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X Euroopa Saunamaraton pakkus 
lusti ja põnevust

2. veebruaril toimus jär-
jekorras juba X Euroopa 
Saunamaraton, kus rajale 
läks 188 neljaliikmelist võist- 
konda. Läbida tuli 19 erinevat 
saunapunkti. Kokku osales 16 
eri rahvusest saunalist. Lisaks 
sellele osales saunamaratonil 
ka BBC võttegrupp.

Eestlastele lisaks osales saunamara-
tonil ungarlasi, sakslasi, venelasi, nor-
rakaid, kreeklasi, soomlasi, uus-me-
remaalasi, itaallasi, poolakaid, inglasi, 
jaapanlasi, ameeriklasi, mehhiklasi, 
ecuadorlasi, lätlasi, leedukaid.

Euroopa Saunamaraton on ka mujal 
maailmas populaarsust kogunud, meie  
tublidele Eesti meediaväljaannetele 
lisaks tulid rajale BBC, SWD Magazin 
Saksamaalt, Reuters, European Press-
photo Agency.

Üks Saunamaratoni peakorral-
dajatest, Otepää Kultuurikeskused 
juhataja Jorma Riivald ütles, et ta jäi 
saunamaratoni korraldusmeeskonna 
tööga väga rahule. „Tagasiside sauna-
liste käest oli samuti positiivne, mulle 

tundub, et Saunamaraton hakkab 
muutuma rahvusvaheliseks tippspor-
diks!“ lisas Jorma Riivald.

Võitjad valiti välja nende 4-liikme-
liste võistkondade vahel, kes läbisid 
saunakaardil märgitud kohad ja lõpe-
tasid finišis kell 17.30. Esimesed kolm 
auhinda loositi välja esimesse kol-
mekümnesse jõudnud võistkondade 
vahel. 

Esikoha sai võistkond Selfie, kes sai 
auhinnaks Saunamaratoni kuldspon-
sor OÜ Lemmik Mees kümblustünni, 
kasti A Le Coqi õlleklaase, alkoholi-
vaba õlut, uumi käsitööõlut, Otepää 
särgid ning kasti Vytautase vett.

Teise koha said Supersaunikud. 
Nemad said kolm kasti Huum käsi-
tööõlut, märkmikud, ühe kasti A Le 
Coqi õlleklaase ja alkoholivaba õlut.

Kolmanda koha sai võistkond 
Juanita, kes sai kaks kasti Huumi käsi-
tööõlut ja ühe kasti A Le Coqi alkoho-
livaba õlut.

Jagati välja hulgaliselt eriauhin-
du. Parima kostüümi eest sai mees-
kond Erakorralised Naised Retrobes-
ti 2-päeva piletid ja ühe kasti Huumi 
käsitööõlut. Lõbusamaiks naistiimiks 
osutus Kindel Koht, kes sai ühe kasti 

Huumi käsitööõlut. Kõige huvitava-
ma võistkonna tiitli pälvis võistkond 
Eesti Naised, kelle iga võistkonnalii-
ge saab Haagispere saunalt 50%-lise 
soodustuse kümblustünni rendist. 30. 
finišeerunud võistkond Saunapurikad 
sai Saunamaailma 500-eurose kinke-
kaardi. Saunanautlejate eripreemia 
sai võistkond Mahekaer Kalle, kes oli 
saunas 49 minutit. Nende auhinnaks 

Ilmub 2 kOrda kuuS!

25. jaanuaril jõudis Vabadussõja 100. 
aastapäevale pühendatud soomusrong 
nr 7 „Wabadus“ Puka raudteejaama. 

Soomusrongi saabumise puhul võtsid 
sõna ja tervitasid Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala, vallavanem 
Kaido Tamberg, Otepää Kultuurikesku-
sed juhataja Jorma Riivald ja Kaitseliidu 
Valgamaa Maleva Otepää Üksikkom-
panii pealik Aleksander Mõttus. 

Kapten Karl Partsist, kes oli Vaba-
dussõjas Soomusrongide diviisi ülem, 
rääkis Arula külavanem Voldemar Tasa. 
Arula külast pärit Karl Partsi juhtimisel 
formeeriti ja sõitsid 30. novembrist 1918 
kuni 21. jaanuarini 1919 rindele neli 
laiarööpmelist soomusrongi, mis olid 
relvastatud suurtükkide ja raskekuuli-
pildujatega ning mehitatud dessantko-
mandodega.

Puka raudteejaamas sai vaadata sõja-
tehnika näitust, käsitulirelvasid, sõjavä-
eautosid koos haagiste ja väliköögiga, 
soojendada sai end köetud sõduritel-
gis. Otepää naiskodukaitsjad pakkusid 
kuuma puljongit ja pirukat.

25. jaanuari õhtul toimus Puka kul-
tuurimajas pimekontsertlavastus „Soo-
musronglaste radadel“. Üles astusid 
Toomas Lunge, Ott Kartau ja Merilin 
Kirbits. 

Soomusrongi ja sellel paiknevat 

Soomusrong „Wabadus“ jõudis Pukka

näitust sai külastada 27. jaanuarini, see-
järel sõitis rong edasi Sangastesse ning 
lõpuks Valka. Pärast jaanuari suundub 
soomusrong „Wabadus“ mööda ülejää-
nud raudteid üle-eestilisele tuurile, mis 
kestab 2019. aasta lõpuni.

Soomusrong nr 7 „Wabadus“ valmis 
Eesti Vabariik 100 korraldustoimkon-
na, Sõjamuuseumi ja Operaili koostöös. 
Soomusrongi ja -auto liikumisse Waba-
duse teekonnal annavad oma panuse 
Eesti Raudtee, Kaitseliit, USS, kohali-

kud omavalitsused ja mitmed muuseu-
mid. Vabadussõja ajalugu tutvustava 
näituse on koostanud Eesti Sõjamuu-
seum.

Vabadussõja 100. aastapäeva meenu-
tamiseks toimub 2019. aastal sündmuste 
sari „Wabaduse teekond“. 

Lisainfo Vabadussõja lahinguteel toi-
muvate sündmuste kohta leiab www.
EV100.ee. 

Monika otrokova

oli Otepää Vallavalitsuse saunalinad ja 
kast Vytautase vett.

Rahva lemmiksauna valisid need 
võistkonnad, kes käisid kõikides sauna-
des. Rahva lemmiksaunaks tunnistati 
Mägestiku forellisaun, kes sai preemi-
aks 300 eurot, Vytautase käterätid ja 
ühe kasti kalja. 

Täname sponsoreid: Lemmikmees 
OÜ, Vytautas, A Le Coq, Huum, 

Mirlex, Saunamaailm, FIE Rando 
Lehes. Kuum öösaun pandi küdema 
ööklubis Comeback, kus esines Tanel 
Padar. 

X Euroopa Saunamaratoni korral-
dajad tänavad osalenud saunasid: San-
gaste Rukki Maja, Orava talu liikuv 
saun, Puravik (Ecooil), Kunstimäe 
Puhkemaja, Karksi-Nuia Tulekaitse 
Selts, Toomase Bigbändi Saun, Andu 
Puhkemaja, Lemmikmehe saun, Puka 
Pritsumees, Kakulaane Turismitalu, 
Mägestiku forell, Sangaste Safari SPA, 
Hermani Pubi saun, Haagisepere saun, 
militaarsaun Noarootsist Lutsu õuel, 
moodulsaun Nõunis, Eesti Pääste-
meeskonna telksaun, Pullisaare saun, 
Palu Kivi saun.

Korraldajad tänavad ka kõiki vaba-
tahtlikke ja abilisi ja meediaväljaan-
deid, kes üritust kajastasid. Eriline 
tänu Kanal 2 Tartu meeskonnale. 

X Euroopa Saunamaratoni korral-
das Otepää Kultuurikeskused, sau-
naomanikud koos oma toimkonnaga, 
Otepää vallavalitsus, toredad vaba-
tahtlikud. 

Kohtumiseni järgmisel aastal!
Monika otrokova

Foto: adaM illingworth
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Kollase seaga ja kaine peaga
Alguseks üks anekdoot. Emal on meigikott näpus 
ja läheb vannituppa end ,,korrastama“. Väike tütar 
küsib, et kuhu emme läheb? Emme ütleb, et läheb 
end ilusaks tegema. Kui ema poole tunni pärast 
vannitoast välja astub, vaatab tütreke talle otsa ja 
küsib: ,,Noh…ei tulnud jälle välja või?“ 

Meil siin on alanud uus Kollase Maa Sea aasta. 
Meie siin meie vallas tahame väga, et see uus aasta 
igati hästi välja kukuks, nii meie endi arvates, kui 
ka kõrvaltvaatleja meelest. Selleks tuleb siis kõik 
teha ja arukalt ette näha, et liiga palju lörri ei 
läheks ja enamasti ikka välja tuleks. Ja on hakanud 
juba hästi tulema ka! Näiteks lumetõrjes on juba 
positiivse tagasiside hulk negatiivset ületanud. 
Teatud piirkondades ollakse väga rahul oma lume-
meestega, mõnes on veel probleeme. Hanke võit-
nute suhtumine on lihtsalt kohati mõneti erinev. 

Kiitus on alati innustav ja positiivne laeng nii 
tegijale kui ka kiitjale endalegi. Samas jääb ka 
edaspidiselt nii põhjendatud pahameelt, kui ka 
tühivingumist olema, sest elu on elu.

Ideaalmaastikke ei ole päriselus olemas ei 
inimese enda sees ega ta ümber. Ikka vahel läheb 
lappama ja vahel on kõik hää. Peaasi, et asjad 
päeva lõpuks positiivsesse tasakaalu jäävad.

Selles meie tänapäeva üle väetatud inforuu-
mis peab olema nii kainet pead, kui ka karastatud 
närve. On ju neid uudiste meistreid, kes oma vin-
guviiulipoognat inimeste närvidel läikima nühkida 
tahavad, mitmeid.

Otsitakse vürtsi ja skandaali sealtki, kus seda 
pole, sest see müüb. Et Puka Kunstikool pannakse 
kohemaid kinni ja et kohekohe tehakse gümnaa-
sium katki jne. Asjad pole sageli aga nii, nagu neid 
mingil põhjusel näidata püütakse. Seega – rohkem 
tekstikriitilist mõtlemist uudiste lugemisel!

Nii näiteks paljuräägitud koostöö tšetšeenidega. 
Volikogus oli arutlusel eelnõu ,,Tšetšeenia lepingu 
ratifitseerimiseks“ esitamine volikogu päevakorda. 

Paraku ,,ratifitseeritakse“ vaid riikidevahelisi lepin-
guid riigijuhtide või nende riikide parlamentide 
tasemel. Tegemist on siiski lihtsa koostöödeklarat-
siooniga Otepää valla ja Tšetšeenia turismiagen-
tuuri vahel info vahetamiseks. 

Vallal on plaan ehitada uut üürikorteritega 
maja Otepääle. Ka see info kipub kõrvepeeglis-
se minema. Asi on tegelikult lihtne: kui projekt 
õnnestub, on vallas 35 uut korterit uues majas üüri-
listele siit ja mujalt. Seda ilma valla investeerimis-
võimet koormamata. Vald ei osta ise mingit maad, 
vaid seda teevad ennekõike erainvestorid siis, kui 
projekt heakskiidu saab. Rohkem muud saladust 
siin ei olegi. 

Siis veel jäätmejaamast. Vald on korraldanud 
uue hanke jäätmejaama haldaja leidmiseks, sest 
vana leping lõppes ära. Vastavad jäätmeload peab 
hankima hanke võitja. Hanke võitis senine tegija, 
kes peab ka uue loa taotlema. Kurioosum on aga 
selles, et kuigi muutunud pole teenuse osutamise 
koht, selle olemus ja ka tegija on endine, võtab loa 
menetlemine riigi poolt aega kuni 3 kuud!! Ehk 
siis ettevõtja sattus kõige-kõigema bürokraatiatiig-
ri lõugade vahele. Loodame siiski, et ehk mõistus 
võidab ka koridorides ja asjad saavad kiiremalt 
korda. Vähemalt loota on. Meie pole ainukesed, 
analoogne lugu oli ka naabritel teemaks. 

Ehk siis, kulla kogukond! Kollase sea tulemine ei 
pea sigadusi tähendama! Kollane on ka päikese 
värv ja võilille õis! Lustakat nalja võib ka teha, aga 
üldiselt on siga tark ja positiivne loom, kes viib elu 
edasi! Võtkem asju ikka nii, nagu nad on ja mitte 
alati selle järgi, nagu neid mõnikord näidata tahe-
takse! 

Head Uut Kollase Maa Sea aastat meile kõigile 
ja Teile personaalselt!

vallavanem kaido taMberg

Otepää Vallavolikogu istungil

24.01.2019
n	 Kehtestati arengukava ja eelarvestrateegia koostamise 

kord.
n	 Kehtestati Valga maakonna arengustrateegia 2035+.
n	 Kehtestati Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja 

Otepää valla arengukava 2019 – 2028.
n	 Kehtestati Otepää valla 2019. aasta eelarve.
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Telia Eesti 

AS-i kasuks Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses 

linnas asuv Hariduse tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 

13623850, katastritunnus 63601:001:0243, pindala 1029 m², sih-

totstarve transpordimaa) ehitatava sideehitise osas, koormata-

va ala pindala 7 m².
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Telia Eesti 

AS-i kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad kinnistud: 

1.1 Otepää vallasiseses linnas asuv Lipuväljak T1 kinnistu (kin-

nistu registriosa nr 13633750, katastritunnus 55601:004:0017, 

pindala 861 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava sidee-

hitise osas, koormatava ala pindala 8 m²; 1.2 Otepää vallasise-

ses linnas asuv Lipuväljak T5 kinnistu (kinnistu registriosa nr 

2627040, katastritunnus 55601:004:0045, pindala 276 m², sih-

totstarve transpordimaa) ehitatava sideehitise osas, koormata-

va ala pindala 29 m².
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektri-

levi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Otepää vallasise-

ses linnas asuv Põlluvälja kinnistu (registriosa nr 13693850, 

katastritunnus 55701:001:0166, pindala 86 311 m², sihtotstarve 

sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava maakaabelliini 

osas, koormatava ala pindala 213 m². 
n	 Moodustati Riigikogu valimiseks kolm jaoskonnako-

misjoni ning nimetada jaoskonnakomisjoni esimehed, liikmed 

ja asendusliikmed järgmiselt: 1.1 valimisjaoskonnas nr 1 

(Otepääl): 1.1.1 esimees Kristina Reigo; 1.1.2 liige Kristi Mitt; 

1.1.3 liige Kaido Mägi; 1.1.4 liige Vello Vou; 1.1.5 liige Mari 

Mõttus; 1.1.6 liige Aimur Saarekivi; 1.1.7 liige Inga Vaherpuu; 

1.1.8 liige Kersti Tamm; 1.1.9 asendusliige Kristin Leht; 1.1.10 

asendusliige Sale Kiuru; 1.2 valimisjaoskonnas nr 2 (San-

gastes): 1.2.1 esimees Laura Karavin; 1.2.2 liige Rein Areng; 

1.2.3 liige Kairi Gross; 1.2.4 liige Rita Hansar; 1.2.5 liige Raili 

Mandli; 1.2.6 liige Tiiu Treimuth; 1.2.7 asendusliige Toomas 

Kuus; 1.2.8 asendusliige Kajar Lepik; 1.3 valimisjaoskonnas 

nr 3 (Pukas): 1.3.1 esimees Karin Tilga; 1.3.2 liige Harri Irv; 

1.3.3 liige Margit Mõistus; 1.3.4 liige Tiia Neemeste; 1.3.5 liige 

Kaire Pedajas; 1.3.6 liige Helgi Pung; 1.3.7 asendusliige Airin 

Hermann; 1.3.8 asendusliige Lea Trees.
n	 Kinnitati Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga 

mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu 

lähteseisukohtad.
n	 Otsustati asutada OÜ Otepää Üürimajad.
n	 Kiideti heaks Valga maakonna arengustrateegia 2035+ 

tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja Valga maakonna aren-

gustrateegia 2035+ seiremõõdikud.

Otepää Vallavalitsuse istungil

21.01.2019
n	 Määrati Arula külas asuva Koljaku-Juhani katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:002:1531) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Anti Tartu Spordiseltsile „Kalev“ ehitusluba Arula külas 

Madsa puhkeküla kinnistul sportmängude halli püstitamiseks.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus kahele isikule.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne. 
n	 Vabastati Valgamaa Omavalitsuste Liit 80% ulatuses 

Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kul-

tuurimaja kasutamisel laulu- ja tantsupeo eelproovide läbiviimi-

seks.
n	 Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisu Rait Elvet 

(lasteaia laste vanemate esindaja).

28.01.2019
n	 Kooskõlastati Arula külas Palumetsa maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.

AMETLIK INFO

Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala 
detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Otepää Vallavolikogu on 24.01.2019 otsusega nr 1-3/5 kinnitanud Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 
1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeering on algatatud Otepää Vallavolikogu 18.10.2018. a 
otsusega nr 1-3/59.  

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse võimaluste väljaselgitamine ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine planeeri-
taval 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.

Detailplaneeringu koostamise ajal on vajalik teha kontaktvööndi analüüs, sotsiaalsete mõjude hindamine ja insolatsioonia-
nalüüs. Hoone arhitektuurilise lahenduse leidmiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss.

Otsusega on võimalik tutvuda tööajal vallavalitsuses ja digitaalselt Ametlikes Teadaannetes ning Otepää valla dokumendire-
gistris.   Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 76648020.

DETAILPLANEERINGUD

n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 65 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 120 eurot.
n	 Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping. 
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 12 

isikut.
n	 Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing 

(registrikood 80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää 

vallasisene linn) luba paigaldada spordiürituse „A1M 

Motosport Otepää rahvasprint 2019“ reklaamtreiler 

Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12 asuvasse parklas-

se ajavahemikuks 29. jaanuar - 10. veebruar 2019. a.
n	 Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile 

(registrikood 80086033, aadress Pirita tee 12, Tallinn) 

luba paigaldada spordiürituse „IBU CUP 2019 Otepää“ 

reklaambännerid ajavahemikuks 1. veebruar - 5. märts 

2019. a järgmiselt: 1.1 Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 

ja Valga mnt ristmiku haljasalal olevale metallkonstrukt-

sioonile; 1.2 Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga 

mnt ristmikul asuvale Tehvandi Spordikeskuse reklaama-

lusele.
n	 Kinnitati lihthanke “Erihoolekande teenusmaja 

projekteerimine Otepääle” tulemused. Tunnistati hanke-

tingimustele vastavaks Osaühing Visioonprojekt (registri-

kood 10481526) pakkumus ja AS Infragate Eesti (registri-

kood 10845129) pakkumus. Tunnistati edukaks pakkumu-

seks Osaühing Visioonprojekt maksumusega 27 150 eurot 

(käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste 

hulgast madalaima hinnaga pakkumus. Kvalifitseeriti 

eduka pakkumuse teinud pakkuja Osaühing Visioonpro-

jekt.
n	 Eraldati Otepää valla 2019. aasta eelarve realt “Val-

lavalitsus” 1250 eurot vallaelanikuks registreerimise kam-

paania peaauhinna väljamaksmise kulude katmiseks.
n	 Eraldada Otepää valla 2019. aasta eelarve realt 

“Vallavalitsus” 300 eurot annetusena MTÜ-le Janno 

Puusepa Fond.
n	 Otsustati valida asutamisel oleva OÜ Otepää Üüri-

majad juhatuse liikmeks Kajar Lepik. 
n	 Moodustati valimisjaoskonnad. Valimisjaoskonda-

de numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on jär-

gmised: 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.

30.01.2019
n	 Kehtestati alates 1. jaanuarist 2019. a kuni 31. det-

sembrini 2019. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse las-

teaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga tööta-

mise korral 1125 eurot ning magistrikraadiga või sellega 

võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajatel 1250 eurot kuus.
n	 Kinnitati Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva 

korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampak-

kumise võitjaks 13 000 euro suuruse pakkumise teinud 

Urmas Vaagert.
n	 Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing 

(registrikood 80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää 

vallasisene linn) luba paigaldada spordiürituse „A1M 

Motosport Otepää rahvasprint 2019“ reklaamtreiler 

Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 1 kinnistule ajavahe-

mikuks 29. jaanuar - 10. veebruar 2019. a.
n	 Määrati sotsiaaltranspordi eest tasumisest vabasta-

miseks sotsiaalteenuse toetus kolmele isikule.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Aaron Põrk      19. jaanuaril
Robin Ojamägi      28. 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.

Sotsiaaltööspetsialist Pille Siku vastuvõttu ei 
toimu Puka teenusekeskuses 

kolmapäeval, 13.02.2019 ja 
kolmapäeval, 20.02.2019 a. 

Selle asemel toimuvad vastuvõtud 
Puka teenusekeskuses kell 9-13 
vastavalt: 
neljapäeval 14.02.2019 ja 
neljapäeval 21.02.2019 

Teade

Otepää Tervisekeskus kolib 
uude majja. Jälgige palun infot.

Uue maja pidulik avamine toimub 
28. veebruaril kell 15.00.

Matkamaraton tõukekelkudel toimub 
laupäeval, 9. veebruaril. Kell 10.00 start poodiumi-
kohtadele, kell 12.00 rahvamatkajatele, kell 14.00 
rajasulgejatele.
Kõikidele osalejatele medal ja soe söök ning jook!

Lisainfo: www.loodusturism.ee (plaanilised
matkad).
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Talihooldustööde teostajate 
kontaktid Otepää valla tee-
del ja tänavatel 2018-2019

Osa 1 Endine Otepää vald (Ilmjärve, 
Kassiratta, Kastolatsi, Kaurutootsi, Koigu, 
Kääriku, Mägestiku, Mäha, Märdi, Nüpli, 
Otepää küla, Pedajamäe, Pilkuse, Püha-
järve, Raudsepa, Sihva, Truuta, Tõutsi, 
Vana-Otepää, Vidrike) ilma vallasisese 
linnata  

Kohapealne kontakt: Helmut Kulpson,  
tel. +372 510 3596, e-post: Helmut.Kul-
pson@trev2.ee 

Ainar Kukk tel. +372 5135181

Osa 2 Mägiste küla, Ädu küla, Pringi 
küla, Vaalu küla, Mäeküla küla Rehepapi 
talu eratee, Keeni küla teed nr 7240107 ja 
7240108 ning nende teedega ühenduses 
olevad erateed  

Kohapealane kontakt: Juhan Kärson, 
tel. +372 5191 4957, e-post: juhan555@
hotmail.com

Osa 3 Keeni küla, Sangaste alevik, 
Mäeküla küla, Kurevere küla Võlsi talu era-
tee, Tuurna talu eratee ja Sangaste-Keeni 
kergliiklustee, Sangaste kalmistu parkla, 
Restu küla Raudsepa talu eratee 

Kohapealane kontakt: Kaido Künnapuu, 
tel: +372 507 6791, e-post: Kaido.kynna-
puu@gmail.com

Osa 4 Tiidu küla, Kurevere küla, Los-
siküla küla ning nendega ühenduses ole-
vad erateed  

Kohapealane kontakt: Rain Villemson 
tel.+372 5557 7259, e-post: kesaagro@
gmail.com

Osa 5 Lauküla küla, Sarapuu küla, Restu 
küla, Risttee küla, Palu talu eratee  

  Kohapealane kontakt: Helmut Kulpson,  
tel.  +372 510 3596, e-post: Helmut.Kulp- 
son@trev2.ee

Henri Kasepuu, tel. +372 5558 2071

Osa 6  Kuigatsi piirkonna teed, parklad 
ja platsid kuni Puka mõisani 

Kohapealane kontakt: Juhan Kärson. 
tel: +372 51 914 957, e-post: juhan555@
hotmail.com

Osa 7 Arula, Meegaste ja Orumäe piir-
konna teed, parklad ja platsid    

Kohapealane kontakt: Juhan Kärson, 
tel: +372 51 914 957 e-post: juhan555@
hotmail.com

Osa 8 Komsi ja Kähri piirkonna teed, 
parklad ja platsid 

Kohapealne kontakt: Kuno Kübar, tel: 
+372 5346 7001, e-post: kunokybar@
gmail.com

Osa 9 Nõuni piirkonna teed, parklad ja 
platsid (sh Päidla, Räbi, Neeruti, Lutike)

Kohapealne kontakt: Ermo Kruuse, tel: 
+372 5113543,e-post: ermo.kruuse@
gmail.com

Otepää  vallasisene linn koos aedlinnaga
Kohapealne kontakt: Priit Mehine, tel: 

+372 5348 4383, e-post: heakord@otep-
vesi.ee

Otepää Muusikakool 

avab puhkpilliõpilaste 
ettevalmistusrühma. 

Oodatud on kõik huvilised alates 7 eluaas-
tast. Õppida saab plokkflööti, trompetit, 
altsarve, trombooni, tuubat, metsasarve, 
klarnetit. Esimene kokkusaamine on kol-
mapäeval 13. veebruaril kell 14.00 puhk-
pilliklassis. Tulge julgesti, olete oodatud!

Info: Arno Anton 5088013, 
Külli Teearu 5176764

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.

Otepää üürimaja 
projektiga liigutakse 
edasi

Otepää vallal on plaanis esitada taotluse 
SA-e KredEx meetme „Elamumajanduse 
arendamise investeeringutoetus kohalikele 
omavalitsustele“ taotlusvooru üürielamu 
püstitamiseks Otepää linna. 

Otepää Vallavolikogu otsustas oma 24. 
jaanuari istungil asutada OÜ Otepää Üüri-
majad, mis hakkabki tegelema taotluse esi-
tamisega ja korraldama elamumajandust 
planeeritavates ehitatavates üürimajades.

Rajatav üürielamu hakkaks paiknema 
Otepää linnas, aadressil Kopli tn 2a. Het-
kel kuulub Kopli tn 2a elamumaa OÜ-le 
Lundet. OÜ Otepää Üürimajad soetab 
selle maa omaniku käest. Kui KredExist 
toetust ei saada, siis saab maaomanik 
oma maa tagasi. OÜ Otepää Üürimajad 
juhatuse liige kuni taotluse esitamiseni 
ja rahastusotsuse saamiseni on ajutiselt 
abivallavanem Kajar Lepik.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg sel-
gitas, et hetkel käib investorite otsimine. 
„Olen mitme soovijaga läbirääkimisi pida-
nud, huvi üürimaja ehitamise vastu ikka 
on,“ sõnas Kaido Tamberg. „Loodame, et 
üürimajade projekt saab positiivse rahas-
tamisotsuse. Sel moel saab vald kaasa 
aidata ettevõtluse arendamisele – saab 
meelitada nii tööle kui ka elama rohkem 
elanikke.“

„Otepää vallas on hädasti vajaka kvali-
teetsetest ja soodsatest üüripindadest,“ üt-
les Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala. „Uue üürimaja valmimine looks 
Otepääle toimiva üürituru.“

Kred-Exi toetuse andmise eesmärgiks 
on tagada mobiilsele töötajale ja sot-
siaal-majanduslikult vähekindlustatud 
sihtgruppidele vajalike üürieluruumide 
parem kättesaadavus piirkondades, kus 
esinevad turutõrked. 

Toetuse andmise raames toetatakse ter-
viklikult rajatava üürielamu püstitamist või 
üürielamuna kasutusse võetava või sellena 
kasutuses oleva hoone ümberehitamist. 
Toetuse määr on kuni 50% projekti abi-
kõlblikest kuludest. Maksimaalne toetus-
summa kõigi taotlusvoorude peale kokku 
on kuni 2 500 000 eurot kohaliku omava-
litsuse üksuse kohta. 

Monika otrokova

Võeti vastu Otepää valla eelarve

Otepää vallavolikogu võttis oma 24. jaanuari istungil vastu 
2019. aasta Otepää valla eelarve. Eelarve kogumahuks on 
sellel aastal 14,7 miljonit, neist 4,9 miljonit on investee-
ringuid, 9,3 miljonit on ettenähtud põhitegevuse kuludele. 

Põhirõhk on valla eelarves haridusel. Hariduskuludeks 
on eelarves eraldatud 5,2 miljonit eurot, mis moodustab 
56,3% valla eelarve põhitegevuse kuludest. Hariduskulud 
on võrreldes 2018. aastaga suurenenud 7,9%.

Kooliõpetajate palgad tõusid võrreldes eelmise aastaga 
11%. Lasteaiaõpetajate töötasuks on planeeritud vähe-
malt 1125 eurot kuus ja lasteaiaõpetaja abi töötasuks 700 
eurot kuus. Otepää Muusikakooli õpetajate töötasu on 
tänavu täiskohaga töötamisel samuti 1125 eurot kuus. 

Valla eelarvest on vaba ajale ja kultuurile eraldatud 983 
878 eurot, mis teeb 10,7% valla põhitegevuse kuludest. 

„Uue eelarvega on väärtustatud kultuurialast tegevust 
Otepää vallas – ühtlustasime valla kõikide ringijuhtide 
töötasusid,“ selgitas Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala. „Kui varem osad ringijuhid olid tasustatud ja 
teised mitte, siis nüüd on kõik võrdselt tasustatud. Mär-
gatavalt on suurendatud ka kultuurisündmustele minevat 
summat eesmärgiga tõsta nende kvaliteeti Otepääl.“

Spordieelarve on suurenenud 9,6% võrra. Spordiklubi-
de rahastamiseks eraldatakse toetust 85 000 eurot. Eelar-
vesse on planeeritud veel spordiürituste kuludeks 22 500 
eurot ja rahvusvaheliste ürituste toetuseks 21 000 eurot.

Kokku on tänavu plaanis investeerida 4,9 miljonit, (sh 
omaosalus ja projektitaotlustest saavad raha). Suurima-
test investeeringutest on kavas Puka koolihoone kaas-  
ajastamine, Otepää Keskväljaku rekonstrueerimine, Eesti 
Lipukeskuse – Otepää muuseumi rajamine, erihoolekan-
de teenusmaja ehitamine. Lisaks on plaanis rajada mul-
tifunktsionaalsed spordiväljakud Otepää Gümnaasiumi 
ja Keeni Põhikooli juurde ning Otepää linnas Palupera 
tee-Lille tänava nurgal asuva korvpalliväljaku rekonst- 

rueerimine. Maapiirkondades alustatakse tänavavalgus-
tuse uuendamisega, koostöös Maanteeametiga on kavas 
asfaldkatte alla saada Sangaste-Kolmi ja Kastolatsi tee. 

„Kõik investeeringud on suunatud tulevikule ja meie 
taristute ajakohastamisele,“ lisas Otepää vallavanem 
Kaido Tamberg. „Kui eelmise aasta eelarve, mis oli hal-
dusreformi-järgne eelarve, oli olukorda stabiliseeriv, siis 
selle aasta eelarve on keskendunud tulevikule.“

Otepää valla laenukoormus on 1. jaanuari 2019. aasta 
seisuga 3,4 miljonit eurot. 2019. aastal tasutakse laenuko-
hustusi 0,4 miljonit eurot. Lisaks sellele on kavas planeerita-
vate investeeringute elluviimiseks laenu võtta 600 000 eurot.

Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 9,5 miljo-
nit eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetu-
sed, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud. 

Otepää valla eelarvega on võimalik tutvuda Otepää 
valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis „Juhtimine“.

Monika otrokova

Otepää Jäätmejaama töös on alates 1. veebruarist 2019 
ajutine paus. Elanikel palutakse pöörduda teistesse Valga 
maakonna jäätmejaamadesse. 

Otepää Vallavalitsus kuulutas eelmisel aastal välja rii-
gihanke Otepää Jäätmejaamale uuele operaatori leid-
miseks. Hankele laekus üks pakkuja – Eesti Keskkonna-
teenused AS, kes ka senimaani oli sama teenust pakku-
nud. Hanke tulemusel jätkab Eesti Keskkonnateenused 
AS teenuse pakkumist. Seoses hankega peab operaator 
uuesti taotlema Keskkonnaametist jäätmeluba. Loa 
taotlus on juba sisse antud, ent loa menetlemine võtab 
pikemalt aega, seega tuleb Otepää Jäätmejaama töösse 
alates 1. veebruarist paus. 

Keskkonnaametil on aega jäätmeluba menetleda kuni 
kolm kuud, senikaua Otepää Jäätmejaama jäätmeid ära 
viia ei saa. Eesti Keskkonnateenused ja Otepää vallavalit-
sus loodavad, et nii pikalt siiski ei lähe ja Otepää Jäätme-
jaam jätkab peagi oma tööd. 

Vabandame ebamugavuste pärast!
Otepää elanikel on võimalus oma jäätmeid Valga maa-
konnas ära anda: Valga valla jäätmejaamas Valga linnas 
Võru tn 109c. Tel 16 220, lisainfo: http://www.valga.ee/
jaatmejaam 
Helme Ühisjäätmejaam asub Tõrva vallas, endise Härma 

karjääri maadel. Tel. 53033430, lisainfo: https://torva.
kovtp.ee/helme-uhisjaatmejaam

Otepää Jäätmejaama töös on ajutine paus

24. jaanuaril kohtusid Põlvas Antsla, Rõuge, Võru, Elva, 
Otepää, Kanepi ja Põlva valdade esindajad ning MTÜ 
Eesti Andmesidevõrgu ja Eesti Andmesidevõrgu AS esin-
dajad. Kohtumisel arutati tõstatunud ebatäpsusi „Inter-
net Koju" liitumislepingutest, mis on tekitanud inimestes 
segadust.

Eesti Andmesidevõrgu AS on saatnud välja kirja, kus 
kutsub inimesi sõlmima „Internet Koju" liitumislepin-
guid. Saadetud kirjas ja veebilehel internetkoju.ee esineb 
mitmeid ebatäpsusi, mis on tekitanud inimestes palju 
küsimusi ja pöördumisi omavalitsustesse.

Teates mainitakse, et projekt „Internet Koju" valmib 
kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös. „Eelpool-
nimetatud vallad on küll MTÜ Eesti Andmesidevõrk asu-
tajaliikmed, kuid Internet Koju projekti ehitab välja Eesti 
Andmesidevõrgu AS ja seetõttu ei saa vallad anda lisaga-
rantiisid, et Eesti Andmesidevõrgu AS (liitumislepingute 
sõlmija) lubatud liitumised ka kõigile lepingu sõlmijatele 
valmis ehitab," ütles Elva abivallavanem Mikk Järv.

Omavalitsused soovitavad liitumislepingut sõlmides 
lugeda tähelepanelikult liitumislepingu tingimusi ja tekki-
nud küsimuste korral palume pöörduda Eesti Andmesi-
devõrk AS-i poole.

Eesti Andmesidevõrguga liitunud 
omavalitsuste ühine pressiteade

Internet Koju võrgu arendajad ja väljaehitajad on 
lubanud saata kõikidele „Internet Koju" sooviavalduste 
esitajatele täpsustavate selgitustega kirja.

Sõlmitud lepingud vaadatakse läbi ja esimesel võima-
lusel teavitatakse neid, kellele ei ole võimalik ühendust 
rajada ning raha makstakse tagasi.

Rohkem teavet leiab aadressidelt: https://eestiandmesi-
de.ee/ ja https://www.internetkoju.ee/.

Merilyn Säde
elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Karukäpa kudujate 
järgmised kokkusaamised on 19. veebruaril kell 18 
ikka vallamaja III korrusel ruumis 308.
Täiendav info tel. 515 3248

Otepää vallavolikogu 
kogukondade 

koostöö komisjon 

ootab vallaelanike tagasisidet ühistrans- 
pordi sh koolibussi ja teehooldustööde 
kohta. 

Ühel või teisel moel puudutab ühis-
transport ja teehooldus meid kõiki. Vald- 
kondade paremaks korraldamiseks vaja-
me vallakodanike abi võimalike kitsaskoh-
tade kaardistamiseks. 

Oma mured ja ettepanekud antud tee-
madel palume saata 22. veebruariks aad-
ressile: 
kogukonnakomisjon@otepaa.ee
või tuua teenuskeskustesse.
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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!

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 56626481 Merle, kultuurikeskused@
otepaa.ee

22. veebruaril kell 19.00  Eesti Vabariigi aastapäevale pühen-
datud muusika- ja luuleõhtu „ Meie Kodule“ / Esinevad 
Otepää Kultuurimaja laulu- ja teatristuudio/ Otepää 
Kultuurimajas

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

9. veebruaril kell 11.00-14.00 Koduse küünla valmistamine 
ja kaunistamine / Juhendajad Reimo, Agur ja Anne / 
osalus 5 eurot / Registreeri ennast: anneperlov@gmail.
com või 5289278 Anne

14. veebruaril kell 16.00 Disko DJ Märt

           Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

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

23. veebruaril kell 17.00 Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud pidulik kontsert ja Otepää vallavanema 
ning vallavolikogu esimehe vastuvõtt / Esinevad Keeni 
Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi õpilased, Eveko 
Segakoor ja Kõvvera Kõdara / Sangaste Kultuurimajas

         Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika
  9. veebruaril kell 18.00 Sõbradisko / Tasuta
10. veebruaril kell 15.00 Sõbrapidu / Sünnipäevalaps 

„Pääsusilmad“ pakuvad torti / Kaasa laulda ja jalga 
keerutada saab ansambliga „HOLLARII“ / Pilet 3 eurot

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

26. jaanuaril oli Otepäält kostmas hoogsaid lau-
luviise, toimus V Talveöölaulupidu. Otepää Kul-
tuurimaja parki olid kokku tulnud sooja südame-
ga lauluhuvilised, kes tegid oma laululustiga ilma 
soojemaks.

Populaare talvine laulupidu tõi kohale nii 
koorid kui ka sõpruskonnad üle Eesti ja seda vaa-
tamata paariaastasele pausile peo korraldamisel. 
Kultuurimaja pargis põlesid lõkked ja Kultuuri-
kuuris pakkus kuumi jooke Vidrike Külamaja. 

„Üle pika aja oli jälle tore Talveöölaulupidu 
korraldada ja seda just tänu suurepärasele pub-
likule,“ sõnas üks peakorraldajatest Merle Soon-
berg. „Tänan Otepää ettevõtjaid Siim Kaldat ja 
Margus Mälli Talveöölaulupeo idee väljamõt-
lemise eest. Järgmisel aastal ootame kõiki lau-
lusõpru samal ajal Otepääle tagasi!“

Talveöölaulupeol lauldi 17 eestikeelset armas-
tatud laulu läbi aegade Allan Kasuka, Margit 
Tali, Indrek Ventmanni, Loore Alla, Jorma Rii-
valdi ja Merle Soonbergi eestlaulmisel. Lauljaid 
saatis Margit Tali bänd. 

Talveöölaulupeo korraldas Otepää Kultuu-
rikeskused, toetas Eesti Kultuurkapitali Valga-
maa Ekspertgrupp ja Otepää vald. Esinemiskoha 

Talveöölaulupidu tõi kokku sooja südamega inimesed

25. jaanuaril toimus Otepää Kultuurimajas Valter 
Kulla mälestuskontsert, mis kujunes väga mee-
leolukaks ja südamlikuks. Mälestuskontserdiga 
koguti 2025,70 eurot Janno Puusepa Fondi, mis 
toetab ravimatuid haigusi põdevaid inimesi.

Valter Kuld oli Otepää Gümnaasiumi 11. klassi 
õpilane, kes põdes tsüstilist fibroosi. Kahjuks tuli 
2018. aasta viimastel päevadel Valteriga hüvasti 
jätta. Ta võitles vapralt lõpuni, kuid haigus sai 
temast võitu. Valteri klassiõde Laura Meigas 
otsustas eelmisel aastal Valteri toetuseks korral-
dada heategevuskontserdi, paraku sai heatege-
vuskontserdist mälestuskontsert.

Südamlik ja hoogne kontsert tõi kokku terve 
saalitäie noori ja vanu ning nii mõnigi laul tõi 
meeleliigutusest pisara silma. Kontserdil astusid 
üles Otepää Gümnaasiumi lauljad Loore All, 
Joosep Saul ja gümnaasiumi vilistlane Gertrud 
Aasaroht. Kitarril saatis Pearu Pindre. Särtsu ja 
hoogu tõi lavale noortebändi võistlusel rahvalem-
miku tiitli saanud ansambel „Muster“. Iga kont-
serdikülastaja sai annetada summa pileti vastu. 

„Mina jäin üritusega väga rahule, inimesi tuli 
rohkem kui oodata oskasin! Piletitest jäi lausa 
puudu,“ sõnas Laura Meigas. „Südames tekkis 

soe tunne, et sai teistele head teha.“
Lisaks kontserdi ajal annetatud rahale kogus 

Otepää Kultuurikeskused heategevusliku 
bingoga 407 eurot, Otepää Vallavalitsus annetas 
300 eurot. 

„Mul oli hea meel näha, et kontserdile oli 
tulnud nii palju inimesi. See näitab, et oskame 
hoolida. Tänan väga Laurat, kes kontserdi kor-
raldas ja kõiki teisi, kes oma 
panuse andsid,“ lisas Otepää 
Vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala.

Janno Puusepa fond asutati 
2016. aastal. Fondi loomise ajen-
diks on vajadus aidata kaasa 
raskeid ravimatuid haigusi (nt 
tsüstiline fibroos, ALS, PLS) 
põdevate inimeste praktiliste ja 
tervishoiuga seotud vajaduste 
katmisele, mida riiklik süsteem 
ei toeta. Fondi asutajad on Janno 
Puusepp ja Ingrid Ulst.

Oma panuse ürituse korral-
damiseks andsid: Otepää Valla-
valitsus, Otepää Kultuurimaja, 

Valter Kulla mälestuskontsert oli üliedukas
Otepää Gümnaasium, Otepää Gümnaasiumi 
õpilasesindus, Club Comeback, Ugandi Resto, 
Hedera OÜ, Saadetis.ee, Valgus ja Vari fotostuu-
dio, Mariana Medvichuk ja Romet, Kaido Kõiv, 
Kaido Tseller, Veiko Meema, Andro Lai. Lava-
kujunduse tegi Otepää Kultuurikeskused loome-
juht Merilin Kirbits. 

Monika otrokova

kujunduse tegi Otepää Kultuurikeskused loome-
juht Merilin Kirbits. 

Monika otrokova
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Talvisest vikerkaarest ja Elistvere loomapargist

Sajajalgsed ja Lepatriinud külastasid Elistve-
re loomaparki päeval, mil võis varahommikul 
näha kuuvarjutust ja vikerkaart, kogu päeva 
jooksul tunda aga krõbedaid külmakraade. 

Sihtkohas tundus justkui oleks Elistveres 
jõulude ajal aeg seisma jäänud – teenistu-
se lõpetanud jõulukuuski võis leida paljude 
loomade juurest. Seejuures oli nii mõnigi neist 
selgete näksimisjälgedega. Vahest just sellest 
oligi tingitud asjaolu, et küllasõiduaegne põhi-
teema “millised Tartu hooned vajaksid krohvi-
mist ja värvimist” oli tagasiteel asendunud jõu-
lulaulude laulmisega. Enne laulma hakkamist 
ehk koduteed läbisid väikesed loodushuvilised 
Elistveres õppeprogrammi, mille raames saadi 
loomulikult tunduvalt targemaks. Mõtle, mis-
sugustele küsimustele oskad sina vastuse anda!

1.Milline Eesti metsloom poegib talvel? Karu.
2.Miks ei tee Elistvere loomapargi karu 

taliuinakut? Loomad teevad uinakut selleks, et 
üle elada toiduvaene periood. Karoliina aga teab, 
et tal on toit kogu aeg olemas. Ärkvelhoidjateks 
on muidugi ka külalised, keda metsas elavatel 
karudel pole.

Koostöö sai alguse FC Otepää initsiatiivil, sest 
talvepealinna jalgpalliklubil tulid piirid ette. 

FC Otepää juhatuse liige Martin Teder:  „9 
aastat Otepää piirkonna laste ja noortega tege-
lemisel möödusid klubi jaoks üha kasvavas 
tempos. Kahe viimase hooaja jooksul sai aga 
lõplikult selgeks, et meil pole mõistlik alates 
U14 vanuseklassist (ehk hetkest kui väljakul 
peab olema 11 mängijat) Eesti noorte meistri-
võistlustel osaleda, sest me mängime neid 
mänge vähemuses. Pole lihtsalt piisavalt män-
gijaid, keda huvitaks võistlemine ja treenimine 
eesmärgiga saada paremaks ning selle nimel 
pool aastat nädalavahetuseti mööda Eestit 
ringi sõita. Arusaadavalt kõigil lastel ei peagi 
seda eesmärki olema ja nende jaoks on jalgpalli 
mängimine lihtsalt tore ajaviide koos sõprade-
ga. Sestap otsustasime noormängijate erinevaid 
huvisid arvestades, et FC Otepää jääb kohali-
kuks jalgpalli algõpetuse kohaks ja harrastus-

3.Kellel ja miks kukuvad talve 
hakul ripsmed ära? Põhjapõd-
ral (külmunud ripsmetega oleks elu 
talvel palju raskem).

4.Kuidas erineb metskitse voodi 
põdra omast? Metskits kraabib 
sobivas kohas maapinna ja heina 
välja, aga põder ei lase end lumel 
segada (pikutab otse lumel).

5.Missugune loom reageerib 
võõra puudutusele katsumiskohast 
karva maha viskamisega? Tšintšilja.

6.Mille poolest on erilised Elis-
tvere loomakaka kollektsioonis 
olevad kopra junnikesed? Kopra 
kaka leidmine on haruldane juhtum, 
sest kobras kakab otse vette.

7.Kas sarved on isasel või emasel põhjapõd-
ral? Mõlemal.

8.Miks suri eelmine Elistvere põdrapull 
Tõnu? Keegi külastajatest andis talle pähkleid, 
mille tulemusel ta lämbus.

Kargelt erilisel talvepäeval nähti üllatavalt 
palju – rebast, ilvest, karu, erinevaid sõralisi 

jalgpalli klubiks, kel pole esindusmeeskon-
na ega noortevõistkondade näol ambitsiooni 
püüelda Eesti nn. tippliigade poole. 

Variant olnuks hakata naaberklubidega kon-
kureerima mõne väikse asula laste pärast, kuid 
otsustasime, et see võitlus ei vääri küünlaid, ei 
garanteeri tulemust ja püüame pigem nende 
klubidega ka edaspidi sõbralikult läbi saada. 

Loogiline samm ambitsioonikamate mängi-
jate huvides oli meie jaoks saada ühe piirkon-
na suurema klubi kasvatajaklubiks. Pidasime 
konsultatsioone erinevate klubidega ja küsitle-
sime ka oma klubi lapsevanemaid. Otsustasi-
me Tammeka kasuks, kuna tegu on nii organi-
satoorse poole kui ka sportliku taseme poolest 
kõige tugevama Lõuna-Eesti klubiga. Lisaks 
olid nad päri kõigi meie kahepoolsete koostöö 
tingimustega, mis toetavad FC Otepää arengut 
ja tegutsemist kohaliku Otepää valla klubina. 
Suur rõõm on selle koostöö üle, kuna sellest 

võidavad mõlemad klubid, nende lapsevane-
mad ja loomulikult ka mängijad.“

JK Tammeka juhatuse liige Kristjan Tiirik: 
“FC Otepää on üks esimesi jalgalliklubisid, kes  
võtab teadlikult kasvatajaklubi rolli ja seab ees-
märgiks klubidevahelise koostöö, läbi mille on  
FC Otepää ambitsioonikamatel noortel võima-
lus sportlikult teha järgmisi samme. Tamme-
kal on väga hea meel, et FC Otepää klubiliselt 
sellise seisukoha võtab ja just meiega koostööd 
teha soovib.  Kahtlemata on see mõlema klubi 
jaoks samm edasi ja koostöö saab olema pro-
duktiivne.“

Otepää vallavolikogu 24. jaanuari istungil võeti vastu 
Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla 
arengukava 2019 – 2028. Arengukava võeti volikogus 
vastu 14 poolthäälega, kohal oli 15 volinikku.

Valla arengukava on dokument, milles analüüsitakse 
olemasolevat olukorda ja püstitatakse valla pikaajalised 
arengueesmärgid ning nende elluviimiseks vajalikud te-
gevused.

Arengukava koostamise protsess viidi läbi kasutades 
Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia metoo-
dikat. Avalikud seminarid viisid läbi ja arengukava teksti 
koostasid OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja 
Otepää vallavalitsuse konsultant Herko Sunts. Otepää val-
la poolt juhtis tööde läbiviimist juhtrühm, kuhu kuulusid 
Jaanus Barkala, Jaanus Raidal, Kaido Tamberg, Kuldar 
Veere, Rein Pullerits, Mare Raid, Heikki Kadaja.

Otepää valla arengukavaga saab tutvuda Otepää val-
la veebilehel www.otepaa.ee rubriigis „Arengukavad ja 
uuringud“. Otseviide:
https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=233580 

Monika otrokova

Otepää valla arengukava 
võeti vastu

Väikestele ja suurtele soovijatele toimub

PUKA RAHVAMAJAS
09.02. kell 11.00-14.00

KODUSE KÜÜNLA 

VALMISTAMINE JA 

KAUNISTAMINE

MEISTERDAMISEL ABISTAVAD:

 Reimo ja Agur (Kaabsoo küünlad)
 Anne (MTÜ Pritsumehe Marid)

Hind: 5 eurot, mis sisaldab küünla materjali maksumust.

Registreeruda saab: anneperlov@gmail.com või 5289278.

Artti Aigro oli juunioride 
MM-il üheksas

24. jaanuaril Lahtis toimunud juunioride maailmameistri-
võistlustel sai Artti Aigro suusahüpetes 9. koha 66 võist-
leja hulgas.

ja närilisi, vikerkaart. Kuuldi aga veelgi enam: 
alustades sellest, et karu on ainus Eesti mets-
loom, kes poegib talvel ja lõpetades elemen-
taarse teadmisega, et põder ja pähklid ei käi 
kokku.

otepää lasteaia õppealajuhataja Merike kaSe

Valgamaa MV meeskondlikus mälumängus toimuvad 
juba aastaid koos Palupera karikamängudega. 18. jaanua-
ril õhtuks oli kogunenud Rõngu vastremonditud kultuuri-
majja 13 võistkonda mõttesportlasi Valga-, Tartu- ja Põl-
vamaalt. Valgamaalt kuus võistkonda, neist Otepää vallast 
3 – Otepää, Sangaste ja Puka võistkond. 

Mäng toimus klassikaliste mälumängu reeglite järgi. 
Mängujuhiks vabariigi parimate mõttesportlaste hulka 
kuuluv Tõnu Talve. Teda aitasid Valdis Meos ja Artur 
Lõhmus. Mängu teema on juba aastaid olnud Estika. Nii 
saadi tea, et Muhu murdes tähendab “Virgal” kõhulah-
tistit. Ning seda, et Saaremaal veel pool sajandit tagasi 
keedeti angerjast seepi, mitte ei tarvitatud toiduks. Veel 
pidi pildilt ära tundma Eesti läänepoolsemat saart Noota-
maad ja 2019. aasta orhideed lehetut pisikäppa. Küsimu- 
sed tundusid päris rasked olevat, kuna punkte saadi vähe. 

Esimese vooru võitis ülekaalukalt Otepää võistkond. 
Järgnesid Räpina Kuke talu ja Valga TBMMK. Valgamaa 
MV arvestuses järgnevad neile Tõrva, Sangaste ja Puka. 

2. voor toimib 22. veebruaril kell 19.00 Rõngu Kultuuri-
majas.

Üks küsimus: Selle 1994. a ilmunud raamatu autor on 
oma tegelasi iseloomustanud järgmiselt: “... on alati elanud 
kusagil lodus varbad vees ning harjunud seisma ühe koha 
peal. Ja parajasti üksteisele nii lähedal, et saavad vabalt juttu 
puhuda.”  Nimetage raamatu autor ja tegelased?
Vastus: Edgar Valter, Pokud

kalev lÕhMUS

Valgamaa meistri-
võistlused mälumängus 

peetakse Tartumaal

FC Otepää ja JK Tammeka alustasid koostööd
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Tänuavaldus Urmo Raudsepale

Kähri küla elanikud tänavad Urmo Raud-
seppa, kes on hoolitsenud kohusetundli-
kult lumekoristuse eest talvistel sõiduteedel, 
tagades külaelanikele alati juurdepääsu nii 
kodudesse kui ka suurematele maanteede-
le. Erilist tunnustust väärib see, et koduteid 
aetakse lahti isegi hilistel õhtutundidel kel-
la 22:00-00:00 ajal. Nii kindlustatakse sile 
tee töölesõitjatele ja koolilastele. Mehel on 
kohusetunnet, vastutustunnet ja kuhjaga 
head tahet. Rõõmustaksime väga, kui vald 
motiveeriks tublit töömeest ka rahaliselt. 

head tervist, õnne ja vastupidavust, 
külarahva nimel

Maie niit

Pakume tööd
CE-kategooria

veoautojuhtidele

Stabiilne töö, head töötingimused ja
konkurentsivõimeline töötasu kardin-
poolhaagiste veol järgnevatel suundadel:

Euroopa sisetöö
Eesti – Skandinaavia

Eesti – Lõuna-Euroopa

           Lisainfo: info@artful.ee
                          +372 7 600 600
                          +372 55 36 243

                 @Artfultransport
Artful OÜ, Otepää vald, Valgamaa

küsis teet reedi

rein, Sa oled lüllemäelt pärit, 
lõpetanud maaülikooli, olnud 
keskkonnaminister. Sa olid 
Valgamaa maavanem sel ajal kui 
Tehvandist kujundati rahvus-
vaheline spordikeskus. lisaks 
riigikogu Valgamaa toetusgrupi 
algataja ja esimees. Sa oled olnud 
juba kolme riigikogu koosseisu 
liige. miks Sa taas kandideerid?

Põhjuseks on meie kodukant, Valgamaa, 
mille kohta on Linnar Priimägi kunagi 
öelnud, et see on Eestimaa Siber – kauge 
ja tundmatu. Olen juba aastaid näinud ning 
veendunud, et Valgamaa hääl ning mured 
jõuavad ainult siis avalikkuse silme alla, 
kui Valgamaalt pärit inimesed nende eest 
seisavad. Ja seda saame teha vaid meie ise, 
mitte keegi teine. Ma tahan jätkuvalt seista 
Riigikogus nii Otepää kui ka teiste Valga-
maa piirkondade ja siinsete inimeste eest. 

kuidas Sinu arvates saab riik 
kaasa aidata Eesti kaugemate 
piirkondade, Valgamaa arengule?

Nii Valgamaa kui ka teiste maapiirkondade 
jaoks on kõige olulisem, et inimesed tulek-

sid toime ning saaksid elada ka kõige kau-
gemas külas. See tähendab, et tööealistel 
peab olema töö, mis tagab perele piisava 
sissetuleku. Lastel aga kodulähedane kool 
ja lasteaed ning sportimise ja huvitegevuse 
võimalused. Eakatele on tagatud sotsiaalne 
tugisüsteem ning väärikas pension.

Riik saab seda tagada läbi regionaalsete 
toetusmeetmete suunamise. Mina, koos 
teiste sotsiaaldemokraatidega, seisame 
selle eest, et igas tares oleks EIT – elekter, 
kiire internetiühendus, teed ja transport. 
Samuti on plaanis luua ettevõtjatele regio-
naalsed investeeringu- ja palgatoetused, et 
piirkonda saaks luua uusi töökohti. 

Kahjuks on Kagu-Eesti esirinnas puue-
tega inimeste ja eakate osakaalu poolest 
elanikkonnast. Seega on kriitiliselt oluline 
leida omastehooldusele kiiresti mõistlikud 
ja taskukohased lahendused.  Koos palkade 
ja hindadega peab tõusma ka pension ning 
lõpetada tuleb ka pensionäride ebaõiglane 
maksustamine. Koostöös kohalike omava-
litsustega peab riik laiendama neid hool-
dusteenuseid, mis võimaldavad eakatel 
elada täiendava abiga kodus võimalikult 
kaua, kuid vajadusel peab kõigile abivajaja-
tele olema tagatud hooldekodu koht tema 
pensioni eest.

millised on Sinu arvates Otepää 
suurimad väljakutsed ja kuidas 
saad riigikogus olles neile kaasa 
aidata?

Otepää on Eestimaa talispordikeskus. 
Seda külge on arendatud, aga minu 
meelest saaks see valdkond veelgi tugeva-
mini esile kerkida. See on väga oluline, et 
me suudame siiakanti tuua väliskülalisi, kes 
omakorda pakuvad tööd kohalikele, ka väi-
keettevõtjatele. 

Viimastel aegadel on Otepääl arenenud 
päris toredasti ka kohalikud väiksed toot-
misettevõtted. 

Rahvusvahelised uuringud kinnitavad, 

et just kohalikud 5–15 töötajaga ettevõtted 
loovad kõige rohkem töökohti. Seega on 
väga oluline, et selliste ettevõtete vajadu-
sed leiaksid tähelepanu ja jõuaksid lahen-
dusteni, Tegelikult on ju nende puhul üsna 
samade muredega tegemist nagu eraisiku-
tegi puhul – EIT, ehk elekter-intenet-teed, 
otsustab, kas firma saab tegutseda täna-
päevasel tasemel või hingitseb. Olen siiani 
Riigikogus toetanud selle valdkonna aren-
damist ja luban kindlalt, et teen seda ka 
edasi.

Lisaks eelpool räägitule on ka Otepääl vaja 
tagada head ja kodulähedased õppimisvõi-
malused noortele. Riik on aidanud järk-jär-
gult õpetajate palka tõsta, toetatakse huvi-
haridust ning ka ujumise algõpetust. Vaid 
riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös on 
võimalik kõike seda tagada.

kui soovid reinu mõtete kohta 
rohkem teada, siis võta temaga 
julgelt ühendust! 

Rein.Randver@gmail.com ja loe siit: 
http://blogid.sotsid.ee/valgamaa/ 

Rein Randver − Meie mees, meie huvide eest! 

Riigikogu kandidaat nr

V  A  L  I  M  I  S  R  E  K  L  A  A  M

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem (või 
töötanud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) ja hetkel 
ei õpi, siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta 
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) 
osad on:
 1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks
 2. Töövestlus
 3. Isiklik tööõnne valem
 4. Tööõigus
 5. Arvuti tööotsingul
 6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta 
karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda 
tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel 
on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid. 

INFOTUND koolituse kohta 06.03.2019 kell 12.00! 
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 
või ingrid.purje@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel).
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Otepää Vallavalitsuse toel.

584



7. veebruar  2019 7

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

Südamlik kaastunne Urvele ja 
Taimole ema ja vanaema

AINO VALGE

kaotuse puhul

MTÜ Otepää Kinnaspunkt

VEERA LAAR
Mälestame endist toredat 

töökaaslast ja sõpra.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Ene, Maimu ja Külli Nõunist. 

Mälestame head naabrit

VEERA LAARI

Südamlik kaastunne
kõigile lähedastele.

Tartu mnt 3 elanikud.

Südamlik kaastunnne 
Borisile perega

kalli ema, ämma ja vanaema

VEERA LAAR`i
kaotuse puhul

Galina, Tõnu, Marje ja Valdur

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

Müüa lõhutud küttepuud. 
Tel 509 3453

Puitbrikett ja pellet. Info 
mob 5119782

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

Noor pere ostab talumaja koos 
maaga, vähemalt 1ha. Maja võib 
vajada remonti. Hind kuni 10 000 
eur. 56660033 Imbre

Kalaauto Otepää turul igal nel-
japäeval  15.15-17.15 alates 
14.02.2019

Müüa kuivi lõhutuid küttepuid 
(kask). Pikkusega 50cm. 
Kontakt :5216878

Otepää kesklinnas üürile anda kol-
metoalisest kesküttega korterist 
kaks tuba. Info: 5216878

Talvine soodusmüük aednikule 
KASVUTURVAS, MULD - erinevad 
sordid Techne tanklas.

Ehitus ja remonttööd
53471269

- 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 Kadile 
armsa ema

LAINE HEIN

kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Maximast
Südamlik kaastunne Hirlandale 

kalli venna

BERNHARD LAAN

kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Maximast

Ülo Puustak ja lapsed peredega.
Tunneme kaasa elukaaslase,

ema ning vanaema

HELDI
kaotuse puhul.

Saarelombi sõbrad 
perek. Naruskid

KALLE SAARON 
30.09.1965 - 16.01.2019

VEERA LAAR 
30.10.1927 - 23.01.2019

MARTA ROOSE 
11.06.1945 - 18.01.2019

AINO VALGE 
03.11.1932 - 22.01.2019

Müüa soodsalt kvaliteetset

puitbriketti. 
(kask)

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

Mälestame kallist majanaabrit 

AINO VALGET

Südamlik kaastunne omastele.

Ira, Malle, Kalju, Elve, Urmas, 
Marko, Ranno, Avo, Ane, Einar

Südamlik kaastunne Aivar ja 
Eero Tääri peredele õde

HELVE 

igavikuteele lahkumise puhul.

Pühajärve jahiselts

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

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

Südamlik kaastunne Raigole 
perega kalli ema 

NANNI REA
kaotuse puhul.

Naabrid: Ilse, Arne, Õie, 
Eino, Imbi

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon …

Teatame kurbusega, et meie 
seast on lahkunud kallis isa, 

vanaisa ja vanavanaisa

HELDUR KANTS
02.10.1935 - 01.02.2019

Ärasaatmine toimub 9. veebrua-
ril kell 12.00 Otepää leinamajast.

Reet!
Sügav kaastunne kalli isa

HELDUR KANTS
lahkumise puhul. 

Sinu klassikaaslased 
Pühajärve koolist.

Puksiirabi, käivitusabi

Eesti spordi
treeningkeskus

otsib oma meeskonda 

TOATEENIJAT
Töö on vahetustega ja

väljaõpe kohapeal.

Kui soovid liituda meie
meeskonnaga, siis anna

endast teada ja tule
vestlusele. Asume Otepää

vallas Kääriku külas.

Info tel 5305 1265
heiki@tehvandi.ee

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

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

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toime-
tusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.

Otepää Kultuurikeskused 
kuulutab välja riimkroonika 

võistluse!

Konkursi eesmärk on innustada inimesi rohkem ennast väljen-
dama ning neid ümbritseva elu-olu kohta arvamust avaldama. 
Lisaks jäädvustame sellega ka Otepää valla ajalugu. 

Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsiooni Oskar Kruus 
oma samanimelise luuleteosega ning iga-aastane Otepää valla 
jõuluvanade kokkutulek, kus lauldakse vanal heal viisil eelmise 
aasta põletavatel teemadel. 

Riimkroonika sisuks peakski olema ümbritseva elu-olu kajastus, 
kirjutaja jaoks olulised teemad, nende positiivsed ja negatiivsed 
küljed. Iga autor võib esitada ühe või mitu luuletuse. Konkursil 
puudub vanusepiirang. 

Laekunud tööde hulgast valib žürii kolm paremat ning antakse 
hulgaliselt eriauhindu.  

Luuletused tuleb saata e-postile: kultuurikeskused@otepaa.ee, 
tuua Otepää,Sangaste, Nõuni või Puka Kultuurimajja või pista 
hoopis valitud maja postkasti. Ära unusta oma töö juurde lisada 
enda nime, vanust ning kontaktandmeid! Luuletusi saab konkur-
sile edastada kuni 3. märtsini 2019. 

Otepää Kultuurimajas toimub 15. märtsil vaikse muusika õhtu, 
mis on ka ühtlasi konkursi lõpuüritus, kus muusikaõhtu kõrvale 
loeme ette parimad tööd, kuulutame välja võitjad ning jagame 
eriauhindu. 

Merilin kirbitS
otepää kultuurikeskused loomejuht

Hea teatrisõber,

just nüüd on õige hetk teatris-
se minekuks. Ainult 9. veeb-
ruarini on piletid Ugala teatri 
etendustele 12 eurot.

Sooduspiletid kehtivad Uga-
la etendustele kõikjal üle Eesti 
sh Valgas.

Lavastuste laiast valikust 
võib igaüks leida meelepärase: 
nii aegumatu klassika, komöö-
dia kui ka kaasaegne draama. 
Soovitame tutvuda Ugala las-
te- ja noorterepertuaariga, kus 
leidub lavastusi igale vanusele. 

Piletid on müügil www.pi-
letimaailm.com ja www.pile-
tilevi.ee ning Ugala kassas, 
Piletimaailma ja Piletilevi müü-
gipunktides üle Eesti. 

Otepää 
Gümnaasium 

võtab tööle

majahoidja.

Huvilistel võtta hiljemalt 

20. veebruaril 2019

ühendust 

majandusjuhataja 
Kalev Aigroga,

(kalev@nuustaku.edu.ee 
või 514 1592).
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V eebruari lõpus ja märtsi alguses va-
lime uue Riigikogu koosseisu. Suuri 
muudatusi valija jaoks seekord ei ole 

– valimisperiood on ikka kümme päeva, hääle-
tada saab nii jaoskonnas kui ka juba kümnen-
dat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele oluli-
sele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida. 

Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. 
aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 
451), mistõttu tasub varakult välja selgita-
da, kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. 
Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille 
leiate aadressilt valimised.rahvastikuregister.
ee. Neljal esimesel eelhääletamise päeval, 
21.-24. veebruarini paikneb enamik jaos-
kondi maakonnakeskuste kaubamajades ja 
teistes populaarsetes paikades. Seega, kui 
valik on langetatud, on vormistamine mugav 
ja lihtne. Samuti oleme julgustanud kohalik-
ke omavalitsusi tegema mobiilseid valimis-
jaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini, kui 
kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääleta-
mine ühel päeval näiteks valla ühe küla kul-
tuurimajas, teisel päeval aga teise küla raa-
matukogus. 

Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija 
saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on 
üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad 
määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi 
alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaand-
metega tekib probleeme, on nende kordate-
gemine lihtne – uue aadressi saab vormista-
da paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti 
võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii 
isiklikult, posti kui e-posti teel. 

Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et 
valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei 
mõjutaks kõrvalised tegurid. Erinevate riikide 
kogemusele toetudes, kus valimisi on püütud 
mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuu-
diste ja kandidaatide meiliserveritesse sisse-
murdmisega, oleme selgitanud küberturvali-
suse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult 
märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste 
läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd 
erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad 
suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebileht-
ede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. 
Üldse on „koostöö“ märksõna, millega annab 
palju ära teha – meiega koos aitavad valimisi 
läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutu-
sed, kes on abiks nii jõu kui ka nõuga. 

Riigikogu valimiste eelhääletamine ja 
elektrooniline hääletamine algab 21. veeb-
ruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21. 
veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt 
kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.  
Hääletada saab aadressil www.valimised.
ee. Tuletan meelde, et valija peab veendu-
ma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi 
ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei 
ole lubatud. Elektroonilist häält on võima-
lik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb 
kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi 
hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline 
hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält 
enam muuta ei saa. 

Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebrua-
rini saab olenemata elukohast hääletada 
maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on 
avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas 
kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks 
jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elu-
kohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaos-
konnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääleta-
da vaid oma elukohajärgses jaoskonnas. 

Riigikogu valimised on aeg, millal saab 
oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal 
häälel jõud!

Priit vinkel,
riigi valimisteenistuse juht

Eesti Vabaerakond

nr 207     Kaul Nurm
nr 208     Marika Parv
nr 209     Urmas Ott
Nr 210     Üllar Vana
Nr 211     Annika Toots
Nr 212     Kati Kongo
Nr 213     Tõnis Lukats
Nr 214     Urmet Külaots
Nr 215     Mihkel Mällo
Nr 216     Kristi Varul

Eesti reformierakond

Nr 332     Hanno Pevkur
Nr 333     Liina Kersna
Nr 334     Maido Ruusmann
Nr 335     Andrus Seeme
Nr 336     Einike Mölder
Nr 337     Aivar Rosenberg
Nr 338     Margus Lepik
Nr 339     Ülo Needo
Nr 340     Anti Haugas
Nr 341     Peeter Sibul

Erakond Eestimaa 
rohelised

Nr 457     Inga Raitar
Nr 458     Zoja Mellov
Nr 459     Arvi Matvei
Nr 460     Stina Rammul
Nr 461     Margarita Randviir
Nr 462     Harri Tilk
Nr 463     Moonika Malmre
Nr 464     Piret Käige
Nr 465     Eve Roots
Nr 466     Meidi Tiimus

Sotsiaa l demokraatlik 
Erakond

Nr 582     Ivari Padar
Nr 583     Sirje Tobreluts
Nr 584     Rein Randver
Nr 585     Kalvi Kõva
Nr 586     Inara Luigas
Nr 587     Rein Järvelill
Nr 588     Maire Murumaa
Nr 589     Tarmo Tamm
Nr 590     Kaupo Kutsar
Nr 591     Anti Allas

Elurikkuse Erakond

Nr 658     Rainer Kuuba
Nr 659     Airi Hallik-Konnula
Nr 660     Alexander Linnamäe
Nr 661     Eda Veeroja
Nr 662     Lilian Freiberg
Nr 663     Oliver Loode
Nr 664     Rein Einasto
Nr 665     Rein Lepp
Nr 666     Ülle Kauksi

Eesti konservatiivne 
rahvaerakond

Nr 780     Uno Kaskpeit
Nr 781     Merry Aart
Nr 782     Tiit Kala
Nr 783     Arno Sild
Nr 784     Indrek Käo
Nr 785     Gaius Gil
Nr 786     Ants Taul
Nr 787     Kalmar Luisk
Nr 788     Meelis Aianurm
Nr 789     Jüri Kaver

Valimistel on igal häälel jõud

8 
mandaati 

Valijate arv:

71 276

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee

Riigikogu valimised 2019
Valimisringkond nr 11 Võru-, Valga- ja Põlvamaa

Jaoskondade arv omavalitsustes:

Otepää vald

3Tõrva vald

4
Valga vald

6
Antsla vald

3
Rõuge vald

5

Setomaa 
vald

3

Võru linn

4 Võru 
vald

6

Kanepi vald

4

Põlva vald

5
Räpina vald

5

Riigikogu kandidaadid valimisringkonnas nr 11 (Põlva, Valga ja Võru maakond)

Erakond Eesti 200

Nr 905     Igor Taro
Nr 906     Einar Visnapuu
Nr 907     Are Selge
Nr 908     Krista Sildoja
Nr 909     Merlis Pajustik
Nr 910     Margit Lail
Nr 911     Mikk Mäesaar
Nr 912     Katrin Jõgeva
Nr 913     Herko Sunts
Nr 914     Epp Petrone

Eesti keskerakond

Nr 1030     Tarmo Tamm
Nr 1031     Anneli Ott
Nr 1032     Heimar Lenk
Nr 1033     Ester Karuse
Nr 1034     Andre Laine
Nr 1035     Janika Usin
Nr 1036     Jaanus Raidal
Nr 1037     Ülle Juht
Nr 1038     Jüri Saar
Nr 1039     Ülo Tulik

Isamaa Erakond

Nr 1166     Priit Sibul
Nr 1167     Merle Jääger
Nr 1168     Meelis Mõttus
Nr 1169     Ulla Preeden
Nr 1170     Kurmet Müürsepp
Nr 1171     Arne Tilk
Nr 1172     Kalle Vister
Nr 1173     Toomas Piirmann
Nr 1174     Ain Pajo
Nr 1175     Monika Rogenbaum

Üksikkandidaadid

Nr 1194     Üllar Kruustik
Nr 1195     Tanel Häidkind

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

Valimisjaoskonnad Otepää vallas: 

valimisjaoskond nr 1 - Virulombi tn 2, 
Otepää linn, 
valimisjaoskond nr 2 - Valga mnt 7, 
Sangaste alevik, 
valimisjaoskond nr 3 - Kesk tn 47, 
Puka alevik 


