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Otepää pidas linna sünnipäeva
puhul meeleolukat balli
1. aprillil möödus Otepääle linnaõiguste andmisest 83 aastat. Sellel puhul
Otepää kultuurimajas toimunud ballil
esinesid valla isetegevuskollektiivid,
tunnustati paremaid sportlasi ja anti
üle kaks valla medalit.
Otepää valla rahvast tervitasid pidupäeva puhul Otepää vallavolikogu
esimees Jaanus Barkala ja vallavanem
Kaido Tamberg.
Kevadiselt rõõmsameelses kontsertosas esinesid Otepää Gümnaasiumi lastekoor ja segakoor Eveko
(juhendaja Eve Eljand) segarahvatantsurühm Nuustaku ja naisrahvatantsurühm Vesiroos (juhendaja Kaire
Ojavee) ning rahvamuusikabänd
Merle +3. Vahepaladeks said kokkutulnud kuulda Otepää valla riimkroonika konkursile laekunud Otepää valla
elust rääkivaid värssjutustusi, mis saalis
lõbusat elevust tekitasid.
Parimaid sportlasi ja valla medali
saajaid tunnustati kirevate aupaukude saatel. Nagu igati sünnipäevadele
tavaks, pakuti ka kultuurimajas sünnipäevatorti, millel puhusid küünlad ära
volikogu esimees ja vallavanem. Pärast
tordisöömist oligi aeg käes ballitantsudeks, lavale astus orkester Tamme.
Otepää linna aastapäeva pidustused
korraldas Otepää Kultuurikeskused,
lavastas loomejuht Merilin Kirbits,
toetas Otepää vald.

Otepää valla medal 2019
Ülle Veeroja töötab Otepää vallas
alates 1999. aastast, enne seda oli ta

Vasakult: Otepää medali saajad Heli Linnamägi ja Ülle Veeroja ning vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg.
Pühajärve vallas tööl. Pikaaegse finantsjuhina on Ülle hea seisnud selle eest,
et valla rahaline stabiilsus säiliks. Kõik
Otepää juhid saanud temale toetuda
ning Ülle öeldut usaldada. Ülle on
suutnud läbi aegade valla rahalaevukese kursi sirgena hoida ja selle laevukese karidest mööda lootsida. Kolleegina
on Ülle mõistev ja abivalmis ning alati
olemas.
Heli Linnamägi on Otepää Tervisekeskuses pereõde. Ta on südamlik, alati
abivalmis ja hea huumorimeelega,
tema patsiendid kiidavad teda. Lisaks
sellele on Heli aktiivselt kaasa löönud
valla elus – ta on olnud Otepää Vallavolikogu liige ning pikka aega osale-

Otepää lasteaia laste tervitus
linna sünnipäeva puhul

1. aprillil 2019 sai 83 aastat Otepääle linnaõiguste
andmisest. Sellel puhul käisid vallavalitsuses tervitamas valla kõige pisemad.

nud vallavolikogu sotsiaalkomisjoni töös.

Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi
esimese rahvaesinduse kokkutulemisest.
Asutava Kogu valimised toimusid 5.-7. aprillini 1919. a kõikjal Eestis.
Otepää vallas on sündinud kaks Asutava
Kogu liiget: Julius Grünberg (Otepääl kaupmees Juhan Grünbergi peres) ning Kaarel
Parts (Arula kandis).

Otepää valla parimad
sportlased 2018
Meessportlane
Madis
Vihmann.
Noorte võistkond - Otepää
Gümnaasiumi 1.-5. klasside
jalgpallivõistkond: Henri Hein,
Tobias Vernik, Joonas Sakkis,
Morten Oscar Orussaar, Silver
Nõgols, Simmo Vernik, Peeter Alev,
Robin Mathias Müür, Steven Tamm,
Uku Vähi.
Treener - Marek Naaris.
Noorsportlane - Saskia Treufeldt.
Noorsportlane - Givi Kokhtašvili.

Tähistati Asutava
Kogu 100. aastapäeva

5. aprillil toimus Arula külas, Üttil Kaarel
Partsile austusküünla süütamine. Küünla
süütas Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala.

Noorsportlane - Kert Roose.
Spordiveteran - Toivo Lukka.
Monika Otrokova
Fotod: Valju Aloel

Otepää Linnaraamatukogus on nädala aega
mõlemale mehele pühendatud näitus „Eesti
Asutav Kogu 1918 ja selle Otepää vallast
valitud liikmed.“
Monika Otrokova
Foto: Valdur Sepp

Uuenenud Otepää Konsum avas oma uksed
4. aprillil avas uuenduskuuri läbi teinud
Otepää Konsum oma uksed. Külastajatele on avatud esialgu esimene korrus,
teine korrus avatakse 11. aprillil.
Kutsetega avamispeol tänas Elva Tarbijate Ühistu kõiki koostööpartnereid,
kes olid uue Konsumi ehitusel abiks.
Ühistu esimees Hando Ivask ütles oma
kõnes, et Otepää kauplushoone avati
esmakordselt 1983. aasta septembris.
Suurem renoveerimine toimus pärast
Elva ja Otepää tarbijate ühistu liitumist
1997. aastal. 2005. aastal avati hoone
keldrikorrusel Ehituskeskus. Kokku oli
investeeringu suurus ca 3 miljonit s.h
ehitus 2,2 miljonit. Otepää kaubanduskeskuses müügipinda kokku on nüüd
2600 m², Konsumis endas 1200 m²,
üldpinda on 4300 m², mis on oluliselt
rohkem, kui enne.
Ehitustööd teostas Embach Ehitus
OÜ ja projekteeris Tartu arhitektuuribüroo.
„Vana hoone rekonstrueerimine on
raske, aga selle eest huvitav, võin öelda,

et majal on iseloomu,“ märkis
Hando Ivask.
„Kindlasti
eristub Otepää
kaubanduskeskus oma lahenduste poolest
uute keskustega
võrreldes.“
Kolmekorruselises poes on
nutikassad
ja
lift, põhjalikult
on muutunud
sisekujundus.
Ehitustööd ümbruse korrastamiseks
jätkuvad veel juunikuuni.
Elva Tarbijate Ühistut tervitasid ka
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus
Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg,
kes ka poes esimese ostu sooritasid.
Konsum avati piduliku lindilõikamisega, linti lõikasid Elva Tarbijate Ühistu
esimees Hando Ivask, vallavanem Kaido

Tamberg ja Embach Ehitus OÜ juhatuse
esimees Andres Salusaar.
„Soovime Konsumile õnne ja jaksu,
Otepää Konsumi näol on tegemist meie
enda kogukonna poe ja sotsiaalse asutusega, kus saavad tööd kohalikud elanikud,“ sõnas vallavanem Kaido Tamberg.
Monika Otrokova

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

2

Otepää Vallavalitsuse istungil
27.03.2019
Kehtestati Vidrike külas asuvate Metsanurga, Nõlva ja

Veere katastriüksuste detailplaneering.
n

Anti Otepää medal järgmistele isikutele: 1.1 Heli Linna-

mägi; 1.2 Rein Pullerits; 1.3 Ülle Veeroja; 1.4 Venda Vihmann.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.

n

Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 65 eurot.

n

Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 105 eksemplari

õpikuid, summas 526,85 eurot.
n

Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha arvuti

(inventari nr 0072) maksumusega 626,33 eurot.
01.04.2019
n

Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa ühele isikule.

n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(saun) kasutusluba.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 28 kinnistul

asuvale ehitisele (kaubanduskeskus) osakasutusluba (I korruse
ruumide 101, 102, 104 - 125 ja II korruse ruumi 220 kasutamiseks).
n

Võttes aluseks Otepää Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a

määruse nr 6 “Tunnustuse avaldamise kord” § 5 lõike 2 ning
Rein Pulleritsu ja Venda Vihmanni 28. märtsi 2019. a avaldused, tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 27. märtsi 2019.
a korralduse nr 2-3/118 „Otepää medali andmine“ punktid 1.2
ja 1.4. (Valla medali andmine Rein Pulleritsule ja Venda Vihmannile).
n

11. aprill 2019

Sünnipäevalaual mitu torti reas

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Meie Otepää linn sai 83. Sada on seega juba siinsamas ja varsti saadaval. Sünnipäevalaual on enamasti ikka ka tort. Otepääl võiks kohe mitu torti
olla, sest neid pühitsemist väärivat tegusid on sel
karupääle viitava nimega linnal küll ja veelgi.
Esimene tort tassitagu lauale meie linna muinasajalooliste juurtega rahvusvahelisuse eest.
On ju Otepää olnud kuulus kauplemiskoht ida ja
lääne, põhja ja lõuna vahel. Asukoht kaubateede
ristumiskohas tõi siia kaupmehi ja munki meilt
ja mujalt. Seepärast siia siis ka kivist kindluski
tehtud sai, et koht piisavalt tähtis oli. On eelkäijate
põlved näinud ja paljud neist kaasagi teinud tuliseid taplusi raudmeeste ja muude meeste vahel.
Otepääl on kantud üht Euroopa esimest püssi ja
rakendatud muidki tehnilisi uuendusi sõjapidamises. Koha tähtsust sõjalises mõttes kinnitab ka
praegu siiakanti rajatud radarijaam. Miskipärast
kaotavad meie kohal lennukid rakette ja mootoreidki, õnneks ilma hullemate tagajärgedeta. Naljaga
pooleks võiks öelda, et Otepää vajaks oma munitsipaalraketikilpi ja -õhutõrjet.
Teine tort oleks Otepää Eesti riigilipu õnnistamiskoha eest. On ju siin meie rahvusvärvid saanud
omale jõu ja õiguse lipuvärvidena olemas olla.
Otepää kant on üldse üks rahvusluse ja omariikluse tuletooja ja -hoidja. Siit on tulnud paljut ses osas
ja sel teemal.

Kolmandat torti toodagu lauale meie imelist
looduse ja kauni linnakeskkonna eest. Ei ole küll
alati rahu ja koostööd siin kuplite vahel, aga ilu on
siin koguaeg olemas oma parimal kujul.
Neljanda tordi kannaks lauale lõunaeestlane.
Sest on Otepää see lõunaeestluse kants ja kagurahva väärikas lipuhoidja. Lõunaeestlus ja Lõuna-Eesti on meile olulised ja on meil siin olemas.
Viies tort oleks laual tänuks Otepää vanematele põlvkondadele nende panuse eest meie ellu ja
austuseks nende kogemuste ja tegude eest! Saagu
eakad alati Otepää kandis austuse vääriliseks nii,
nagu paljudes vanades kultuurides nad seda on.
See on ka meie ühiskonna terviklikkuse näitajaks.
Kuues tort antakse lastega peredele ja meie noorusele, kelle käes on võti homsesse. Olgu meile
alati tähtsad need kirsina tordil kroonivad lastega
pered, kes meie mail oma kodudes uut Otepääd ja
homset Eestit ehitavad!
Seda tordirida võiks jätkata veel ja küll! Las
paneb mõttes omaenda tordi sellele pidulauale ka
iga Otepää traditsioonidega suguvõsa ja inimene
ning iga uuem pere ning tulija, kes sellele linnale
end pühendab.
Palju õnne ja pikka ajalugu, meie Otepää!

Otepää Vallavalitsuses on tööl
uus finantsjuht
Alates 1. aprillist on
Otepää Vallavalitsuses
tööl uus finantsjuht
Kadri Vaks.
Kadri Vaks on küll
sündinud Tallinnas,
kuid viimased paarkümmend aastat on ta elanud Otepää vallas. Kadri
lõpetas 2009. aastal
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli finantsarvestuse erialal. Enne finantsjuhi ametikohale asumist töötas Kadri Vaks Otepää
Vallavalitsuses raamatupidajana. Varasemalt on
ta töötanud Sangaste Vallavalitsuses ja MTÜ-s
Valgamaa Partnerluskogu.
Finantsteenistuse juhataja põhilisteks ametikohustusteks on valla finantstegevuse koordineerimine ning eelarvestrateegia ja vallaeelarve
koostamine, täitmine ja kontrollimine.
Otepää Vallavalitsuse senine pikaaegne finantsjuht Ülle Veeroja jätkab raamatupidajana (0,5
kohta).
Kadri Vaksa kontaktandmed:
e-post: Kadri.Vaks@otepaa.ee,
tel. 766 4815; 5303 3033.

Vallavanem Kaido Tamberg

Korraldati enampakkumine Lossiküla külas Müüri

tee 1-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 2317240,
üldpind 50,6 m²) võõrandamiseks. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.
n

Lõpetati Tartu Vanglaga Otepää vallasiseses linnas

Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 317 kasutamiseks
sõlmitud äriruumi üürileping poolte kokkuleppel 31. märtsi
2019. a seisuga.
n

DETAILPLANEERINGUD

Eraldati reservfondist eelarvereale „081023 Spordior-

ganisatsioonid“ 1620 eurot. Määrati koondislase lisatoetus
(toetuse määr 540 eurot ühe noorsportlase kohta aastas) järgmiselt: 2.1 Otepää Spordiklubi (koondislased Kevin Klopets,
Hanno-Henri Reidolf) 1080 eurot; 2.2 Võru Judoklubi REI
(koondislane Givi Kokhtašvili) 540 eurot.
n

Määrati tervisetoetus summas 22 eurot ühele isikule.

n

Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.

Vidrike külas asuvate Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavalitsus kehtestas 27.03.2018. a korraldusega nr 2-3/117 Vidrike külas asuvate Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on
Kantso I kinnistu detailplaneeringus määratud hoonestusalade muutmine Veere, Nõlva ja Metsanurga katastriüksustel.
Planeeringuala hõlmab Metsanurga katastriüksust (katastritunnus 63601:003:0183), Nõlva katastriüksust (katastritunnus 63601:003:0184) ja Veere katastriüksust (katastritunnus
63601:003:0177). Planeeritava ala pindala on kokku 110 513 m². Planeeritav ala asub Vidrike järve kontaktalal.
Olemasolevate kruntide piire ega sihtotstarbeid ei muudeta. Kruntidele on lubatud ehitada 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 480 m², millest suurima hoone ehitisealune pindala võib olla kuni
200 m². Arvestatud on vaadete ning loodusväärtuste säilitamise ning parima võimaliku hoonestusstruktuuri potentsiaaliga. Hoonete suurim maapealsete korruste arv on 2, lubatud on ka üks
maa-alune korrus. Hoonete kõrgus on kuni 9 meetrit ja hoonete katusekalle 15-50 kraadi. Hoonete välisviimistluses on lubatud kasutada puitu, kivi, klaasi ja krohvi. Krundi piirile on lubatud
rajada kuni 1,2 m kõrgune läbipaistev puitpiire või hekk. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Täiendav info: Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

SÜNNID
Fred Plaado 			
Cecilia Heleen Viitak

10. märtsil
18. märtsil

Avanes uus hajaasustuste
taotlusprogramm 2019
Hajaasustuse programmi taotlusvooru eesmärk on
tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ja aidata seeläbi kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Hajaasustuse programmi taotlusvoor 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 valdkondade 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 kodulehelt
www.otepaa.ee.

Otepää Vallavolikogu otsustas 21. märtsil otsusega nr 1-3/16 algatada Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringu koostamise eesmärgiks on Tehase ja Rummu katastriüksuste ühendamine üheks krundiks, ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, samuti palgi ladustamisplatside ja veekogu rajamiseks.
Planeeritava ala hõlmab Tehase katastriüksust (katastritunnus 55701:001:0141, pindala 100184 m² ning sihtotstarbed tootmismaa 90% ja ärimaa 10) ning Rummu katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0212, pindala 89280 m² ja sihtotstarve maatulundusmaa). Planeeritava maa-ala pindala on 189 464 m².
Tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kuna Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub Rummu katastriüksus puhkemaa, haljasala ja parkmetsa ning pereelamu maa
juhtotstarbega alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole Rummu katastriüksuse alal üldplaneeringuga kooskõlas. Rummu katastriüksusel puudub elamu- ja haljasalamaa arendamise
potentsiaal. Tehase ja Rummu katastriüksuste liitmine võimaldab kujundada komplektse kaasaegse tootmisala, kus tootmist arendada. Rummu katastriüksuse liitmisel on tegemist juba olemasoleva tootmisterritooriumi laiendamisega, millel on olemas vajalik tehniline infrastruktuur.
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lõike 1 kohaselt võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut.
PlanS § 142 lõike 1 punkti 1 kohaselt on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmine. PlanS § 142 lõike 2
kohaselt kohaldatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Koostööle ja kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. PlanS § 140 lõike
7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav
detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud
nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama
planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.
PlanS § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju
strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste
asutuste seisukohtadest. Lõpliku otsuse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
vajalikkuse osas peab tegema kohalik omavalitsus. Keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise või algatamata jätmise otsus tehakse eraldiseisva otsusena
Täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.
UPM-Kymmene Otepää AS kannab kõik detailplaneeringu ja selle menetlusega seotud
kulud.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus ning koostaja selgub hankekorras.
Otsusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13,
67405 Otepää) ja digitaalselt Ametlikes Teadaannetes ning Otepää valla dokumendiregistris. Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov,
neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 25. aprillil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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11. aprill 2019

Otepää Naisselts ja Otepää vallavalitsus
ootavad kandidaate Aasta ema aunimetusele
Otepää Vallavalitsus
pakub tööd

menetlejale (0,5 kohta)
Tööülesannete kirjeldus:
• väärteomenetluses kohtuvälise menetleja
ametniku ülesannete täitmine (väärtegude
menetlemine)
• vallavalitsuse esindamine kohtus kohtuvälise menetlejana
• valdkonda puudutavate õigusaktide
eelnõude koostamine ja ajakohastamine

Otepää Naisselts koostöös Otepää vallavalitsusega ootab
ettepanekuid valla Aasta ema aunimetusele. Ettepanekute esitamistähtaeg on 18. aprill 2019.
Aunimetuse Otepää valla Aasta ema väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise
rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse igal aastal
emadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele pereemale, 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.

Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi auraamatusse 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, märgusõnaga „Aasta ema“.
Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt: www.
otepaa.ee rubriigis Üldinfo > Otepää tunnustab > Aasta
ema.
Monika Otrokova

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus või erialane kutseharidus
(soovitavalt SKA või Politseikool)
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
• koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus
ning algatusvõimelisus
• laitmatu renomee

Kasuks tuleb:
• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse 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 21. aprilliks 2019. a oma CV, haridust tõendava
dokumendi koopia ja motivatsioonikiri
aadressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4802; 5303 3030 (vallasekretär Janno Sepp).

Otepää Vallavalitsus
saab tööd

spordispetsialist
(0,5 kohta)
Töö kirjeldus:
• valla sporditöö organiseerimine
• valla spordiürituste korraldamine
• valla spordiklubide rahastamise ja toetamise koordineerimine
• valdkondlike õigusaktide eelnõude ettevalmistamine
• valdkonna eelarve koostamine ning
jälgimine
• valdkonda kuuluvate arengukavade väljatöötamine, täiendamine ja elluviimine
• taotluste koostamine ning projektide
juhtimine

Sissekirjutusest ja postkastidest enne
Europarlamendi valimisi
Valimiste eel saadab riik inimestele valijakaardid kas
nende ametlikule e-postile või ametlikule, Eesti Rahvastikuregistris registreeritud aadressile (nn. sissekirjutuse
aadresile). Kui postiljon ei saa mingil põhjusel valijakaarti
üle anda (nt on isiku sissekirjutus „küla täpsusega“ või kui
isik ei ela enam sel aadressil), siis saadab postiljon kaardid
tagasi.
Aprilli alguses saatis Siseministeerium Otepää Vallavalitsusele nimekirja 65 valla elanikust, kellele ei olnud
postiljonil võimalik parlamendivalimiste eel valijakaarti
kätte toimetada. Neist 6 juhul oli aadress puudulik (ainult
küla täpsusega) ja 8 juhul oli postiljonile vastatud et isik
ei ela enam sellel aadressil; enamus juhtudel tulid aga
kirjad tagasi, sest isikul puudus postkast. Nimesid ja aadresse uurides tundub mulle, et osadel juhtudel tõesti ei ole
isikutel postkasti (see on lagunenud või pole seda kunagi
olnudki) aga osadel juhtudel oli tegemist sellega, et postkast on olemas küll, aga halvasti tähistatud, nt on seal
peal korteri eelmise omaniku nimi.
Seetõttu on mul enne Europarlamendi valimisi palve
kõigile valla elanikele: PALUN KONTROLLIGE
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Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad
PUKA TEENUSKESKUS
(ENDINE PUKA VALLAMAJA, PUKA ALEVIK, 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 vastuvõtuajad:
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

OMA POSTKASTID ÜLE – kas need on kergesti leitavad, terved ning õigesti tähistatud (Teie nime ja korteri/
talu nimega). Uus valijakaartide postitamine on 26.04
– 6.05.2019. Isik, kes ei ole saanud valijakaarti võib kuni
11.05.2019 pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.
Valimispäev on 26.05.2019. Lisainfo https://www.valimised.ee/et/valimistoimingud-ja-t%C3%A4htajad-2019-euroopa-parlamendi-valimistel
Ja loomulikult – palun hoidke oma aadress Eesti Rahvastikuregistris õige! Kui vahetate elukohta, siis registreerige uus aadress 14 päeva jooksul uue elukoha järgses
omavalitsuses. Ja kui juhtub, et tänu postiljoni heale piirkonna tundmisele saate valijakaardi kätte, aga seal peal
on vale aadress, siis pöörduge vallavalitsusse perekonnaseisuametnike poole oma aadressiandmete parandamiseks. Kui aga Teile kui majaomanikule pannakse postkasti
valijakaart, kus on kirjas eelmised omanikud või isikud,
kellest te kunagi kuulnudki ei ole, siis saate nemad „välja
kirjutada“ taas vallavalitsuse perekonnaseisuametnike
poole pöördudes.
Pille Sikk

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 esitatud vapi ja lipu kavandid
peavad vastama heraldika reeglitele. Heraldikakomisjon tunnistas osaliselt heraldikanõuetele vastavaks kuus
tööd.
Vallavalitsuse komisjon valib võidutöö Riigikantselei
poolt heaks kiidetud kavandite hulgast, valitud vapi ja
lipu kavandi kinnitab Otepää Vallavolikogu.

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 kodulehel 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.

Tule Jüritulele 23. aprilli kell 20.00

Jumalateenistused Sangaste kirikus

(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
Lahtiolekuajad: K 9.00-14.00, tel 766
8040
Teenuskeskuse juht: Lea Madissov tel
766 8040, e-post: Lea.Madissov@otepaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialisti Pille Sikku vastuvõtuajad: 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: Kalev.Lohmus@otepaa.ee

Arula küla
600. aastapäevale
pühendatud kontsert
1. mail

Monika Otrokova

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (vähemalt bakalaureuse
kraad)
• orienteerumine spordi valdkonnas ja
kohaliku omavalitsuse toimimises
• projektide kirjutamise ja juhtimise
kogemus
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe
võõrkeele oskus suhtlustasandil
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime
• hea suhtlemis- ja koostööoskus
• laitmatu renomee

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• sõbralikku kollektiivi
Kandideerimiseks saata hiljemalt 29.
aprilliks 2019. a oma sooviavaldus, CV,
motivatsioonikiri ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad e-posti aadressile:
vald@otepaa.ee.
Lisainfo: Janika Laur, tel. 5239139.

Küllap oli jüripäev sedavõrd rikas sümboolne sisu põhjuseks, miks 100 aastat tagasi valiti Eesti Vabariigi esimese
rahvaesinduse – Asutava Kogu – kokkukutsumiseks just
jüripäev. See päev oli äärmiselt oluline ka meie omariikluse ehitamisel.

igal pühapäeval ja kirikupühadel kell 12.00
Palmipuudepühal, 15. aprillil, kell 12.00

Pilkuse Külamaja kõrval
kutsub Pilkuse Külaselts

Suurel Reedel, 20. aprillil, kell 12.00

Pühajärve laululava lõkkeplatsil
kutsub Otepää Aedlinna Seltsing

Esimesel Ülestõusmispühal, 22. aprillil,
kell 12.00

Tiidu küla Lemmiku talus
kutsub Tiidu küla külavanem

Kõigil pühadel kaetud armulaud.

2019. aastal möödub Otepää vallas asuva
Arula küla esmamainimisest 600 aastat.
Kauni ning väärika küla juubelipidustuste 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. Ticketeris piletite ostukeskkond: https://www.
ticketer.ee/tonis-magi-ja-riivo-jogi-kvintett
Kohapeal on pileti hind 15 eurot.

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

Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle
9. aprillil kell 12.00-13.00 Otepää Kultuurimajas Ethel Design
müük. Rahvusliku motiiviga naiste disainiriiete uus
kollektsioon. Pärlitest, vääriskividest ja hõbedast disainiehted: käevõrud, kõrvaehted, kaelakeed -20% kuni
-50%. Bambusest retuusid, stretšpüksid, ja värvilised
sukkpüksid. Suurused S-5XL
12. aprillil kell 19.00 Vaikse muusika õhtu koos Gertrud
Aasarohuga / Tasuta / Avatud kohvik!
13. aprillil kell 14.00 Otepää Kultuurimajas Pihkva tsirkus
“BARRAMEO”. Teid ootab: 3-meetrine transformer
Bamblbi planeedilt Cybertron, Hiiglaslike seebimullide
show, 3D-valgusshow, illusiooni ime, salapärased inglid,
žonglöörid, õhuakrobaadid ja lõbus kloun. Pileti hind 8
eurot, pildistamine pärast etendust - 2 eurot. Alla 3-aastased lapsed TASUTA! Lisainfot tsirkuse kohta 58129838
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.
4.mail kell 14.00 Otepää kultuurimajas suguvõsaorkestri
Pillipuu kontsert „Pidu Pillide Puult“. Kaasategevad
Pillipuu erinevad koosseisud ning Laikrete pereansambel. Avatud kohvik. Üritus TASUTA
5. mail kell 14.00 Otepää kultuurimajas Kungla
Muusikalitrupi muusikal „ROKIAJASTU – ei enam
minna paremaks saa“. Pilet 5 eurot NB! Pole soovitatav
alla 12-aastastele.

		

Puka Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi
14. aprillil kell 14.00 Puka naisansambli sünnipäevakontsert. Esinevad Rõngu naisansambel, Segakoor U-Tuur,
Tantsurühm Vokiratas ning sünnipäevalaps Puka naisansambel / Tasuta
18. aprillil DISKO - DJ MÄRT / Tasuta

		

Sangaste Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili
26. aprillil kell 19.00 Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine. 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
12. aprillil kell 19.00 Pärimuspesa kontsert – MARI KALKUN /
Pilet 5 eurot, õpilastele 2 eurot

Karukäpa töötoad toimuvad
2., 16. ja 30. aprillil 2019 kell 18
vallamaja III korrusel, ruumis nr.308.
Info tel 5153248

O T E P Ä Ä

11. aprill 2019

11. aprill 2019

O T E P Ä Ä

Keskkonnahariduslikud tegevused Otepää Gümnaasiumis

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Teeneline käsitööõpetaja
Tiiu Maasik sai 80aastaseks

Sellel õppeaastal liitus Otepää Gümnaasiumi koolipere ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga „Roheline kool“ (Eco-schools
global), mida juhib rahvusvaheliselt Taani organisatsioon Foundation for Environmental Education (FEE). Programmi eesmärgiks on aidata
lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.
Meie kooli jaoks on see pikaajaline projekt,
mille kaasabil püüame kujundada keskkonnateadlikku mõtlemist ja käitumist. Projekti raames
on loodud 14-liikmeline keskkonnatöörühm,
kes on tegelenud kooli keskkonnaülevaatuse
läbiviimisega ja selle tulemuste analüüsimisega, tegevuste planeerimisega ja tegevuskava
koostamisega. Keskkonnaülevaatuse tulemuste
põhjal valisime selleks õppeaastaks kolm põhiteemat: elurikkus ja loodus, kooliõu ning tervis
ja heaolu.
Meie kooli õpilased on osalenud Tartu Loodusmaja töötubades ja Tartu Ülikooli Chemicumi uurimislaboris, võtnud osa terviseteadlikkuse õppepäevast Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis,
käinud Tartu Ülikooli loodusmuuseumis ning
koostöö on jätkunud ka Otepää looduskeskusega. Esmakordselt osalesime Eesti Looduse
fotovõistlusel. Keskkonnahariduslikke tegevusi
oleme korraldanud ka oma koolis.
Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise
nädala eesmärgiks oli õpilaste teadlikkuse suurendamine. Algklassides valmisid taaskasutuse teemal erinevad tööd. Õpetaja Triin Rehki
juhendamisel tegid 1.a klassi õpilased põhjaliku
uurimistöö teemal, kui palju pakendeid tekib
perel ühe nädala jooksul.
Keskkonnahariduse spetsialist Margit Turb
viis läbi 1.b klassis jäätmeprogrammi, kus selgitati prügi sorteerimise põhimõtteid ja vajalikkust ning valmistati taaskasutatavatest ja
looduslikest materjalidest kakud. 6.-8. klasside õpilastele selgitati, kuidas taaskasutatakse
plasti, metalli ja klaasi, ning 8.-11. klasside õpilased uurisid, milliseid aineid sisaldavad kodukeemiatooted, ning valmistasid ise loodussõbralikumaid puhastustooteid, nagu näiteks seepi,
nõudepesuvahendit, üldpuhastusvahendit ja
puhastuspommi. Seepi ja nõudepesuvahendit
valmistame ka edaspidi.
5.a klassi õpilased osalevad projektis „Suur

Otepää legendaare käsitööõpetaja Tiiu Maasik pidas 5.
aprillil 80. sünnipäeva. Tiiu Maasik on endine kunsti- ja
käsitööõpetaja, ta on teeneline õpetaja, õpetaja-metoodik.
Tiiu Maasik on töötanud Lähte Keskkoolis ja Otepää
Keskkoolis. Ta on leidnud tunnustust ka kui käsitöömeister
ja Eesti rahvuslike käsitöötraditsioonide edasikandja, samuti kui koolimuuseumi juhataja Otepää Gümnaasiumis.
Tunnustatud pedagoogi käisid õnnitlemas Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala (pildil) ja kultuurispetsialist Valdur Sepp.

6.b klassi õpilased külvamas suvelillede seemneid
õpetaja Ülle Kümmeli juhendamisel.

taimejaht“ (The Great Plant Hunt), mille materjalid on välja töötatud Inglismaal Kew botaanikaaias ja mille läbiviimist toetab FEE ja Toyota
Europe. Projekt aitab käsitleda elurikkuse
teemat, mille raames uuritakse taimi ja nende
seoseid loomadega.
Meie oleme sellel aastal uurinud järgmisi
liike: pilliroog, hõberemmelgas, roolind, kägu,
lehetäi ja päevakoer. Oleme kaardistanud koolialal kasvavad taimed ning joonistanud õueala
plaani. Margit Turb Otepää looduskeskusest on
tutvustanud selle aasta tegijaid looduses ning
läbi viinud ka metsa- ja veeteemalised õpitoad.
Jätkame elurikkuse suurendamisega õuealal.
Plaanis on kasvatada palju erinevaid õitsvaid
lilli, näiteks astrid, lõvilõuad, kurekellad, rukkililled, aed-balsamiinid, et meelitada kohale
liblikaid, kimalasi ja mesilasi. Putukate jaoks
meisterdame putukahotellid koostöös tööõpe-

tuse õpetaja Peeter Mändlaga. Kooliperele taimeliikide tutvustamise eesmärgil kasvatame erinevaid maitsetaimi, rajame kooliaeda lilleniidu
ning taastame ja uuendame sealset kiviktaimlat.
Nendesse tegevustesse on kaasatud 5.-7. klasside õpilased ning huvilised üle kooli.
7.-11. klasside õpilased võtavad osa EcoSchools programmi 25. aastapäeva puhul korraldatud videokampaaniast, mis kutsub keskkonnateadlikke mõtteid jagama.
Pikisilmi ootame ka lehekuud, mil saame
juba kolmandat korda osaleda RMK metsaistutustalgutel, seekord Tartumaal Kastre vallas,
ning käia erinevatel õppekäikudel.
Rohelise kooli projekti tegevustega saab
tutvuda blogis Roheline OG.
Otepää Gümnaasiumi loodusainete õpetajad
Mariana Naaber ja Ülle Kümmel

Kuna tasuta lõunaid pole olemas, siis oli parkimine lasteaia majade juures 1. aprillil tasuline.
Täname kõiki lapsevanemaid, kes parkimistasu
õigeaegselt tasusid.
1. aprillil tähistati Pähklikeses nalja- ja karjalaskepäeva ning Otepää 83. sünnipäeva. Kuna
tähistamist oli palju, nimetati päev kokkuvõtlikult lahedaks päevaks.

Lauldi ka mitmekesi (fotol).
Lahe päev jätkus vallavalitsuses, kus Pähklipurejad õnnitlesid muusikaõpetaja eestveda-

Otepää Muusikakooli
õpilaste edu üleriigilistel
konkurssidel
Otepää Muusikakooli õpilased osalesid edukalt Eesti Muusikakoolide Liidu poolt korraldataval vabariiklikul konkursil
“Parim noor instrumentalist 2019”. Õpetaja Külli Teearu
õpilane Eliise Palmiste saavutas flöödimängijate konkursil oma vanusegrupis teise koha. Õpetaja Arno Antoni
õpilane Robin Mathias Müür saavutas metsasarvemängijate konkursi tihedas konkurentsis oma vanusegrupis
kolmanda koha ja trombooniõpilane Rasmus Leopard
saavutas oma vanuserühmas suurepärase esimese koha.
Hästi esinesid ka tromboonimängija Roland Leopard
ja tuubamängija Aleksander Karus. Aleksander sai piirkondlikkus voorus tubli teise koha. Kõiki Otepää Muusikakooli tublisid instrumentaliste saatis klaveril õpetaja
Ülle Rebane.
Noorte pianistide konkursil pakkusid konkurentsi Katriin Ostrak ja Gerli Ong. Gerli pälvis oma esituse eest ka
diplomi. Noorte klaverimängijate õpetaja on Anne Are.
Õnnitleme kõiki tublisid noori instrumentaliste ja täname nende õpetajaid suurepärase töö eest!
Otepää Muusikakool

Lahe päev Pähklikeses

Nagu karjalaskepäevale kohane, karjatas karjapoiss lehmi ja seda väga õigel moel – sirge
vitsaga. Muusikaõpetaja teadis rääkida, et vits
ei tohi kunagi olla haruline, sest siis jookseb kari
laiali.
Aprillipäeva tähistamiseks oli igal rühmal ette
valmistatud mõni naljakas luuletus, vanasõna,
anekdoot. Nii saime teada, missugusel pardil on
neli jalga (leopardil) ja kuulsime, kuidas internet ei lasknud lapsi toast välja. Õnneks aitas
suure panniga tümitamisest – selle tulemusel
lülitas internet ennast lihtsalt välja.
Kodulinna sünnipäeva auks lauldi laule,
millest nii mõnedki olid kodulinna- või koduteemalised. Julgeid soliste jagus hulganisti.

MONIKA OTROKOVA
Foto: Valdur Sepp

misel kodulinna.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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SPORDIkalender
20. aprillil kell 11.00 A1M Otepää Rahvasprint 2019 Tehvandi
Spordikeskuses
21. aprillil kell 17.00 FC Otepää vs FC Elva II, Kääriku kunstmurustaadion
24. aprillil kell 15.30-19.00 Valgamaa orienteerumiskolmapäevak Purtsi-Rebaste kaardil

Koolinoorte orienteerumise
MM toob Otepääle ligemale
800 noort sportlast

Paari nädala pärast alguse saav 18. koolinoorte orienteerumise MM toob Eestisse 800 noort 23 riigist üle maailma.
Otepääl selgitatakse välja nii tavaraja, lühiraja kui ka võistkondliku teatevõistluse parimad noored orienteerujad.
Võistlus toimub 29. aprillist 5. maini. Võistluskeskuseks on Tehvandi staadion, kus kõikidel pealtvaatajatel
on võimalik suurvõistlust näha ja omadele kaasa elada. Maailmatasemel koolinoortest orienteerujaid võtab
Otepääl vastu 50 Eesti noort (vanuses 15-18), kes teiste
kaasealistega võistlustulle asuvad.
Lisaks kolmele ametlikule võistluspäevale toimub 2. mail
Tartus Ahhaa keskuses kultuuripäev, mis kulmineerub 23
riigi rahvuste õhtuga Eesti Maaülikooli spordihoones.
Kogu eestvedamist Eesti poolt juhib ja veab Eesti koolispordi liit koos Lõuna-Eesti orienteerumisklubidega.
Eesti koolispordi liidu presidendi Lauri Luige sõnul on
sellise suurvõistluse Eestisse toomine ühelt poolt auasi,
aga teisalt suurepärane võimalus tutvustada maailmale
meie kodumaad, anda meie noortele võimalus end teiste
sportlastega üle maailma proovile panna ning loomulikult
edendada majandust. "Eesti Koolispordi Liit on Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) oluline partner,
mistõttu on see meie jaoks juba viies kord koolinoorte
maailmameistrivõistlusi korraldada. Meil on suurepäraste
kogemustega meeskond, seal hulgas väga asjalikud vabatahtlikud, tänu kellele on sellise suurürituse korraldamine
üldse võimalik. Ükski sellisel tasemel võistlus ei saaks
toimuda ilma toetajate abita." Luik tänab kõiki sponsoreid ja toetajaid, kes on selleks ürituseks õla alla pannud.
Projektijuht Mattias Metsaru loodab, et noored saavad
ühe tõeliselt erakordse orienteerumiselamuse ning päris
mitu uut orienteerumissõpra üle kogu maailma. „Oleme
põnevil, et Rahvusvaheline Koolispordi Föderatsioon on
andnud meile võimaluse korraldada koolinoorte orienteerumise MMi ning läbi selle inspireerida Eesti noori
tegelema spordiga kõrgel tasemel. Tehvandi spordikeskus
Otepää kuplite vahel saab olema nädalase suurürituse
jaoks täiuslik kodu."
Eesti Koolispordi liit on korraldanud Eestis viis maailmameistrivõistlust: orienteerumises (1995), kergejõustikus
(2009), murdmaasuusatamises (2014) ning 3x3 korvpallis
(2016).
Ülemöödunud aasta tuli Itaalias toimunud orienteerumise koolinoorte MMil nooremas vanuseklassis tüdrukute
seas tavarajal maailmameistriks Põlva kooli esindanud
Johanna Laanoja (OK Põlva Kobras).
ISF on ülemaailmne koolispordiföderatsioon, kuhu
kuulub 104 liikmesriiki.
Lisainfo: https://www.isforienteering2019.ee/et/avaleht
Kristi Sarap

TÄHELEPANU!
ID kaartide taotluste vastuvõtmine ja
relvalubadega seotud
dokumentide vormistamine
Otepää politseis
7.05., 11.06., 9.07. ja 13.08.
kell 10.00 – 15.00.
Samas toimub ka dokumentide kättesaamine.
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Tehvandi radadel sõidetakse kevadine
Otepää rahvasprint
20. aprillil toimub Otepääl, Tehvandi Spordikeskuses A1M Motorsport Otepää
rahvasprint. Sõidetakse kitsal ja tehniliselt nõudlikul rullsuusarajal. Võistlusrada
on 2,8 km pikk ning kulgeb 100 % asfaltkattega teedel. Kõik võistlejad läbivad
sprindirada kolmel korral. Otepää etapil jagatakse punkte kõikides Eesti suurimates rahvasprindi sarjades.
Marko Koosa, Otepää rahvasprindi 2019 võistluste juht: „Teistkordselt
Otepääl toimuv asfaldisprint toob kohale kogu Eesti autospordi paremiku.
Sügisel toimunud Tehvandi ürituselt tuli väga palju positiivset tagasisidet ja
seepärast otsustasime Eesti Autospordi Liidu karikasarja liita veelkord Tehvandi
radadel toimuva sprindi. Otepää autospordi üritused on alati väga hinnatud ning
loodame ka sellel korral näha raja ääres palju pealtvaatajaid. A1M Motorsport
Otepää rahvasprindile ootame vähemalt 90 autosportlast. Eraldi võistlusklassid
on krosskartidele ja 2WD ralliautodele. Parimad selgitatakse välja kokku 10 erinevas masinaklassis. Tänaseks on kirjas külalisvõistlejad Soomest ja Lätist. Lisaks
rahvaspordi autodele on kohal ka erinevad võistlussõidukid (driftiauto, bagid,
ralliveoauto jne), mis päeva jooksul teevad rajal demosõite. Otepää etapiga
jätkub uus ja põnev A1M Motorsport karikasari rahvasportlastele, mille võitja
saab peaauhinnaks võimaluse osaleda professionaalina A1M Motorsport meeskonna krosskardiga meistrivõistluste etapil. Üritus on pealtvaatajatele tasuta ja
põnevust jagub huvilistele kogu päevaks.“
Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 11.00. Parimatele on auhindadeks
suured karikad ja vahuveinid. Osalejatele pakume nagu tavaliselt rikkalikku
auhinnalauda, kus jagub auhindasid kiirematele ja kindlasti läheb võistlejate
vahel jagamisele hinnalisi loosiauhindasid meie toetajatelt.
Võistlusele saab registreeruda alates 01.04.2019 interneti aadressil: http://www.
autosport.ee/rallyreg.
Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt www.facebook.com/rahvasprint.

Karupesa Teami eduka suusahooaja kokkuvõte
2018/2019 suusahooaeg oli Karupesa klubi
jaoks väga edukas. Eesti meistrivõistlustelt võitsime kokku 30 medalit (16 kulda, 9 hõbedat, 5
pronksi). Selle näitaja poolest olime suusaklubidest kõige edukamad.
Noortesarjas võitsime kokku 27 medalit,
millest 12 olid kuldsed. Eesti meistriks krooniti järgmised sportlased: Mariel Merlii Pulles,
Martin Himma, Anni Lii Unn, Teiloora Ojaste,
naiste sprinditeate võistkond (Teiloora Ojaste;
Mariel Merlii Pulles), M20 sprinditeate võistkond (Albert Unn; Martin Himma), naiste
teatevõistkond (Teiloora Ojaste, Mariel Merlii
Pulles, Anni Lii Unn).
Lisaks osalesid mitmed klubi sportlased
edukalt erinevatel rahvusvahelistel üritustel.
Põhjamaade noorte meistrivõistlustel saavutas
Eesti parimana Marit Marbiel Pulles 11. koha
klassikasprindis. Noorte Olümpiamängudel käis
Eestit esindamas Albert Unn, kes saavutas klassikasprindis tubli 18. koha. Juunioride ja U23
MM-l esindasid Eesti koondist Mariel Merlii
Pulles, Martin Himma ja Teiloora Ojaste. Naiste
U23 MM-i sprindis saavutas Mariel Merlii Pulles
kõrge 20. koha ja Martin Himma lõpuprotokollis
27. koha ja eelsõidus suurepärase 12. aja.
Lisaks pääsesid tänu headele tulemustele kaks
klubi sportlast ka täiskasvanute MM-le Seefeldisse. Vabatehnika sprindis saavutas alles esimest
aastat U23 klassi kuuluv Mariel Merlii Pulles
suurepärase 30. koha, olles selle tulemusega kogu
Eesti MMi parim. Martin Himma sai oma täiskasvanute MM-i debüüdil 79. koha.
Karupesa Team korraldas sellel hooajal kokku
10 suusavõistlust. Lisaks mitmetele Eesti meistri-

Eesti meistrid 2019

võistluste etappidele ja noortesarja etapile oli
meil au läbi viia ja ka Põhjamaade meistrivõistluseid, mis toimusid 23-25. jaanuaril Tehvandil.
Kokkuvõttes oli igati edukas suusahooaeg
ja jääme ootama uut ja veelgi paremat. Tänan
klubi nimel Hanno Priksi ja meie toetajaid: UPM

Kymmene, Otepää vald, Rapla Metall, Tartu
Mill, Respo Haagised ja Karupesa Hotell.
Tanel Ojaste
Klubi eestvedaja ja treener
Foto: Tanel Ojaste

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee
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KUULUTUSED
Müüa kuivad pakitud pliidi- ja kaminapuud. Vedu tasuta. 505 6107
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga (kuivad, märjad). Tel. 509 3453
Mahe lihaveisekasvatuse ettevõte võtab rendile ja hooldusele
põllu- ja rohumaid. Sobivad ka
võsastunud maad. Heizung OÜ. Tel
5113543 ermo.kruuse@gmail.com

Võtan tööle õpipoisi, kes huvitatud ehitusest. Töö käigus õpid
üldehitust, töövõtteid, tehnika ja
tööriistade kasutamist. Vahel komandeeringud. Otepää. 5102074

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

Koristan kodumasinaid - veneaegsed elektroonikad, magnetkäiviteid ja automaatlüliteid,vaskkaableid, arvuteid, autoakusid ja
vanametalli tasuta. Info 56165551,
kuulutus ei aegu

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)
Aprill on õige aeg heki pügamiseks! Pügamine ja paljud teised
hooldustööd meilt - 56738933.
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Boilerite paigaldus. Puhastus.
Santehnilised tööd. Ehitus- ja
remonditööd. Vannitubade remont. 53626227
Müüa turbabriketti, hind alates 125
EUR, alus ca 850 kg. Transpordi
võimalus. Tel. 5039918, meil: info@
peatmill.ee, Peat Mill OÜ

Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966

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

K U U L U T U S E D

Laagerdunud hobusõnnik turbaga,
sobilik aiamaale ja kasvuhoonesse.
5018431
Soovin üürida või osta 2-3 toalise
korteri Otepääl. Tel. 51 34454

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

UGANDI Resto ja Kohvik võtab
tööle puhastusteenindaja. Töö on
3 korda nädalas ja hommikustel aegadel. Info: siim@ugandiresto.ee ja
+3725221543

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

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

KARNI-VOOR OÜ
otsib oma meeskonda

KLIENDITEENINDAJAT
Kui oled aus, töökas
ja kohusetundlik,
siis pakume täiskohaga tööaega
(kaupluses, trahteris).
Lisaks pakume ka juhataja
asetäitja kohta.

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Vajame oma meeskonda ka

PAGARIT

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Info: karnivoor@hot.ee,
tel: 56624430 Karin.

Meie südamlik kaastunne
Ain Kahale perega
armsa ema, vanaema ja ämma

MEEDI KAHA

MARIA KOOSAPOEG ’a
Kopli 12 elanikud

Maga vaikselt, puhka rahus ―
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.

Südamlik kaastunne Liisule,
Tõnule ja Estrile kalli õe ja tütre

JANA TAMM
kaotuse puhul.
Ilmo, Riivo ja Kersti

Südamlik kaastunne Esterile,
Tõnule ja Liisule kalli tütre ja õe
surma puhul.
Kallist

19.11.1926 - 30.03.2019

Südamlik kaastunne Estrile,
Liisule ja Tõnule kalli

29.11.1938 - 27.03.2019

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

mälestab sügavas leinas
perekond Nurmoja.

Urmas, Avo ja Priit peredega.

Südamlik kaastunne Ain Kahale
perega armsa ema, vanaema
ja ämma

Südamlik kaastunne Evelinile
kalli

Südamlik kaastunne Estri
perele kalli

VANAISA

TÜTRE

lahkumise puhul.

MTÜ Kappermäe Selts

Mälestame toredat naabrit

MÄRT KIKKAS

JANA

Perekonnad Vernik, Jaagant
ja Kangur

kaotuse puhul.

MEEDI KAHA

28.09.1924 - 29.03.2019

Jana Tamme

MEEDI KAHA

Mälestame kauaaegset
head naabrit

MARIA KOOSAPOEG

kaotuse puhul.

LAINE VIIKHOLM

09.05.1927 - 27.03.2019

Valgamaa Spordiveteranide
Selts mälestab kauaaegset
seltsi liiget

REIN MITTI

Töökaaslased Pähklikesest

Endised töökaaslased Nurga
Konsumist.

Siiras kaastunne lähedastele.

Avaldan kaastunnet Ain Kaha
perele ema

Südamlik kaastunne Sulle Saima
armsa abikaasa

Avaldame kaastunnet Olevile
perega kalli ema, vanaema,
vanavanaema ja ämma

Mälestan lapse- ja noorpõlve
sõbrannat

MÄRT KIKKAST

MEEDI

MÄRT KIKKAS`e

ALLI PAAVO

Alli Paavot

ja tunneme kaasa abikaasale.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne omastele.

Naabrid Virro talust

Ene ja Rein

Leili, Jüri ja perek. Kikkas.

Viivi

Kopli 1B keskmine trepikoda

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada...

Südamlik kaastunne Arvole
kalli ema

SILVIA NILPI
surma puhul.
Otepää Maarja kogudus

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja leinavalu leevendada aitab.

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Südamlik kaastunne Tõnule
perega tütre

Mälestan kallist kooliõde

JANA TAMM

HEDVIG SAAR

surma puhul.

Kaastunne lastele ja lastelastele.

Endised töökaaslased
Otepää Piimaühistust

Kooliõde Haldi

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai Sinu eluring.

Südamlik kaastunne lastele
peredega kalli ema, vanaema,
vanavanaema ja ämma

ALLI-MEDEA PAAVO
kaotuse puhul.
Õie

Kui juhtub nii, et ema läheb ära,
ja teda hoida enam me ei saa.
Jääb tühjaks tuba, päike kaotab sära,
kuid mälestustes elama jääb ta.

Teatame sügava kurbusega, et
on lahkunud meile kallis ema,
ämm ja vanaema

Hedvig Saar

(sündinud Sannamees)
05.08.1932 - 29.03.2019
Leinavad tütar ja poeg peredega.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

M I T M E S U G U S T

Luuka evangeelium 24. 5,6 “Miks te elavat otsite surnute
juurest? Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud!“
Üles tõusnud, üles tõusnud Jeesus Krist, ta on üles taeva
läinud, maha jäänud haud ja rist….salmikene, mis pärit
kas vanast veljestekoguduse lauluraamatust või ammusest
kooliraamatust, tuleb ikka meelde, kui see päev on kätte
jõudnud. Tema on üles tõusnud. Oma surmaga surma kui
sellise maha tallanud, teinud seda, kui see Piibli alglugudest pärit „mao pea rõhuja“ ja surma igavikulisuse kehtetuks muutnud. Salmikene, mille peale mõtlesin ju lapsena
kalmistupühal käies, ristide ja hauaküngaste keskel. Seal
tundus surm nii kestev ja kehtiv, sammal vanadel kiviristidel
rõhutas selle jäävust. Aga salmikene kõlas väikeses peas kui
kevadine lõolaul… üles tõusnud! Ja surm hakkas korraga
tunduma hoopis teistsugune. Kristus on surma ära võitnud.
Ja kusagil…seal kus on Tema, on eluallikas ja värav, mis
surmast välja viib. Sild, mis surmakuristiku ületab ja milleni
koolnuvalla mässavad lained ei küüni…
Minu kodutrepil Sangaste pastoraadis on kevadkuu selgetel ja sumedatel öödel näha terve taevatäis tähti, ei keegi
suuda neid kokku arvata. Põliste puude tumedad oksad
sirutuvad nende poole, kuid ei suuda neid haarata. Mina
omakorda ei suuda oksteni küündida. Ja iga neist hõbedastest valgusekandjatest on miljonite valgusaastate kaugusel. Vähe sellest veel… kes ka kõige kaugemat taevatähte suudaks puudutada, on vaid Jumala rüü palistust

aimanud. Aimanud, isegi mitte käega katsunud. Muistne
laulik hüüab siiani tähistaeva poole… “kui ma näen su
taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud,
siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg,
et sa tema eest hoolitsed?“ Põrm on inimene, kelle hauda
katab sammal ja unustus ja ometi on selle põrmu ülestõusnud Issand ülendanud tähtede taha ja igavesse ellu. Omaenese risti, surma ja ülestõusmise läbi. Selle kinnituseks ehib
rist meie kalmusid – me võime küll unustusse jääda ajas ja
elavate maal, igavik on ometi meie päralt Jeesuse ja tema
risti läbi. Surma luised käed sirutuvad kui haralised oksad
meie üle ja meie nendeni ei küüni. Aga teiselpool hiilgavad
ja säravad tähed, kui tunnistajad ilmaruumi lõpmatusest ja
meeldetuletajad – sind tervitavad tähed, kui Isa silmad sääl.
Ja oma püha sündimise, elu, kannatamise ja surma ning
ülestõusmise läbi on Issand Jeesus läinud sinna ülemasse
pühasse paika, et meilgi seal ase võiks olla. Ning vanade
kreeka epikuurlaste lendsõna – seal, kus oleme meie, pole
surma, aga kus on surm, seal pole meid – saab hoopis uue
tähenduse…
Õnnistatud Kristuse ülestõusmisepüha Teile!
EELK Sangaste ja Laatre koguduse õpetaja Ivo Pill

Soovime osta suurema kinnistu
Otepää vallas

alates 30 hektarist
Kinnistu või vana talukoht suurema
kinnistuga alates 30 hektarist
(põllumaa/metsamaa võib
ka osaliselt raiutud olla).
Kontakt: marko@LPL.ee
või telefonil 5014732
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