksuse (katastritunnus 55701:001:0202) pindala on 2323 m2 ja 
sihtotstarve ärimaa. Katastriüksusel asuv hoone (klubi) kavatsetakse lammutada. Detailplaneeringuga ei soovita muuta senise 
maakasutamise sihtotstarvet, mis on ärimaa. Tankla ja teenindushoone maa all mõistetakse tankla hoone maad, mille juurde 
kuulub autopesula, kauplus jms teenindus.

Tankla toimimiseks vajaliku terviklahenduse väljatöötamiseks on haaratud planeeringualasse ca 1292 m² suurune osa 23195 
Otepää-Kääriku-Kurevere tee katastriüksusest (katastritunnus 55601:007:0012, katastriüksuse sihtotstarve transpordimaa) ja 
ca 372 m² suurune osa Piiri tänav katastriüksusest (katastritunnus 63601:001:0251, katastriüksuse sihtotstarve transpordimaa). 
Planeeritava ala pindala on kokku ca 0.4 ha. Planeeringualale ulatub tee kaitsevöönd ja asub osaliselt arheoloogiamälestis Kal-
mistu (kultuurimälestiste riiklikus registris nr 13100) ning selle kaitsevöönd.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punkti 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades ehitusloakohustusliku 
hoone püstitamiseks. Planeeringualale ei ole koostatud detailplaneeringuid. Otepää valla üldplaneeringuga on määratud Tartu 
mnt 16 kinnistu sihtfunktsiooniks keskuse maa. Keskuse maa-alana määratletud alal võivad asuda elamud, kaubandus- ja tee-
nidus- ning avalikku teenust pakkuvad asutused. 

Algatatav detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut 
algatades puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 
13, 67405 Otepää).

Korraldusega on võimalik 
tutvuda tööajal Otepää Valla-
valitsuses (aadress Lipuväljak 
13, 67405 Otepää) ja digitaal-
selt Ametlikes Teadaannetes 
ning Otepää valla dokumendi-
registris.

Täiendav info: planeerimisspet-
sialist Neeme Kaurov, neeme.
kaurov@otepaa.ee, 76648020.

DETAILPLANEERINGUD

n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 

95,47 eurot.
n	 Määrati kaks koduteenuse eest tasumisest vabasta-

miseks sotsiaalteenuse toetust. 
n	 Otsustati korraldada riigihange “Puka kooli 

rekonstrueerimise ehitusprojekti tellimine” järgmiselt: 

1.1 hankemenetluse liik – väljakuulutamiseta läbirääki-

mistega hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik 

– Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik 

(komisjoni esimees), Aado Altmets, Jaanus Barkala, 

Aleksander Sven Esse, Kalev Kepp, Lea Ruuven ja Irja 

Sõnum; 1.4 isik, kellele esitatakse riigihanke alusdoku-

mendid - osaühing TEMPT.
n	 Kinnitati riigihanke “Otepää jäätmejaama halda-

miseks operaatori leidmine” tulemused. Kvalifitseeriti 

riigihanke “Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori 

leidmine” pakkuja Eesti Keskkonnateenused AS (registri-

kood 10277820). Tunnistati pakkuja Eesti Keskkonnatee-

nused AS poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see 

vastab kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud 

tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja 

Eesti Keskkonnateenused AS poolt esitatud pakkumus, 

kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majandus-

likult soodsaim pakkumus.
n	 Tunnistati nurjunuks Keeni külas Keeni tee 18-7 

asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enam-

pakkumine. Võõrandati Osaühingule  Sintsinella otsus-

tuskorras Keeni külas Keeni tee 18-7 asuv korteriomand 

(registriosa nr 2161540) hinnaga 400 eurot. 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Lumi Champagne Raave        4. jaanuaril
Robert Siim Luht         8. jaanuaril
Johannes Raud       11. jaanuaril

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.

Planeeringuala piir (tähistatud sinisega).

Hea Puka aleviku elanik!

Oled oodatud 30. jaanuaril kell 17.30 

Puka Kultuurimajja 

PUKA ALEVIKUVANEMATE VALIMISELE

Lisaks tutvume küladele ja alevikele mõel-
dud toetustega ning arutame, milliseid olu-
lisi küsimusi võiks Puka elanikud üheskoos 
lahendada.

Alevikuvanema statuudiga ja toetustega 
saad eelnevalt tutvuda kodulehel: https://
www.otepaa.ee/eeskirjad-ja-korrad-taot-
lused.

Tule ja võta naaber ka kaasa! 

kogukondade koostöö komisjon

Lisainfo:
Helgi Pung  5274812
Lea Madissov  5187285
Inger Zimmer  56485327
Ivika Nõgel  5115914

Otepää valla teede nõutav seisunditase on 1. See 
on määratud vastavalt liiklussagedusele. 

 
See tähendab seda, et talviste nõuete järgi on 
kriitiline lumekihi paksus koheva lume korral kuni 
10 cm ja lörtsi lumesegu korral kuni 5 cm, mis 
omakorda tähendab, et alates vastavalt 10+ ja 
5+ cm tuleb alustada lumetõrjega. 

Hooldustsükkel lume või lörtsi eemaldamiseks 
sõiduteelt on 24 tundi. Hooldustsükli aja arvestus 
algab lumesaju või tuisu lõpust. 

Lumetõrje töökäsu annab majandusosakonna 
juhataja. Tõrjuja on kohustatud tõrjet alustama 
hiljemalt 2 tunni jooksul alates töökäsu saamisest, 
aga see ei muuda 24 h nõuet.

Vallavalitsus

 Teede hoolduse nõuded
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Otepää valla sissekirjutuskampaania oli 
igati edukas

Sangaste Postipunkt 

on avatud

E, T, N ja R kell 10.00–14.00, 
K kell 12.00–16.00, 
L, P suletud. 

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

Alanud aasta on 
toonud muudatusi 
sotsiaalvaldkonna 
toetuste osas

2019. aastast on lapsetoetus pere esimese 
ja teise lapse kohta 60 eurot ühes kalen-
drikuus. Alates kolmandast lapsest on lap-
setoetus iga lapse kohta 100 eurot. Lisaks 
saab kolme või enamat last kasvatav pere 
2017. aasta 1. juulist kehtima hakanud las-
terikka pere toetust 300 eurot kuus.

Muutunud on ka töötasu alammäärad. 
2019. aastal on töötasu alammäär 540 eu-
rot ja toimetulekupiir 150 eurot. Esimese 
või ainsa leibkonnaliikme toimetulekupiir 
on 2019. aastal 150 eurot, igale järgnevale 
täisealisele liikmele 120 eurot ja alaealise-
le isikule 180 eurot. See on summa, mis 
peab inimesele kätte jääma peale eluase-
mekulude katmist.

Lisaks toetustele on uudiseid ka erine-
vate teenuste lisandumisest ja parenda-
misest.

1. jaanuarist alustas tööd ööpäevaring-
ne ohvriabi kriisitelefon, mille eesmärk on 
pakkuda abivajajale kohest tuge ning va-
rustada vajaliku informatsiooniga. Kriisiabi 
telefoni number on 116006.

Jätkuvalt on töös perearsti nõuandete-
lefon 1220. Uue teenusena hakkab nõuan-
detelefon alates augustist 2019 pakkuma 
isikustatud nõuannet. Isiku nõusolekul on 
meedikul võimalus tutvuda inimese me-
ditsiiniandmetega ja anda personaalset 
tervisenõu.

Käesolevast aastast hüvitab riik 90% 
ulatuses kaasaegsete insuliinipumpade 
soetamist lastele. Insuliinipumbad oska-
vad nahaaluse sensori abil ise veresuhkrut 
määrata ja vajadusel insuliini süstida.
Hea uudis Otepää valla elanikele on või-
malus saada statsionaarset õendusabi tee-
nust Otepää tervisekeskuses alates 2019. 
aasta jaanuarist. Teenusele saab meditsii-
nilistel näidustustel perearsti saatekirjaga. 

kadrI SoMMer
otepää vallavalitsuse

sotsiaalteenistuse juhataja

O tepää vald viis 26. novembrist kuni 31. detsemb- 
rini 2018 läbi vallaelanikuks registreerimise kam-
paaniat. Kampaania jooksul lisandus 67 uut val-

lakodanikku.

Kampaania ajal sisseregistreerunute vahel loositi 14. jaa-
nuari vallavalitsuse istungil välja peaauhind 1000 eurot, 
mille sai värske vallakodanik Maris Kimmel. Maris kolis 
Otepääle elama aasta tagasi ja kirjutas ennast sisse Tallin-
nast. Lisaks sellele loositi välja hulgaliselt valla ettevõtjate 
poolt välja pandud auhindu. 

„Tänan kõiki, kes nii kampaania käigus, kui ka terve 
aasta jooksul ennast Otepääle sisse kirjutasid, meie jaoks 
on iga inimene oluline,“ sõnas Otepää vallavanem Kaido 
Tamberg. „Tänan kõiki ettevõtjaid, kes kampaania auhin-
nafondi toetasid. Nii suur toetajate hulk näitab, et meil on 
tegus kogukond, kelle jaoks on iga elanik teretulnud.“

Kampaania keskendus eelkõige nendele inimestele, kes 
elavad Otepääl, kuid pole veel vallakodanikud. Sissekirju-
tus on oluline, kuna täpne ülevaade elanikest aitab oma-
valitsusel paremini elukorraldust planeerida ning teha 
rohkem investeeringuid elukeskkonna parandamiseks. 

Ajavahemikul 26.11.-31.12.2019 kirjutas ennast val-
lakodanikuks 67 inimest, lahkus 25 inimest ja sündis 10 
inimest. Seisuga 02.01.2019 elab Otepää vallas kokku 
6567 elanikku. Seisuga 01.01.2018 elas Otepää vallas 6632 
inimest.

Valla ettevõtjate poolt välja pandud 
loosiauhinnad ja nende saajad:

Sangaste loss – ööbimine kahele koos hommikusöögi ja 
ajalootuuriga – KADRI SOE;

Heleni Helbed – 5 Heleni Helveste kinkekohvrit – 
ELIISE KOEMETS, HUKO ROOSILILL, LUME 
SÄDE PEIPS, ROLAND KIRISTAJA, SVETLANA  
BABAJEVA;

AS Sanwood – mööbliese – ISMAIL BABAJEV;
Silva Agro – kinkekaart, 25 eurot – TIMO JAANUS;
Kuutsemäe ja Munamäe mäesuusakeskused – mäepilet 

kahele – ELIS PETTAI;
Vidrike külamaja – õhtusöök kahele väärtuses 50 eurot 

– MEELIS LEHES;
Otepää Winterplace – perepilet 4-le, väärtusega 68 

eurot – KRISTEN LIMBERG;
Ugandi Resto – kinkekaart, 55 eurot – KELLI 

HENSEN;
Ugandi Kohvik – kinkekaart, 55 eurot – MARTEN 

VILJUS;
Coop – kinkekaart, 20 eurot – EVELI PETERSON;
Monster Music – rahvusvaheline muusikafestival 

Retrobest – kahepäevane festivalipass ühele – REBEKA 
LOKK;

AS Alexela – 100 tasuta kohvikupongi – HANNES 
LAURI, JANEK JANOVSKI, KÜLLI SASI, KADI 
NÕMM;

AS Techne – 10 liitrit tasuta kütust – MARTA VILJUS;

Tehvandi Spordikeskus – 2 tundi Käärikul, Kekkose 
saunas – KRISTIINA-LIIVIKA PALU;

ORT Techno – tasuta mootorsõiduki ülevaatus – 
LENNA TEEARU;

SA Otepää Tervisekeskus – 3 hammaste hoolduse 
paketti (pakett sisaldab hammaste profülaktilist läbivaa-
tust ja pärlpesu) komplekti hind 50 eurot – ELISABEL-
LA KULL, MARKO SEMJONOV, EMMA LOREEN 
KEEMU.

MonIka oTrokoVa

Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Otepää Vallavolikogu teatab, et on 20.12.2018 otsusega nr 1-3/64 jätnud algatamata Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste 
ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH).

Otepää Vallavolikogu algatas 18. oktoobril 2018. a otsusega nr 1-3/59 Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala 
detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse võimaluste väljaselgitamine ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine planeeritaval maa-
alal. Planeeritakse liita Valga mnt 1c ja 1e katastriüksused ning püstitada tekkivale krundile kuni 27 meetri kõrgune majutushoone-spa, mille lisafunktsioonideks 
on väikesemahuline kauplus, toitlustus jms majutuse juurde kuuluv abifunktsioon.

KSH jäeti algatamata kuna planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Samale seisukohale jõudsid ka asjaomased asutused. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimissea-

duse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Keskkonnamõju eelhinnangu koostas Kobras AS (töö nr 2018-178).
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus ning koostaja selgub hankekorras.
Otsusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja digitaalselt Ametlikes Teadaannetes ning Otepää valla 

dokumendiregistris.Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 76648020.

DETAILPLANEERINGUD

Otepää vald tänab

sissekirjutuskampaaniasse 
panustanud ettevõtteid: 

Sangaste loss
Heleni Helbed 
AS Sanwood 
Silva Agro 
Kuutsemäe ja Munamäe mäesuusakeskused 
Vidrike külamaja 
Otepää Winterplace
Ugandi Resto 
Ugandi Kohvik 
Coop 
Monster Music 
AS Alexela 
AS Techne
Tehvandi Spordikeskus 
ORT Techno
SA Otepää Tervisekeskus

TÄHELEPANU!

Alates 1. veebruarist on muudatused 
Otepää valla bussiliinides! 

Vaata infot: www.peatus.ee.

TÄHELEPANU!
ID kaartide taotluste vastuvõtmine ja 
relvalubadega seotud dokumentide 

vormistamine Otepää politseis
12.02.; 12.03. ja 09.04. 

kell 10.00 – 13.00.
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

Avatud Ave Kruusmaa kunstinäitus „Maa ja vee piiril“ 
Otepää Kultuurimaja galeriis

Miks ma maalin? Tean ju, et loodust on võimatu ilusamaks 
värvida. Loodust maalides on hea õppida, kuidas ise 
tuleks  elada. Elada nii, et püsiks tasakaal ka siis, kui mi-
dagi minu ümber muutub, lisandub või kaob. Loodan, et 
naudid näitust ning tunned maalidelt ära mõne tuttava 
kohaliku vaate!

25. jaanuaril kell 18.00 Heategevuslik kontsert Valter Kulla 
mälestuseks / Esinevad: Loore All, Joosep Saul, Gertrud 
Aasaroht. Peaesineja: Noortebänd 2018 publiku lemmik 
MUSTER. Sinu annetatud summa vahetame pileti 
vastu. Kogutud annetused lähevad Janno Puusepa 
Fondile / Korraldab: Otepää Gümnaasium koostöös 
Otepää Kultuurikeskustega / Lisainfo: Laura Meigas 
5639 7367

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. jaanuaril 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

  1.veebruaril kell 19.00 Vaikse muusika õhtu koos ansam-
bliga MALK ehk Me armastame laulda koos ning va-
hetekstidega lisab õhtule vürtsi Margus Möll / Otepää 
Kultuurimaja galeriis / TASUTA / Avatud ka kohvik!

  2. veebruaril toimub X Euroopa Saunamaraton. Start 
kell 12.00 Otepää Keskväljakult ja finiš Kääriku 
Spordikeskuses. Lustlik orienteerumismäng, kus 
4-liikmeline (pluss autojuht) võistkond peab läbima 
võimalikult lühikese ajaga võimalikult palju kaardil 
märgitud saunu ning võtma leili 3 min. Peaauhinnaks 
LEMMIKmehe kümblustünn, valitakse ka lemmiksaun 
ning õhtul on pidu ööklubis Comeback, kus toimub 
Saunamaratoni ametlik afterparty koos Tanel Padariga. 
Piletid müügil Piletilevis 

 Lisainfo: Merle Soonberg 5662 6481, saun@otepaa.ee 
13. veebruaril kell 19.00 NAISTEÕHTU “Naise vägi, tarkus 

ja elujõud looduse peegelduses” / Õhtut viib läbi 
METSAMOOR ehk Irje Karjus / Naistetaimed, naiste-
haiguste ravimine taimedega. Afrodisiakumid Eesti 
looduses, seksuaalsust mõjutavad ja tervendavad 
taimed. “Romantilised” taimed, feromoonide mõjuta-
mine, viljakust, raseduse kulgu ja sünnitusabi toetavad, 
mõjutavad taimed. Naine, lapsed ja taimed, kuidas 
suunata lapsed taimi armastama, milliseid taimi nende 
tervise heaks kasutada / Võimalik kaasa soetada tervise-
tooteid Metsamoori Varasalvest / Otepää Kultuurimajas 
/ Osalustasu 10 eurot / Eelregistreerimine: 56626481 
Merle, kultuurikeskused@otepaa.ee

16. veebruaril kell 20.00 TANTSUÕHTU ansambliga Absolut 
Lühis / Pilet 5 eurot / Otepää Kultuurimajas / Laudade 
broneerimine 56626481Merle, kultuurikeskused@
otepaa.ee

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

25.-27. jaanuaril Soomusrong nr 7 „Wabadus’’ Puka raudtee-
jaamas / Soomusrong avatud 25. 10.00-17.00 / 26.11.00-
16.00 / 27. 11.00-16.00

25. jaanuaril kell 11.00 Soomusrongi pidulik avamine / 
vaksali kõrval on kaitseväe tehnika näitus-käsitulirelvad, 
sõjaväeautod koos haagiste ja väliköögiga, soojendada 
saab end köetud sõduritelgis, kus pakutakse kuuma 
puljongit ja pirukat. (Sellel päeval toimub Otepää valla 
koolilaste soomusrongi ühiskülastus).

          kell 19.00 Pimekontsertlavastus „Soomusronglaste 
radadel“ Toomas Lunge, Ott Kartau ja Merilin Kirbits / 
Puka Kultuurimajas /TASUTA / Lisainfo:Helgi 527 4812

           Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

10. veebruaril kell 16.00 Sulbi Külateatri lavastus „Kae kos 
pande plõnni“ / Pilet 5 eurot (kuni 7aastased tasuta)

         Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika

15. veebruaril kell 19.00 Pärimuspesa kontsert  − 
 MARI KALKUN / Täispilet 5 eurot ja sooduspilet 2 eurot 

Karukäpa kudujate 
järgmised kokkusaamised on 5. ja 19. veebruaril kell 18 
ikka vallamaja III korrusel ruumis 308.
Täiendav info tel. 515 3248
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Tunnustus Puka kunstikoolile
Enne aasta lõppu tulid jõulukinkidena Poolast 
diplomid ja kataloogid Joel-Mathias Priidikule ja 
Elin Hainsalule. 

Kevadel saatsin graafilised lehed XXI-le Rah-
vusvahelisele Laste ja Noorte Graafikabiennaali-
le Poolasse. Osavõtvaid maid oli 45. Rõõmu teeb 
tunnustus nii suure arvu riikide hulgas. 

Enama arvu töödega olid esindatud suured 
riigid nagu Ažerbaidžan,Valgevene,Tšehhi, 
Korea, Indoneesia, Poola, Venemaa, Slovakkia.  
Kujutamise võimalusi oli palju. Teemaks meie 
maa säilimine − „Alati roheline, alati sinine „. 

Joel-Mathias joonistas kiikhobust ja Elin koera-
kest.

Ideid ja järjekindlust  soovides 
juhendaja eSTI kITTUS

„Imelised aastad“ vanemlusprogramm alustab 
veebruari lõpus lastevanemate koolitust Otepää 
vallas, kuhu on oodatud osalema lapsevanemad, 
kes kasvatavad 2-8aastaseid lapsi. Ootame nii 
ema kui ka isa! Kui aga tuleb ainult üks lapseva-
nem, on ka väga tore!

„Imelised aastad“ on vanemlusprogramm, kus 
arendatakse ja õpetatakse vanematele vanem-
likke oskusi, mille läbi paraneb lapse ja vanema  
suhe.

Koolituse käigus õpitakse lapsega paremini 
kontakti saama, konflikte lahendama, ennast 
kehtestama, piire seadma ning toime tulema eri-
nevate probleemidega. Koolitusel omandatud  
vanemlikud oskused aitavad ennetada laste käi-
tumisprobleeme.

„Imelised aastad“ on tõenduspõhine vanem-
lusprogramm, mis tähendab, et koolituse mõju 
on teadusuuringutega tõestatud ning on selgu-
nud, et lastel, kelle vanemad rakendavad kooli-

„Imelised aastad“ vanemlusprogramm Otepää vallas

tusel omandatud teadmisi, suureneb sotsiaalne 
kompetentsus, paranevad suhted eakaaslaste-
ga, areneb eneseväljendus-ja kehtestamisoskus, 
kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb 
agressiivne käitumine ja koolist väljalangemine. 
Koolitusel osalenud vanematel paraneb konf- 
liktide lahendamise ja stressiga toimetulekuos-
kus, ning suureneb enesekindlus ja rahulolu lap-
sevanemana.

Koolitusgrupp hakkab koos käima Otepää 
Kultuurikeskuses 1 kord nädalas, õhtusel ajal, 
kell 18.00-20.00. Koolitus kestab 4 kuud. Kooli-
tuse ajal on organiseeritud lastehoid ja tagatud 
toitlustus lastele ja vanematele. Lastevanemate-
le, kel puudub transport, on tagatud ka see.

Vanemad, kes on juba osalenud eelnevatel 
koolitustel on öelnud ja ka meie oleme märga-
nud , et paranevad koolitusel osalevatel paaridel 
omavahelised suhted, sest rakendatakse koos 
õpitud kasvatusmeetodeid ja ollakse rohkem  

üksmeelel. Kodune õhkkond muutub rahuliku-
maks ja turvalisemaks, lapsed on rahlikumad ja 
vanemad õnnelikumad!

Kui tunned, et sinu pere vajab sellist muutust, 
siis võta julgelt meiega ühendust ja registreeri 
ennast koolitusele: arv on piiratud, koolitusel 
saab osaleda kuni 16 inimest.

Koolitajad:

Marju Karavin: marjukaravin@gmail.com, 
53989514,
Ülla Visnapuu: yllavisnapuu@gmail.com, 
53417306.

Koolitus saab toimuma tänu Tervise Arengu 
Instituudile ja Otepää Vallavalitsusele!

Koolitus on osalejatele tasuta!

Emaks saamine on alati imeline kogemus.  Siiski ei pruugi 
peale beebi sündi sujuda kõik just nii, nagu värske ema 
on lootnud ja oodanud.  Selleks, mis ootab peret ees 
peale sünnitust, on keeruline täielikult valmis olla. Ülla-
tusi on palju ja korraga võib vastne ema end tunda väga 
abituna keset erinevate soovituste ja nõuannete laviini.  
Probleeme beebi toitmisel võivad erinevatel põhustel 
kogeda kõik emad sõltumata sellest, mitmes laps perre 
sündis või kuidas sujus eelmise lapse toitmine.  Iga ema 
väärib toetust ja abi!

Olen Kadi Kruuse, Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu 
(SIET) imetamisnõustaja alates aastast 2014. Nõustajad 
tegutsevad peaaegu igas Eestimaa piirkonnas, ka Otepää 
emadel on võimalik pöörduda imetamisnõustaja poole. 
Koduvisiidi tasu perele on 5 eurot.

Mida teeb imetamisnõustaja?

Kuulab ära kogu loo ja jääb vajadusel sind toetama pi-
kema perioodi jooksul. 

Annab praktilist nõu ja abi (näiteks imetamisasendi 
korrigeerimisel, erinevate asendite valimisel, alternatiiv-
sete toitmisviiside õpetamisel, piima rinda „tekitamisel“).

Mõistab ja toetab sind alati lähtudes just sinu ja su 
pere vajadustest.

Tugineb oma töös Unisefi rahvusvahelise laktatsioo-
nikonsultantide õppeprogrammile, Maailma Terviseor-
ganisatsiooni  (WHO) ja Eesti lastearstide soovitustele, 
mis puudutavad väikelaste toitmist ning kaasaegsetele 
teadusuuringutele.

Millal pöörduda imetamisnõustaja poole?

Alati, kui soovid oma last (täielikult või osaliselt) rinnapii-
maga toita, aga mingil põhusel see ei õnnestu.

Sulle tundub, et piima ei jätku või piima ei ole üldse.
Su laps ei võta kaalus piisavalt juurde.
Imetamine põhustab valu ja ebamugavust.
Soovid lõpetada rinnaga toitmist ja ei tea kuidas seda 

teha.
Täpsem info ja kõikide nõustajate kontaktid on leitavad 

aadressil: www.siet.ee, info vestlusringide ja loengute 
kohta SIETi Facebooki lehelt.

Otepää piirkonna nõustaja poole saab pöörduda kirju-
tades: kadikruuse@gmail.com või helistades 55596507.

kadI krUUSe

Võrukaelas murti talve selgroogu

Kuna taliharjapäev on üks neist rahvaka-
lendri tähtpäevadest, mis tähistab talve 
selgroo murdmist, siis otsustati Võrukae-
las poole peale jõudnud lumist talve nau-
tida igati asjakohasel moel – tegutsedes 
lumega. 

Lapsed ehitasid kindlust, kelgutasid ja 
korraldasid lumememmede kokkutuleku. 
Viimase tegevuse tulemusel valmis pikk 
rida kolmepallilisi mehikesi, kes tervitavad 

Imetamisnõustaja − kellele 
ja milleks?

nüüdsest kõiki lasteaeda tulijaid.
Pärast seda päeva liikus tõesti aeg vei-

di krapsakamalt kevade suunas – tõnise-
päeval saabus sula. Tõsi, lühikeseks ajaks, 
aga siiski. 

otepää lasteaia õppealajuhataja 
MerIke kaSe

Foto: lII Hõrak
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9. veebruaril toimub Otepää ümbruses traditsiooniline 
autospordivõistlus A1M Motorsport Otepää rahvasprint. Sõi-
detakse Otepää läheduses üldiseks liikluseks suletud lumistel ja 
jäisetel kõrvalteedel. Harrastajate võistlusrada koosneb kahest 
kiiruslõigust, mille kogupikkus on 5,4 km ja mida läbitakse 
kolmel korral.
Marko Koosa, Otepää rahvasprint 2019 võistluste juht: 

„Võistlusrada on täies ulatuses kaetud lume ja jääga ning 
võistlused toimuvad vägagi talvistes oludes. Otepää autospordi 
üritused on alati väga hinnatud ning talvine võidusõit on saanud 
toredaks traditsiooniks. A1M Motorsport Otepää rahvasprindi-
le ootame vähemalt 80 autosportlast. Starti on tulemas ka võist-
lejad Lätist ja Soomest.
Uuendustest tahaksin märkida, et esmakordselt võtavad kii-

ruskatsetel mõõtu ka krosskardid. Suure uudisena on hea meel 
teatada, et Otepää etapiga algab uus ja põnev A1M Motorsport 
karikasari rahvasportlastele, mille võitja saab peaauhinnaks või-
maluse osaleda professionaalina A1M Motorsport meeskonna 
krosskardiga meistrivõistluste etapil. Teadaolevalt ei ole varem 
üheski sarjas  sellist atraktiivset auhinda olnud. Võistlusradade 
täpsed asukohad avaldame võistlusnädala alguses ning seal on 
olemas info pealtvaatajatele. Üritus on pealtvaatajatele tasuta.“
Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 10:00. Parimatele 

pilootidele on auhindadeks suured karikad ja vahuveinid. Osa-
lejatele pakume nagu tavaliselt rikkalikku auhinnalauda, kus 
jagub auhindasid kiirematele ja kindlasti läheb võistlejate vahel 
jagamisele hinnalisi loosiauhindasid meie toetajatelt.
Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt www.facebook.com/

rahvasprint
Marko kooSa

Autosportlased võistlevad taas Otepääl A1M 
Motorsport rahvasprindil

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

9. VEEBRUARIL KL 17 UGALA TEATRIS VILJANDIS

Lavastus Andres Noormets  |  Osades Laura Peterson, Aarne Soro,
Marika Palm, Ilo-Ann Saarepera, Tanel Ingi, Rait Õunapuu,

Tarvo Vridolin ja Agur Seim (külalisena)
Ugala kassa tel 433 0777 / kassa@ugala.ee

TEATRIBUSSIGA OTEPÄÄLT

UGALA TEATRISSE!

Väljasõit kell 15 Otepää külastuskeskuse eest.

Bussipilet edasi-tagasi 4 eurot.

Piletid: piletimaailm.com

ja Ugala kassa, tel 4330777

I meilus on jalutada Aedlinna Arena 
ja Pühajärve ranna vahelises pargis 
õhtuti, kui säravad tuled ja pargiteed 

on lumest puhtaks aetud. Seda tänu aed-
linna seltsingu ja valla vahelisele üksteise 
mõistmisele. 

Pole ju aedlinnas kõnniteesid ja park on 
turvaline nii lastele kelgutamiseks, jaluta-
miseks noortele peredele oma pisikestega 
ja koeraomanikele oma neljajagsete sõp-
radega. Ja suur tänu kellegi heasoovliku-
le inimesele on aetud staadionile rajama-
sinaga suusaraja, mis sobilik kõigile, kes 
suurtel mägedel veel ei jaksa või enam ei 
julge sõita!

Kahju, et selle aastavahetusel ei säranud 
enam aedlinna kuusel tuled, mis alates 
1998 aastast oleks pidanud juba 30ndat  
korda süttima. Ei ole ju kõigil vanematel 
inimestel siinkandis oma autot, et Otepää 
kesklinna sõita ja sealset uhket ja kallist 
tuledesäras kuuseilu nautida. Hea kui 
suudad Tamme  poekeseni jõuda ja söögi-
kraami koju tarida...

Aga ega me sellepärast veel pead 
norgu lase ja koduseinte vahele seebikaid 

vahtima jää!  
2. veebruaril täitub meie seltsingul seitse 

tegevusaastat. Sel päeval ootame aedlinlasi 
uusi plaane tegema ja eelmise aasta kok-
kuvõtteid kuulama. Sel puhul kohtume 3. 
veebruaril aruandekoosolekul Väevillas, 
et 2019. aasta tegevusi kavandada.   

Järgmistele  üritustele loodame ka 
Otepäält osalejaid, sest aeg on näidanud, 
et huvi meie tegemiste vastu on mujalgi.  
Algab  ju veebruaris  hiina kalendri järgi 
sea-aasta. Kui eelmisel aastal tegime koos 
aedlinna noorte ja vanadega parki lumest 
3 koerakuju ja koerakuudi, mida  sai ka  
liumäena kasutada, siis selle aastal veeb-
ruaris ootame kõiki peresid valmistama 
’’Igale oma Lumenotsu’’.  

Ja märtsis läheme matkama lumisesse 
metsa, kus  kauaaegsete kogemustega jahi-
mees õpetab tundma metsaelukate eluvii-
se ja lugema  jäljeraamatut. Jällegi sobib 
tulla kogu perega.  Infot leiate  aedlinna 
teadetetahvlilt ja meie kodulehelt.

ene kelder
aedlinna Seltsingu esimees

Aedlinnas talvel Teatribuss viib Ugalasse 
Ibsenit vaatama 

Ugala teater pakub ülimugavat võimalust Otepäält 
Viljandisse teatrisse sõita, et 9. veebruaril saada 
osa Andres Noormetsa lavastusest „Naine merelt“, 
mis põhineb Norra näitekirjanduse suurmeistri 
Henrik Ibseni näitemängul. Laval on Laura Peter-
son, Aarne Soro, Marika Palm, Tanel Ingi jt ning 
laval musitseerib ka Argo Vals.

Ugala värske ja kriitikute kiitusi pälvinud lavastus 
“Naine merelt” räägib mere ääres üles kasvanud 
majakavahi tütrest Ellidast, keda piinab igatsus ava-
mere järele ja kes ei suuda väikelinnaeluga leppida. 
Ühel päeval tuleb merelt mees Ellida minevikust ja 
kõik muutub. Teatrikriitik Karin Allik kirjutas Eesti 
Päevalehes lavastuse kohta: “Õnnestumine nii 
mängus kui ka ruumis seab terve Ugala hooaja 
lati parajale kõrgusele.“

Laupäeval, 9. veebruaril tuleb Ugala teatri buss 
Otepää teatrisõpradele järgi ja toob pärast eten-
dust ka koju tagasi. Buss väljub Otepää külastus-
keskuse eest kell 15 ning sõidab tagasi 15 minu-
tit pärast etenduse lõppu. Reis mugava bussiga 
Viljandisse ja tagasi maksab sooduspakkumisega 
vaid 4 eurot. 

Teatri- ja bussipileti saab osta Piletimaailma 
veebilehelt. Rohkem infot Ugala teatri kassast 
(tel 433 0777, kassa@ugala.ee). 

Laupäeval, 9. veebruaril toimub Kuutsemäel 
talvine kajakivõistlus Red Bull Snow Kayak, 
kus osalejatel tuleb vähemalt 350-meetrisest 
nõlvast alla lasta. Teist korda toimuv üritus on 
avatud kõikidele soovijatele, kes on vähemalt 
16aasta vanused.

Ürituse ühe korraldaja Mihkel Lubi sõnul toimus võistlus viimati 
2013. aastal ning on senini nii osalejatele kui ka korraldajatele süda-
messe jäänud, kui üks ägedamaid talvisi üritusi. “See võistlus annab 
võimaluse kõigil küllaltki võrdsetel võimalustel võistelda – vaevalt, 
et paljud on aastaid nüüd kajakiga lumel laskumist harjutanud. Iga 
registreerunud soovija saab osaleda põneval ekstreemspordi võistlu-
sel. Võtke oma sõbrad ja pereliikmed ja tulge veetke mõnus päev 
õues,” kutsub Lubi kõiki julgelt end kirja panema. Tema sõnul osales 
eelmisel korral  ligi 200 huvilist ning sel aastal lastakse rajale maksi-
maalselt 250 võistlejat.

Sümboolse 5-eurose osalemistasu sees on võistlejatele nii kajak, 
kiiver kui ka lõunasöök. Registreerida saab aadressil www.redbull.
ee/snowkayak .

Vaata 2013. aastal toimunud videomeenutust. Kas sina julged osa-
leda? https://www.youtube.com/watch?v=N8ZLwTySBlw  

anna-lIISa SUpp
red bulli kommunikatsioonijuht eestis

Kuutsemäele ehitatakse talvine 
kajakirada

Tallinnas toimunud II vabariiklik etapp 
oli Otepää gümnaasiumi ja Tartu Kalevi 
Otepää noortele kergejõustiklastele 
väga edukas. Meie võistkonna esinum-
ber Sten-Erik suutis ületada teivashüp-
pes 2.81m ja tuli võitjaks! Samuti õnnes-
tus suurepäraselt ka 60m tõkkejooks, 
kõrget klassi näitav aeg 9.64 sekundit 
andis 4. koha.

Kaks aastat vanemate poiste hulgas 
esindas edukalt Otepää gümnaasiumit 
Alexander Kapp, kelle kaugushüppe 
tulemus oli 4.82m. (19. koht) ja 60m 

TV 10 Olümpiastardi teivashüppe võitis Sten-Erik Iir!
tõkkejooksu aeg 10.08 sek. (22. koht). 
Hea tulemuse kaugushüppes (4.61m.) 
sai kirja ka Robin-Mathias Müür, kes 
nädal varem Eesti meistrivõistlustel 
seistmevõistluses saavutas 4. koha!

Võistkonnale asendamatud punktid 
tõi vanemate tüdrukute hulgas Brenda 
Järv, kelle 60m tõkkejooksu aeg oli 
11.41 sek. ja Kadri Kruusmaa, kes 
lendas kaugushüppes 3.83m. (84. osaleja 
hulgas 38. koht) ja jooksis 60m tõkkeid 
11.15 sek (78. osaleja hulgas 27. koht).

Võistkondade koondtabelis tõusis Tekst Toomas HallisTe, foto: marko mumm

Otepää gümnaasium 6. kohale.
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KU U LU T U S E D

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

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

Mälestame sügavas leinas 
töökaaslast

 HELVE TÄÄRI
Avaldame kaastunnet 

perekonnale ja lähedastele.

Madsa Spordi- ja Puhkeküla 
töötajad

Südamlik kaastunne Egle`le 
kalli ema

HELVE TÄÄR`i

kaotuse puhul.

Kaire, Heivi ja Vesiroosi tantsijad

Südamlik kaastunne Eglele 
perega kalli ema

HELVE TÄÄR

kaotuse puhul.

Naabrid Tiiu ja Laine peredega.

Südamlik kaastunne Aivar, Eero, 
Kristiina ja Andrus Tääri peredele

kalli õe

HELVE
kaotuse puhul.

Enn, Richard, Rainer, Andres 
peredega.

Kui juhtub nii, et ema läheb ära, 
ja teda hoida enam me ei saa,

jääb tühjaks tuba, päike kaotab sära...
Kuid mälestustes elama jääb ta. 

Tunneme Teile Egle, Ave, Eve ja 
Timo südamest kaasa kalli 

EMA 
kaotuse puhul.

Kadi, Kertu, Uku

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

Müüa lõhutud küttepuud. 
Tel 509 3453

Teostan siseelektritöid. 5353 6160

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

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

Teostame elektritöid. 520 50 16

Puitbrikett ja pellet. Info 
mob 5119782

Puksiirabi, käivitusabi Otepää 
piirkonnas. Tel. 5255545

Mahe lihaveisekasvatuse ettevõ-
te võtab rendile ja hooldusele 
põllu- ja rohumaid. Sobivad ka 
võsastunud maad. Heizung OÜ. Tel 
5113543 ermo.kruuse@gmail.com

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

Soovin üürida ühetoalist keskküt-
tega korterit soovitavalt esimesel 
korrusel Otepääl või selle ümb-
ruses puudega inimesele. Telef. 
51974916

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Südamlik kaastunne Matile laste 
peredega kalli kaasa ja ema 

HELVE TÄÄR 

kaotuse puhul

Naabripered Metsa talust

Avaldame kaastunnet 
Elmar Koppelile

EMA

surma puhul

KÜ Kinger majanaabrid

Siiras kaastunne Evele ja Eglele 
lähedastega kalli ema 

HELVE TÄÄRi 

kaotuse puhul.

Pühajärve puhastusteenistujad.

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku...

Avaldame kaastunnet Matile, 
Evele, Eglele, Avele ja Timole 

kalli elukaaslase, ema, vanaema 
ja ämma

HELVE TÄÄRI
kaotuse puhul.

Ene lastega

Kooskõlas kõigega,
tasakaalus endaga,

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

 MAIT KALBERG
02.03.1941 - 14.01.2019

Mälestame. Kaastunne lähedastele.

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

AAVO VÄIKENE 
08.06.1956 - 05.01.2019

HELVE TÄÄR 
16.06.1964 - 14.01.2019HILDA KOPPEL 

12.10.1923 - 12.01.2019

OLAV TALIMAA 
12.09.1936 - 01.01.2019

Müüa soodsalt kvaliteetset

puitbriketti. 
(kask)

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

Südamik kaastunne Eglele ja 
Kristiinale ema ja õe 

HELVE TÄÄRI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Tiia, Tiiu, Faadme, 
Heli, Ruth, Maarika ja Raigo.

Südamlik kaastunne Hiljale ja 
tema laste peredele venna ja onu 

ERICH VARESE
kaotuse puhul.

Mare, Arno, Mihkel, Hiie, Heljo, 
Asta, Vello, Mareta ja Jaan.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Mälestame kallist sugulast

OLAV TALIMAAD

Sügav kaastunne lastele.

Aeg ei muuda mälestusi halliks
aeg vaid muudab mälestused kalliks.

Südamlik kaastunne Matile, 
Eglele, Evele, Avele ja Timole 

kalli

HELVE TÄÄRI
kaotuse puhul.

Tiina ja Jaanika

Üks küünal kustus,
üks eluraamat sulgus...

Südamlik kaastunne Tarvole 
kalli venna

VAHUR VAASA

surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi 45. lend.

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

võtab tööle 

spordihoone koristaja.

Huvilistel võtta hiljemalt 
7. veebruaril 2019
ühendust majandusjuhataja 
Kalev Aigroga, 
(kalev@nuustaku.edu.ee 
või 514 1592)

On kurbi hetki elus antud 
ja lahkumisi rohkem, kui vast peaks.

Kuid soojus, mis on mälestustes kantud
nii õrnalt toetab, et me vastu peaks...

Mälestame meie vilistlast 
ja endist töötajat

HELVE TÄÄRI
Südamlik kaastunne Matile, 

Avele, Evele, Eglele ja Timole
ning kõigile lähedastele.

Pühajärve koolipere

Maga vaikselt, puhka rahus −
südamed on Sinuga...

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Südamlik kaastunne Matile, 
Eglele, Evele, Avele, Timole, 
lastelastele kalli elukaaslase, 

ema ja vanaema

HELVE TÄÄR
kaotuse puhul.

Laine ja Arno, Anu pere,
Heidi pere, Inna pere

Avaldame kaastunnet õele 
ja lastele

AAVO

ootamatu surma puhul.

Oskar, Vasja, Taanja, Enno,
Kaimo, Ahti, Allan ja Kätlyn
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Soomusrong nr 7 „Wabadus“
Puka raudteejaamas

Wabaduse 
teekond
Soomusrong on avatud:
25.01  kell 10-17
26.-27.01  kell 11-18

Soomusrongi pidulik avamine
Kaitseväe tehnika näitus: käsitulirelvad, 
sõjaväeautod koos haagiste ja väliköögiga, 
köetud sõduritelk 
Kuum puljong ja pirukas

25. jaanuaril 2019

Eesti Vabadussõda 100
EV100.ee

Kehra Aegviidu

Lahinguvälja Tapa

Jõgeva

Kaarepere

Tartu

Elva

Puka
Sangaste

Valga

kell 11 

Pimekontsertlavastus 
“Soomusrongilaste radadel”
Toomas Lunge, Ott Kartau ja Merilin Kirbits
Puka Kultuurimajas/TASUTA
Lisainfo: 5274812 Helgi

kell 19 

Otepää Kultuurikeskused

Nõuni Purjeklubi 
Lõuna-Eesti purje- ja veehariduskeskus

KUTSUB SIND
Nõuni Purjeklubi rannale

16. veebruaril 2019 kell 12.00

EHITAMA LUMELINNA
teemal meri, purjetamine või siis lihtsalt 101 lumememme, lumetaati.

Registreeru saates e-mailile meeskonna ja selle liikmete nimed.
Pakume TASUTA sooja jooki ja parimale meeskonnale kingitakse

ERINEVAD AUHINNAD
Lumelinna ehitamine toimub sobiva ilmaga. 

Jälgi infot Nõuni Purjeklubi lehelt.

Elmo Saul Tel. 51 10 574    puri@purjeklubi.ee     www.purjeklubi.ee

KEVAD TULEB VARSTI

Nõuni Purjeklubi purjetamise hooaeg algab juba mais.
Kõigil huvilistel alates vanusest 6 a. helistada või kirjutada, 

kui soovid 2019. aasta suve treeningutel osaleda.


