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Kagu-Eestist pääses Riigikokku
kümme inimest

Otepää kultuurimajas toimub 

11. märtsil kell 19 

Vihti-Otepää sõprusõhtu.

Kõik on oodatud!

Vaata reklaami lk. 8.

30 aastat Vihti-
Otepää sõprust

P ühapäeval toimunud Riigikogu va-
limised võitis Reformierakond, saa-
des 34 kohta ehk neli rohkem, kui 

eelmises koosseisus. 
Keskerakonnale kuulub Riigikogu XIV 

koosseisus 26 (-1), Eesti Konservatiivsele 
Rahvaerakonnale (EKRE) 19 (+12), Isa-
maale 12 (-2) ja Sotsiaaldemokraatlikule 
Erakonnale (SDE) 10 (-5) kohta.

Teised erakonnad valimiskünnist ei üle-
tanud. Valituks ei ostunud ka ükski üksik-
kandidaat.

Valimisringkonnast nr 11 (Võru-, Valga- ja 
Põlvamaa) keegi isikumandaati ei saanud. 

Ringkonnamandaadiga pääsesid 
Kagu-Eestist Riigikokku EKRE nimekir-
jast Uno Kaskpeit (3802 häält) ja Merry 
Aart (1245), reformierakondlased Hanno 
Pevkur (3595) ja Liina Kersna (2343), kesk- 
erakondlane Tarmo Tamm (2824), sotsiaal- 
demokraat Ivari Padar (1457) ning Priit 
Sibul (1406) Isamaa nimekirjast.

Kompensatsioonimandaadiga ehk tänu 
kõrgele kohale partei üldnimekirjas osu-
tusid Kagu-Eestist valituks ka Kalvi Kõva 
(605) SDE-st, Andrus Seeme (335) Refor-
mierakonnast ja Anneli Ott (1472) Kesk- 
erakonnast. 

Erakondadest kogus EKRE Kagu-Eestis 
esialgsetel andmetel 10 646 häält (24,7%). 
Järgnesid Reformierakond 10 028 (23,3%), 

Keskerakond 9194 (21,3%), SDE 5033 
(11,7%), Isamaa 4155 (9,6%), Eesti 
200 1911 (4,4%), Elurikkuse Erakond 
905 (2,1%), Vabaerakond 606 (1,4%) 
ja rohelised 440 (1,0%) häälega. 

Üksikkandidaatidest sai Üllar 
Kruustik 112 ja Tanel Häikind 61 häält.

Esialgsetel andmetel hääletas Rii-
gikogu valimistel Kagu-Eestis 61,7% 
valijate üldarvust.

Kes tegelikult hakkavad Riigikogus 
tööle, selgub siis, kui on moodustatud 
valitsuskoalitsioon, ministrid paigas ja 
Riigikogust loobujad oma sõna öelnud.

23. veebruaril oli Sangaste Kultuurima-
ja õdus saal täis nii suuri kui ka väikesi 
vallakodanikke. Eesti Vabariigi 101. aas-
tapäeva tähistati piduliku kontserdiga. 
Nagu tavaks, tunnustati ka tänavu tub-
lisid vallakodanikke. 

Kontserdile tulijaid tervitasid Otepää 
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja 
vallavanem Kaido Tamberg. Kontserdil, 
kus mõõdeti nii kodumaa piire, lauldi 
isamaast ja emakeelest ning tantsiti 
Eesti auks rahvatantse, esinesid Otepää 
Gümnaasiumi ja Keeni Põhikooli õpila-
sed ning Sangaste rahvatantsijad. 

Pärast rõõmsat kontserti oli aeg tun-
nustuste päralt. Otepää vallavanem 
Kaido Tamberg ja haridusspetsialist 
Janika Laur tunnustasid 2018. aasta 
noori sportlasi ja nende treenereid,  kes 
said graveeritud käekellad. Vallavanem 
Kaido Tamberg andis vallavalitsuse tänu-
kirja ja meene tublidele eri valdkondade-
ga tegelevatele vallakodanikele. 

Maakonna autasu – Valgamaa Oma-
valitsuste Liidu poolt välja antava Valga-
maa teenetemärgi sai Otepää ettevõtja 
Jüri Makarov. Selle andis üle vallava-
nem Kaido Tamberg.

Aastapäeva kontserdi ja vastuvõtu 
korraldas Otepää Kultuurikeskused, 
kontserdi lavastas loomejuht Merilin 
Kirbits, toetas Otepää vald. Kontserdil 

esinesid: Otepää Gümnaasiumi sega-
koor, lastekoor ja Eveko koor (juhenda-
ja Eve Eljand), Keeni Põhikooli mudi-
laskoor (juhendaja Katre Kikkas), sega-
rahvatantsurühm „Kõvvera Kõdara" 
(juhendaja Tiina Kukk), Sangaste 
pererühm (juhendaja Tiina Kukk), 
Keeni Põhikooli õpilased Catharina 
Undrus, Jaanika Lepp, Marleen Saar, 
Sädeli Sarv ja Otepää Gümnaasiu-
mi õpilane Karl Gustav Krüünvald. 
Peolaua kattis Sangaste Rukkimaja. 

Tunnustuse pälvinud noored sportlased:
Eliise Greete Keemu - Eesti meistri-

võistluste II koht iluvõimlemise rühm-
kavades, Eesti karikavõistlused vahendi-
ga IV koht rühmkavades. Kõik tulemu-
sed on saavutatud VK Rütmika rühma 
"Arriba" koosseisus.

Saskia Treufeldt – Eesti meister ilu-
võimlemise rühmkavas VK Rütmika 
rühma "LaLa Land" koosseisus.

Karmen Matsalu - Eesti meister 800 
m jooksus.

Sten-Erik Iir - TV10 vabariiklik etapp 
kettaheites 1. koht, 6-kordne maakonna 
meister erinevatel aladel.

Robin Mathias Müür - Eesti meistri-
võistluste II koht (800m jooksus) ja III 
koht (1km maastikujooksus); TV10 
vabariiklik etapp 1000 m jooksus 2. koht.

Treenerid:
Lea Kriibi – iluvõimlemine,
Toomas Halliste – kergejõustik.

Vallavalitsuse tänukiri ja meene:
Kalev Merisalu - ettevõtluse arendaja 

2019,
Merle Soonberg - kultuurielu arenda-

ja 2019,
Merilin Kirbits - kultuurielu arendaja 

2019,
Laura Meigas - väljapaistev tegu 

2019,
Vello Iir - kogukonnaelu arendaja 

2019,

Tatjana Laadi - sotsiaal- ja tervishoiu-
valdkonna arendaja 2019.

Valgamaa Teenetemärk 2019
Jüri Makarov on tuntud kui suurüri-

tuste korraldaja ja tippartistide maale-
tooja, lapse- ja nooruspõlves on ta kaasa 
löönud ka kahes mängufilmis.

15 aastat tagasi kolis Makarov Tallin-
nast Otepääle ning on nüüdseks teatud 
kui Kivi turismitalu peremees. Talus 
peetakse hobuseid, lambaid, kitsi, kanu 
ja parte. Kivi talu maahotell asub 8 km 
kaugusel Otepääst. Seal on 7 puhke-
maja, saunad ja 2018. a avati restoran 

Otepää tähistas Sangastes Eesti vabariigi 101. aastapäeva

“Rock Summer”. 
Restoranis toime-
tab ja teeb maits-
vaid sööke pere-
mees ise.

Lisaks turismi-
majanduse eden-
damisele lööb Jüri 
Makarov kaasa 
kohalikus elus – 
ta on Otepää vallavolikogu eelarve- ja 
majanduskomisjoni liige, aitab kohalike 
spordiürituste korraldamisel ning osaleb 
ka vallavalitsuse projektides (viimati res-
toraninädalal „Otepää Maitsed“ žüriis ja 
paar aastat tagasi Otepää ettevõtjatega 
koos Otepää köögi tutvustamisel Nov-
gorodis). Jüri on alati nõu ja jõuga valmis 
aitama ja toetama. Tema kohta võib 
öelda, et ta on Otepää piirkonna särav 
täht, kelle särast jätkub ka piirkonna 
tuntuse ja maine tõstmiseks. Just selles 
vallas on Jüri kindlasti oma tegevusega 
kaasa aidanud. 

„Jüri Makarov on teenekas ürituste 
korraldaja ja maaletooja ning tõeline 
asjade käimatõmbaja,“ lausus Otepää 
vallavanem Kaido Tamberg. „Kes siis 
veel peaks olema tunnustust väärt, kui 
mitte Jüri!“

Monika otrokova
Foto: vaLJU aLoEL
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TÄHELEPANU!

ID kaartide taotluste vastuvõtmine 
ja 

relvalubadega seotud 
dokumentide vormistamine 

Otepää politseis
12.03. ja 09.04. 

kell 10.00 – 13.00.

 Hääletamistulemused valimisringkonnas nr 11
  (Valga-, Võru- ja Põlvamaa)

  Hääli kokku 43467.

 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond  10 645
 Eesti Reformierakond    10 029
 Eesti Keskerakond      9 197
 Sotsiaaldemokraatlik Erakond     5 034
 Isamaa Erakond      4 153
 Erakond Eesti 200      1 909
 Elurikkuse Erakond         905
 Eesti Vabaerakond         606
 Erakond Eestimaa Rohelised        440
 Üksikkandidaadid         173



7. märts  20192

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 28. märtsil.

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

Naised ja päike
Päikese tähesoojus kütab kosmost ja hoiab elu 
Maal. Naisuse soojus ja naiste eluandev võim 
hoiab eluringi Maal olemas ja inimsoo kestmas. 
Jah naised… kui teid ei oleks, ei oleks ei elu ega 
ka elamise mõtet, sest….. mis elu see siis oleks! 
Naiste jõud on nende võime armastada oma peret/
lapsi sedamoodi ja korralda elu nii, nagu mehed ei 
oska! Mehed ju ka armastavad ja ka korraldavad, 
aga nad ei suuda seda teha Naise kuldsooja kirg-
liku jõuga. Eks see ka ole natuke nii juba seatud, 
et mehed on nii ja naised naa ning olemuslik 
pehme kirejõud on naissool suurem. Eks elu alli-
kaks olemine vajabki suuremat armastuse väge ja 
tunnete pehme võimu vahedat valdamist, kui kaits-
mise ja hoidmise roll, mis Loojal meestele pandud. 
Siin on muudmoodi omadusi vaja vahel rohkem.

Naiste ime on Looja loomingu üks imelisemaid 
imesid planeedil Maa. Kõigisse ilmale antud nais-
tesse on istutatud Suur Ilu juba nende sisse, sõltu-
mata sellest, mida keegi ise või keegi temast endast 
arvab. See Suur Ilu on iga naise jumalik alge, 
millega on antud võimalus emaduseks ja võime 
naise moel armastamiseks. Seda Ilu ja seda võimet 
pole ühelgi, ka kõige-kõige väliselt kenamal mehel 
maailmas isegi siis, kui ta kirurgidel oma kehaga 
vingerpussi teha laseks ja kena kleidi selga paneks. 
Emadust ja naiselikkust ei saada juurdelõikamise 
teel, vaid ikka õnne ja ime läbi sündida naisena.

Õigus pole mitte neil, kes ütlevad, et mehed 
ja naised on võrdsed. Naised on ju võrdsusest 
ülemad. Õigus on neil, kes ütlevad, et naised on 
ime ja neid tuleb imeliselt hoida, mitte matemaa-

tilise sootehtega ahistada ja solvata.

Naised on lisaks elu andmisele tihtipeale ka ainu-
kesteks selle koormate kandjateks. Kuigi õiglane 
see pole, aga see lihtsalt vahel on nii. Mõtleme 
neile õrnematele, kes lisaks perel toidu laual hoid-
misele on pidanud ka kaabakast või joodikust 
meest seejuures kantseldama ja oma elu vägival-
latsevas suhtes uputama. Või siis kes üksi peavad 
vedama eluvankrit… või need, kes oma meest 
sõjast või vangilaagrist koju on ootama pidanud. 
Need õrnhinged on oma valu ja vaeva ära näinud 
ning paljust seeläbi loobuma pidanud. Aga nii see 
olema poleks pidanud ega ka peaks olema mitte 
kunagi! Naised on seda väärt, et neid kunagi selli-
sed asjad ei tabaks.

Me kallis ja igati asendamatu naissugu! Olgu 
see päev, 8. märts ja ka iga päev aastas miljardite 
aastate vältel pühendatud teie üle rõõmutundmi-
sele ja teil selle üle eneste hästitundmisele! Olete 
suur võluvägi, mis hoiab maailma paigas ja elu 
selles tasakaalus! Teist sünnib Kirg ja Arm, teist 
saab alguse uus elu!

Palju õhulist õnne teile ja suurt rõõmu meile mees-
tele teie olemasolu üle nii, et teie end tõesti hoitud 
ja kaitstud tunneksite!

Elagu naised ja naisuse soojus siin Päikese all!

vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel: 
volikogu esimees JaanUs BarkaLa 

ja vallavanem kaido taMBErg

Otepää Vallavolikogu istungil

21.02.2019
n	 Otsustati kiita heaks Otepää valla ja Ukraina Palanski 

kohaliku omavalitsuse koostöölepingu projekt. Volitati valla-

vanemat allkirjastama koostöölepingut.
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks 

Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv 

Tartu mnt 2 kinnistu (registriosa nr 2243640, katastritunnus 

63601:001:0166, pindala 3425 m², sihtotstarve sotsiaalmaa 

alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava maakaabelliini osas, 

koormatava ala pindala 120 m².
n	 Tunnistati kehtetuks Sangaste Vallavolikogu 11. mai 2015. 

a otsus nr 15 „Keeni Põhikooli põhimääruse kehtestamine“.
n	 Muudeti Puka Vallavolikogu 11. märtsi 2016. a otsust nr 

14 „Puka valla munitsipaalharidusasutuste tegevuse ümberkor-

raldamine“. 
n	 Otsustati kiita heaks Otepää valla ja Vihti valla koostöö-

lepingu projekt. Volitati vallavanemat allkirjastama koostööle-

pingut.
n	 Valiti Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadiks: 

1.1 Kristi Mitt; 1.2 Kristina Reigo; 1.3 Rita Pärnik; 1.4 Mari 

Mõttus.
n	 Otsustati arvata Merle Soonberg kogukondade koostöö 

komisjoni koosseisust välja.
n	 Otsustati arvata kultuurikomisjoni koosseisust välja: 1.1 

Sirje Ginter; 1.2 Kairi Rebane1.3 Marko Tiirmaa. Kinnita-

ti kultuurikomisjoni liikmeks: 2.1 Merilin Kirbits; 2.2 Jorma 

Riivald.
n	 Kehtestati reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 20. veebruari 2014. a 

määrust nr 2 „Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“.
n	 Kehtestati Keeni Põhikooli põhimäärus.
n	 Kehtestati Puka Põhikooli põhimäärus.
n	 Kehtestati Otepää valla 2019. aasta huvihariduse ja huvi-

tegevuse kava.

Otepää Vallavalitsuse istungil

25.02.2019
n	 Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele 

(kaugküttetorustik) kasutusluba.
n	 Vabastati 28. veebruaril 2019. a kell 11.30-14.00 Mittetu-

lundusühing SPIN Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenus-

te eest tasumisest SPIN-programmi treeningu läbiviimiseks.
n	 Otsustati jätta Marko Kaldvee vaie rahuldamata.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tegevus-

toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 930 eurot 

(sh 465 eurot Kappermäe seltsimaja majandamiskuludeks); 

1.2 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE  KÜLASELTS 930 

eurot (sh 465 eurot Pilkuse külamaja majandamiskuludeks); 

1.3 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLA-

SELTS 465 eurot; 1.4 MTÜ ARULA KÜLASELTS 465 eurot; 

1.5 Mittetulundusühing Neeruti külaselts 465 eurot; 1.6 Mit-

tetulundusühing Pedajamäe Külaselts 465 eurot; 1.7 MTÜ 

Vidrike Selts 465 eurot; 1.8 Kastolatsi külaseltsing 465 eurot; 

1.9 Kodupaiga Külaselts 465 eurot; 1.10 MTÜ Puka Priitahtli-

kud Pritsumehed 465 eurot; 1.11 Nõuni Külaselts (asutamisel) 

465 eurot; 1.12 MTÜ Sihva Külaselts 465 eurot; 1.13 Mittetu-

lundusühing Iiah 465 eurot.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse kor-

raldamise toetus järgmiselt: 1.1 Otepää Aedlinna Seltsing 250 

eurot 5. märtsil 2019. a toimuva ürituse „Vastlapäev“, 2019. a 

aprillikuus toimuva ürituse „Matkapäev Jüriöö ülestõusu 676. 

aastapäeva tähistamiseks“ ja 2019. a maikuus toimuva ürituse 

„Teeme Ära Talgud“ korraldamiseks; 1.2 MTÜ Vidrike Selts 

250 eurot „Aasta küla“ konkursi vabariiklikule komisjonile küla 

tutvustava ürituse korraldamiseks; 1.3 MITTETULUNDUSÜ-

HING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 100 eurot õppepäeva 

„Kuidas koguda kohapärimust?“ korraldamiseks; 1.4 Puka 

Kogukond 250 eurot 9. märtsil 2019. a toimuva ürituse „Salon-

giõhtu Kristiina Ehiniga“ korraldamiseks; 1.5 Mittetulundusü-

hing Puka Kogukond 250 eurot 2019. a aprillikuus toimuva 

ürituse „Lihavõtted kihnlastega“ korraldamiseks; 1.6 MIT-

AMETLIK INFO
TETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 240 

eurot 13. aprillil 2019. a toimuva ürituse „Naljaõhtu kogu 

perele“ korraldamiseks; 1.7 Mittetulundusühing Pedaja-

mäe Külaselts 250 eurot 2019. a maikuus toimuva ürituse 

„Pedajamäe küla perepäev aktiivse tegevusega“ korralda-

miseks; 1.8 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ 

KÜLASELTS 100 eurot 2019. a maikuus toimuva ürituse 

„Vana-Otepää küla talgud“ korraldamiseks; 1.9 MTÜ 

ARULA KÜLASELTS 250 eurot 1. mail 2019. a toimuva 

ürituse „Arula esmamainimise 600. aastapäeva tähistami-

ne“ korraldamiseks.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaasfi-

nantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Puka Kogukond 509 

eurot projektile “Puka kogukonna  õppeköögi seadmed”; 

1.2 Puka Kogukond 180 eurot projektile “Kogukonna 

ideedepanga tegevused”.
n	 Kinnitati riigihanke “Puka kooli rekonstrueeri-

mise ehitusprojekti tellimine” tulemused. Kvalifitseeriti 

riigihanke “Puka kooli rekonstrueerimise ehitusprojekti 

tellimine” pakkuja OÜ TEMPT (registrikood 11227824). 

Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ TEMPT 

poolt esitatud pakkumus summas 144 038,40 eurot (koos 

käibemaksuga), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste 

hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus.
n	 Kanti 31. detsembri 2018. a seisuga Otepää Valla-

valitsuses raamatupidamise bilansist välja 5000-st eurost 

väiksema soetusmaksumusega varaobjektid kokku 

summas 44 552,32 eurot.
n	 Otsustati teha ühe isiku pärandvarast pärandvaraga 

seotud kohustuste täitmiseks väljamaksed. 
n	 Anti Rauno Sotnikule sõidukijuhi teenindajakaart 

töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus. 
n	 Määrati alates 1. aprillist 2019. a Otepää vallas sega-

olmejäätmete (jäätmekood 20 03 01) jäätmeveo teenusta-

su suurused. 
n	 Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehi-

tisele (spordihall) kasutusluba.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Chris Orav    28. veebruaril

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.

Määrati alates 1. aprillist 2019. a 
Otepää vallas segaolmejäätmete 
(jäätmekood 20 03 01) jäätmeveo 
teenustasu suurused järgmiselt:

Kogumismahuti tüüp     Hind (koos käibemaksuga)

kilekott kuni 50 liitrit    2,20 eurot 
  80 l konteiner     2,20 eurot  
 120 l konteiner     2,20 eurot 
 140 l konteiner     2,20 eurot 
 240 l konteiner     3,77 eurot 
 370 l konteiner     5,82 eurot 
 600 l konteiner     9,43 eurot  
 660 l konteiner   10,38 eurot 
 800 l konteiner   12,58 eurot 
1100 konteiner   17,29 eurot  
1500 l konteiner   23,58 eurot  
2500 l konteiner   39,30 eurot 
4500 l konteiner   70,74 eurot  

Otepääd külastas Ukraina 
omavalitsustegelaste delegatsioon
18.-22. veebruarini oli Otepääl külas Ukraina oma-
valitsuste juhtidest ja töötajatest koosnev delegat-
sioon. Külalised tutvusid Otepää ja Lõuna-Eesti 
piirkonnaga, allkirjastati ühine koostööleping.

Külalised olid pärit Ukrainast, Tšerkassõ oblas-
tist, Umani rajoonist, Palanski omavalitsusest ja 
ka teistest Ukraina piirkondadest. Tutvuti siinse 
haridus- ja tervishoiusüsteemiga, ettevõtlusega.

Otepääl külastati Otepää Gümnaasiumi ja 
Audentese Spordikooli Otepää filiaali, tutvuti Teh-
vandi ja Kääriku spordikeskustega, Otepää Tervi-
sekeskusega, tutvuti ühe turismiobjekti – Sangaste 
lossiga. 

Ukraina delegatsioon külastas ka Otepää valla-
volikogu istungit, kus allkirjastati Otepää-Palanski 
vaheline koostöölepe. Koostööleppe eesmärgiks 
on sätestada pooltele vastastikku huvi pakkuvad 
perspektiivsed koostöövaldkonnad ja vastastikune 
koostöökogemuse vahetamine, sh Ukraina oma-
valitsusele Eesti omavalitsuse kogemuse edastami-
ne reformide läbiviimisel ja koostöö alal Euroopa 
Liiduga. Lepingu allkirjastasid Otepää vallavanem 
Kaido Tamberg ja Palanski omavalitsuse valitsuse 
aseesimees Igor Miklaštšuk (pildil).

Otepää vallavanem Kaido Tamberg ütles, et 
koostöö eesmärgiks on toetada ja aidata Ukrainat 
erinevate reformide läbiviimisel, pakkudes Eesti 
kogemust. „Meile on suur au vastu võtta Ukraina 
delegatsiooni, oleme valmis oma nõu ja jõuga kol-
leege aitama,“ lisas Kaido Tamberg.

Palanski omavalitsuse valitsuse aseesimees Igor 
Miklaštšuk avaldas lootust, et koostöö kujuneb 
mõlemale osapoolele kasulikuks. „Täname 
Otepääd vastuvõtu eest! Oleme kõik pärit ühisest 
riigist, kuid hetkel oleme erinevatel arenguteedel. 
Meie riigist on käimas just need reformid, mis teil 
on juba läbitud,“ soas Igor Miklaštšuk. „Soovime 
rakendada Eesti kogemust oma elu ülesehitami-
sel.“

Külalisi võõrustas Otepää vald, visiiti aitas kor-
raldada ettevõtja Rein Org.

Monika otrokova

Hea Puka elanik! 

12.03.2019. a kell 18.00
toimub Puka Kultuurimajas

Puka rahva koosolek. 

Arutlusele tulevad Pukat puudutavad 
teemad! 

PirEt vahi
Puka alevikuvanem
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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

Avati Otepää Tervisekeskuse uus hoone

28. veebruaril toimu-
nud Otepää Tervise-
keskuse uue hoone 
avamisele oli tulnud 
külalisi nii lähedalt kui 
ka naabervallast ja Rii-
gikogustki. 

Hoone ise avati aga 
tervishoiuasutusele 
omaselt – lindi asemel 
lõigati läbi Otepää Ter-
visekeskuse juhatuse 
liikme Andres Arikese 
kardiogramm. 

Muusikalise tervitu-
se tõid kohale Otepää 
Muusikakooli õpilased 
ja õpetajad.

„Tervisekeskuse 
hoone ehitamine on 
hea näide avaliku raha 
kasutamisest,“ sõnas 
Otepää Tervisekeskuse juhatuse liige Andres Arike. „Iga 
sellesse projekti sissepandud sent tuleb elanikule tagasi. 
Tänu uuele hoonele tõuseb ka tervishoiuteenuste kvali-
teet üldiselt.“

Tervisekeskuse nõukogu esimees Mare Raid tänas 
kõiki nii praeguseid kui ka endisi nõukogu liikmeid ja 
juhatuse liiget tehtud töö eest. „See on meie kõikide 
ühine pingutus, et meil on tänaseks täitunud pikaajaline 
unistus uuest, Otepää linnasüdant tunduvalt kaunimaks 
muutvast tervisekeskuse hoonest,“ lisas Mare Raid. 

Otepää Tervisekeskuse uue hoone ehitustööd algasid 
2018. aasta veebruaris, mil lammutati Otepääl Tartu 
maanteel asuvad apteegi ning vana haigla hooned. Uus 
tervisekeskuse maja ongi ehitatud vanade hoonete 
asemele. 

Uues tervisekeskuse hoones paiknevad I korrusel kaa-
saegsed kabinetid perearstidele (dr. Heiki Annuki ja 
dr. Merle Kallase praksised), II korrusel on perearst dr. 
Gerta Sontaki praksis. Lisaks sellele on uues esmata-
sandi tervisekeskuse hoones ruumid kuuele pereõele, 
ämmaemandale, füsioteraapiale ja koduõdedele ning 
sotsiaalsele nõustamisele. Uues hoone esimesel korrusel 
paikneb registratuur koos laboriga. Otepää Tervisekes-
kuse vanasse hoonesse jäävad tööle hambaraviosakond, 
röntgen ja prillipood, esimesel korrusel alustas tööd õen-
dusabi osakond, teisel korrusel on kavas laiendada hool-
dusosakonda. NB! Sissepääs hambaravi osakonda ja rön-
tgenisse toimub vana hoone peauksest, seoses prillipoe 
kolimisega perearst dr. Sontaki endistesse ruumidesse 
pääseb prillipoodi vana hoone Tartu poolsest uksest.

Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ütles, et 
ettevalmistused tervisekeskuse hoone rajamiseks algasid 
juba mitu aastat tagasi. „Tänan volikogu ja vallavalitsuse 
liikmeid ja eelmist volikogu koosseisu ning vallavalitsust,“ 

ütles Jaanus Barkala. „Tervisekeskuse nõukogu liikmena 
tean väga hästi, mida taoline ettevõtmine tähendab ning 
kui palju selleks on vaja pingutada.“

Otepää vallavanem Kaido Tamberg aga leidis, et on 
suur õnn ja heade juhuste kokkulangemine ning suur 
töö, et Otepääle saadi uus tervisekeskuse hoone. „Soovin 
küll, et vallaelanikel poleks väga tihti sellesse majja asja, 
ent kui vaja on, siis saavad nad vajaliku siit kätte,“ märkis 
Kaido Tamberg. 

SA Otepää Tervisekeskuse projekti „Otepää esmatasan-
di tervisekeskuse kaasajastamine (2014-2020.2.04.16-
0002)“ rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme 
tegevus nr 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi 
tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades 
kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ ja 
Otepää vald, projektile on andnud heakskiidu Rahandus-
ministeerium. Toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist 
on Otepää tervisekeskuse rajamiseks (I etapp) kui Puka 
perearstipunkti väljaehitamiseks (II etapp) taotletud 
kokku 853 600 eurot (690 000 eurot esialgne taotlus+ 
lisataotlus seoses ehitise kallinemise ja Puka teenuskoha 
väljaehitamisega). Otepää valla maksumaksjale läheb ter-
visekeskuse kaasajastamine maksma kokku ligi 500 000 
eurot. Projekti kogumaksumus on 1 353 165 eurot. Tervi-
sekeskuse ehitas Energia ja Ehitus OÜ. 

Monika otrokova

Eesti Külaliikumine Kodukant kutsus inimesi nädalava-
hetusel maale – külades üle Eesti toimus hulk põnevad 
sündmusi Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva tähistamiseks. 
Kus heisati üheskoos lipp, kus korraldati pidulik õhtu-
söök, kus toimus Eesti- teemaline viktoriin, kus käidi 
matkal ... toredat toimetamist kogu perele. 

Meie, nõunikad, veetsime 24. veebruari mõnusa 
pärastlõuna Pärdu talus. See oli see talu, kus juba esimese 
Eesti ajal kogunesid ümberkaudsed taluperenaised 
kokku, et üksteise kogemustest õppida. Uhket lustisõitu 
tegid Pärdu talu hobused, lõkkel sai küpsetada nii vahu-
kommi kui leiba ja maitsta head-paremat, mida kodust 
kaasa võeti. Imeliselt maitsev oli lõkkel soojendatud mah-
lajook. Nii kaua kui jaksasid hobused, jaksasid ka kõige 
pisemad sõidunautijad. 

Vahvat päeva jääb meenutama ühispilt Nõuni küla 
Tüki talu sama vana lipuga, kui sünnipäevalapsel aastaid. 

Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva tähistati ka 
kutsega – Tule maale!

Oli hästi armas ja tore olemine!
Marika viks

Laupäeval, 06.04 kell 11.00 

toimub Otepää AMS 

üldkoosolek. 

Jakob Hurda 5

Kavas:

1. 2018. a tegevuse aruanne
2. 2018. a tulude kulude eelarve täitmine
3. revidendi aruanne
4. 2019. a tulude kulude eelarve
5. 2019. a ürituste plaan
6. uute liikmete vastuvõtmine
7. jooksvad küsimused, sõnavõtud ja 
ettepanekud.

Otepää Tervisekeskuse avamisel lõigati läbi 
tervisekeskuse juhatuse liikme Andres Arikese 
kardiogramm. Vasakult: Otepää Tervisekeskuse 
nõukogu esimees Mare Raid, Riigikogu liige 
Marika Tuus-Laul, Haigekassa juhatuse liige 
Maivi Parv ja Otepää vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala. 

1. märtsil avati Kääriku Spordikeskuse uus 
pallimängude hall. Kui 2012. aastal SA 
Tehvandi Spordikeskuse ja Tartu Ülikooli 
vahel viiekümne aastane kasutusvaldus-
leping sõlmiti ning investeerimiskavasid 
koostama hakati, oli kõigile osapooltele 
selge, et üks saavutusspordile suunatud 
spordikeskus ilma spordihallita eksistee-
rida ei saa.

Fotod: tarMo haUd

Avati Kääriku 
Spordikeskuse 
pallihall

Arula küla 
600. aastapäevale 

pühendatud kontsert 
1. mail

2019. aastal möödub Otepää vallas asuva 
Arula küla esmamainimisest 600 aastat. 

Kauni ning väärika küla juubelipidustus-
te raames toimub Otepää Kultuurimajas 
1. mail legendaarse Tõnis Mägi kontsert. 

Esitusele tulevad Tõnis Mägi vanemad 
ja uuemad laulud, mis saavad Riivo Jõgi 
juhatatud kvinteti toel omale kevadiselt 
värske kõla.

Ticketeris piletite ostukeskkond: https://
www.ticketer.ee/tonis-magi-ja-riivo-jo-
gi-kvintett 

Kohapeal on pileti hind 15 eurot.

Otepää Gümnaasium 
võtab tööle

majahoidja.

Huvilistel võtta hiljemalt 
21. märtsil 2019 ühendust 

majandusjuhataja Kalev Aigroga,
kalev@nuustaku.edu.ee 

või tel. 514 1592).
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

Otepää Kultuurikeskused pikendab Otepää valla 
Riimkroonika kirjutamise konkursi kuni 8. märtsini! 

 Konkursi eesmärgiks innustada inimesi rohkem 
ennast väljendama 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 ole-
ma ümbritseva elu-olu kajastus, kirjutaja jaoks olulised 
teemad, nende positiivsed ja negatiivsed küljed. Iga 
autor võib esitada ühe või mitu luuletuse. Konkurssil 
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 konkursile edasta-
da kuni 8. 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. Kultuurikeskused Loomejuht Merilin Kirbits

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!

  9. märtsil kell 12.00 Valgamaa eakate laulupäev 

10. märtsil kell 11.00-15.00 Poolvääriskividest ehete ning 
kunstlilledest peaehete meisterdamise töötoad. 
Juhendajad Reet Kuuskmäe (Hõbe Reet - poolvääriski-
videst ehted) ja Merilin Kirbits (kunstlilledest peaehted). 
Kahe töötoa hind kokku on 15 eurot, mis sisaldab töö 
materjali, välja arvatud poolvääriskivid, mida saab 
osta koha pealt (max 5 eurot tk), soovi korral võib võtta 
ka enda omad kaasa. Hind sisaldab ka kohvipausi! 
Registreeri ennast kultuurikeskused@otepaa.ee või 
+3725284902 Merilin ( kohtade arv piiratud)

15. märtsil kell 19.00 Vaikse muusika õhtu koos Viivi ja Karl 
Ilvesega ning Otepää valla riimkroonika võistlusel osa-
lenud parimate tööde tunnustamine ning ettelugemine 
/ Tasuta / Avatud kohvik!

16. märtsil kell 19.00 MEELELAHUTUSLIK MÄLUMÄNG / 
Laudkondande vaheline mälumäng, kuhu kuulub 6-8 
inimest / Ühe inimese sissepääsu hind 6 eurot / laual 
suupisted ning parimale laudkonnale motivatsiooni-
pakett / Avatud kohvik / Eelregistreeri oma laudkond 
aadressil kultuurikeskused@otepaa.ee või helista 
+37256626481 Merle 

22. märtsil kell 19.00 Teatripäev koos LendTeatri lavastusega 
„Pasjanss ehk alatu kättemaks“ Täispilet 7 eurot, soo-
dus 5 eurot /  Peale etendust vestlus näitlejatega 

23. märtsil kell 12.00-16.00 Pärimuspäev / Päeva juhivad 
Lahedad Mutid Lahedalt/ Haapsalu salli mustritega ja 
heegeldatud kleitide ning päevavarjude demonstrat-
sioon (Ülenurme Käsitöö ja Rahvuskultuuri Selts 
„Nurmenukk“) / Otepää valla käsitöölaste tööde näitus 
/ Töötuba: rahvuslikud mustrid tassile (Eve Mahhov) / 
Kontsert / Tantsutuba / Loeng / Kohvi / Puder / Tasuta

23. märtsil kell 20.00 Tantsuõhtu koos ansambliga 
Oravapoisid / Pilet 5 eurot / Laudade broneerimine 
+37256626481 Merle

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

  8. märtsil kell 18.00 Vaiko Eplik / Pilet 5 eurot 

16. märtsil kell 13.00 Otepää valla laululaste kontsert, millest 
võtab osa üle kahekümne Otepää valla laululapse vanus-
es 3-19 ning lauljaid saadab elav bänd! 

           Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

  8. märtsil kell 20.00 Naistepäevapidu koos ansambliga 
Tulivesi / Oodata on ka üllatusi / Avatud kohvik KAIRI 
Tordid / Pilet 5 eurot / Info ja laudade broneerimine 
568220022 Raili

         Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 
Marika

10. märtsil kell 11.00 NÕUNI VISTEL-VASTEL 
VASTLAPÄEV. 

22. märtsil kell 19.00 Pärimuspesa kontsert ansambel 
PUULUUP

30. märtsil kell 12.00 Selgeltnägija Mart ja teised 
Eesti parimad selgeltnägijad on valmis sinuga 
kohtuma! Pilet 10 eurot, Perepilet 15 eurot / 
Lisainfo 58351915
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Midagi uut ja teistsugust, mõeldes noortele
Lastejooga ring Pukas toimub juba kolmandat 
aastat. Seda on toetatud huvihariduse ja huvi-
ringide rahastusest, viimased kaks kuud olen 
ringi juhendanud vabatahtlikuna ehk tasuta. 
Mis me siis lastejoogas teeme ja mis ring see nii-
sugune on?

Lastejoogas tegeleme oma keha ja sisemaail-
maga, olulised on hingamine, füüsilised harju-
tused ja kohalolu. Jooga on hea nii kehale kui 
ka meelele – see aitab rahuneda ja vähenda-
da stressi, tõstab tuju ja annab energiat. Ring 
on populaarne ning lapsed käivad ilusti kohal, 
puududes vaid siis, kui on tõsiselt haiged. Nad 
on kohusetundlikud ja hoolsad. Kolme aastaga 
oleme väga kokku kasvanud justkui üks suur 
pere. Kõik on sõbralikud, austame üksteist ja 
arvestame üksteisega.

Lastejooga algab häälestamisega, seejärel 
läheme harjutuste juurde ja kindlasti mängime 
ka mõne toreda mängu, kasutades joogaasen-
deid. Lõpetame rahulikuma osaga. Ringis osa-
levad nii poisid kui ka tüdrukud. Poisid võtsid 
vahepeal puhkuse, ent nüüd on nad tagasi.

Lisaks joogale juhendan Pukas laste tant-
suringi, kus käivad 5–14-aastased tüdrukud. 
Oodatud on muidugi ka poisid. Kuna laste 
vanus on väga erinev, unistame sellest, et ühel 
päeval nädalas saaksid harjutada nooremad 
tantsuhuvilised ja teisel päeval vanemad lapsed. 
Praegu üritame hakkama saada ühe korraga 
nädalas, mil tantsime kolmes raskusastmes 
tantse. Aga soovida ja unistada tuleb, siis unis-
tused ka täituvad. Meie tantsurühma nimi ongi 
Dream – paljud lapsed unistavad tantsimisest ja 
nende vanemad on rahul, et lastel on võimalik 
käia kodu lähedal huviringides.

Meil on hea koostöö nii Puka kooli kui ka 
kultuurimajaga. Usun, et oleme edendanud 
kohalikku kultuurielu, esinedes oma tantsudega 
mitmesugustel üritustel, näiteks esimese adven-
diküünla süütamine, isadepäev jne. Samuti 
on meil olnud võimalus esineda koolipidu-

del. Oleme saanud kiidusõnu, et meie tantsud 
lähevad järjest huvitavamaks ja me areneme. 
Juhendajana on seda südantsoojendav kuulda. 
Samuti teeb hingele pai, kui tantse saalist jäl-
ginud lapsed tulevad minu juurde küsimuse-
ga: “Kas meie võime ka tantsutrenni tulla?” 
Muidugi on kõik lapsed oodatud.

Mäletan meie esimesi esinemisi, kui lapsed 
olid närvis, sest neil oli veel väike laval esinemi-
se kogemus. Üritasin neid toetada hea sõnaga 
ja olen alati olnud nende esinemistega rahul, 
sest nad on andnud endast parima .Nüüd võin 
julgelt öelda, et tänu esinemisvõimalustele on 
nad muutunud julgemaks ning tunnevad end 
laval juba vabalt. Suurtele lavadele me veel ei 
püüdle, aga küll tuleb ka see aeg.

Ka tantsuringis on üks minu eesmärke olnud 
laste loovuse arendamine. Annan võimaluse 
neil ise valida muusika ja luua tantse. Loovus 
ja ise mõtlemine on minu arvates elus olulised 
oskused lisaks akadeemilistele teadmistele.

Enamiku lastega, kes neis kahes ringis käivad, 
on minu ühine teekond alanud juba lasteaias. 
Lastejooga leidsingi enda jaoks just tänu tööle 
liikumisõpetajana Puka lasteaias. Soovin lastele 
pakkuda huvitavaid tegevusi ning kuna minu 
suur hobi ja huvi on ka pidev enesetäiendami-
ne ja -koolitamine, siis jõudsingi lastejoogani. 
Sageli on lasteaias nii, et laste silmad lähevad 
põlema, kui nad näevad, et mul on liikumistun-
di kaasa võetud enda joonistatud joogakaardid. 
Vahel nad lausa küsivad, kas kaardid on mul 
täna kaasas ja kas täna joogat teeme. Lisaks 
kaartidele olen saanud valmis raamatu “Vikto-
ria ja Alex-Sander seiklevad unenäomaailmas”. 
See sisaldab toredaid lugusid koos harjutustega.

Töö lastega on lihtsalt suurepärane. Nad õpeta-
vad mind iga päev, nende positiivsus motiveerib 
ja nendega koos tegutseda on puhas rõõm.

Ewe-Ly oja

Eesti sünnipäeval olid keskmes hunt ja kinnas 

Kodumaa sünnipäeva tähistami-
ne oli sel aastal nii Võrukaelas kui 
Pähklikeses vähem ametlik kui 
näiteks juubeliaastal. Nii toimus 
esimeste pidu rahvuslooma ees-
tvedamisel õues ning teistel valiti 
kinnas presidendiks. 

Võrukaelas juhtis pidu hunt. Tänu 
uudishimulikule metsaelaniku-
le said lapsed kinnistada teadmisi 
hümnist, lipust, kodulinnast, rahva-
riietest. 

Kui rongkäik võsavillemi eestve-
damisel kirikumõisast tagasi las-
teaia juurde liikus, märgati parklas 
hiilivat jänest. Hundil oli oma ins-
tinktide allasurumisega tükk tegu, 
kuid ta sai hakkama. 

Ehmatuse osaliseks saanud 
pikk-kõrv pakkus leiba ja kama 
ning rääkis, mida metsas nende 
toitude kohta kuulnud oli. Näiteks 
teadis haavikuemand, et leivapätsi 
ei tohi kunagi selili lauale panna, sest siis tuleb 
tüli majja. Leivaõnne hoidmiseks tuleb meeles 
pidada, et kunagi ei tohi lõigata sooja leiba ega 
toidukorra ajal esimest suutäit võtta leivast. 

Pähklikeses oli kõigil hea meel näha, et hunt 
on aastaga targemaks saanud – sabaga ta enam 
kala ei püüa. Selle asemel proovis ta meie silme 
ees järvest kalu kätte saada käpaga. Püüdis, mis 
ta püüdis, kalade kättesaamise asemel juhtus 
hoopis nii, et kriimsilma kinnas kadus veteval-

da. Tark käevari hakkas kohe oma elu elama 
ja rääkis vee-elanikele Eesti riigist. Kalake-
sed polnud nii tarka isendit varem kohanud ja 
valisid ta üksmeelselt presidendiks. Pidu jätkus 
teemakohaste lauludega ning lõpetuseks jagas 
lahke president kõigile kommi.

Piduline hunt puhkab veidi ja on õigepea jälle 
meiega. Kodustada meie rahvuslooma pole 

mõtet, aga lühiajalised talt-
sutamised on kindlustanud ja 
kindlustavad meile mitmeidki 
õnnestunud üritusi. 

otepää lasteaia õppealajuhataja 
MErikE kasE

Esinevad Lepatriinud.
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Otepääl toimus IBU 
karikasarja etapp

O  T  E  P  Ä  Ä

Hea noor tööotsija vanuses 16-26*!

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub 
TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu 

kohta ning julgust teha häid valikuid. 
Koolituse (kokku 123 tundi) osad on:
    1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
    2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
    3. Tööõigus (16 tundi)
    4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal (16 tundi)
    5. Arvuti tööotsingul (8 tundi)  
    6. Tööklubi (30 tundi)
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, 
samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada 
tasuta nõustamist (psühholoogiline,  karjääri-, sõltuvus- 
ja võlanõustamine).
 Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud 
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine. 
 Infotund toimub 26.03.2019 kell 13:00. Vajalik 
etteregistreerimine.
Kontakt  51 187 93  või margit.tago@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse 
Liidu ruumides. Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Otepää vald

   *oodatud on noored, kes hetkel ei õpi 
ega ei tööta 

30. MÄRTS KL 17 UGALA TEATRIS VILJANDIS

Lavastaja Tanel Jonas (Vanemuine)
Osades Aarne Soro, Luule Komissarov, Triinu Meriste,

Tanel Ingi, Martin Mill, Marika Palm, Kata-Riina Luide ja Vilma Luik
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

KEN LUDWIG

VERINE KRIMIKOMÖÖDIA

KEKENNN LULULUDWDWIGIGIG

VEVEVERIRIRINENENE KKKRIRIRIMMIMIKOKOKOMÖÖMÖMÖÖDÖDÖDÖDIAIAIAIA

Otepääl toimunud IBU karikasarja hooaja eelviimasel etapil võisteldi ka super-
sprindis. Uudse võistlusformaadi võitjateks tulid sakslanna Anna Weidel ja norralane 
Endre Stroemsheim. Eestlastest sai parima tulemuse Johanna Talihärm, kes saavutas 
neljanda koha. Regina Oja lõpetas 26. kohal. Ainsa eestlasena pääses meeste finaal-
sõitu Roland Lessing, kes lõpetas kokkuvõttes 29. kohaga.

Teisel päeval naiste 7,5 kilomeetri sprindidistantsil eksis Regina Oja lamades-
tiirus kahel korral ning läbis püstitiiru puhaste paberitega ja sai kokkuvõttes 16. 
koha, kaotades võitjale 53,9 sekundiga. Mõlemad tiirud puhtalt läbinud Meril 
Beilmann lõpetas 26. kohaga. Meeste 10 kilomeetri sprindis näitas eestlastest 
parimat minekut Kauri Kõiv. Tiirudes puhtalt lasknud 35-aastane eestlane 
lõpetas kõrgel 9. positsioonil, kaotust liidrile +52,6. Püstitiirus korra eksinud 
Rene Zahkna oli 14. ja Roland Lessing 29.

ot
Foto: Liis nEMvaLts

5.-6. märtsil toimusid Tehvadi 
Spordikeskuses rahvusvaheli-
sed eriolümpia talimängud. 

5. märtsil oli Otepää vallama-
ja eest traditsiooniline tõrviku-
jooks Erioümpia sportlaste ja 
PPA osavõtul. 

Osalejaid tervitasid Otepää 
vallavalitsuse liige Valdur Sepp 
ning Politsei ja Piirivalve esin-
daja Indrek Koemets. Seekord 
osales lisaks Eesti politseinikele 
politseinikud Lätist ja Ukrai-
nast. 

Korraldas Eriolümpia Eesti 
Ühendus. 

Otepää Golfikeskuse noor ja professionaalne kol-
lektiiv otsib appi nii golfiradade opereerimiseks kui 
ka aprilli algul avatavasse uude restorani Privileeg, 
lisatöötajaid.

Kui eelistad aktiivset eluviisi, oled vastutustundlik, 
oskad keeli ja oled super oma ametis, siis kandideeri 
meile!

Pakutavad ametikohad:

* Mehaanik-hooldustöötajale
* Haljastaja-hooldustöötajale
* Administraatorile
* Restoraniteenindajale
* Turvamehele-marssalile

Elulookirjeldus või CV ja lühike kirjake, miks just Sina 
meile sobid, palume saata e-posti teel: info@ote-
paagolf.com. Kõik küsimused on samuti teretulnud 
e-postile. Lisainfo: www.otepaagolf.com
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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

Siiras kaastunne Tiinale ja 
Janikale ämma ja vanaema 

TIIU KILK

kaotuse puhul.

Niina

Südamlik kaastunne Jaanikale ja 
Tiinale kalli

TIIU KILK`i
 

lahkumise puhul.

Mälestab Eha

Südamlik kaastunne sulle Elvi 
kalli abikaasa 

HANNO 

surma puhul.

AMS kangakudujad.

Südamlik kaastunne heale 
sõbrale ja endisele kolleegile 

Evely Kangrole  perega
armsa tütre 

KÄTI 
kaotuse puhul.

Elvi,  Maie, Mari, Ester, Aire, 
Maire, Merike, Leana ja Leili.

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

Uus Otepää Golfiklubi restoran 
Privileeg otsib enda rahvusvahe-
lisse meeskonda kokkasid, teenin-
dajaid ja koristajaid. Huvi korral 
palun saata CV e-mailile manager@
privileeg.com.

Puhastame teie maad ja metsad 
võsast. 53314966

TEOSTAME MAALRITÖID, Lisain-
fo:maalrimehed.ee; 5668 5999

Puude hooldus, ka õunapuud, 
ohtlike puude lõikus ilma tõstuki-
ta, hekkide pügamine. 53412872

Amendero OÜ valmistab salv-
kaeve aastaringselt, rajab kana-
li- ja veetrasse, paigaldab sep-
tikuid. Tel 56202420. kaevud@
amendero.eu

 Südamlik kaastunne sulle Elvi 
kalli abikaasa 

HANNO 

surma puhul. 

AMS ja juhatus.

Mälestame sõbralikku 
naabrimemme 

TIIU`t

Sügav kaastunne lähedastele.

Tiiu ja Ilse peredega.

Siiras kaastunne Annikale 
perega kalli

AITA RAIGI

kaotuse puhul.

Naabrid

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

Südamlik kaastunne Hillarile, 
Gunnarile ja Markole peredega 

kalli isa ja vanaisa

HANNO ROOSE
kaotuse puhul.

Ainar, Margus, Meelis, Juss,
Aivar, Aarne, Peep.

VELLO KÕIV 
28.06.1938 - 18.02.2019

REIN RAIDE 
27.04.1940 - 19.02.2019

HANNO ROOSE 
05.03.1935 - 02.03.2019

TIIU KILK 
12.02.1937 - 18.02.2019

Mälestame rõõmsameelset 
ja sõbralikku kolleegi

TIIU KILK`i

Endised töökaaslased 
Koidula, Maie, Mai, Silvia, Terje, 

Ivi, Ain, Ülo, Helle, Mati.

Südamlik kaastunne Tiinale, 
Valdekule, Triinule ja Mardile 

armsa ema, ämma ja vanaema

ANNA LUHAÄÄRE 
surma puhul.

Tiie ja Ants

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

TIIU KILK

Südamlik kaastunne Janikale ja 
Tiinale.

Olev, Siiri

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu...

Teatame kurbusega, et on
 lahkunud meie kallis abikaasa 

ja isa

VELLO KÕIV
28.06.1938 - 18.02.2019

Lesk, poeg ja tütar peredega

Sügav kaastunne Teile Uudo, 
Eve-Ly ja Kaido kalli tütre ja õe

KÄTI

surma puhul.

Kuno perega, Endel ja Külli

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.

Sa olid nagu päikene
ja paistsid südame ―
ja kadusid kui päikene

öö musta hõlma unele.

Meie südamlik kaastunne Eve Ly 
ja Udo kalli tütre

KÄTI
kaotuse puhul.

Riina, Elve, Tiina, Maila, Marika, 
Tiina, Anu, Õnne, Leida, Lea, 

Marju, Kaie ja Tiiu.

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus.

(J.Tätte)
Sügav kaastunne Eve Lyle,

Udole, Kaidole perega,
Akselile ja Margusele 

kalli tütre, õe, ema, abikaasa

KÄTI
kaotuse puhul.

Ilve, Maaja, Virve ja Elmo,
Tiiu ja  Ants laste peredega.

Üks eluvärav igaveseks sulgus,
ees rahu, vaikus, uni pikk

ning tähesäras igavik.

Südamlik kaastunne Tiinale 
ja Jaanikale kalli

TIIU KILGI
surma puhul.

Otepää Kaubakeskusest, Konsu-
mist, E-ehitusest töökaaslasd 

ja Maarika.

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

Mälestan head sõpra

HANNO ROOSET

Kaastunne Elvile ja poegadele 
perega.

Herbert

Valus on mõelda, 
et Sind enam ei ole... 

Mälestame Sind kurbusega, 
kallis klassiõde 

KÄTI KANGRO-HALLIK 

Sügav kaastunne lähedastele. 

Klassikaaslased Otepää 
Gümnaasiumist

Sulle anti nüüd uni pikk,
tähdede sära ja igavik.

Südamlik kaastunne Elvile laste 
peredega kalli

HANNO ROOSE

kaotuse puhul.

Avo, Silvia, marju peredega.

Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.

Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge sinust jäi...

Mälestame sõbralikku ja 
abivalmis naabrimeest 

HANNO ROOSE`t
Südamlik kaastunne Elvile ning 

Hillari ja Kunnari peredele.

Perekonnad Ventsel, Rebane, 
Peetsman ja Kongot ning Aksel, 

Eha ja Ellen.

Südamlik kaastunne Tiinale, 
Vladilenile, Triinule ja Mardile 
kalli ema, ämma ja vanaema

ANNA LUHAÄÄRE
kaotuse puhul.

Helle ja Urmas

Südamlik kaastunne Annika`le
kalli ema

AITA RAIG`i

kaotuse puhul.

Sõbrad võrkpallist

Südamlik kaastunne 
Elvi Roosele  armsa abikaasa 

HANNO
 surma puhul.

Maie, Mari, Ester, Evely,  Aire, 
Maire ja Leili.

Südamlik kaastunne Eve-Lyle 
perega kalli 

TüTRE 

kaotuse puhul.

Maaja, Liis, Milvi, Pille

Tänumeeles mälestame isa, 
vanaisa ja vanavanaisa 

VALTER PETTAIG

115. sünniaastal.

Kalju lapsed ja lapselapsed

Südamlik kaastunne abikaasa 
Elvile ja lastele peredega  kalli 

HANNO ROOSE
lahkumise puhul.

Mare, Malle, Ene, Viive, Virve, 
Mati ja Olev peredega.

Meie kaastunne Eve-Ly ja Udo 
perele armsa

KÄTI

kaotuse puhul.

Majarahvas Kopli 1A

Südamlik kaastunne Toomasele
kalli 

EMA

kaotuse puhul.

Otepää Ehitusgrupp OÜ

Südamlik kaastunne Hillarile 
kalli isa

HANNO ROOSE
surma puhul.

Töökaaslased Otepää 
teepiirkonnast.

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

Puksiirabi, käivitusabi Otepää 
piirkonnas.  Tel. 5255545

Otepäält leitud võtmekimp, kät-
te saab turismiinfokeskusest. 
Tel. 766 1200

Teostan elektritöid. Tel 5353 
6160
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KEVADKUU 
SOODUSTUSED
Oled alati oodatud  • Otepää Südameapteek, Lipuväljak 11 
Avatud E-R 8-18, L 9-15

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

VITAMIIN D3 PRO EXPERT 
4000 IU KAPSLID
Pakendis 90 kapslit.

Pakkumised kehtivad märtsis või kuni kaupa jätkub.

MAGNE B6 FAST
Magneesium vitamiin 
B6 ja foolhappega 
aitab  vähendada 
väsimust  ning kurnatust.  
Pakendis 20 pakikest.

EXCILOR TRANSACTIVE 
KÜÜNEPLIIATS SEENNAKKUSTE 
RAVIKS 400 KASUTUSKORDA
Aitab vabaneda küüneseenest. Jätkub 
ligikaudu 400-ks pealekandmise korraks.

-20%

-20%

4000 IU KAPSLID
Pakendis 90 kapslit.

-25%

-20%

DICLAC 5% GEEL 50MG/G*
Valu paikne leevendamine pehmete kudede 
valulike ja põletikuliste seisundite korral 
täiskasvanutel ja üle14-aastastel noorukitel.
Tuubis 100 g.

Rebase talu puukool

pakub:
* kevadine viljapuulõikus
* istikute ettetellimine

Info: 5286605 Ahti Tiirmaa

www.rebasetalu.net

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets Oü


