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Otepää ja Vihti pidasid pidu

20.märtsil kell 23.58 algas kevad. Kevadpea-
linna olid tervitama tulnud ka teiste pealinna-
de esindused: kohal oli suvepealinn Pärnu, 
sügispealinn Narva, pärispealinna Tallinna, 
veinipealina Põltsamaa, õllepealinna Saku 
ja külmapealina Jõgeva esindused. 

Türilasi tervitasid Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido 
Tamberg. Vallavanem Kaido Tamberg andis 
valitsemissaua üle Tallinna abilinnapeale Ai-
var Riisalule, kes selle siis kevade saabudes 
kevadpealinlastele üle andis. 

Kevadpealinna külalisi tervitasid Türi val-
lavolikogu esimees Andrus Eensoo ja Türi 
vallavanem Pipi-Liis Siemann. 

Monika otrokova
Foto: türi vallavalitsus

Talvepealinn Otepää 
andis valitsemissaua 
üle TürileTänavu märtsis möödub 30 

aastat Soome Vihti valla ja 
toonase Palupera ja Otepää 
valla vahelisest sõprusside-
mete sõlmimisest.

11. märtsil olid seda sündmust 
Otepääl tähistamas Soome suursaadik 
Eestis Timo Kantola ja delegatsioon 
Vihti vallast. Otepää ja Vihti valla 
juhid uuendasid sõpruslepingut.

Külalisi tervitasid Otepää vallamajas 
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg. 

Lisaks Soome suursaadikule Timo 
Kantolale osalesid visiidil veel saadiku 
abikaasa Irma Kantola ja saatkonna 
pressinõunik Hannele Valkeeniemi. 
Vihti vallast olid külla tulnud valla-
vanem Erkki Eerola, vallavolikogu 
esimene aseesimees Erkki Aronen, 
vallavolikogu liige Pasi Saario ja kul-
tuurijuht Tommi Muhli.

Külalised tutvusid UPM-Kymmene 
Otepää AS-ga, külastasid Tehvandi 
Spordikeskust, Otepää Gümnaasiu-
mi, AS-i Sanwood, Sangaste lossi ja 
Vidrike külamaja.

Õhtul toimus Otepää Kultuurima-
jas südamlik sõprusõhtu, kus esines 
loominguline kollektiiv „Malk“ Lembi 
Oja juhendamisel. Otepää ja Vihti 
valla juhid uuendasid sõpruslepingut. 
Suursaadik Timo Kantola, kes eelmi-
sel päeval võttis Käärikul osa Kekkose 
suusaraja sõidust, märkis, et Eesti ja 
Soome vahel on alati olnud erilised 
suhted. „Hea meel on näha, et need 
suhted on nii pikka aega kestnud ja on 
inimesi, kes sõprussidemeid hoiavad ja 
viivad edasi,“ lisas Timo Kantola.

Vihti vallavanem Erkki Eerola 
mainis, et ta on vaid veidi vanem, kui 
30-ne aastane sõprus, kuid on kuulnud 
oma kodus sellest nii mõndagi. „Meil 
on olnud õige mitmeid Euroopa Liidu 
projekte, mida oleme koos teinud, 
loodan, et saame head koostööd ka 
edasi teha,“ ütles Erkki Eerola. „Mul 
on väga hea meel siin viibida.“ 

Otepää vallavanem Kaido Tamberg 
lisas, et on juba oma Vihti kolleegi-
ga jõudnud ka edasise koostöö osas 
vestelda. „Leppisime Erkki Eerolaga 
kokku, et korraldame lähiajal Skype 
koosoleku, kus saame juba täpsemalt 
vestelda, mida edasi teha,“ ütles Kaido 
Tamberg.

Otepää vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala tänas suursaadikut ja 
Vihti külalisi küllatuleku eest. „Kol-
mkümmend aastat tagasi, kui see 
sõprus loodi, nõudis see tegelikult 
julgust nii meilt, kui ka Soome poole 
pealt. Mul on hea meel, et see julgus 
tookord ikka olemas oli. Tänu sellele 
saime näha vaba ja demokraatlikku 
maailma,“ lisas Jaanus Barkala.

Kontserdil astusid üles nii soome 
külalised, kui ka Otepää rahvas, kes 
meenutasid sõprussuhete algusaas-
taid: tollal Palupera kolhoosi eesotsas 

olnud ja suhted algatanud Vambola 
Sipelgas, toonased Vihti valla töötajad 
Päivi Veikkolainen ja Annika Valovir-
ta (Ahola) ning Otepää poolt suhteid 
edendanud Valdur Sepp. Näidati säili-
nud videofilmi Soome sõpradega koh-
tumisest 30 aastat tagasi. Videoope-
raator oli siis Ain Kruusmaa, kes fil-
milõigud aastate jooksul säilitas. 

Kontserdi korraldasid Otepää Kul-
tuurikeskused, külaliste visiidi Otepää 
vallavalitsus. Otepää ja Palupera olid 
üks esimesi omavalitsusi taasiseseis-
vunud Eestis, kes sõlmisid sõprusside-
med välismaa omavalitsusega.

Vihti vallaga olid koostöö algatajad 
esialgselt Valve Valolahti Vihti vallast 
ja Vambola Sipelgas Hellenurme kol-
hoosist. 1989. aasta märtsis kirjutasid 
toonased Otepää linna ja Palupera 
valla juhid alla koostöölepingule Vihti 
vallaga. Koostöö on olnud mõlemale 
poolele viljakas – toimunud on kul-

tuurikollektiivide vahetus, sõlmitud 
on tihedad suhted Vihti ja Otepää 
luteri kirikute koguduste vahel. Vihti 
kogudus annetas Otepää kirikukogu-
duse raha kirikukella taastamiseks. 
Samuti on Vihti vald saatnud Otepääle 
humanitaarabi, toetatud on Talvekiri-
ku ülesehitust ning palju muid objekte. 

Vihti valla inimesi tunnevad paljud 
otepäälased ning paljudel neist on oma 
isiklikud suhted Vihtis elavate perede-
ga. Siiamaani tegutseb humanitaarabi 
punkt Kinnaspunkt. Südamlikud ja 
soojad suhted on Otepää ja Vihti har-
rastusteatrite vahel. 2016. aastal külas-
tas Vihti teater seoses Otepää 900. 
juubeliga ka Otepääd – siinsed teat-
risõbrad said nautida vabaõhuetendust 
„Viimase hetke reis Tallinna". Koos on 
läbi viidud mitmeid EU projekte. 

Monika otrokova 
Fotod: valju aloel 

ja Monika otrokova.

Vihti vallavanem Erkki Eerola 
(vasakul) ja Otepää vallavanem 
Kaido Tamberg allkirjastasid 
uue sõpruslepingu.

Kaugeid aegu meenutavad Vambola Sipelgas, 
Päivi Veikkolainen ja Annika Valovirta (Ahola). 
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Otepää vallas mälestati märtsi-
küüditamise ohvreid
25. märtsil oli märtsiküüditamise 70. aastapäev. 
Märtsiküüditamine oli Eestis 1949. aastal 25. 
märtsist kuni 29. märtsi õhtuni Nõukogude Liidu 
võimude korraldatud elanike massiline vägivald-
ne ümberasustamine Eestist Venemaale Siberisse. 
Eestist saadeti Siberisse üle 20 000 inimese.

Otepääl mälestati küüditamise ohvreid 25. 
märtsil Keeni raudteejaamas, kus mälestuskivile 
asetati pärjad ja lilled ning süüdati küünlad.

Memento Valgamaa ühenduse esimees Enno 
Kase andis ülevaate märtsiküüditamise ajaloost 
„Eesti ohvitserina ütlen, et küüditamist ei tohi 
meie ajaloost kunagi kustutada. Seda on püütud 
läbi aegade küll teha, kuid rahva mälus püsib see 
väga kindal kohal,“ ütles Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala. „Need olid rasked ajad 
ja me peame neid mäletama, et samasugust aega 
enam ei korduks.“

Otepää Linnaraamatukogus toimus aga mäles-
tusüritus "70 aastat märtsiküüditamisest Otepääl". 
Avati raamatunäitus, oma mälestusi jagasid õed 
Ene Kollak ja Maaja Jüris, kes lastena Siberisse 
küüditati. 

Wikipedia andmetel startis 1949. aastal Keeni 
jaamast 59 vagunit 1045 inimesega. Pukast läks 51 

vagunit 960 inimesega. Erinevatel andmetel küüdi-
tati Valgamaalt vähemalt 2080 inimest. Märtsiküü-
ditamine oli osa operatsioonist Priboi. Noorim 
küüditatu oli teadaolevalt kolmepäevane Anne 
Ojaäär Hiiumaalt, vanim 95-aastane Maria Räägel 
Abja vallast. Esimene ešelon läks sihtkohta teele 
Tapa raudteejaamast 992 inimesega 26. märtsil 
1949 kell 12.32, viimane Võru raudteejaamast 1064 
inimesega 29. märtsil kell 21.10. 

Monika otrokova

Otepää Vallavolikogu istungil

21.03.2019
n	 Kinnitati vallateede 2019. aasta esialgne remondikava.
n	 Algatati Otepää valla üldplaneeringut muutev Otepää 

vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste 

detailplaneering.
n	 Nõustuti UPM-Kymmene Otepää AS-i keskkonna-

kompleksloa nr L.KKL.VA-34605 muutmisega.
n	 Otsustati osaleda liikmena Eesti Linnade ja Valdade 

Liidus. Nimetati Otepää valla esindajateks Eesti Linnade ja 

Valdade Liidu üldkoosolekul: 2.1 Jaanus Barkala (asendaja 

Jaanus Raidal); 2.2 Kaido Tamberg (asendaja Kajar Lepik). 

Nimetati Otepää valla esindajaks Eesti Linnade ja Valdade 

Liidu volikogus: 3.1 Jaanus Barkala (asendaja Kaido Tamberg).
n	 Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange 

„Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 2019/2020 

õppeaasta koolitoiduteenus“.
n	 Täiendati Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a 

otsust nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistus-

kohtade koosseisu kehtestamine“ lisa punktiga 5.9 järgmiselt: 

lisati isikliku abistaja töökoht. 
n	 Otsustati anda vallavanemale 2019. aasta puhkus järgmi-

selt: 01.04-14.04.2019; 06.05.-19.05.2019; 22.07-29.07.2019.
n	 Otsustati maksta vallavanemale Kaido Tambergile ajava-

hemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku sõiduauto 

ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasuta-

mise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, 

kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Otsustati maksta volikogu esimehele Jaanus Barkalale 

ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku sõi-

duauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto 

kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 

eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus Raida-

lile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku 

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduau-

to kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 

eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Otsustati arvata Raivo Nurmetu eelarve- ja majandusko-

misjoni koosseisust välja.
n	 Kehtestati Puka Kunstikooli põhimäärus.

Otepää Vallavalitsuse istungil

05.03.2019
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kopli tn 6a 

katastriüksuse (katastritunnus 55601:004:0006) jagamisel moo-

dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed.
n	 Määrati Ädu külas asuva Salu katastriüksuse (katastri-

tunnus 72401:001:0830) jagamisel moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n	 Anti Reet Kinksile ehitusluba Sihva külas Allika kinnis-

tul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Reet Kinksile ehitusluba Sihva külas Allika kinnis-

tul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskusele ehituslu-

ba Nüpli külas Rongamäe, Tehvandi ja Tehvandi 2 kinnistutel 

Tehvandi staadionite ja suusaradade valgustuse rekonstrueeri-

miseks.
n	 Anti Keeni külas Pargi tee 21 kinnistul asuvale ehitisele 

(päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Määrati andeka noore toetus summas 500 eurot mitte-

tulundusühingu PILLIPUU noorte rahvamuusika ansambli 

“Karupojad” liikmete Andre Kukk, Meriliis Kukk, Änni Perv, 

Hanno-Henri Reidolf, Heidi Soonberg ja Tobias Vernik osale-

miseks 17. - 21. juulil 2019. a Saksamaa Liitvabariigis Franken-

bergis toimuval rahvusvahelisel rahvakunstifestivalil 56. Euro-

peade.
n	 Määrati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus all-

järgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing EVEKO KOOR (koori-

laul) 650 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Nuustaku (segarah-

vatantsurühm) 600 eurot; 1.3 mittetulundusühing PILLI-
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PUU (noorte rahvamuusika ansambel “Karupojad”) 

600 eurot; 1.4 Mittetulundusühing Sangaste Seltsilised 

(pererühm “Sangaste Rukkikakerdajad”) 600 eurot; 

1.5 Mittetulundusühing Sangaste Seltsilised (segarah-

vatantsurühm “Kõvvera Kõdara”) 600 eurot; 1.6 mit-

tetulundusühing PILLIPUU (rahvamuusikaorkester 

“Pillipuu”) 500 eurot; 1.7 MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste 

segakoor (segakoor) 500 eurot; 1.8 Mittetulundusühing 

KARUKÄPP (käsitöö) 450 eurot; 1.9 Eesti Evangeelse 

Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus (segakoor) 

400 eurot; 1.10 MITTETULUNDUSÜHING PÜHAJÄR-

VE HARIDUSSELTS (rahvatantsurühm Vesiroos) 400 

eurot; 1.11 Mittetulundusühing MTÜ Bossanova (line-

tantsijad) 300 eurot; 1.12 Mittetulundusühing Nuustaku 

(naisrahvatantsurühm) 300 eurot; 1.13 Mittetulundusü-

hing Segakoor U-Tuur (segakoor) 300 eurot; 1.14 Mittetu-

lundusühing Otepää Pensionäride Ühendus (eakate rah-

vatantsurühm Tantsurõõm) 260 eurot; 1.15 Mittetulun-

dusühing Otepää Pensionäride Ühendus (lauluansambel 

Laulurõõm) 250 eurot.
n	 Määrati kultuuriürituste toetus alljärgnevalt: 1.1 

OTEPÄÄ NAISSELTS 11. mail 2019. a toimuva ürituse 

“Emadepäev” korraldamiseks 350 eurot; 1.2 OTEPÄÄ 

NAISSELTS 14. augustil 2019. a toimuva ürituse “XXIII 

Otepää Käsitöömeistrite ja Rahvamuusikute päev” kor-

raldamiseks 500 eurot; 1.3 OTEPÄÄ NAISSELTS 9. 

novembril 2019. a toimuva ürituse “Isadepäev” korral-

damine 350 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS 21. detsem-

bril 2019. a toimuva ürituse “Talvepealinna Talveturg” 

korraldamine 300 eurot; 1.5 osaühing ESTEETIKA JA 

TANTSUKOOL 26. jaanuaril 2019. a Rakvere Spordi-

keskuses toimunud üritusel “Suur Talvekontsert” osale-

miseks 600 eurot; 1.6 osaühing ESTEETIKA JA TANT-

SUKOOL 18. mail 2019. a toimuva ürituse “Esteetika- ja 

Tantsukooli Lõuna-Eesti Kevadkontsert” korraldami-

seks 300 eurot; 1.7 seltsing “Sangaste Rõõmurullid” 16. 

märtsil 2019. a toimuva ürituse “Sangaste Rõõmurullide 

tantsurühma 15. tegevusaastale pühendatud juubeliüri-

tus” korraldamiseks 250 eurot; 1.8 OTEPÄÄ TEATER 

29. märtsil 2019. a toimuva ürituse “Teatripäev” korral-

damine 250 eurot; 1.9 OTEPÄÄ TEATER 1. aprillil 2019. 

a toimuva etenduse “Lembit võidumees” korraldamine 

150 eurot; 1.10 Mittetulundusühing KARUKÄPP 2019. 

a märtsis toimuva ürituse “Pärimuspäev” korraldami-

ne 450 eurot; 1.11 Mittetulundusühing KARUKÄPP 9. 

juunil 2019. a toimuva ürituse “Rahvusvahelise õuesku-

dumise päeva tähistamine” korraldamine 30 eurot; 1.12 

mittetulundusühing KARUKÄPP 2019. a 20 väljaand-

miseks 360 eurot; 1.13 Mittetulundusühing KARUKÄPP 

2019. a oktoobris toimuva ürituse “Käsitöötee” korral-

damine 50 eurot; 1.14 Mittetulundusühing Otepää Pen-

sionäride Ühendus 1. oktoobril 2019. a toimuva ürituse 

“Rahvusvaheline eakate päev” korraldamine 550 eurot; 

1.15 Mittetulundusühing Otepää Kinnaspunkt 1. juunil 

2019. a toimuva ürituse “Perepäev lastekaitsepäeval” 

korraldamine 450 eurot; 1.16 Mittetulundusühing Kiisa-

tamme Kultuuritalu 3. augustil 2019. a toimuva ürituse 

“Sangaste mõisa ringtalli külastuskeskuse avamine“ kor-

raldamine 250 eurot; 1.17 MTÜ ARULA KÜLASELTS 

1. mail 2019. a toimuva ürituse ,,600 aastat Arula küla 

esmamainimisest“ raames Tõnis Mägi kontserdi korral-

damine 400 eurot; 1.18 Margus Sisask 2019. a suvekuu-

del Kangru talus toimuvate suveteatri vabaõhuetenduste 

korraldamine 230 eurot.
n	 Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hin-

damiseks Otepää vallas 5-liikmeline komisjon koosseisus: 

1.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 1.2 Aado Altmets; 

1.3 Uuno Laul; 1.4 Lea Madissov; 1.5 Vello Vou.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 34,65 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kolmele isikule kogusummas 320 eurot.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks 

ürituse korraldamise toetus järgmiselt: 1.1 Kodupaiga 

Külaselts 100 eurot 2019. a juunikuus toimuva ürituse 

„Kuigatsi jaanituli“ korraldamiseks; 1.2 Mittetulun-

dusühing Neeruti Külaselts 100 eurot 2019. a juunikuus 

toimuva ürituse „Neeruti küla jaanituli“ korraldamiseks; 

1.3 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLA-

SELTS 100 eurot 2019. a juunikuus toimuva ürituse 

Vana-Otepää küla jaanipäev“ korraldamiseks; 1.4 Kas-
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SÜNNID

Kent Hendrik Vou    28. veebruaril
Roberta Tammjärv     3. märtsil
Karmen Kasemets     6. märtsil.

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.

Tema Kõrgus Kevad

Õ ues on võimuvõitlus. Tema Kõrgus Ke-
vad tahab tulla ja Tali ei saa aru, et tuleb 
minna. Ajaratas pöörleb vääramata väega 

ning kui millegi aeg on käes, siis selle aeg ongi käes! 
Käes on ka aeg meenutada ja mälestada. Eesti 

perede küüditamine on must jälg meie rahva 
ajaloos, mida läbielanud inimesed on ise varsti aja-
lukku astumas. Eestis on vähe peresid, keda see 
võigas akt toona puutumata jättis. Eriti siin meil 
Lõuna-Eestis. Need läbielamised ja kannatamised 
on Meie kõigi lugu ning kaasaelamist väärt ka tak-
kajärgi. Et siis midagi sellist meie rahvas ja pered 
mitte kunagi enam läbi elama ei peaks!

Kevade tulek õue ja hinge on aga üks igati 
magus läbielamine. Lillefestivali metsa ja põllule 
ning kevadpidu enda sisse ootame vist kõik. 
Kevadel ärkab instinktiivne ja ilmselt geneetili-
negi tahe teha suurpuhastust õues ja iseendaski. 
Kes haarab reha ja labida, kes raamatu ja paastu-
menüü. Või siis tehakse mõlemat ja midagi veel. 
Igatahes on kevad tärkamise ja ärkamise aeg nii 
loodusele, ihule ja hingelegi. Nii lihtsalt on loodus 
seadnud.

Valdki valmistub kevadeks ja kevadtöödeks. 
Otepää linn on vaja kevadkorda saada ning valla 
külades-taludes puhas kevadenägu pähe teha. 
Kindlasti saab selle suve märk Otepää linnas 
olema meie keskväljakute remont ning ehitusega 
kaasnev mõningane segadus. Valmimas on ka uus 
COOP kauplus, mis omakorda muudab linnapilti 
ja toob uut poodlemise kvaliteeti meile. Kavas on 
käivitada ka ideekonkursid linnapildi parendami-
seks ja ka näiteks Nõuni järve rannaala kujunda-
miseks. On uusi mõtteid ka Linnamäe ala atraktii-
vistamiseks ja sellele rolli andmisel linna loo osana. 
Otepää linn ootab ka kunstilise lahenduse ideid 
jne. Ehk siis on käes aeg ka visuaalse ruumi ilmes-
tamiseks nii linnas, kui vallas.

Sangastes hakkame koostöös vabatahtlike pääst- 
jatega ette valmistama tuletõrje depoo ehitamist 
ning erasektoriga koos otsime võimalust Termide/
SPA ehitamiseks Lossikülla. Samuti on rahastatud 
projekt valla asulate tänavavalgustuse parendami-
seks, mida asutakse ellu viima.

Puka kooli projekt on jõudnud projekteerimisfaa-
si ning selle seis on paljulubav. Selleks on nähtud 
hulga vaeva ja tehtud selgitamistööd ametiko-
ridorides ja mujal. Volikogu esimees näiteks on 
panustanud ka hulga oma  isiklikku aega projek-
ti surnukstallatud seisust edasiviimiseks ning tänu 
sellele ja vallavalitsuse pingutustele on lootus uuele 
koolile vägagi elus. Vastavalt oma lubadusele ei 
tutvusta me plaanitavat avalikusele enne detailselt, 
kui asi ehitusvalmis. Seda vältimaks Puka kogu-
kondade eriarvamuste eskaleerumist  ja tühjast 
kohast võimalust jälle tüli tõsta. Keskendume asja 
läbiviimisele ja mitte ,,kool nii ja kool naa“ saaga 
jätkamisele. Nii vist on kõigile parem.

Kummastav on vaadata ka meie bürokraatia 
vohavat kevadkasvu. Pruugib vaid vallal Keeni 
pargis lamapuitu koristada ja risustavat võsa 
lõigata, kui kurjakuulutava kevadkuulutajatena 
istub su õlale bürokraatiavares ja kraaksub meid 
vaat et kurjategijaks ja koristusteo lageraieks. 

Eks ta justkui vormiline normitehnika on, et 
kooskõlastus tuleb justkui ka Muinsuskaitsestki 
võtta, aga sisuliselt on selline lärmakas (üle)rea-
geerimine minule ametnikuna küll mõneti mõis-
tetav, aga inimesena kummaline. Ametnik võiks 
ikkagi asja sisulisemalt käsitleda ja vaadata, mis 
tegelikult toimub. Keskendumine vaid normiteh-
nilisele küljele on justkui üks tema ülesanne, aga 
see ei vii elu edasi. 

Kuidagi ootamatult on Muinsuskaitsest saamas 
see ülemvõim vees ja maa peal, kes kirjutab usinalt 
välja ettekirjutusi niigi hädas mälestiste omanike-
le ning nõuab lihtsa kevadkoristuse teostamiseks 
muinsuskaitse eritingimusi ja suurt kava, mida loo-
mulikult tuleks jälle neilt või mujalt tellida. Aga 
selleks kulub palju aega ja raha ning kevadkoristu-
sest saaks rääkida alles kevadel 2020. Kas siis sellist 
bürokraatiat me tahamegi?

Hea Meie Inimene! Saagu kevad Sinus võimust 
võtma ja Sinu kodu kaunistama! Naudi kevadet ja 
laienda seda ka ise endas ja enda ümber!

Päikest kõigile!

vallavanem kaido taMberg
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Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rah-
vaesinduse kokkutulemisest. Jüripäeval, 23. aprillil 1919 
kogunesid Tallinnas Estonia majas Eesti Asutavasse 
Kogusse valitud rahvasaadikud, see päev on ühtlasi Eesti 
Riigikogu sünnipäev. Seda on plaanis üle maa tähistada 
jüritule lähetamisega ööl vastu 23. aprilli, kui Paide val-
limäel süüdatud vabadusleek jõuab muistse märgutu-
le kombel kõigisse toonastesse maakonnalinnadesse ja 
mujalegi Eestis, kaasa arvatud Toompeale. Ka selle sünd-
muse edukaks toimumiseks on vajalik kohalike omava-
litsuste abi, täpsem informatsioon on olemas hiljemalt 
20ndaks märtsiks.

Veel enne jüripäeva on aga plaanis üleriiklikult ära 
märkida 100 aasta möödumine Asutava Kogu valimis-
test. Asutava Kogu valimised toimusid 5.-7. aprillini 1919 
kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning 
salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Vali-
misõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel koda-
nikel. Asutav Kogu oli esimene Eesti rahva poolt valitud 
rahvaesindus. Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse väl-
jatöötamine ja vastuvõtmine – ja sellega tuldi edukalt ka 
toime.

Seda Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu 
valimise ümmargust tähtpäeva tähistame üle Eesti – süü-
dates reedel, 5. aprillil austusküünla kõikide 120 Asuta-
vasse Kogusse valitud rahvasaadikute sünnikohas.

Otepää vallas on sündinud kaks Asutava Kogu liiget: 
Julius Grünberg (Otepääl kaupmees Juhan Grünbergi 
peres) ning Kaarel Parts Arulas Alajärvel. Parts on seotud 
ka Ütti taluga, kus elasid ta esivanemad. 

Austusküünal Kaarel Partsile Üttil

Arula küla kutsub

Süütame austusküünla Ütti talus 5. aprillil kell 16.00. 
Oodatud on kõik, kellele on see tähtis ja kes on kuidagi 
seotud nii Kaarel Partsi töö, elu kui ka ajalooga.  

On kohal kohaliku omavalitsuse juhid, Riigikogu liikmed 
Asutava Kogu liikme sugulased, koolilapsed, külarah-
vas, kõik huvilised. Kuna Kaarel Parts oli kogu sõjaeelse 
perioodi Riigikohtu esimees, siis palume ka praegust Rii-
gikohtu esimeest ja esindajaid kõnealusest sündmusest 
osa võtma. 

Tehakse ühine foto- ja videojäädvustus. (Kõik failid lae-
takse pärast üles EV100 kodulehele). 

Vaata ka: http://arulakyla.blogspot.com/ 

Otepää Linnaraamatukogus  on 5. aprillil näitus:

EESTI ASUTAV KOGU 1918 
JA SELLE OTEPÄÄ VALLAST VALITUD LIIKMED.

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 l konteiner   17,29 eurot  
1500 l konteiner   23,58 eurot  
2500 l konteiner   39,30 eurot 
4500 l konteiner   70,74 eurot  

tolatsi külaseltsing 100 eurot 22. juunil 2019. 

a toimuva ürituse „Kastolatsi küla jaaniõhtu“ 

korraldamiseks; 1.5 Makita külaseltsing 100 

eurot 23. juunil 2019. a toimuva ürituse „Makita 

küla jaanipäev“ korraldamiseks.

13.03.2019
n	 Määrati Nüpli külas asuva Turbametsa 

katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0432) 

jagamisel moodustatavate katastriüksuste koha-

nimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

bed.
n	 Anti Anneli Aartile projekteerimistingimu-

sed Otepää külas Pärna kinnistul elamu ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti Enn Kunilale projekteerimistingimu-

sed Päidla külas Ahvenjärve kinnistul abihoone 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anda Enn Kunilale projekteerimistin-

gimused Päidla külas Koprakraavi kinnistul 

elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Keeni 

külas Keeni tee 6 kinnistul spordiväljaku 

Mini-arena rajamiseks.
n	 Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja 

Spordibaas ehitusluba Otepää külas Vana-

Otepää õppe-spordibaas kinnistul puhkemaja 

rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikesku-

sele ehitusluba Nüpli külas Tehvandi 2 kinnis-

tul ja Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//

Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul abihoone 

koos meediatunneliga püstitamiseks.
n	 Kooskõlastati Päidla külas Kintsli kõrts 

maaüksusele kavandatavate puuraukude 

asukoht.
n	 Anti MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 

80392994, aadress Sepa tn 24b Tartu linn) luba 

paigaldada spordiürituse „IRONMAN 70.3 

Otepää“ reklaam ajavahemikuks 15. märts – 17. 

juuni 2019. a järgmiselt: 1.1 Otepää vallasiseses 

linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal 

olevale metallkonstruktsioonile; 1.2 Otepää val-

lasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmikul 

asuvale kividega täidetud reklaami alusele.
n	 Määrati MTÜ-le Pritsumehe Marid pro-

jekti “Teppimissüsteemi soetamine” elluvii-

miseks 375 euro suurune kaasfinantseerimise 

toetus.
n	 Määrati Mittetulundusühingule Otepää 

Pensionäride Ühendus 2019. a märtsis toimuva 

ürituse “Valga maakonna eakate laulupäev 

Otepääl” korraldamiseks 150 euro suurune kul-

tuuriürituse toetus.
n	 Määrata koondislase lisatoetus (toetuse 

määr 540 eurot ühe noorsportlase kohta aastas) 

järgmiselt: 1.1 MTÜ Karupesa Team murd-

maasuusatamine (koondislased Mariel Merlii 

Pulles, Steve Vahi, Mart Všivtsev) 1620 eurot; 

1.2 Otepää Spordiklubi (koondislased Artti 

Aigro, Markkus Alter, Andres Saal) 1620 eurot; 

1.3 Otepää rattaklubi (koondislane Kert Roose) 

540 eurot; 1.4 Jalgpalliklubi FC Elva (koondisla-

ne Andreas Kiivit) 540 eurot.
n	 Määrati noortespordi tegevustoetus järg-

miselt: 1.1 Otepää Spordiklubi 10 129,10 eurot; 

1.2 Jalgpalliklubi FC Otepää 8368,30 eurot; 

1.3 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄ-

GI 7406,22 eurot; 1.4 MTÜ Karupesa Team 

(murdmaasuusatamine) 4955,63 eurot; 1.5 

Mittetulundusühing TARTU UJUMISKLUBI 

4610,74 eurot; 1.6 Tartu Spordiselts “Kalev” 

4156,92 eurot; 1.7 Otepää rattaklubi 4102,47 

eurot; 1.8 MTÜ Karupesa Team (laskesuusata-

mine) 2886,25 eurot; 1.9 SPORDIKLUBI “DO” 

2178,30 eurot; 1.10 Võimlemisklubi “Rütmika” 

2033,08 eurot.
n	 Määrati treeneri tööjõukulu lisatoetus 

järgmiselt: 1.1 MTÜ Karupesa Team (treener 

Tanel Ojaste 7062 eurot, treener Jelena Vši-

vtseva 4278,96 eurot) 11 340,96 eurot; 1.2 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 

(treener Peeter Siim) 7598,04 eurot; 1.3 Otepää 

Spordiklubi (treener Silver Eljand) 7062 eurot; 

1.4 Jalgpalliklubi FC Otepää (treener Martin 

Teder) 3852 eurot.

AMETLIK INFO

Teade

Sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk ja laste-
kaitsetöötaja Ene Tuisk on Tartus koolitusel
   neljapäeval, 14.03.2019
   reedel, 15.03.2019   ja
   neljapäeval, 11.04.2019
   reedel, 12.04.2019 a. 
Vajaduse korral pöörduge palun sotsiaal-
tööspetsialist Kersti Tamme (tel 51 99 41 
23) või lastekaitsetöötaja Kristin Lehe (tel 
51 25 745) poole.
   Sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk on koo-
litusel ja vastuvõttu ei toimu: 
   kolmapäeval, 3.04.2019, 
   neljapäeval, 4.04.2019 a. 
Sellega seoses on Pille Sikk Pukas vastu-
võtul esmaspäeval, 1.04.2019 kell 9-13. 

21. märtsi vallavolikogu istungil otsustati teha täiendavaid 
pingutusi valla hooldatavate teede korrashoiu osas.

Nimelt lisaks tavapärasele teehooldusele otsustati kol-
meteistkümnele teelõigule teha põhjalik remont. Seda 
ideed toetas ka vallavanem. Esialgne remonditavate 
teelõikude valik on tehtud, kuid see ei ole kindlalt otsus-
tatud. Kui tööde käigus  osutub sobivamaks mõne teise 
tee remont, siis tehakse seda. Tingimus on see, et kogu 
aastane  töömaht ei väheneks 

Iga uuendus tekitab hulgaliselt eriarvamusi, nii ka 
seekord. Loodan, et niisugune plaaniliste  remontide tra-
ditsioon jätkub. Tänavu on nagu proovitöö, järgnevatel 
aastatel tööde kvaliteet kindlasti paraneb. Niisugusel  pla-
neerimisel on ka teine ja mitte vähemtähtis pool. Kohali-
kud kopamehed saavad rohkem kodu ligidal tööd. Töö-
võtjale on iga sent tähtis. 

Kõigi valla ettevõtmiste juures on oluline, et rahvas ei 
oleks ükskõikne. Peab ikka kas kiitma või nurisema. 

Enne valima minekut peame kõndima kõrvalteedel ja 
otsustama, kas seniseid poliitikuid jätta või mitte.

Maaelukomisjon

Valla teed

TÄHELEPANU!

ID kaartide taotluste vastuvõtmine 
ja relvalubadega seotud 

dokumentide vormistamine 
Otepää politseis

9.04.  kell 10.00 – 13.00.

Otepää Naisselts koostöös Otepää vallavalitsusega ootab 
ettepanekuid valla Aasta ema aunimetusele. Ettepaneku-
te esitamistähtaeg on 18. aprill 2019.

Aunimetuse Otepää valla Aasta ema väljaandmise ees-
märgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise 
rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse igal aastal 
emadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele peree-
male, kelle laps või lapsed saavad kodunt armastust, 
hoolt, eeskuju ja õpetust. Kandidaat peab olema Eesti 
Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel 
peab olema Otepää vallas.

Otepää Naisselts ja Otepää vallavalitsus 
ootavad kandidaate Aasta ema aunimetusele

Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi auraa-
matusse ja antakse üle Aasta ema meene ja Otepää valla 
tänukiri.

Ettepanekud palume esitada 18. aprilliks 2019 Otepää 
vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@otepaa.ee või tuua 
kirjalikult Otepää vallavalitsusse, Lipuväljak 13, märgusõ-
naga „Aasta ema“.

Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt: www.
otepaa.ee  rubriigis Üldinfo > Otepää tunnustab > Aasta 
ema. 

Monika otrokova

18.03.2019
n	 Määrati Vidrike külas asuva Ala-Karupea 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2348740, 

katastritunnus 63601:003:1605, pindala 2,46 ha, 

sihtotstarve maatulundusmaa) ja Taga-Karupea 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2089240, 

katastritunnus 63601:003:0015, pindala 2,03 ha, 

sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmi-

se tulemusena moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgne-

valt: 1.1 EESTI SUUSALIIT 4000 eurot 4. - 6. 

jaanuaril 2019. a toimunud spordiürituse „FIS 

MK etapp suusakahevõistluses Otepääl" ja 19. 

- 20. jaanuaril 2019. a toimunud spordiürituse 

„FIS MK etapp murdmaasuusatamises Otepääl" 

korraldamiseks; 1.2 EESTI KOOLISPOR-

DI LIIT 3000 eurot 29. aprillil – 5. mail 2019. a 

toimuva spordiürituse „Koolide MM orientee-

rumises 2019" korraldamiseks; 1.3 MTÜ Karu-

pesa Team 1000 eurot 25. - 27. jaanuaril 2019. a 

toimunud spordiürituse „Põhjamaade Noorte 

meistrivõistlused 2019 murdmaasuusatamises, 

kahevõistluses ja suusahüpetes" korraldami-

seks; 1.4 Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 

3000 eurot 25. veebruaril – 3. märtsil 2019. a 

toimunud spordiürituse „IBU CUP Biathlon 

2019 Otepää" korraldamiseks; 1.5 Klubi Tartu 

Maraton 3000 eurot rahvaspordiürituste sarja 

„Tartu Maratoni Kuubik 2019" korraldamise 

toetuseks ja Tartu Maratoni raja hooldamise 

toetuseks võistlusvälisel perioodil 2019. a; 1.6 

Estonian Autosport Events Mittetulundusü-

hing 3000 eurot 12. - 14. juulil 2019. a toimuva 

spordiürituse „Shell Helix Rally Estonia 2019" 

korraldamiseks; 1.7  MTÜ Sportlik Eesti 3000 

eurot 15. juunil 2019. a toimuva spordiürituse 

„IRONMAN 70.3 Otepää 2019 triatlon" korral-

damiseks.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukor-

ra puhul ühele isikule summas 70 eurot.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse 

toetus.
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „01112 

Vallavalitsus" 2500 eurot järgmiselt: 1.1 1250 

eurot 2019. a INAS-i murdmaasuusatamise 

maailmameistrivõistlustel  edukalt esinenud 

Hans Teearu premeerimise (preemia netosum-

ma 1000 eurot) kulude katmiseks; 1.2 625 eurot 

2019. a INAS-i murdmaasuusatamise maailma-

meistrivõistlustel  edukalt esinenud Hans Teearu 

treeneri Kalju Ojaste premeerimise (preemia 

netosumma 500 eurot) kulude katmiseks; 1.3 

625 eurot 2018/2019 hooajal rahvusvahelistel 

judoturniiridel ja Eesti meistrivõistlustel judos 

edukalt esinenud Givi Kokhtašvili premeerimi-

se (preemia netosumma 500 eurot) kulude kat-

miseks.

AMETLIK INFO

Otepää valla teedel on 
koormuspiirang

Otepää valla teedel on looduslikest mõjudest tingitud 
ajutine liikluspiirang mootorsõidukitele, mille kogukaal 
on üle 8 tonni. Piirang kehtib alates 19.03.-30.04.2019.
Suurema registrimassiga mootorsõiduki liiklemine ava-
likult kasutataval kohalikul teel on lubatud Otepää Valla-
valitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

Valla teedel on üleval ka vastavad liiklusmärgid.
Monika otrokova
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Otepää Vallavalitsus 
pakub tööd

juristile (0,5 kohta)

Tööülesannete kirjeldus:

• kohtule esitatavate menetlusdokumentide 
   koostamine
• lepingute koostamine
• valla õigusloomes osalemine
• nõustamine õigusalastes küsimustes 
• andmekaitsespetsialisti ülesannete 
   täitmine
• vallavalitsuse teenistujate õigusnõusta
   mine ametialastes küsimustes
• vallaelanike õigusnõustamine

Nõuded kandidaadile:

• erialane (juriidiline) kõrgharidus 
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
• koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus 
   ning algatusvõimelisus
• laitmatu renomee

Kasuks tuleb:

• töökogemus riigi- või kohaliku omavalit
   suse ametiasutuses 
• hea pingetaluvus
• B-kategooria juhiload 
• ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku kollektiivi
• konkurentsivõimelist palka

Kandideerimiseks saata hiljemalt 5. aprilliks 
2019. a oma CV, haridust tõendav doku-
mendi koopia ja motivatsioonikiri aadressile: 
vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4802; 5303 3030 (valla-
sekretär Janno Sepp).

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.

Piletid hinnaga 12 eurot müügis Otepää 
Turismiinfokeskuses ja Ticketeris. Ticke-
teris piletite ostukeskkond: https://www.
ticketer.ee/tonis-magi-ja-riivo-jogi-kvintett 

Kohapeal on pileti hind 15 eurot.

Avanes uus hajaasustuste 
taotlusprogramm 2019

Hajaasustuse programmi taotlusvooru eesmärk 
on tagada hajaasustusega maapiirkondades elava-
tele peredele head elutingimused ja aidata seeläbi 
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega 
maapiirkondades. Hajaasustuse programmi taot-
lusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või 
digitaalselt kohalikule omavalitsusele (Otepää 
Vallavalitsus, vald@otepaa.ee või Lipuväljak 13, 
Otepää) hiljemalt 13. maiks 2019.

Otepää Vallavalitsus on seadnud 2019. aasta 
hajaasustuse programmi prioriteedid valdkon-
dade kaupa:
1. prioriteet (kõrgeim) - veesüsteemide valdkond,
2. prioriteet - kanalisatsioonisüsteemide valdkond,
3. prioriteet - juurdepääsuteede valdkond,
4. prioriteet - autonoomsete elektrisüsteemide 
valdkond.

Lisainfo: Lea Madissov, lea.madissov@otepaa.
ee, tel 51 87 285.

Programmi dokumendid Otepää valla kodule-
helt www.otepaa.ee.

Monika otrokova

Üksi elava pensionäri 
toetusest

Alates 1. aprillist peab üksi elava pensionäri toetu-
se saamiseks vastama kolmele tingimusele.

Selleks, et saada oktoobris üksi elava pensio-
näri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septem-
brini olema täidetud kolm tingimust, meenutab 
sotsiaalkindlustusamet. 115 euro suurust toetust 
makstakse neile, kes on kogu selle perioodi jook-
sul vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri 
andmetel üksi ning kelle vanaduspension on alla 
540 euro.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna 
nõuniku Merle Sumil-Laanemaa sõnul saavad 
lisaks üksi elavatele pensionäridele toetust ka 
koos elavad vanaduspensioniealised eestkos-
tjad-eestkostetavad ning hooldekodude elanikud. 
„Sotsiaalkindlustusametil on info eestkoste kohta 
olemas ning hooldekodu elanike andmed kogu-
takse koostöös hooldekodudega.“

Toetuse saamiseks ei tule esitada taotlust, sot-
siaalkindlustusamet maksab toetuse välja kõigile, 
kes vastavad tingimustele. Pensionäri vanus ja 
pensioni suurus on sotsiaalkindlustusametil teada 
ning üksi elamise info pärineb rahvastikuregistrist.

Kui pensionär saab pensioni ka välisriigist, peab 
ta hiljemalt 31. augustiks teavitama sotsiaalkind-
lustusametit oma välisriigi pensioni suurusest. 
Üksi elava pensionäri toetust saab ta vaid juhul, 
kui Eestist ja välisriigist saadav pension jääb kokku 
alla 540 euro.

„Kui pensionär ei vasta mingil põhjusel tänavu-
sel vaatlusperioodil üksi elava pensionäri toetuse 
saamise tingimustele, tekib tal järgmine võimalus 
saada toetust tuleval aastal,“ rõhutas Sumil-Laane-
maa. „Ka siis võetakse aluseks rahvastikuregistris 
aprillist septembri lõpuni olevad andmed.“

Rohkem infot toetuse kohta leiab sotsiaalkind-
lustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustus-
amet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0

Otepää jäätmejaam on taas 
avatud 

alates 5. märtsist. Jäätmejaama opereerib riigi-
hanke tulemusena Eesti Keskkonnateenused AS.
Seoses riigihankega pidi uus operaator uuesti 
taotlema Keskkonnaametist jäätmeluba, seetõttu 
oli 01.02.-05.03.2019 Otepää Jäätmejaama töös 
väike paus. Jäätmejaam on avatud T-R 10.00-
18.00 ja L 10.00-15.00, aadressil: Kastolatsi tee, 
Otepää. 

Täpsemat infot jäätmejaamas vastuvõetavate 
jäätmete ja hindade kohta saate Eesti Keskkon-
nateenused AS kodulehelt: http://www.keskkon-
nateenused.ee/avaleht

Sangaste Rõõmurullide grupijuht: 
tants teeb naha kõvasti märjaks!

Eakate tantsurühm Rõõmurullid 
tähistas oma 15. tegutsemisaastat 
Sangaste seltsimajas korraliku lusti 
ja tralliga. Grupijuht Lea Korbun 
(77) peab tantsimist heaks abiks põl-
vevalu vastu ja sama meelt on kõik 
kaksteist tantsukaaslast koos juhen-
daja Katrin Kõivuga.

Kuulsad seeniorid

„Katrini käe all harjutame kolme-
teistkümnendat aastat ning koos 
käime igal esmaspäeval. Kogune-
me lõunast ja poolteist tundi tant-
sime nii, et kõigil on nahad kõvasti 
märjad,” kirjeldas Lea Korbun 
kokkusaamiste hoogsat käiku. Ta 
hindab tantsimist paremaks põlve-
valurohuks kui arsti poolt soovitatud 
tavalist käimist. Vahel tuleb tantsu-
maiale hoopis isetükki vigur sisse 
ning mõnda aega kõnnib ta üldse 
tagurpidi – sellest tunnevad põlved 
ainult mõnu ja unustavad omaniku-
le endast märku anda.

Jalakeerutajate pundile sobiliku 
ruumi leidmisega oli vabariigi taastu-
leku järel tükk tegu. Esialgu polnud 
huvilistel Sangastes oma ruume ning 
tuli leppida kaugemal asuvate ajutiste 
lahendustega. Tants löödi lahti suisa 

lasteaia eeskojaski! Südikas proua 
Korbun tegi vallavõimule selgeks, et 
tantsusõpru jagub ning nii sai San-
gaste seltsimaja aegamööda korda. 
Praegu käiaksegi koos siin samas 
renoveeritud majas oma oskusi lihvi-
mas ja uusi juurde õppimas.

Rõõmurullide seas on kaks 
muusika taktis kepsutajat kuueküm-
nendates eluaastates ja teist sama 
palju käivad maa peal juba kahek-
sakümnendat aastaringi. Kahek-
sase tuumiku moodustavad number 
seitsmega algava vanuse kandjad. 
„Meie tantsurühm on üks vani-
maid ja oleme läbi tantsinud terve 
Eesti! Saaremaa ja Hiiumaa on kõik 
kutsete peale läbi käidud. Isegi Lätis 
ja Soomes oleme oma oskusi näida-
nud,” kinnitas Lea Korbun seltsingu 
aktiivset maailmavallutust.

Tantsuseltsingu toetuse taotlus-
tele annab lisahoogu Otepää valla 
kultuurispetsialist Valdur Sepp, kes 
sünnipäevalisi piduliku kõnega kiitis 
ja jätkuvat jaksu soovis. „Vanus on 
inimesel kahe kõrva vahel kinni. 
Küll tuleb teil teine viisteist aastat 
koos tantsimist ja siis kohtume 
jälle,” käis Sepp välja ambitsioonika 
ja lootustandva veksli.

Lõõts käivitas peo

Oma õnnesoovid andsid juubilarile 
edasi Valga rahvatantsuselts Karika-
kar, Kanepi grupp Päripidi, Kuigat-
sit esindav Josephine ja Tsirguliina 
memmede rühm Madli. Külaliste 
meeleheaks järgnes esinemistele 
suur grupitants, kus kõik soovijad 
said oma kerged jalad ja graatsilised 
käed tööle panna. Pärast puusanõk-
sutamist pakkus turgutust hõrk suu-
pistevalik ja kodumaine angervak-
sajook. Pidulikule sündmusele andis 
õige rahvaliku meki Heino Tartes 
koos ansambliga. Laval sai imetleda 
vabariigi 100. sünnipäevaks valmi-
nud üleheliilusat Teppo tüüpi lõõtsa, 
mis maestro käe all endast aina hoo-
gsamaid viise välja võlus.

Pärast kolmandat tantsutundi 
hakkasid reporteri jalad kodu poole 
astuma, kuid vallatud pidulised 
lubasid suisa õhtutundideni peoklei-
te tuulutada. Selliste kõrvuni ener-
giat täislaetud patareide nägemise 
peale on päevselge - eakate tant-
surühmad tegutsevad kõvadel tuuri-
del ja järgmised suured juubelid on 
käega katsuda.

Sten Sang

9. märtsil toimus Otepää Kultuuri-
majas Valgamaa eakate laulupäev. 
Laulupäev kujunes meeleolukaks 
kooslaulmiseks. 

Laulupäeva peakorraldaja, Otepää 
Kultuurimaja perenaine-kultuuri-
korraldaja Merle Soonberg ütles, et 
suur heameel oli näha eakate silmis 
taaskohtumise rõõmu. „Sellised 
kooskäimised on eakatele äärmiselt 
vajalikud ja ma loodan, et meie lau-
lupäevast kujuneb edaspidi üks tore 
traditsioon,“ lisas Merle Soonberg. 

Rõõmsast laulust pakatasid 
Tõrva meesansambel, Valga süda-
mesõprade seltsi segaansambel 
„VVV“, Otepää eakate lauluan-
sambel „Laulurõõm“, Nõuni  eakate 
lauluansambel „Lõbusad lesed“ 
ja Lüllemäe kultuurimaja eakate 
segaansambel.

Esinemiste vahel toimus ühis-
laulmine. Teineteiste lauludest saadi 
nii palju inspiratsiooni, et vaheae-
gadel toimus kibe repertuaari info 
vahetus. Jutt jätkus pärast laulmist 

ühise kohvilaua taga.
Valgamaa eakate laulupäeva kor-

raldas Otepää Kultuurikeskused. 

Monika otrokova
Foto: Merle Soonberg

Valgamaa eakate laulupäev tõi palju rõõmu
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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.

Puka alevikus raamatu-
kogu juures toimub 
„Anna ära“ üritus 

24.03.2019 
21.04.2019
19.05.2019 
16.06.2019. 

Kell 11.00 – 13.00 on uksed avatud kõigile, 
kes soovivad ära anda endale mitteva-
jalikke kuid puhtaid ja korralikke riideid, 
jalanõusid, mänguasju, nõusid, raama-
tuid jms. 

Samas on kõik külastajad oodatud ot-
sima kogunenud asjade seast endale va-
jalikke esemeid. 

Info tel 56 48 53 27. 

Toimus meeleolukas Otepää valla laululaste kontsert

16. märtsil toimus Puka Kultuurimajas Otepää valla 
laululaste kontsert, kus lapsed sai esineda elava 
muusika saatel.

Otepää Kultuurikeskused loomejuht Merilin Kirbits 
selgitas, et kuna sellel aastal laulukaruselli võistlust 
ei toimunud, siis sündiski idee korraldada kontsert. 
„Lastel peab olema oma kontsert, sest aasta ajaga 
kasvavad ja arenevad lapsed väga palju ning teine-
teise kuulamine ja nägemine annab inspiratsiooni,“ 
lisas Merili Kirbits. „Kuna laulmises ei tulnud mõõtu 
võtta, siis otsustasin, et lisaksin kontserdile teistsugust 
väärtust ning annaksin lastele hoopis võimaluse laulda 
koos elava bändiga. “ 

Tavalise laulukarusseliga võrreldes said kontser-

roviseeritud etenduse näol ning rõõmu täis päev 
lõppes kõikide laululaste ja juhendajate tänamisega. 

Päeva juhtis Merilin Kirbits, laululaste kontserti 
toetasid CutEst, Kraine kohvik ja pagar. Laululaste 
kontserdi korraldas Otepää Kultuurikeskused koos-
töös Otepää vallaga.

Monika otrokova
Foto: valju aloel

dist osa võtta kuni 19-aastased noored lauljad Otepää 
vallast ning kokku oli kontserdil 25 last.

Laululapsi oli Otepää Muusikakoolist (juhenda-
ja Helen Kirsi), Keeni Põhikoolist( juhendaja Katre 
Kikkas), Otepää Lasteaia Pähklikese majast (juhen-
daja Meeli Rammul), Puka Keskkoolist (juhendaja 
Sille Lõõndre), Margit Tali Laulustuudiost (juhen-
daja Margit Illingworth), Airi Liiva Laulustuudiost 
(juhendaja Airi Liiva) ning üks noor laulja, kellel enam 
juhendajat ei ole. 

Lapsi saatsid Andres Vago, Silver Sirp, Keijo Münti 
ning Margit Illingworth.

Peale kontserdiosa said lapsed kehakinnitust, siis 
ootas kõiki üllatus Improteater IMPEERIUMI imp-

Koduteenuse ja tugiisikuteenuse 
arendamine 

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste 
piirkonnas 

(2014-2020.2.02.16-0015)

Kutsume kõiki huvilisi projekti lõpuseminarile, mis toimub 

29.03.2019 kell 12.00 Otepää Linnaraamatukogus (Lipuväljak 13, Otepää)!

Seminaril võtame kokku ja arutleme selle üle mis läks hästi ja mis juhtub edaspidi.

Kokkuvõtte teeb projektijuht Angelika Armolik ja tulevikust räägib sotsiaalteenistuse 
juhataja Kadri Sommer.

Lisainfo: Angelika Armolik tel 5518887.

Laupäeval, 30. märtsil algusega kell 11 toimub Otepää looduskeskuses 
(Kolga tee 28) kohapärimuse teemaline õpituba. 

Osalema on oodatud Otepää piirkonna külakogukondade esindajad ja teised kohapärimusest huvitatud. 
Eesti Kirjandusmuuseumi teadur, pärimuseuurija Mari-Ann Remmel tutvustab, kuidas pärimuspaiku 
ja kohajutte talletada ning koguda, mida välitöödel silmas pidada, kuidas kasutada allikmaterjale. 
Õpituba kestab kuni 3 tundi.
Korraldaja: Vana-Otepää külaselts. Toetavad Otepää Vallavalitsus ja Keskkonnaamet. TASUTA. Võta 
naaber kaasa ja tulge kohale!
Lisainfo ja registreerimine: margit.turb@gmail.com, tel 518 6747.
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

  1. aprillil kell 18.00 Otepää linna 83. sünnipäevale pühen-
datud ball. Esinevad Otepää Gümnaasiumi segakoor 
ja lastekoor, Segakoor EVEKO, Segarahvatantsurühm 
Nuustaku ja Naisrahvatansturühm Vesiroos. Tantsuks 
Orkester Tamme. Sünnipäevalaps jagab sünnipäevator-
ti! / Tasuta

12. aprillil kell 19.00 Vaikse muusika õhtu koos Gertrud 
Aasarohuga / Tasuta / Avatud kohvik!

  1. mail kell 16.00 Arula küla 600. aastapäevale pühendatud 
kontsert : Tõnis Mägi ja Riivo Jõgi kvintett / Piletid 
müügil Otepää Turismiinfokeskuses 12 eurot ja koha 
peal 15 eurot.

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

14. aprillil kell 14.00 Puka naisansambli sünnipäevakont-
sert. Esinevad Rõngu naisansambel, Segakoor U-Tuur, 
Tantsurühm Vokiratas ning sünnipäevalaps Puka naisan-
sambel / Tasuta

18. aprillil DISKO - DJ MÄRT /  Tasuta

 
          Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

26. aprillil kell 19.00 Rahvusvahelise tantsupäeva tähista-
mine. Jalga keerutavad Sangaste piirkonna suured ja 
väikesed tantsijad. / Tasuta!

Pidu jätkub Irene ja Ivar Hanseniga / Pilet 5 eurot / Avatud 
kohvik: Kairi Tordid / Lisainfo +37256822022 Raili

         Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika

  6. aprillil kell 20.00 KEVADPIDU ansambliga „Viiser“ / Pilet 
5 eurot

12. aprillil kell 19.00  Pärimuspesa kontsert – MARI KALKUN / 
Pilet 5 eurot, õpilastele 2 eurot

30. märtsil kell 12.00 Kohtumine Eesti parimate selgeltnä-
gijatega / Pilet 10 eurot, Perepilet 15 eurot / Lisainfo 
58351915

Otepää valla riimkroonikat luges ette Contra

Otepää Kultuurikeskused kuulutas välja Otepää valla riimkroonika kirjutamise 
võistlused. Kokku laekus 9 tööd kaheksalt vallakodanikult. Kirjutisi vaatas üle 
luuletaja Margus Konnula ehk Contra, kes valis välja kolm parimat.

15. märtsi õhtul toimus koos vaikse muusika õhtuga Otepää Kultuurimajas ka 
riimkroonika kirjutajate tänamine ning tunnustamine. Kohal oli ka Contra ise, 
kes luges kõik tööd ette ning kuulutas välja parima, kelleks oli Karl Mõts tööga 
“Investeeringute nimekiri”. Teise koha sai Tiia Lehismets, kolmanda Kätlin 
Tamm. 

Kõik osalejad said Contra luulekogu “Samal ajal sajal jalal“ luuletaja auto-
grammiga. Kolm parimat läksid koju uue kauni läikiva märkmikuga, kuhu oli 
Contra kirjutanud tagasisidet nende tööde kohta.

„Riimid olid kõik väga vaimukad ja toredad,“ märkis Otepää Kultuurikesku-
sed loomejuht Merilin Kirbits. „Loodan, et riimkroonika kirjutamisest saab üks 
tore traditsioon, mille kaudu saab antud hetke emotsioone ja eluolu kirja panna, 
millega talletuvad ka mälestused ja Otepää ajalugu.“

Monika otrokova
Foto: Merle Soonberg,

   Fotol: Margus Konnula ja võitja Karl Mõts.

     Karl Mõts

Kergliiklusteed.
Nüüd Keenist Sangastesse võib paljajalu joosta
ja oma pastlaid säästa.
Kõrval, maanteel sõitku kasvõi rongid
sina ikka rahulikult longid.

Tänu NATO-le
saime uue kõnnitee
Oli see hea või paha
seda Pilkuse elanikud öelda ei taha.

Seal ei olnud pikka juttu
radar tehti valmis ruttu.
Palju metsa maha saeti
suure kupliga see kaeti.

Heia, heia, raha juurde!
Kääriku kompleksi suurde.

Kultuurimajas ta-rui-ra-raa
lõpetati remondiga.
Nüüd on peo otsa pidu

ainult kultra vahel lidu.

Vallamajal vesi silmas
akende vahetus vist tuleb teises ilmas.

Sangaste lossile lahkesti anti,
miljoneid sinna üle kanti.
Külamees, sa lohista kalossi,
aga ära topi oma nina lossi.

Põllul, kus tehti varem midagi muud
kasvavad nüüd tammed ja turnipuud.

Otepääküla.
Seitse ilusat valget lampi
Rõõmsaks teevad töökoja tee.
Nad valgustavad ka lompi,
aga koprale üldse ei meeldi see.

Vallas leiti lahendus
edu võti on korterite vahendus.
Lauale pandi maja projekt

32 üürikorterit – korrekt.
Rahvast meile kokku valgus
see on alles väike algus.

Lasteaias alle-aa
lippa kasvõi püksata.
Sest soojustati nagu vaja
korda tehti kogu maja.

Katlamajas põrgukatel üles köeti
riigi rahakotti hoolsalt pöeti.
Sealt saavad sooja linnarotid
ja veel mõned patukotid.
Puhkekodu ei teinud vähikäiku
vaid uue katlamaja laskis käiku.

Ai, ai, ai, haiglast sai
majamürakas nii lai.
Hoonel piisavalt on sära
arvestatud ka linna omapära.
Nüüd on lahendatud tervise mure
keegi enam ära ei sure.

Investeeringute nimekiri

Karukäpa töötoad 
toimuvad 

2., 16. ja 30.aprillil 2019 kell 18 
vallamaja III korrusel, ruumis nr.308.
Info tel 5153248
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Alanud aasta Puka Lasteaias

Aasta 2019 on alanud Puka Lasteaias väga 
sündmusterohkelt. Meie armas Nele Bend 
ei ole enam meie direktor, saime endale uue 
toreda juhi, kelleks on Margot Keres.

Oleme nautinud võrratut lumist talve erine-
vate lõbusate tegevustega õues. Tänu ilusale 
lumisele talvele on meie õuel nüüd ka kelgumä-
gi, mis on väga populaarne. Aitäh Kalev Mekile, 
kes iga kord, kui lund oli juurde sadanud, tuli 
ja lükkas meile veel suurema mäe. Poistel oli 
põnev jälgida traktori tööd ja nagu maapoisid 
ikka, on nad varemgi traktoritega kokku puutu-
nud. Nii tekkis kohe arutelu, kes ja millise trak-
toriga on sõitnud.

Kelgumägi on meil vinge ja nii mõnegi lapse 
jaoks oli sellelt kelgutamine eneseületus ja või-
bolla ka esimene liug iseseisvalt kelgumäel. 
Nüüd tuleb see meil päris hästi välja.

Ka tubased tegevused on olnud põnevad. 
17. jaanuaril algas 8 lapse jaoks valmistumine 
kooliks eelkooli näol. Oleme varemgi koolima-
jas käinud, liikumistunniks võimlat kasutanud, 
aga nüüd olid meie jaoks avatud uued uksed ja 
nende taga palju toredat. Lapsed ootavad põne-
vusega ja loevad päevi, millel tuleb neljapäev 
ja saab kooli minna. Loodame, et sama suure 
õhinaga minnakse lõpuklassideni välja.

Õpetajad on unistanud suurest ekraanist ja 
nüüd on meil see olemas ja selle aasta kino-
päeval saigi juba filmi vaadata suurelt ekraa-

nilt. Ekraani kasutades oleme korraldanud ka 
videodisko. Meid külastasid “Loodusesõbrad” 
Tartu Poku Lasteaiast, kes rääkisid meile prügi 
sorteerimisest ja saime ka ise sorteerimist proo-
vida. Oleme osa võtnud erinevatest konkurssi-
dest, nt 112 ja “Minu Eesti seiklus”. Tahakski 
tänada 7. klassi õpilast Katarina Oolot, kes tegi 
meile “Minu Eesti seikluse” kaardi põhja, kuhu 
kleepisime laste erinevad seiklused Eestimaal. 
Neid töid on olnud väga huvitav ja tore teosta-
da. Pidasime ka pidu koos laulude, luuletuste ja 
tantsudega tähistades sõbrapäeva ja Eesti Vaba-
riigi sünnipäeva. Õpetajad on koos tervishoiu-

töötajaga teinud meile põnevaid etendusi ja 
mänge.

5. märtsil toimus ka vastlapäev, kogusime 
kelgud bussi ja sõitsime suurele mäele. Bussisõit 
oli väga tore, sest üks lastest oli meil giidiks. Ta 
jutustas, kus see tee viib ja kes millises majas 
elab. Juba teist aastat on aidanud korraldada 
vastlapäeva sõitu üks lastevanematest. Aitäh 
Urmo Raudsepp! 

Emakeelepäeval paluti lastel kaasa tuua üks 
põnev raamat, mida teistele tutvustada.

ewe-ly oja
Puka lasteaia liikumisõpetaja

Kratila lastel käisid emakeelepäeval külas toredad 
muinasjutuvestjad

Viis lapsevanemat tulid meie lasteaeda ja rääki-
sid erinevates keeltes üht ja sama muinasjuttu.  
Esimene lugu, mida jutustas Sigriti ema Esta, 
oli pesuehtsas setu keeles. Lapsed kuulasid 
päris suure huviga ja nende näost võis lugeda 
segadust, sest jutt polnud päris arusaadav.

Teisena esines lasteaialastele Wille ema Kaija 
ja tema rääkis jutukest inglise keeles. Nüüd 
teritas nii mõnigi laps oma kõrva ja peale jutu-
kest arvasid lapsed, et juttu oli Robin Hoodist, 
mõõkadest ja vanaemadest.

Kolmandana astus laste ette Mihhai-
li vanaema ja jutustas selle sama loo ukraina 
keeles. Nüüd hakkasid lapsed vaikselt sahista-
ma. Igavaks läks, sest mitte midagi ei saanud 
aru. Peale juttu arvasid lapsed, et Mihhaili 
vanaema räägib krokodillidest.

Neljandaks rääkis Kirke ema Vitalija loo 
vene keeles ja peale juttu arvas üks poiss, et 
räägiti „viimasest emast”.

Viies esineja oli Säde isa Revo ja tema rääkis 
loo soome keeles. Ja nüüd tundsid lapsed siirast 
rõõmu, sest keel tundus tuttav. Kuigi nad ikka 

päris täpselt aru ei saanud, millest räägiti, 
arvasid lapsed, et juttu on kilpkonnadest.

Kõige viimaks rääkis jutukese õpetaja Egle 
ning nüüd oli asi lastel päris selge – eesti 
keeles on kõik jutud väga ilusad, armsad ja 
arusaadavad!

Täname väga neid vanemaid, kes võtsid 
vaevaks tulla lasteaeda ja leida see 15-20 
minutit, et rääkida üks tore muinasjutt.

rõõmukrattide õpetajad Malle ja egle

Noortelaagri soodustuusikud Otepää 
valla lastele 

Otepää vallale on eraldatud 2019 a. suveks 20 soodus- 
tuusiku kohta. 

Peedu Noortelaagrisse Tõrva valda 10 tuusikut 
17.06-22.06.2019 ja 17.07-22.07.2019 

Taevaskoja Noortelaagrisse Põlva valda 10 tuusikut 
03.07-09.07.2019

Vanematel, kes soovivad last laagrisse saata, palume 
täita avaldus laagrikoha saamiseks hiljemalt 30.05.2019. 
Avalduse vormi saab Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosa-
konnast. Laagri hind lapsevanemale 20 kuni 35 eurot 
olenevalt laagrist.

Lisainformatsioon: Kristin Leht 512 5745 (lastekait-
sespetsialist).

Meie keele päev Otepää lasteaias

Nii Võrukaelas kui Pähklikeses tähistati ema-
keelepäeva ühisüritusena. Arutleti, miks tähis-
tatakse emakeelepäeva just 14. märtsil ja uuriti 
lähemalt, kes oli Kristian Jaak Peterson. 

Võrukaelas said lapsed väljakutse: kui pal-
judest setu- ja võrokeelsetest sõnadest aru 
saadakse. Kui setu keel oli lastele keeruline, 
siis võru keeles saadi päris mitmest sõnast aru. 
Kuulati ilusamaid lauseid, millest lapsed oma-
korda valisid nende jaoks kõige ilusama kõlaga 
sõnade rea. Võitjaks osutus lause ema tuli koju. 

Lapsed tutvustasid üksteisele raamatuid ja 
koos mõtiskleti, mida võiksid erinevad sõnad 
tähendada. Näiteks osati rüperaali kohta öelda, 

et selle puhul peab midagi mõtlema. 
Pähklikeses nägid lapsed, kuidas mutionu kõik kokku 

kutsus, et koos üks uhke pidu pidada (vt foto). Põtru, 
oravaid, jäneseid ja muid metsloomi tuli terve Sajajalgse-
te rühma täis. Loomulikult oli õige tee leidnud ka hunt. 
Pähklikeste meelest kõlavad eesti keeles ilusti sõnad ema 
ja armastus. 

Iga rühm sai kingituseks tähekujulise heade sõnade 
raamatu, mille leheküljed ootavad emakeelsete sõnadega 
täitumist. 

Kindlasti veendusid kõik selles, et meie emakeel on ilus 
keel.

otepää lasteaia õppealajuhataja Merike kaSe

Peatselt algav jalgpallihooaeg leiab FC Otepää esindus-
meeskonna taas lahinguid andmas 3. liiga lõunatsoonis. 
Eelmised kaks hooaega madistati aste kõrgemalt – 2. 
liigas lääs/lõunatsoonis, kuid selleks hooajaks otsustati 
kolida aste madalamale. Esindusmeeskonnas kõik aastad 
ise mänginud ja pikalt ka treener olnud Martin Tederi sõ-
nul oli sobiv hetk samm tagasi teha, et taas suureskoorilisi 
võite nautida ja uut energiat koguda.

Meeskonna tuumiku moodustavad ikka endiselt 
Otepäält pärit mängijad, kuid kahe hooaja vahel on toi-
munud ka mõningane uuenduskuur. Eriline rõõm on 
Aleksander Alevi liitumise üle, kes on peale pikka noor-
tekarjääri FC Elvas otsustanud asuda oma kodulinna esin-
dama. Meeskonda on aga lisandumas mitmed kogenud 
mängijad, kes kindlasti võistkonda sügavust lisavad ja ka 
ohtralt mängutarkust endaga kaasa toovad. Nimed jäävad 
esialgu veel saladuskatte alla – tulge mänge vaatama ja 
küll te neid juba märkate. Lisaks uuendustele väljakul 
naaseb meeskonna mänedžeri kohale Marko Laas, kes 
vedas meeskonda ka viimased hooajad 3. liigas. Marko 
sõnutsi on eesmärgiks liigavõidule käpp peale panna ja 
pealtvaatajatele ilusat mängu pakkuda!

Uus hooaeg toob kaasa ka kuhjaga nostalgiat. Sügi-
sel valminud Kääriku kunstmurustaadion lausa kutsub 
mängima ja suur rõõm on, et FC Otepääl on võimalik 
varakevadised kodumängud nüüd ikkagi oma sünnikohas 
Kääriku karukoopas pidada. Hooaja avamängus 7. aprillil 
kell 17.00 võõrustatakse Kääriku kunstmuruväljakul Tartu 
Tammeka IV meeskonda. Tulge omadele kaasa elama ja 
väravatesadu vaatama!

FC otepää

FC Otepää alustab 16. hooaega 
Eesti meeste meistrivõistlustel
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Otepääl asuv legendaarne klubi Comeback on Eesti kõige 
kauem tegutsenud ööklubi. Märtsi keskel tähistati suurejoo-
neliselt veerandsaja tegutsemisaasta täitumist. 25 aastat on 
klubi olnud Talvepealinna ööelu keskuseks. 

Kakskümmend viis aastat on märkimisväärne saavutus Eesti 
klubimaastikul. Legendaarne ööklubi on olnud öine kohtu-
mispaik, kus kokku saavad inimesed üle Eesti. Rahvusvahe-
liste suursündmuste tulekuga Otepääle, on see maja saanud 
tuntuks ka paljude välismaalaste jaoks. Läbi aastakümnete 
on klubi olnud sadade tuhandete piduliste meelispaigaks. 
Klubi laval on ja astub ka tänaseni üles väga palju tippartiste 
ja -diskoreid.

„Ööklubi avas uksed esimest korda 11. märtsil 1994. aastal. 
Sellel ajal oli tegemist suhteliselt erakordse sündmusega ning 
mitu aastat järjest sõitsid inimesed isegi bussidega Saare-
maalt kohale, et sellest põnevast ööelust osa saada. Ööklubi 
ehitasime endise Otepää kinomaja ruumidesse. Esimestel 
aastatel näidatigi päevasel aja veel kino ning pimeda saabu-
des läks peoks.“ meenutab klubi asutaja Raivo Kalda.  

„Veerandsada aastat on tohutult pikk aeg. Tänapäeval üle-
määra palju sarnasusi 25 aasta taguse ööeluga ei ole. 1990-
ndate keskel oli klubi avatud absoluutselt kõik ööd nädalas 
ning uksed avati juba kell 20. Klubis sai lisaks tantsule ja 
napsule näiteks tegeleda ka hasartmängudega ja mängida 
piljardit. Südaöö paiku hakati juba õhtut kokku võtma. Täna-
päeval on klubi avatud paar korda nädalas ja reeglina näda-
lavahetustel. Külastajad saabuvad meelt lahutama südaööks 
ning peod lähevad hommikuni välja.“ kirjeldab aastakümne-
te erinevust klubi tänane juhataja Siim Kalda.     

Märtsi keskpaigas tähistati suurejooneliselt 25 aastat pöörast 
pidu. Tähtsale õhtule lükkasid meeletu hoo sisse Koit Toome 
ja erikülaline Sarah, esitades unustamatuid Code One hitte. 
Lisaks oli kohal raju raputaja Caater, kellega astus laval üles 
lisaüllatusena Mari-Liis. Silmailu eest hoolitses varietee 
Shatè ja öö täitsid edetabeli hittidega dj-d Robert Pihelgas 
ja ööelu legend Arno Kukk. Sünnipäeval pakuti torti ja pidu 
kestis varajaste hommikutundideni. 

SiiM kalda
Fotod: ilMo taMM

Eesti vanim ööklubi tähistas 25 aasta täitumist

Otepää valla 
sümbolikavandid avalikul 
väljapanekul

Otepää Vallavalitsus kuulutas 2018. aastal välja 
sümbolikavandite konkursi, mille eesmärgiks oli 
leida ühinenud Otepää valla sümbolid - vapp ja 
lipp. Laekunud sümbolkavandid on nüüd avalikul 
väljapanekul.

Sümbolikavandite konkursile laekus kokku 18 
tööd. Otepää Vallavalitsuse moodustatud vastav 
komisjon saatis kõik laekunud tööd Riigikantselei 
heraldikakomisjonile ülevaatamiseks, kuna esita-
tud vapi ja lipu kavandid peavad vastama heraldi-
ka reeglitele. Heraldikakomisjon tunnistas osaliselt 
heraldikanõuetele vastavaks kuus tööd. 

Vallavalitsuse komisjon valib võidutöö Riigi-
kantselei poolt heaks kiidetud kavandite hulgast, 
valitud vapi ja lipu kavandi kinnitab Otepää Val-
lavolikogu. 

Konkursi auhinnafondiks on 2500 eurot, mis 
jaguneb järgnevalt: I koht 2000 eurot, vallaelanike 
lemmik 500 eurot.

Kõigil vallaelanikel on võimalus valida oma 
lemmik vapi ja lipu kavand Otepää valla kodule-
hel www.otepaa.ee 27. märtsist kuni 15. aprillini 
2019. Valimiseks tuleb mobiil-ID või ID-kaardi abil 
valla kodulehele sisse logida. Valida saavad vaid 
Otepää valla sissekirjutusega elanikud. Valida saa 
kõigi 18 esitatud töö seast. Hääletada saab ka 
praegu kehtiva Otepää valla vapi ja lipu poolt. 

Lisainfo: haridusspetsialist Janika Laur, janika.
laur@otepaa.ee, 523 9139.

Monika otrokova
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Hans Teearu tuli taas maailmameistriks 

Parasportlane Hans Teearu võistles INAS-i 
murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlus-
tel 5.-11. märtsini Lans-en-Vercorsis Prantsus-
maal. Võistlustest võttis osa 12 riigi sportlased.  

Võrreldes möödunud aastaga oli Venemaa 
koondis täienenud uute ja väga tugevate 
sportlastega. Esimesel võistluspäeval saavutas 
otepäälane Hans Teearu III koha 10 km klas-
sikadistantsil Venemaa sportlaste järel. Teisel 
päeval toimunud klassikasprindis tuli Hans 
Teearu (pildil) maailmameistriks tänu koge-
mustele ja väga headele suuskadele.

Soovime, et Hans Teearul ja tema treene-
ril Kalju Ojastel jätkuks motivatsiooni ja tahet 
jõuda 2022. a tali-paraolümpiamängudele.

Mallika koel 

Norras toimunud maailmameistrivõistlustel osales 26 
riigist kokku 1052 võistlejat. Naiste 55+ klassis saavu-
tas Ene Aigro 30 kilomeetri vabatehnika distantsil ajaga 
1:41.55 teise koha. 10 km ja 15 km sõidus sai ta 5. koha.

Järgmine Masters World Cup toimub 5.-14. märtsil 2020 
Itaalias Cognes.

Otepää iluvõimlejad olid tublid

28. veebruarist 3. märtsini toimus Tartus A. Le 
Coq spordimajas Baltimaade suurim võimle-
misturniir Miss Valentine.

Tänavu, turniiri suurel juubeliaastal, toimu-
nud suurturniiri osavõtjate nimekiri oli mulje-
tavaldav. Nimelt oma 25. sünnipäeva pidava-
vale suurüritusele Tartusse oli kogunenud üle 
900 võimleja, 80 kohtunikku, 180 treenerit ning 
seda kõike kokku 37-st riigist üle maailma.

Taaskord olid võistlustules ka meie Otepää 
enda tüdrukud Saskia Treufeldt iluvõimlemis-
rühma Lala Land ja Eliise Greete Keemu ilu-
võimlemisrühma Arriba koosseisus. Saskia õpib 
Pühajärve Põhikooli ja Eliise Otepää Gümnaa-
siumi neljandas klassis. Seekordsel mõõduvõtul 
õnnestus tublidel tüdrukutel napsata omava-
nuste seas koguni kaks kõige kirkamat medalit. 
Lala Land pärjati hõbedase ja rühm Arriba 
kuldse medaliga.

Tublid tüdrukud treenivad Tartus Võimle-
misklubi Rütmika ridades treenerite Monica 
Kiisler, Brigita Nõmmsalu ja Maarja Jaanovits 
käe all.

Mihkel keeMu
Treenerid Brigitta (vasakul) ja Monica (paremal) oma rühmadega. 
Sinised rühm Lala Land (Saskia vasakult kolmas), 
Punased rühm Arriba (Eliise Greete paremalt viies).

FC Flora ja Eesti koondise keskkaitsja, Sangastest pärit 
jalgpallur Madis Vihmann sõlmis oma esimese välis-
lepingu, siirdudes kaheaastasele laenule Norra kõrglii-
gaklubisse Stabæk IF.

2008. aasta Norra meisterklubiga sõlmiti kaheaastane 
laenuleping. Stabæk IF on kümne aasta tagune Norra 
meister, kes viimasest 25-st hooajast 23 mänginud kõrg-
liigas. 

Vihmann alustas jalgpalli mängimist FC Elva noorte 
võistkondades. Eesti koondist on ta esindanud 15 korral.

  7. aprillil kell 17.00 FC Otepää vs Tartu JK Tammeka IV, 
Kääriku kunstmurustaadion

21. aprillil kell 17.00 FC Otepää vs FC Elva II, Kääriku kunstmu-
rustaadion

SPOrdiKalender

Ene Aigro võitis veteranide 
murdmaasuusatamise MMil 
hõbemedali

Madis Vihmanni karjäär 
jätkub Norra kõrgliigas

VALGAMAA  XIII  
SPORDIVETERANIDE  

SPORDIPÄEV
6. aprillil, avamine kell 10.00 Valga Spordihallis.

Spordialad ja toimumise aeg:

  Kell   9.00 – 14.00   LASKMINE
  Kell 10.00 – 12.00   KABE
  Kell 10.00 – 14.00   PETANQUE
  Kell 10.00 – 14.00   KORVPALLI VABAVISKED
  Kell 10.00 – 14.00   VÕRKPALL  (2N + 2M)
  Kell 10.00 – 14.00  BRIDŽ PAARIDELE 
  Kell 10.00 – 14.00 KERGEJÕUSTIK       
  Kell 14.00 – 14.30 MÄLUMÄNG   
   
Info: Ülo Mere tel 52 90854

22. märtsil toimunud suusahüpete MK-etapil Planica len-
numäel proovihüppajana stardis olnud Otepää noormees 
lendas 228 meetri kaugusele. See on pikim suusahüpe, 
mida ükski eestlane on sooritanud.

Ametlik Eesti rekord on 213 meetriga Kaarel Nurm-
salu nimel.

Artti Aigro hüppas 228 meetrit

Eesti meistrivõistlustel suusahüpetes said M16 klassis 
kaksikvõidu Andero Kapp ja Hanno-Henri Reidolf. Juu-
nioridest oli kolmas Markkus Alter.

Kahevõistluses võitsid M16 klassis teise ja kolmanda koha  
Andero Kapp ja Hanno-Henri Reidolf ning juunioridest 
teise koha Markkus Alter.

Medaleid suusahüpetes 
ja kahevõistluses
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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

Kinnisvara Otepääl ja mujal Lõuna-Eestis!
Kui Teil on soov osta või müüa oma kinnisvara 
ja vajate selleks kohaliku spetsialisti abi, 
siis võtke minuga julgelt ühendust.
Leiame koos lahenduse!
Sinu maakler Otepääl
Janek Moros. 

Head alanud kevadet!

Tel. +372 5294 294, info@varaleidja.ee.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSTE graafik 2019. a.

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

13. aprill  Restu   10.00
   Keeni   11.00
   Mägiste   13.00
   Hellenurme  16.00
   Voki   16.30
   Vidrike   17.30

14. aprill  Aakre       8.30
   Pukamõisa  10.00 

   Komsi   12.30
   Palupera  14.00

21. aprill  Nõuni   11.00
    Traktor  20.- EUR
    Haagis  10.- EUR

Info tel. 7663 751, 5801 5208, 5516 920.

DISAINRIIETE UUS KOLLEKTSIOON

Mageveepärlitest, hõbedast ja vääriskividest DISAINEHTED

ALLAHINDLUSEGA -20% kuni -50%

www.ethel.ee;  FB: Ethel Design

 09.04  Otepää Kultuurikeskus  12-13
 09.04  Sangaste Kultuurimaja  14-15
 10.04  Puka Raamatukogu  14.30-15.30

AS Lõuna-Eesti 
Hooldekeskus 

avab aprillis 2019 

Põlvamaal, Kanepi vallas, looduskaunis Erastvere külas järve 
kaldal ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuva 

Kanepi Kodu.

Pakume teenust eakatele, suurenenud hooldusvajadusega, sh 
dementsetele klientidele.

Lisainfot ning teenusele registreerida saab 
AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus tel. 7679505 või 7679520, 
e-post: info@hooldekodu.ee või 
kadri.sirk@hooldekodu.ee.

Alates 1. aprillist pöörduda Kanepi Kodu juhataja Merle Lätt 
poole, tel. 56698550, e-post: merle.latt@hooldekodu.ee.

     HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
       valmistamine
       paigaldamine
       puhastamine
       kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

               
Indrek 5107312

    www.palukivi.ee
     Otepää vald, Miti küla, Palu 

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Otepää vallas on kontaktisikuks Lea Korbun, kellelt saab infot sõidu 
kohta, tel. 56471933.
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Südamlik kaastunne Maiele 
perega kalli abikaasa, 

isa, vanaisa

REIN MITI
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased "Sangarist".

Oleme mõtetes teiega sel raskel 
tunnil kui jätate hüvasti oma  

LAPSEGA
Avaldame kaastunnet Evelile 

ja Uudole.

Maire ja Rein

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

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

Teostan elektritöid. Tel 5353 
6160

Müüa Otepääl 1-toaline rõduga 
renoveeritud korter II korrusel. 
5348 4806

Üürin või ostan 2-3 toalise korte-
ri Otepääl. Tel. 51 34454

Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928

Südamlik kaastunne omastele 

ARVO VAHERI

kaotuse puhul.

Sangaste Kultuurimaja

Südamlik kaastunne Elvile 
ja lastele peredega kalli

HANNO ROOSE

lahkumise puhul.

Kaja ja Karl

LINDA KINNAS 
11.10.1929 - 06.03.2019

ARVO VAHER 
06.01.1946 - 14.03.2019

RIINA TERA 
23.01.1940 - 05.03.2019

LAINE HEINMAA 
02.07.1930 - 11.03.2019

Südamlik kaastunne Hillarile ja 
ta perele isa, äia, vanaisa 

ja vanavanaisa

HANNO ROOSE
surma puhul.

Perekond Tinno

Kuigi rohtuvad rajad,
ei unune koos veedetud ajad.

Mälestan endist töökaaslast

HANNOT

Sügav kaastunne lahkunu 
omastele.

Raa perega

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Kaidole 
kalli õe

KÄTI KANGRO-HALLIKU

kaotuse puhul.

Koolivend Varmo

Sügav kaastunne Olevile perega
kalli ema, vanaema 

ja vanavanaema

ALLI PAAVO
kaotuse puhul.

Kaja ja Aare perega

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

Sügav kaastunne Marikale,
Maidole, Mairole ja Maikole 
kalli ema, ämma ja vanaema

ALLI PAAVO
kaotuse puhul.

Riina, Elve, Tiina, Maila, Eve-Ly, 
Anu, Leida, Õnne,Lea, Kaie, 

Tiiu ja Ants.

Aeg andis teist mul tagasi
ei emasüdant iialgi.

Siiras kaastunne Olevile perega 
kalli ema, ämma ja vanaema

ALLY-MEDEA PAAVO

surma puhul

Helle-Maie, Tiina ja Margus 
peredega.

Kusagil õitsevad meelespead,
tasa liiguvad tuules.

Emast mälestus, kaunis ja hea
kestab kaua sul meeles.

Siiras kaastunne Marikale perega 
kalli ema, ämma ja vanaema

ALLY-MEDEA PAAVO
surma puhul

Helle-Maie, Tiina 
ja Margus peredega.

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

ALLI-MEDEA PAAVO
26.10.1934 - 15.03.2019

Mälestame hoiukassa töötajat, 
sõbralikku, alati abivalmis kolleegi. 
Siiras kaastunne lastele peredega 

ja õde Hellele kalli lähedase 
kaotuse puhul.

Otepää Postimaja pere.

Mälestame 

ROOSE HANNOT 

Südamlik kaastunne lähedastele.

Viivi ja Heldur

Sügav kaastunne omastele 

VELLO KÕIV`u

kaotuse puhul.

Peeter lastega

Mälestame sõbralikku 
naabrinaist

ALLI PAAVO’t

Sügav kaastunne lähedastele

Riina ja Andres

Kallis Helle.
Meie südamlik kaastunne Sulle 

armsa õe

ALLI-MEDEA PAAVO

surma puhul.

Lauljad ja koorijuht

Mälestame endist naabrit

REIN MITTI

ja sügav kaastunne omastele.

Kopli 1B keskmine trepikoda

Avaldame siirast kaastunnet 
Olevile perega ja Marikale perega 

ema, vanaema ja ämma

 ALLI-MEDEA PAAVO
surma puhul.

Kirsti ja Tõnu peredega 
ning Helve

Südamlik kaastunne Hellele 
kalli õe

ALLI-MEDEA PAAVO

kaotuse puhul.

Kaja, Ene, Vaike, Laine

Südamlik kaastunne Marikale 
perega armsa

ALLI-MEDEA

kaotuse puhul.

Kaja ja Veronika peredega

Südamlik kaastunne 
Mairo Kangrole kalli 

VANAEMA 
lahkumise puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
Vallavalitsusest

Ei päikene enam nii eredalt sära, sest 
emake kallis läks jäädavalt ära...

ALLI-MEDEA PAAVO
Marika ja Olev perega. 

Südamlik kaastunne kalli läheda-
se kaotuse puhul.

Mälestab Tiiu Veski perega

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

Südamlik kaastunne Marika 
ja Olevi perele kalli

ALLI-MEDEA PAAVO

kaotuse puhul.

Kaja, Ene, Vaike, Laine, Piret

Elu on laul, habras ta viis,
heliseb hetk ... ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne Helle 
perele õe

ALLY-MEDEA PAAVO

kaotuse puhul.

Helme, Ene, Leili ja Lembit.

Head mälestused Sinust 
meile jäävad...

ALLI-MEDEA PAAVO

Südamlik kaastunne lastele 
peredega, öde Hellele perega 

ja kõigile lähedastele.

Otepää Maarja kogudus, õpetaja 
ja teehommikute kaaslased.

On usk, et jätkub eluahel, on teadmine,                                                                                                           
et maa ja taeva vahel 

ei suuda keegi Sinu aset täita. 
(L.Tungal)

Lahkus meie kallis ema, 
vanaema, vanavanaema ja ämm

ALLI-MEDEA PAAVO
(sünd Vellner)

26.10.1934 - 15.03.2019
Leinavad tütar Marika ja 

poeg Olev peredega

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu...

Südamlik kaastunne Marikale ja 
Olevile perega kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema

ALLI

kaotuse puhul.

Maila ja Karli pere

Teostame kanalisatsiooni- ja 
veetrasside ehitust. Septikute ja 
imbväljakute müük ja paigaldus.
Akser OÜ (tel. 53314966)

Alates 18.03.2019 on taasavatud 
Akser OÜ REHVIVAHETUSBOKS.
(Avatud rehvivahetus hooajal
E-R 13.00-20.00 L,P 9-15)
Lisaks teostame sõiduautode 
remondi- ja hooldustöid.
Avatud E-R 8.00-16.00
Kontakttelefon 55645050 (Ain)

Boilerite paigaldus. Puhastus. 
Santehnilised tööd. Ehitus- ja 
remonditööd. Vannitubade re-
mont. 53626227

UGANDI Resto ja Kohvik võtab 
tööle puhastusteenindaja. Töö 
on 3 korda nädalas ja hommikus-
tel aegadel. Info: siim@ugandi-
resto.ee ja +3725221543

Aprill on õige aeg heki pügami-
seks! Pügamine ja paljud teised 
hooldustööd meilt - 56738933.

Soovin osta maja Otepää linnas 
või lähiümbruses. Vaatan üle kõik 
pakkumises. Tel. +37253407221

Müüa turbabriketti, hind alates 125 
EUR, alus ca 850 kg. Transpordi 
võimalus. Tel. 5039918, meil: info@
peatmill.ee, Peat Mill OÜ

Üürida mööblita 1-toaline korter 
Otepääl, omanikult. 220 eur+
elekter. Tel. 5036037

Mälestame igavikuteele läinud 
head peretuttavat

HANNO ROOSET
Südamlik kaastunne abikaasale 

ja poegadele peredega.

Perekond Lindsaar

Siiras kaastunne Elvile, Hillarile 
ja Gunnarile ning nende peredele 

abikaasa, isa, äia, vanaisa 
ja vanavanaisa

HANNO ROOSE
surma puhul.

Eha, Külli, Silvia, Sirje ja Mihkel.

Südamlik kaastunne Elvile
ja lastele peredega kalli

HANNO ROOSE

lahkumise puhul.

Silvi ja Linda perega

Südamlik kaastunne Elvile abi-
kaasa ja lastele peredega kalli

HANNO ROOSE
lahkumise puhul.

Mälestavad Elve, Aavo, Malle 
ja Eldur.

Ikka mõtteis tuleme su juurde,
hinges mälestus hell ja soe.

Tunneme südamest kaasa 
Helle Mölderile armsa õe

ALLI PAAVO

surma puhul.

Evi, Marju, Maila, Leida 
kirikumõisast

Ei võta sõnad leinavalu
ei kuivata nad pisaraid...

Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.

Südamlik kaastunne Maiele, Kaili 
perele ja Kaimarile kalli abikaasa, 

isa, äia ja vanaisa

REIN MITT`i
kaotuse puhul.

Veera perega

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

Minnes võtab ta lambist tule
ja  süütab taevasse tähe.

Sügav kaastunne Marikale 
perega kalli ema ja vanaema 

ALLI-MEDEA PAAVO
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Konsumist

Kurvaks jäi kodu,
tühjaks jäi tuba,

lein raske südames.

Teatame sügava kurbusega, et 
meie hulgast on lahkunud

REIN MITT
26.09.1946 - 10.03.2019

Omaksed

Kuigi rohtuvad rajad
ei unune koos veedetud ajad.

Mälestame head sõpra 
ja töökaaslast

REIN MITT`i

Kaastunne Maiele 
ja lastele peredega.

Richard

Südamlik kaastunne 
Tõnu Tammele perega kalli tütre 

JANA 
kaotuse puhul.

Endised kolleegid Eve, Merike, 
Maigi, Maila, Eve, Siiri, Olly, 

Asta, Tiiu.

Otepää Lionsklubi

avaldab kaastunnet veli Vambola 
Sipelgale perekonnaga kalli 

ANNA KÜLANURM`e

surma puhul.

Südamlik kaastunne 
Ester Tammele tütre 

JANA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Pühajärve 
Puhkekodust

Kallid Ester ja Tõnu.
Tunneme kaasa teile 

TÜTRE 
kaotuse puhul.

Naabrid: Kaire, Arvo, Luule, 
Liivia, Maire, Rain, Annely, Nilo.

Avaldame kaastunnet
Tõnu Tammele kalli tütre

JANA TAMM

kaotuse puhul.

OTEKS AS kollektiiv

Täname Merlet ja tema 
meeskonda abi eest   

meie armsa ema 

ALLI-MEDEA PAAVO

viimsele teekonnale 
saatmisel.  

Marika Kangro 
ja Olev Paavo

Südamlik kaastunne Esterile, 
Tõnule ja Liisule kalli

JANA

kaotuse puhul.

Piret, Raivo ja Erki

Südamlik kaastunne Liisu`le 
kalli õe

JANA TAMM

kaotuse puhul.

Ugandi Resto kollektiiv

Südamlik kaastunne Esterile, 
Tõnule ja Liisule kalli tütre ja

õe surma puhul.
Kes küll tohiks roose murda,

kui sel õied puhkemas.
Kes võiks elu surma saata,

kui on noorus õitsemas.

Kallist 

JANA TAMM`e
24.06.1986 - 22.03.2019

mälestavad sügavas leinas 
endised ja praegused Karupojad.

Elu on laul,
on habras ta viis,

heliseb hetke ... ja katkeb siis.

Mälestame armast

JANA TAMME
Sügav kaastunne Esterile, 
Tõnule, Liisule ja Alarile.

Elduri ja Taivo pere.

Kallist 

JANA TAMME 

mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet omastele

kursusekaaslased.

Siiras kaastunne Tiinale, 
Valdekule, Mardile ja Triinu 
perele armsa ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema

ANNA LUHAÄÄRE
kaotuse puhul.

Merike ja Urmas

ALLI-MEDEA PAAVO 
26.10.1934 - 15.03.2019

JANA TAMM 
24.06.1986 - 22.03.2019

Südamlik kaastunne endisele 
kolleegile ja heale sõbrale Estrile 

armsa tütre 

JANA  
surma puhul.

Elvi, Maie, Mari,  Eve-Ly,  Merike, 
Maire, Aire ja Leili.

Südamlik kaastunne Estrile 
kalli 

TÜTRE 
kaotuse puhul.

OÜ Avallone Lõuna-Eesti ja 
Pizza Merano töötajad.

Kes teab, kui sügav on meri,
Kui pime on tormine öö,

Kui valus on nutetud pisar,
Kui lahku viib sõprade tee.

Mälestame kallist klassiõde

JANA TAMM
24.06.1986 - 22.03.2019

Sügav kaastunne omastele.

Otepää Gümnaasiumi 78. lend

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee



28. märts  201912 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T

AITÄH SULLE, 
HEA VALĲA, 
KES SA VALISID 
PAREMA TULEVIKU!

A prilli alguses saavad Valga Kultuuri- ja Huvi- 
alakeskuses kokku kõik töötamisest, õppimi-
sest ja karjääriteemadest huvitatud inimesed 

– toimub kuues Liivimaa töö- ja karjäärimess.

Liivimaa mess on ainulaadne kohtumispaik kahe riigi, 
Eesti ja Läti tööotsijatele ja tööandjatele. Eelmisel 
aastal külastas messi umbes 800 inimest, 37 tööandjal 
oli pakkuda üle 500 töökoha. 

Miks peaksid tööotsijad messile tulema?

Varasemad kogemused kinnitavad, et juba messil võib 
tööotsijast saada töötaja. Kuna messil saab kandidee-
rida vabadele töökohtadele, siis on soovitatav kaasa 
võtta oma CV. 

Messil pakutavaid töökohti hakatakse kajastama 
juba kaks nädalat enne messi algust töömessi kodule-
hel www.toomess.ee.

Messil jagatakse infot ka välismaal õppimise, 
elamise ja töötamise kohta.

Miks peaksid tööandjad messile tulema?

Ei möödu päevagi, kui mõnes meediaväljaandes ei kir-
jutataks tööjõupuudusest. Tööandjatel on keerulised 
ajad – inimesed otsivad uusi võimalusi, tööpakkujatelt 
oodatakse suuremat panust, olgu selleks siis kaugtöö, 
transport või töölõuna. 

Messil saab tööandja võimalike tulevaste töötajatega 
veidi vabamas õhkkonnas suhelda. Kui tavaliselt on 
tööintervjuu õhkkond veidi ärev, siis messil võib kõik 
küsimused ja vastused mõnusas messisuminas läbi 
arutada. Tööandja saab messilt ka väärtuslikku tagasi-
sidet, milline kuvand tal tööturul on ja mida tööotsijad 
soovivad. 

Tööandjad saavad ennast messile registreerida töö-
messi kodulehel www.toomess.ee.

Aga kui sa pole tööandja või sul on töö olemas?

Messi raames antakse karjäärialast nõu ja abi ka täna 
töötavatele inimestele.

Võimalik on arutada oma tulevikuplaane ning 
tuvastada esmased murekohad. Vestluse jooksul kaar-
distatakse inimese tööalased tugevused ning pannakse 
paika tegevused, mis aitavad tööelu paremaks ja huvi-
tavamaks muuta. Samuti arutatakse õppimisvõimalus-
te üle.

Tänasel tööturul toimetulekuks on oluline  kohan-
eda muutustega ja tahe õppida ning areneda. Hästi 
oluline on oma töötamise ja õppimise võimalused 
läbi mõelda ning teadvustada oma sisemisi ressursse. 
Töötaja rahulolu töökohaga on tihti seotud sellega, 
kas ta tunneb end vajaliku ja õnnelikuna. 

Juhul, kui tööelu üle arupidamiseks läheb rohkem 
aega tarvis, kui messil on, saab kokku leppida kohtu-
mise Töötukassa esindustes. Töötukassa pakub kar-
jäärinõustamist nii tööotsijatele kui ka töötavatele ini-
mestele. 

Liivimaa töö- ja karjäärimessile on oodatud kõik 
tööturul aktiivsed inimesed, et tutvuda Tööta ja Õpi 
programmi tingimustega ning saada infot õppimisvõi-
maluste kohta Lõuna-Eesti haridusasutustes. 

Messiloterii raames loositakse välja lotovõite messil 
tööle kandideerijate ja aktiivsete osalejate vahel.

Töö- ja karjäärimess aitab töötajate ja töö 
leidmisel ning pakub karjäärikiirabi

PM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut kasutatakse ehituses, tran-
spordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. Praegu 260 töötajaga 
tehas tegutseb alates 2000.aastast. Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis ühe maailma 
juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele. 

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel.

Töö sobib hästi nii naistele kui meestele!

Uutele töötajatele pakume
√      väljaõpet kohapeal,
√      koolitusi ning mitmekesist tööd – võimalust töötada erinevatel töölõikudel,
√      korralikke töötingimusi,
√      erinevaid spordi- ja tervisesoodustusi,
√      stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas ettevõttes,
√      töötasu alates 970 EUR bruto, millele pärast katseaega lisandub tulemustasu.

Ootame Sind kandideerima, kui
√      oled töökas ja kohusetundlik,
√      soovid õppida ja areneda,
√      hindad meeskonnatööd,
√      Sul on valmisolek töötada 12-tunniste vahetustega (sh öövahetused).

Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga „WISA Otepää“

Kandideerida saab läbi CV Keskuse ja Töötukassa portaali või saates CV e-posti aadressile: 
reet.treial@upm.com. Lisainfo telefonil 53067645.

TEADAANNE REISIHUVILISTELE

Pakkuda on viimased kohad Lõuna-Poola reisile 
(27. juuli-1. august), mille käigus külastatakse 
 
•  maailmas ainulaadset Wielicka soolakaevandust,
•  mägironijate, mäesuusatajate ja juustugurmaanide lem-
mikpaika Zakopanet,
•  palverändurite mekat Czestochowat,    
•  kuninglikku linna Krakowit,
•  pealinna Varssavit koos Wilanowi lossikompleksiga.

Hind 365 EUR (väike grupp, bussis ruumi lahedalt!). 
 Võta ühendust: 
Marika Paavo (tel 55684893 või marika.paavo@mail.ee)          
 ja saad täpsema programmi.

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


