
Asutatud
1932

Nel japäev,  25.  apr i l l  2019     Nr  8 (489)

Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

Otepää Keskväljak saab purskkaevu
Otepää südalinn läbib lä-
hiajal uuenduskuuri, uuen- 
duste käigus on plaanis 
Otepää Keskväljakule püsti-
tada purskkaev.

Selle aasta alguses kuulutati välja 
suunatud ideekonkurss keskväljaku 
purskkaevu leidmiseks. Otepää Valla-
valitsuse poolt moodustatud komisjon 
valis kolme laekunud töö hulgast välja 
Bruno Kadaku töö „Lõbus Ott“. 

Töö skulpturaalne osa kujutab 
endast naturalistlikus laadis modellee-
ritud üleelusuurust pruunkaru. Karu 
on kujutatud istuvas asendis, skulp-
tuuri pea sarnaneb karu peaga Otepää 
linna vapil ning on kaugusesse, tulevik-
ku vaatav. „Lõbus Ott” hoiab käppade 
vahel vihmavarju. Istuv karu on koos 
vihmavarjuga 2,5 meetrit kõrge. Karu 
kere maht on võimalikult massiivne, et 
anda vaatajale visuaalne elamus ning 
mõjuda keskse kujundina avaral välja-
kul. Karu saab olema pronksist, kuldp-
ruuni tooni, vihmavari on roostevabast 
terasest. Karupurskaevu täpsem vee- 
ja valguslahedus selgub edaspidiste 
tööde käigus.

„Karupurskkaev on Otepääle väga 

omane element, loodan, et sellest 
saab tulevikus koht, kuhu kogunevad 
nii meie külalised kui ka vallaelani-
kud ning tekitav uued, purskkaevuga 
seotud traditsioonid,“ sõnas Otepää 
vallavanem Kaido Tamberg. 

Hetkel on käimas Otepää keskvälja-
ku ehitaja leidmiseks riigihange. Kõigi 
eelduste kohaselt peaks Otepää süda-
linna renoveerimine pihta hakkama 
selle aasta juunikuus, ehitus peab 

Kääriku Spordikeskus alustab väljaehitamise 
neljanda etapiga

valmis olema 2019. aasta lõpuks. Kes-
kväljaku täpsem projekt selgub pärast 
riigihanke lõppu. Keskväljakule on 
kavandatud lisaks purskkaevule puh-
kealad, muutub parkimiskord. Uuen-
duse läbib ka Otepää Lipuväljak. 

Otepää Vallavalitsus esitas 2018. 
aasta alguses rahastamistaotluse 
EASile projekti „Otepää linnakeskuse 
väljaarendamine” elluviimiseks. EAS 
otsustas taotluse rahuldada. Projekti 

kogumaksumus on 1 592 350,96 eurot, 
millest EASi toetus on maksimaalselt 
1 353 498,31 eurot. Otepää Vallavalit-
suse omafinantseering on minimaalselt 
238 852,65 eurot 2 aasta jooksul.

Keskväljaku projekti arhitektuurili-
ne lahendus leiti ideekonkursi käigus, 
mille võitis lahendus “Kiirendi”, auto-
riteks Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. 

Monika otrokova

Vaated eri nurkade alt.

17. aprillil allkirjastasid SA 
Tehvandi Spordikeskuse 
juhatuse liige Kristjan Karis 
ja AS Valmap Grupp juha-
tuse liige Hindrek Mõts 
Kääriku Spordikeskuse väl-
jaehitamise neljanda etapi 
projekteerimise- ja ehituse 
riigihanke lepingu.

Lepingu objektiks on 
Kääriku Spordikeskuses 
kergejõustiku- ja jalgpallis-
taadioni, heitealade väljaku, 
jõulinnaku ja väliujula väl-
jaehituse, Greeni sauna 
rekonstrueerimise ning välis-
kommunikatsioonide ja tee-
de-platside rajamine Kääriku Spordi-
keskuses.

Ehitustegevused keskuses kestavad 
2019. aastal ja 2020. aasta alguses, et 
2020. aasta suvehooajaks oleks sport-
lastel kasutada täielikult renoveeritud 
kuue rajaga  (jooksusirged kaheksa 
rajaga), hüppekastide ning mattide-
ga treeningtingimustele vastav kerge-
jõustikustaadion koos valgustuse ning 
abihooneega. Väljaku keskel valmib 
täismõõtmetes naturaalse muruga jal-
gpallistaadion. Piirkonda rajatakse ka 
eraldiseisev heitealade väljak ning väli-
jõulinnak jooksuradade ristumiskohta. 

Staadioni kõrval asuva Kääriku järve 
ääres renoveeritakse väliujula koos 
hüppetorniga ning ehitatakse valmis 
uus Greeni saun.

Alates 1. maist 2012 haldab Tartu 
Ülikooli omandis olevat Kääriku Spor-
dikeskust SA Tehvandi Spordikes-
kus eesmärgiga ehitada välja Eesti ja 
lähi-piirkonna sportlaste saavutusspor-
di ettevalmistuskeskus. Kääriku Spor-
dikeskuse staadion oli üks esimesi val-
minud spordiobjekte ajaloolises kesku-
ses kui 1960. aastal sai valmis staadion, 
mille rajad ja hüppepaik kaeti 1975. 

aastal tehiskatte sportaaniga.
Väljaehitamise eelnevate etappide 

jooksul alates 2013. aastast on kesku-
ses valminud välispordiplatsid, sport-
lasmajutushoone, kunstmurukattega 
jalgpalliväljak, pallimängude hall ning 
keskuse tööks vajalikud garaažid, vee-
töötlusjaam ning reoveepuhastusjaam.

kristjan karis
sa tehvandi spordikeskus 

juhatuse liige

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.

Otepää Kevadlaat

toimub pühapäeval, 
12. mail 

algusega kell 8.00-15.00 
Aiandusmaja ees platsil 

(J. Hurda 5).

Müügil:
   viljapuud ja -põõsad,
   dekoratiivistikud,
   käsitööd,
   toidu- ja tööstuskaubad,
   aiatarvikud.
Käsitööde näitus ja müük.

Broneerimine peale 18.00 tel. 59031967 
Tiia Tiideberg.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 9. mail.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Valgus ja selgus ning pimedus

On üks selline morbiidne anekdoot 
iseloomustamaks teatud mõttelaa-
di. Külamees külitab kurja (mitte 
kurva!) näoga taluaial ja vaatab, 
kuidas naaber oma ämma matuseid 
peab. Inimesi ja lilli on palju ning 
aiaski rikkalik peielaud kaetud, 
higiste kaeltega valged pudelid ja 
värisevad süldid ootamas. Kadedus 
sellest kurvast ilust on naabri vastu 
aga nii suur, et sisistab kõrval seis-
vale eidele: ,,No pangu aga ja tehku 
… küll on ükskord meie majas ka 
matus …ja siis alles näitame!“

Mu kadunud vanaisa arutles, et miks 
see meie inimene iga hinna eest 
üritab edukamal endi seast jalgu 
alt lüüa? Et ega sest ju endale jalgu 
juurde tule ja lisaks veel üks kätte-
maksuhimuline ka lisaks olemas.

Minu meelest on kurjuse ja 
kadedusega vaja tegeleda ja teraa-
piat teha. Enne, kui see meie rahva 
lõhub ja vaenuaiad ületamatuks 
ehitab. Kadeduse ja õeluse toit on 
nendega kaasamängimine, nende 
mürk aga avalik naeruvääristamine 
ning ,,nakkuse kandjate“ ignoreeri-
mine.

Positiivne ellusuhtumine ja selle 
kujundamine ühiskonnas ja inime-
ses endas on see võti, mis hoo sisse 
annab. Negatiivsuse kiigel kiikumi-
ne on kui vabatahtlik pea silmusesse 
pistmine. See on kiik, mis kiigutab 
ka alul, aga lõpuks kägistab kiikuja. 
Kui vaadata asja jälle läbi anekdoo-
di võrdlusväe, siis saab paha asja ka 
kenasti võtta. Setu tuleb Teisest Maa-
ilmasõjast koju. Aasta rindel ja kaks 
vangilaagris oldud aastat on Saksa 
sõjaväes sundaega teeninud mehel 
kodust eemal hoidnud. Mees astub 
tarre ja viskab koti maha. Naine 
kargab tagakamb- rist põnevil näoga 
väja ja küsib: ,,Nohh, kuis läits?“ 

Rõõmsameelne mees vastu: ,,Hästi 
läits… tõsess tullime!“ 

Vot sellist Eestit ja sellist Otepääd 
vajamegi, kus meil ei jääks saamata 
head saamised lihtsalt pimeda 
kadeduse ja kellegi väiklaste tujude 
tõttu.

Üks sedalaadi näide on ka San-
gaste lossi teemal valeinfoga mani-
puleerimine. Mõni isiklikus vaenus 
vaevlev sarikaebaja on jalad villi 
jooksnud jõuasutuste vahel joostes 
ja oma ,,omakasupüüdmatut abi“ 
pakkudes.

Praeguseks peaks olema selge, 
et midagi ebaseaduslikku Kaido 
Tamberg sooritanud siinkohas pole. 
Ka kohtuvaidlus ,,Radaris“ näidatu 
üle käib ka piltlikult öeldes selle üle, 
et kas esitati meedias teadlikke vale-
fakte (vanas tõlgenduses laimati) 
või on tegu lihtsalt ajakirjandusli-
ku arvamusavaldusega. Et kas olen 
seadust rikkunud või mitte, pole 
teemaks ja ei saagi olla. Kohtumasin 
on aeglane, aga eks suve lõpuks ikka 
midagi tuleb ja sellest kindlasti ka 
avalikkust teavitan.

Praegune artikkel Rahandusminis-
teeriumi seisukohast, et müügi mak-
setingimused olla ebaseaduslikud, 
on lihtsalt üks nende (RM) juba 
ammune seisukoht, mille paikapi-
davust kohtus tõestatud pole. Paljud 
juristid jälle nii ei arva. Ja ka siin 
saab vaid olla eri arvamusel, sest asja 
sisu sellest ei muutu ja kahju keegi 
ka ei saa. Nüüd tahab Rahandus-
ministeerium teada, mis vald edasi 
teeb. 

Vallal on jätkuvalt võimalus kasu-
tada kokkulepet ja taastada oma 
enamusosalus OÜ Sangaste Mõis. 
Sellega kaasneb projekti omaos-
aluse tasumise- ja ehitusega seotud 

Otepää Vallavolikogu istungil

18.04.2019
n	 Kehtestati Puka Kooli põhimäärus.
n	 Lõpetati arengu- ja innovatsioonikomisjoni tegevus.
n	 Moodustati Otepää Vallavolikogu alatise komisjonina 

planeerimiskomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on planeeri-

mis- ja arendusalane tegevus.
n	 Valiti planeerimiskomisjoni esimeheks Jaanus Raidal ja 

aseesimeheks Jaanus Barkala.
n	 Kinnitati planeerimiskomisjon järgmises koosseisus: 

1.1 Jaanus Raidal – komisjoni esimees; 1.2 Jaanus Barkala 

– komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Kaire 

Jaanus; 1.3.2 Rein Pullerits; 1.3.3 Siim Kalda. 
n	 Moodustati Euroopa Parlamendi valimiseks kolm jaos-

konnakomisjoni ning nimetada jaoskonnakomisjoni esimehed, 

liikmed ja asendusliikmed järgmiselt: 1.1 valimisjaoskonnas 

nr 1 (Otepääl): 1.1.1 esimees Kristina Reigo; 1.1.2 liige Kristi 

Mitt; 1.1.3 liige Mari Mõttus; 1.1.4 liige Kaido Mägi; 1.1.5 liige 

Aimur Saarekivi; 1.1.6 liige Inga Vaherpuu; 1.1.7 liige Vello 

Vou; 1.1.8 asendusliige Kristin Leht; 1.1.9 asendusliige Sale 

Kiuru; 1.2 valimisjaoskonnas nr 2 (Sangastes): 1.2.1 esimees 

Laura Karavin; 1.2.2 liige Rein Areng; 1.2.3 liige Kairi Gross; 

1.2.4 liige Raili Mandli; 1.2.5 liige Margit Mõistus; 1.2.6 liige 

Tiiu Treimuth; 1.2.7 asendusliige Toomas Kuus; 1.2.8 asendus-

liige Kajar Lepik; 1.3 valimisjaoskonnas nr 3 (Pukas): 1.3.1 

esimees Karin Tilga; 1.3.2 liige Harri Irv; 1.3.3 liige Tiia Nee-

meste; 1.3.4 liige Kaire Pedajas; 1.3.5 liige Leonora Piho; 1.3.6 

liige Helgi Pung; 1.3.7 asendusliige Airin Hermann; 1.3.8 asen-

dusliige Lea Trees.
n	 Arvati Nele Bend hariduskomisjoni koosseisust välja.
n	 Valiti kultuurikomisjoni esimeheks Jorma Riivald ja 

aseesimeheks Miia Pallase. 
n	 Kinnitati kultuurikomisjon järgmises koosseisus: 1.1 

Jorma Riivald – komisjoni esimees; 1.2 Miia Pallase – komis-

joni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Marika Viks; 1.3.2 

Katrin Kõiv; 1.3.3 Merle Soonberg; 1.3.4 Merilin Kirbits; 1.3.5 

Tiina Kukk; 1.3.6 Raivo Kiisler; 1.3.7 Ly Haaviste; 1.3.8 Mari 

Mõttus; 1.3.9 Esti Kittus.

Otepää Vallavalitsuse istungil

08.04.2019
n	 Otsustati liita Otepää vallasiseses linnas asuv Piiri tn 

18 katastriüksus (katastritunnus 55601:003:0200) ja Piiri tn 

18a katastriüksus (katastritunnus 55601:003:0210) üheks 

katastriüksuseks.
n	 Anti Ivar Dembovskile projekteerimistingimused 

Kääriku külas Konno kinnistul sauna ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Anti Silva-Agro OÜ-le projekteerimistingimused 

Lauküla külas Silva kinnistul ja Sõnnsaare kinnistul PVC-hal-

li ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Kuuse tänav kinnistul 

asuvale ehitisele (vee- ja survekanalisatsioonitorustik) kasutus-

luba.
n	 Anti Eesti Reformierakonnale (registrikood 80043147, 

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

hemikuks 3.-16. aprill 2019. a Euroopa Parlamendi valimiste 

reklaambänner Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1c kinnis-

tule vastavalt asendiplaanile.
n	 Anti OÜ-le ESKOLAR tasu eest üürile Otepää vallasise-

ses linnas Kopli tn 10-2 asuv korter, suurusega 63,30 m2.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2019. aasta hankeplaan.
n	 Määrati Mittetulundusühingule Iiah kogukondlikuks 

arendustegevuseks tegevustoetus summas 465 eurot.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 110 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 70 eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Steven Raid      1. aprillil
Kaspar Pärn      9. aprillil
Axel Asor    14. aprillil
Emily Orav    16. aprillil

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.

15.04.2019
n	 Anti Rolf-Otto Rootsmale projektee-

rimistingimused Pilkuse külas Veskimäe 

kinnistul elamu ja abihoonete ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti Rolf-Otto Rootsmale projektee-

rimistingimused Pilkuse külas Veskimäe 

kinnistul sauna ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Anti Marguse Vara OÜ-le ehituslu-

ba Nüpli külas Marguse õppe-puhkebaasi 

kinnistul ehitise (saun, ehitisregistri kood 

120659082) lammutamiseks.
n	 Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja 

Spordibaas ehitusluba Otepää külas Vana-

Otepää õppe-spordibaas kinnistul puhke-

maja/2 rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Mäeküla külas Kiviniidu kin-

nistul asuvale ehitisele (suvila) kasutusluba.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus 

alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing 

S.M.A. Racing 350 eurot 20. aprillil 2019. 

a toimuva spordiürituse „Otepää Kevadi-

ne Rahvasprint 2019“ korraldamiseks; 1.2 

Otepää rattaklubi 350 eurot 27. aprillil 

2019. a toimuva spordiürituse „3. Otepää 

GP“ korraldamiseks; 1.3 MTÜ Valged Teed 

500 eurot 27. aprillil 2019. a toimuva spor-

diürituse „Sangaste Valgete Teede rattaral-

li“ korraldamiseks; 1.4 Otepää Motoklubi 

250 eurot 2019. a mais toimuva Motot-

riali kohtunike ürituse korraldamiseks; 

1.5 Tartu Spordiselts „Kalev“ 400 eurot 

30. aprillil 2019. a toimuva spordiürituse 

„Volbriöö teatejooks“ korraldamiseks; 1.6 

Otepää Spordiklubi 200 eurot 2019. a mais 

toimuva spordiürituse „2019. a Otepää 

meistrivõistlused orienteerumises“ kor-

raldamiseks; 1.7 Otepää Spordiklubi 200 

eurot 2019. a suvel toimuvate spordiüri-

tuste „2019. a Valgamaa orienteerumiskol-

mapäevakud“ korraldamiseks; 1.8 mittetu-

lundusühing Otepää üritused 300 eurot 31. 

mail – 2. juunil 2019. a toimuvate spordiüri-

tuste „5. Otepää jooksutuur 2019“ ja „6. 

Kekkoneni jooks“ korraldamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest üks isik.
n	 Nimetati Mittetulundusühingus 

Valgamaa Ühistranspordikeskus Otepää 

valla poolseks liikmeõiguste teostajaks 

Kajar Lepik. Tunnistati kehtetuks vallava-

litsuse 16. novembri 2017. a korraldus nr 

2-4-566 “Mittetulundusühingus Valgamaa 

Ühistranspordikeskus liikmeõiguste teos-

taja nimetamine”.
n	 Anti mittetulundusühingule Motohai 

(registrikood 80340336) luba paigaldada 

ajavahemikuks 19. aprill - 12. mai 2019. a 

motospordiürituse „Laatre Mäkketõus“ 

reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu 

mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.

AMETLIK INFO

Ülle Veeroja on olnud Otepää vana 
ja uue valla vaheline siduv nabanöör. 
Tema on üle elanud kõik varasemad 
Otepää võimutantsud ja erinevate 
vallavanemate kiireloomulised lü-
hiajalised ametisolekud ja pidevad 
poliitilised palangud.

Ülle oli ja Ülle jäi. Sest Üllet oli ja 
on ikka vaja! Kinnitan haldusrefor-
mi järgse esimese vallavanemana ja 
eelneva naabrina, et Ülle on Otepää 
rahaasju südamega ajanud ja auga 
paigas hoidnud. 

Ta on ilma sisepoliitilise hirmuta 
peletanud kergekäelisi küsijaid ja 

Tänuavaldus Üllele

osanud rahalaeva ilusti ankrus hoi-
da. Kurb, et tervis teda enam finant-
sjuhina jätkata ei lase, aga meil on 
heameel, et ta meid raamatupidajana 
ikkagi abistama jäi.
Sest tema teadmisi ja tema mälu on 
meil ikka vaja. 

Tänan Üllet nii isiklikult, kui ka kol-
lektiivi nimel aastatepikkuse hinge-
ga tehtud hea töö eest Otepää hü-
vanguks. Ülle on suurt kummardust 
väärt nii inimesena, kui ka töötajana. 
On tore, et meil olid ja oled!

austusega 
vallavanem kaido taMberg

otseste kohustuse ülevõtmine vasta-
valt oma osaluse väärtusele. Sentigi 
rohkem vaja pole. Praeguseks on 
need kulud ju tasutud teiste poolt ja 
laenatud pangast. Kõik on paberil ja 
punasega näha. 

Teine võimalus on leppida kokku, 
et MTÜ leiab oma osadele muu 
ostja ja tasub vallale raha enne täh-
taega. 

Kolmas võimalus on saada raha 
(või osakud tagasi) kehtiva lepingu 
järgselt. Volikogus on valdav 
arvamus, et ootame objekti valmi-
mise suve lõpuks ära ja vaatame üle 
lõplikud tegelikud kulud ning otsus-
tame siis. Seega on volikogu otsust 
ses osas oodata sügisel. 

Seni ehitatakse Ringtall valmis 
ja rahastatakse projekti varasemal 
moel ehk väljastpoolt vallaeelarvet. 

Igal juhul on vale info, et Sangas-
te loss on vallale kadunud ja et raha 
ei maksta jne. Vallal on võimalus 
valmisehitatud hoonetega mõis kas 
tagasi võtta koos kulude kandmise 
kohustusega või siis selle eest raha 
saada. 

Ehk siis kõmu kangutamine ja 
tolmu keerutamine Sangaste lossi 
ümber on kohaliku poliitika relvake, 
mida kasutatakse erinevaid tutvusi 
meedias omavate kohalik tegelaste 
poolt püüdega maalida mustaks asi, 
mis on tegelikult valge ning vallale 
igati kasulik lugu.

Meil on positiivset küll 
ja veel! 

Näiteks on tänaseks rahastatud 
meie taotlus Otepääle üürimaja ehi-
tuseks. Tuleb siis ka see ära teha, et 
uus maja ja uued korterid inimesi 
siia kutsuks ja jätaks.

Tänavad valgeks projekti valmis-
tame juba ka ette ja järgmisel aastal 
on meie asulates sellest elu ilmselt 
valgem ja julgem.

Kindlasti on vaja tõhustada linna 
heakorda ja väljanägemist. Siin on 
vajakajäämisi, millele otsime lahen-
deid.

Head vallakodanikud! Olgu see 
alanud kevadepuhang meile puhas-
tav ja värskendav ning olgem posi-
tiivsed!

vallavanem kaido taMberg
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Otepää valla 
teenuskeskuste lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 

(ENDINE PUKA VALLAMAJA, PUKA ALE-
VIK, KOOLI TN 6)

Lahtiolekuajad: 
E,T, N 9.00-12.00; 13.00-15.00, 
R 9.00-12.00,  tel 76 68 443.

Teenuskeskuse juht: Lea Madissov 
tel. 766 8443 
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee 

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vas-
tuvõtuajad:
K: 09.00-13.00, tel. 52 47 930. 
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee

Teenuskeskuse majandusspetsialist 
Kalev Mekk, tel. 516 4931 
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

SANGASTE TEENUSKESKUS 

(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, VAL-
GA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
 
Lahtiolekuajad: K 9.00-14.00, tel  766 
8040

Teenuskeskuse juht: Lea Madissov tel 
766 8040, e-post: Lea.Madissov@ote-
paa.ee

Sotsiaaltöö spetsialisti Pille Sikku vas-
tuvõtuajad: T: kell 9.00 – 16.00. Muul ajal 
kohtumine telefoni teel eelnevalt kokku 
leppida. Tel. 76 68 046;52 47 930. 
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

Majandusspetsialist Peeter Hansson 
tel. 5301 6488 E-post: Peeter.Hansson@
otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS 

(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

Teenuskeskuse majandusspetsialist 
Kalev Lõhmus, tel. 513 9071 
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee

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.

Kappermäe Seltsi Talgud 
   Otepää vald, Tõutsi, Lokumärdi talu
                                              4. mai kell 10-13
Neeruti külaplatsi korrastamine 
   Otepää vald, Neeruti    4. mai kell 10-12
Lilleallika kevadtalgud
   Otepää vald, Lilleallika, Hellenurme
                                              4. mai kell 10-16
Teeme ära Pukas 
   Puka alevik, Kesk 4      4. mai kell 13-19
Nurmenukutalgud Pringi külas 
   Otepää vald, Pringi       4. mai kell 11-16
Otepää Linnamägi 
   Otepää Linnamägi        4. mai kell 10-16
Vidrike küla talgud 
   Otepää vald, Vidrike, Vidrike külamaja
                                              3. mai 11.00 kuni 4. mai 15.00
Otepää külade postkastitalgud 
   Otepää vald, Lutike, Makita küla, Kastolatsi küla,  
   Pilkuse küla                     4. mai  kell 10-16
Pühajärve randa mineva kergliiklustee korrastamine 
   Otepää linn, Kolga tee  4. mai  kell 11-15
Puka aleviku Tööstuse tänava piirkond korda
   Otepää vald, Puka alevik, Tööstuse tn. piirkond
                                              4. mai  kell 10-16

„Teeme ära“ talgud Otepääl
Seisuga 22.04.2019

Paluveski talgud 
   Otepää vald, Miti, Paluveski      4. mai  kell 10-16
Pukamõisa 
  Otepää vald, Plika, Pukamõisa
                                                             4. mai   kell 10-16
Puka mänguväljaku taastamine, üldine heakord 
kaupluse, sauna ja kortermajade piirkonnas
   Otepää vald, Puka alevik, Ääre ja Kooli tänav
                                                             4. mai  kell 10-16
Puka Kesk ja Nooruse tänav 
   Otepää vald, Puka alevik, Kesk ja Nooruse tänav
                                                             4. mai  kell 10-16
Päidla õueraamatukogu meisterdamine 
   Otepää vald, Päidla, Kalmemäe bussipeatus.
                                                             4. mai  kell 12-16
Vana-Otepää külatee 
   Otepää vald, Vana-Otepää        4. mai  kell 10-16
Madsa spordibaasi heakorratalgud 
   Otepää vald, Arula                       4. mai  kell 10-16
Pühajärve Põhikooli talgud "Kes teeb, see jõuab!"
   Otepää vald, Pühajärve, Sihva küla, Ilmjärve küla.
                                            2. mai 10.00 kuni 9. mai 16.00
Teeme Ära talgupäev 
   Otepää vald, Puka alevik           4. mai 2019 kell 10-14

Europarlamendi valimiste eel saadab riik 
inimestele valijakaardid kas nende amet-
likule e-postile või ametlikule, Eesti Rah-
vastikuregistris 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. 

Kontrollige, kas postkast on kergesti leitav, 
terve ning õigesti tähistatud (teie nime ja 
korteri/talu nimega). 

Uus valijakaartide postitamine on 26.04 
– 6.05.2019. Isik, kes ei ole saanud vali-
jakaarti võib kuni 11.05.2019 pöörduda 
avaldusega vallasekretäri poole. 

Valimispäev on 26.05.2019. Lisainfo 
https://www.valimised.ee/et/valimistoi-
mingud-ja-t%C3%A4htajad-2019-euroo-
pa-parlamendi-valimistel 

Ja loomulikult – hoidke oma aadress 
Eesti Rahvastikuregistris õige! Kui va-
hetate 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 vallavalitsus-
se perekonnaseisuametnike poole oma 
aadressiandmete parandamiseks. 

Kui aga Teile kui majaomanikule pan-
nakse postkasti valijakaart, kus on kirjas 
eelmised omanikud või isikud, kellest te 
kunagi kuulnudki ei ole, siis saate nemad 
„välja kirjutada“ taas vallavalitsuse pere-
konnaseisuametnike poole pöördudes. 

PiLLe sikk

Olulised kontaktid

KODULEHEKÜLJE 
AADRESS

ASUTUS

Häirekeskus

Sotsiaalkindlustusamet 
(sh. pesnsioniamet)

Eesti Töötukassa

Politsei ja Piirivalveamet (sh. passide 
ja isikutunnistuste väljastamine)

Eesti Haigekassa

Tööinspektsioon

Perearstide nõuandetelefon

Päästeameti infotelefon (info korstna- 
pühkijate, metsa mineku keelu, lõkete 
tegemise reeglite, suitsuanduri paigal-
duse, maja ehitusnormide jms. kohta) 

Maanteeinfokeskus 

ARK informatsioon

Uimastiinfo (nõustamine, kuidas aida-
ta sõltlast jne); HIV/AIDS-alane nõus-
tamine

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline kriisinõustamine

Raseduskriisi nõustamine

Valgamaa Naiste Tugikeskus

Ohvriabi nõustamistelefon (varguse 
ohvrid, vägivalla ohvrid)

Kadunud laste telefon (kadunud las-
test teatamine, nõu selle kohta, mida 
ette võtta) 

Lasteabi nõuande telefon

INFOTELEFON

112

16 106  E-R 9-17 
kuu viimane R 9-13

15 501 
E, K, N 8.15-16.00; 
T 8.15 – 17.30   R 8.30- 12.00

612 3000 
E-P 8-19 
17 77 (ID-kaardi kaotuse korral)

669 66 30  
E 8.30 – 18 
T, K, N 8.30-16.30,  R 8.30-14

640 6000 (jurist) E-R 9.00-16.30

12 20                24 h

15 24                24 h

612 32 80 ja 1510 

620 1200 
E,T,K,R 9.00-17.00; N 9.00-16.00

17 07 (tasuta, anonüümne) 
E 11-18; K 13-17; N 16-19;  
R 15-19

126              E-P 17-03 
655 8088     E-P 19-07

6 314 300    E-N 15-19,  R 15-18

800 2008 (tasuta) 
E-P 9.00-21.00

530 32 544

116 006

116 000 
24 h (tasuta

116 111 (tasuta) 24 h

www.112.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

www.tootukassa.ee

www.politsei.ee

www.haigekassa.ee

www.ti.ee

www.1220.ee

www.rescue.ee

www.liiklus.ee 

www.mnt.ee

www.usaldus.ee 
www.eluliin.ee

www.eluliin.ee

http://rasedus.ee

www.valganaistevarjupaik.ee

www.palunabi.ee

www.lasteabi.ee

www.lasteabi.ee

NÕUNI KÜLARAHVA 

SUUR AASTAKOOSOLEK

19. mail kell 12.00-13.30
Nõuni Kultuurimajas

1. Infokorraldus
   Millist infot ja kuidas võime küla elani-
kele edastada?
   Kas haarame ühtsesse inforuumi ka naa-
berkülad?  

2. Nõuni Küla arengukava alustalad
    Mis on sinu-meie eesmärgid, nägemus?
   Millist Nõuni küla soovime?
   Mis on meie ühised traditsioonid?

3. Töökorraldus
   Moodustame Nõuni elanike aktiivgruppi.
   Püstitame esimesed eesmärgid ja jaga-
me kohustused.

Lugupidamisega,

eLMo sauL
nõuni külavanem

tel. 51 10 574

Kontrollige oma
postkastid üle

Vana tubli talguhunt 
tõmbab töö käima 

Sangaste kiriku juures 
4. mail 2019 algusega kell 10.00. 

Kavas on kiriku ümbruse koristamine, 
käärkambri ettevalmistamine uue altari 
tulekuks ja kõik muud vajalikud tööd. Ko-
hapeal talgusupp ning kuumad ning ka-
rastusjoogid. Riietus - ilmastikukohane. 
Kaasa võtta palume reha ja võimalusel 
muid tööriistu.  

eeLk sangaste Püha andrease kogudus
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

26. aprillil kell 14.30-20.00 Otepää Kultuurimajas Põhikooli 
kooliteatrite vabariiklik festival. Esinevad Konguta, 
Põlva, Väike-Karla, Jõõpre, Kärdla, Ramsi, Salme Kääpa, 
Jõgeva põhikooli teatritrupid. Üritus TASUTA

27. aprillil kell 10.00-16.30 Otepää Kultuurimajas Põhikooli 
kooliteatrite vabariiklik festival. Esinevad Tartu 
Kesklinna, Tartu Waldorfi, Juuru, Kolga, Sillamäe ja Valga 
põhikooli teatritrupid. Üritus TASUTA

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

  4. mail kell 10.00-16.00 „Teeme ära“ talgud Otepää 
Linnamäel. Plaanitavad tööd Rehitsemine (omad rehad 
ja kindad kaasa), langenud okste korjamine ning põleta-
mine, üldised heakorratööd. Talgutele saab registreerida 
aadressil www.teemeara.ee.

  4. mail kell 14.00 Otepää kultuurimajas suguvõsaorkestri 
Pillipuu kontsert „Pidu Pillide Puult“. Kaasategevad 
Pillipuu erinevad koosseisud ning Laikrete pereansam-
bel. Avatud kohvik. Üritus TASUTA

  5. mail kell 11.00 Otepää valla sünnikirjade jagamine
  5. mail kell 9.00-13.00 Otepää Kultuurimaja pargis 

Taaskasutusturg ja Vanavara Laat. Kohatasu 2 eurot. 
Lisainfo ja müügikohtade broneerimine Vello 5054549

  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

10. mail kell 19.00 Tsooru Külateatri etendus: Virve Osila 
 "Poolikud patud". Lavastaja: Laine Keerov. Osades: 

Marge Annus, Ale Annus, Ragne Jõela, Rainer Hillak, 
Herki Hillak, Lily Keerov, Ly Raudsepp, Anneli Vissel, Liis 
Keerov, Janek Sisas, Jarek Jõela. Pilet 5 eurot.

          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

11. mail kell 17.00 Otepää valla emadepäeva kontsert ja 
aasta ema tunnustamine. Traditsiooniline heategevuslik 
tordioksjon (võta oksjonile kaasa soolane/magus tort või 
kook). Tordi- ja kohvilaud.

Arula pidu on 11. mail Madsal! Algab kell 14.00.

Kallis Arula rahvas, meie sõbrad ja toetajad, üle 600 aasta on meie esivanemad 
pununud meie paela, tulge ja avaldame koos neile austust ja lugupidamist. Mai 
on valguse kasvamise kuu ja kui valgus on kasvamas, tuleb palju õues olla, sest 
vaid nii jõuab valgus südamesse meid hoidma ja toetama. Meie külapidu toi-
mubki Madsa puhkekülas, värskemast-värskemas õhus.

Kõik on ikka oodatud! Juubelipidustused jätkuvad, vahuvein valatakse välja, 
söömist ootavad hõrgutised, nii oma küla inimeste poolt valmistatud, kui Rõngu 
pagaritelt tellitud jne. Võta kaasa midagi kohvikõrvast, kas kooki või puuvilja 
või soolane amps. 

Mida seal peolistele pakutakse? Ikka muusikat, väikesi üllatusi, etteasteid, 
ühiseid tegemisi jne. Kas tantsida ka saab on küsitud? Ikka saab.

Mai algus on imeline aeg tõepoolest. Orienteerumine metsalilledest äärista-
tud rajal? Piduliste käsutuses on peosaal ja söögisaal. Uhkele peole võib tulla 
ka kostümeeritult, ka keskaja moele kohaselt, või hilisematest sajandidest pärit 
rõivastesse (kes soovib, mängib kaasa), väga oodatud on rahvariided! 

Sellised mõtted siis seoses peoga. Tulles võta suvi ja rõõmus meel südames 
kaasa ning jaga seda meiega. Too peolauale natuke meelepärast nt. koduküpse-
tatud koogike, puuvili või midagi mida oled sügisel purki teinud ja mida soovid 
teistega jagada. Meene ja soe söök on teid juba ootamas.

Peo heaks kordaminekuks võid teatada oma tulekust aadressil arulakyla@
gmail.com või telefonil 5218653.

Osalustasu (10 eurot) saad kanda EE201010220112835014, MTÜ Arula 
Külaselts  ülekande selgitus ― Arula pidu. Lapsed kuni 12 (k.a.) aastat tasuta. 

Ära jää koju teleka ette tukkuma! Kohtumiseni!

Tiiu Saarel on uhke autogrammikogu!

Minu autogrammikogu saamislugu on üsna kaoo-
tiline. Elva Keskkoolis käisin kirjandusklassis. 
Meie keele- ja kirjandusõpetaja Karl Muru eest- 
võttel korraldati alates 1970. aastast õpilaskeele-
päevi. 21. novembril toimunul olid päris tuntud 
esinejad: Paul Ariste, Jaan Kaplinski, Mati Hint, 
Mart Mäger jt.  Eks need esimesed autogrammid 
sealt pärinevadki.  Ja sahtlipõhja nad kadusid. 

Kui töötasin juba Valgamaa “Kommunisti” 
sovhoosis, oli meil 1981.-1986. aastal direktoriks 
Kalev Raave. 1985. a tähistati majandi 25. sünni-
päeva. Toimus igasuguseid ettevõtmisi, ka kohtu-
misi kirjanikega:  Jaan Kross, Ellen Niit, Hando 
Runnel. Said nende raamatutesse autogrammidki 
võetud.  Ei mäletagi täpselt seda aastat, kui asusin 
oma kogunenud sahtlitäisi sorteerima. Sealt hak-
kaski märkmikulehti ilmuma – autogrammid olid 
alles!  Raamaturiiuleist otsisin üles ka autogram-
miga varustatud raamatud.  Nii see alguse sai! 

Lisandusi tuli kontsertidelt: Tõnis Mägi, Marek 
Sadam, Jaan Tätte jt., Eesti Rahva Muuseumi ja 
Eesti Kirjandusmuuseumi üritustelt, koolinoor-

te laulupeolt 2007. a jne. Nii et iga autogrammi 
taga on lugu, mis südame soojaks teeb. Lisaks 
kogunes ka autogrammi andnute kohta materja-
li ajakirjandusest – kaustad on päris paksud. 

Mitmedki autogrammid on saadud Kapper-
mäe seltsi üritustelt: Contra, Kristel Vilbaste, 
Mikk Sarv, Gerda Kordemets jt. Ja kui fantasti-
lisi lugusid selle kõigega seostub! Pean mainima 
sedagi, et mu kaustas on ka mõned trükitud  
autogrammid ajalehtedest-ajakirjadest. Viimas-
test lähtudes üks lugu. Gerda Kordemets käis 
külas 31.03.2013. Ta pakkus meile vaatamiseks 
ühe loo, mida ta oma paremate hulka kuuluvaks 
peab – “Trammisõit” aastast 1993: Juhan Viiding 
aknast mööduva Tallinna taustal oma luuletusi 
lugemas.  Mina pärast oma autogrammikausta-
ga kohal. Avatud leheküljel vaatab meile vastu 
Juhan Viiding: “Luuleveerud”, “Sirp ja Vasar” 
10.06.1983. Juurdekirjutus: “See on küll trüki-
tud autogramm, aga ta on pea 30 aastat  hoitud. 
Ja praegu seda enam EI SAA …”.  Vaikisime 
mõlemad …-2013 – 1993 –1983.

Lugusid oleks küll ja veel!  Loodan, et Kapper-
mäe seltsimajas ikka oma kogu täiendada saan!

tiiu saar

Tiiu saab autogrammi President 
Toomas-Hendrik Ilveselt, kes külas-
tas Pühajärve Põhikooli 29.02.2008, 
et anda koolile üle kaunima kooli 
auhind, milleks on  Anu Raua põim-
vaip “Kirikukukk-aabitsakukk”. 

Arula ― 600

Karukäpa töötoad toimuvad 
30. aprillil 2019 kell 18 vallamaja III korrusel, 
ruumis nr.308.   Info tel 5153248
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Arula või Arrol või Waist

  ARULA ― 600

2012. aasta külapidu Lutsul.

A astal 2019 möödub 600 aastat Arula kirja-
likust esmamainimisest 1419. aastal. See 
on Arula ajalooline kirjalik sünnitunnis-

tus. Sellega astub olematu olevate hulka. Mõis on 
sündinud Arula külast ja mõisamaast on osake jälle 
nimetatud Arula praeguseks külaks. Arula küla-
selts oli otsustanud esmamainimist tähistada ning 
jäädvustada kohalik kultuuripärand trükisõnasse. 
Raamatu pealkirjaks sai Kõik teed viivad Arulasse 
ehk Päästetud pärimused. Tähistasime raamatuga 
ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. 

Arulana käsitleme kunagisi suuri mõisamaid, 
mitte tänast väikest Arula küla.

Arula nime tähendusest 

Kohanimi Arula koosneb sõnast „aru“ ja -la liitest. 
Lõuna-Eestis tähistas „aro“ liivasegust maad. 
Ilmselt nimi sellest pärinebki, sest Arula tuumikus 
just niisugune maapind ongi. 

Kus Arula asub? 

Kui ränduril, kes on jõudnud Otepää maile, oleks 
tiivad ja võimalik tõusta pilve piirile, näeks ta enda 
all hiigelsadulat meenutavat Otepää kõrgustikku. 
Sadulal on kaks otsa: läänes Arula ja idas Vastse-
Otepää. Keskel laiub madal nõgu, kus sätendab 
Pühajärv. Kõrgustiku lääneserval kerkib Kuudse-
mägi (217 meetrit), ida pool aga Laanemägi (211 
meetrit). Läänepoolset osa on nimetatud ka Arula 
kõrgustikuks, mis on Otepää kõrgustiku „lagi”. 

Väga rahutu on reljeef Arula ümbruses. Kuplite- 
ja kühmudevahelistes lohkudes on arvukalt väikesi 
järvi. Arula rahutu maastik pakub külastajatele 
rohket silmailu ja sportlikku pinget. Kuplite vahel 
keerleb oma lugematute tõusude ja langustega 
Tartu suusamaratoni rada, mida naudivad ka Tartu 
rattamaratonist osavõtjad. End Eesti mäesuusata-
jate mekaks nimetada võiv Kuudsemägi on külma-
kuudel tõeline magnet talispordisõpradele. Otepää 
golfi keskuse ja Madsa spordibaasi külalisedki hin-
davad Arula mitmekesist maastikku. Lisaks sporti-
misele on ümbruskond soodne ka loometööks. 

Viimane jääaeg on Otepää kõrgustikule lükanud 
mõnikümmend suurt rahnu. Jääajast ei mäleta 
Arula rahvas enam midagi ja nemad räägivad kivide 
tekkimisest hoopis nii: „Vanapaganad viskavad tei-
neteisele kive. Muiste olnud kaks vanapaganat, üks 
Puka mägedel, teine ühel Otepää mäel. Hakanud 
nad ajaviiteks teineteisega mängima, nimelt kive 
kätte viskama. Teine pidanud visatud kivi ikka kinni 
püüdma, nagu meie päevil palli kinni püütakse. 
Sellest viskamisest tekkinud Arula kanti palju kive, 
sest Arula jääb just Puka ja Otepää mägede vahele. 
Pärast on osa neist maa sisse vajunud.“

Arula ütlemisi: “Ärge laske faktidel ilusat juttu ära 
rikkuda!” 

Arula müük ja omanikud 
läbi sajandite

Vendade Klaus, Otto ja Bertram Yxkulli, Hermani 
poegade vahel, 15. jaanuaril 1419. a sõlmitud lepin-

gus, nimetatakse Arrole’t  ühe Wollusti mõisale 
kuuluva külana. 

29. juunil 1475. a sõlmitud üleminekuaktis, 
millega Peter Yxkull Wollusti mõisa Bartholomeus 
Tiesenhausenile kinkis, on selle juurde kuuluvate 
külade hulgas ka Arrolit nimetatud, nagu ka selle 
küla juurde kuuluvaid maid. 

Aastal 1569 kuulus see Tromholdile ja mõned 
aastad hiljem Gaspar Tiesenhausenile. 

Vene sõja ajal (Liivi sõda 1558-1583) jäi Arrol 
inimestest tühjaks ja omanikuta ja Poola kunin-
gas Stefan liitis selle suurema maavaldusega. 1627. 
aastaks oli see mõis või maavaldus täiesti maha-
jäetud ja kuningliku metsavahi hoole all. 

Rootsi kuningas Gustav Adolf, andis Arroli koos 
Kodijärvega 31. juulil 1629. a Niels Andersson Cor-
netile. Tolle poeg Niclas Cornet, abiellus Elizabeth 
von Güntersbergiga ja jättis Arroli oma tütrele, kes 
oli abielus ooberstleitnant Bernhard Brackeliga.

Niclas Cornet tütar jättis Arroli omakorda oma 
pojale, ooberstleitnant Heinrich Johann Brackelile 
ja Kodijärve oma teisele pojale Ewert Wolmar von 
Brackelile. Viimane sai Arroli oma venna pärandu-
sena aastal 1732. H.J. Brackeli testamendi kohaselt 
pärandas ta Arroli omakorda oma pojale, leitnant 
Georg Friedrich von Brackelile, kes müüs Arroli 
12. märtsil 1786. a (teistel andmetel 20. aprill 1786. 
a) 39 500 rubla eest leitnant August Ferdinand v. 
Wulfile (kes oli Berend Magnus v Wolf zu Serbi-
galli poeg).  

August v. Wulf suri 1788. aastal ja tema pärijad 
müüsid mõisa 1. oktoobril 1812. aastal 40 000 rubla 

eest rittmeister Adolph von Wulfile, kes valduse 
1821. aastal mitmeks osaks jagas. Mõisa pärisid 
rittmeistri ja maanõuniku Adolph von Wulfi lesk 
Christine, sündinud von Nandelstädt ja nende 
ühised lapsed Julius (ametilt kohtunik), Emil (maa-
kohtu ametnik), Wilhelmine (abielus Pereira), 
Alwine (abielus von Buchinsky), Emilie (abielus 
paruness Bruiningk), Emma (abielus paruness 
Fredrik), samuti von Wulfi vennad ja õed ning viis 
von Wulfi tütre Elise alaealist last.

Terve mõisa omanikuks saab 1. novembril 1841 
von Wulfi tütar Emilie, paruness Bruiningk, kes 
maksis selle eest 41 000 rubla. Ja müüs mõisa 
omakorda 18. novembril 1857 (teistel andmetel 
29. aprillil 1859) 63 000 rubla eest oma abikaasa-
le, kihelkonnakohtunik parun Karl Bruiningkile. 
Parun Bruiningk müüs mõisa 21. oktoobril 1861 
(teistel andmetel 8. detsember 1861) kuni 1874 – 
135 000 rubla eest Franz Guillemot de Villebois’le.

19. sajandi viimastel kümnenditel kuulus mõis 
Braschidele. Mõisa viimaseks võõrandamiseelseks 
omanikuks oli Richard Gustav von Samson-Him-
melstjerna.

Beiträge zur Geschichte der Rittergütter Livlands von 
L.von Stryk.  1877 Dorpat (lk.114, 115)

https://sites.google.com/site/arulakyla/mois/moisni-
kud

2014. aastal sai teoks plaan teha pink, millel 
tahvlike Arula koolidele, siinse haridustee 
alguse 250. aastapäeval.

Me nautisime seda, et teame meie Arula 
koolide asukohti. Ja ime läbi on säilinud ka 
endise Rebaste kooli maja. Ilm oli ilus ja soosis  
igati meie ettevõtmist. Saime koos panna päike-
selisele mälestuspingile tahvlikese.

Liidia Saarmann rääkis lugusid Mats Traadi 
Pommeri aiast ja ajast. Igal leheküljel olid 
tuttavad kohad. Vähemalt teavad Helgi ja 
Liidia öelda, kus üks või teine hoone, viljapuu, 
sündmus toimus. Täname pererahvast.

Kohal olid inimesed kõigist kolmest vallast, 
Paluperast, Pukast ja Otepäält. 

Kooli juures kasvab vana mänd ja tema on 
näinud paljutki. Mis jutte siin ja koolis räägiti 
250 aastat tagasi? Meil on omad mälestused ja 
mälestuste mälestused ja kõik kirjutatu meie 
kandi kohta.

Hoidkem mälestusi ja koolide lugusid, vähe-
malt mõndagi neist. Kõik lood on kordumatud 
ja kõik inimesed väärivad oma lugusid.

See kõik on aja puudutuse ime! Kooliaja puu-
dutus, mida me tunneme siin ja praegu!

Arula koolide lugusid saame lugeda ilmunud 

raamatust, mille kaanepildil oleva kivi juurde 
panime gi pingi ja jäädvustasime oma kohalole-
ku. Raamatut tutvustas Eike Tasa.

Täname Eesti Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgruppi, KÜSK-i ja Valgamaa KOP-i, kõiki 
toetajaid ja koostöötegijaid raamatu ilmumise-
le kaasaaitajaid. Projekt on rahastatud sisemi-
nisteeriumi kohaliku omaalgatuse programmi 
vahenditest.

Vaata  ka:
http://arulakyla.blogspot.com/2014/10/kooli-
aja-puudutuse-ime.html

Arula kooliaja puudutuse ime ja „Arula koolide lood“

NB! Esialgses kirjasõnas mainitakse Arulat ka 
nimega Waist.
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Kolonel Karl Parts

Kolonel Karl Parts sündis 
15. juulil 1886 Tinni talus, 
Arula mõisas.

1915. aastal lõpetas Karl 
Parts Peterhofi lipnikekooli 
ja osales Vene armee koos-
seisus Esimeses maailmasõja 
rinnetel. Tsaariarmeest sai ta 
alamkapteni auastme. Juunis 
1917 liitus Karl Parts Eesti 
rahvusväeosadega. 23. märtsil 
1918 määrati ta 1. Eesti jala-
väepolgu I pataljoni ülemaks. 
1918. aasta 1. jaanuaril ülen-
dati kapteniks. Saksa okupat-
siooni ajal oli ta põrandaaluse 

Kaitseliidu organiseerija. 20. juulil 1919 ülendati Karl Parts alam-
polkovnikuks vanusega 1. juunist 1919, ülesnäidatud vahvuse ja 
iseäralise kiiduväärt tegevuse eest vabariigi sõjaväes soomusrongide 
juhatamises mitmekordsetes lahingutes (Käsk Vabariigi sõjavägedele 
nr. 122, 20. juulist 1919, § 1). 31. detsembril 1919 ülendati ta iseära-
lise kiiduväärt ja kasuliku tegevuse eest polkovnikuks, vanusega 1. 
jaanuarist 1920 (Käsk Vabariigi sõjavägedele nr. 301, 31. detsembrist 
1919, § 1). Käsuga 8. aprillist 1924 loeti tema auastme vanuseks 16. 
märts 1919 (Käsukiri Kaitseväele nr. 2203, 8. aprillist 1924, salajane). 

Vabadussõjas oli kapten Karl Partsi ülesandeks soomusrongide 
korraldamine ja juhtimine. 30. novembrist 1918 kuni 21. jaanuarini 
1919 formeeriti ja sõitsid rindele neli laiarööpmelist soomusrongi, 
mis olid relvastatud suurtükkide ja raskekuulipildujatega ning mehi-
tatud dessantkomandodega. Haavata saamise tõttu Elva all (Kirepi 
lahingus) 23. jaanuaril 1919 viibis kuni 27. aprillini 1919 otsesest 
lahingu tegevusest eemal. Pärast kapten Anton Irve langemist asus 
Karl Parts 28. aprillil 1919 Soomusrongide divisjoni ülema kohale ja 
oli soomusrongide üldjuhiks kuni Vabadussõja lõpuni. Karl Partsi 
autasustati Vabadussõjas üles näidatud teenete eest kolme Vaba-
dusristiga.

Aastatel 1921–1923 teenis Parts Eesti sõjaväes Soomusrongi-
de brigaadi ülemana, 1923 soomusrongide inspektorina ja 1923–
1924 tehniliste vägede inspektorina. 1923. aastal lõpetas ta samuti 
Kõrgema Sõjakooli. K. Parts osales 1. detsembri riigipöördekatse 
mahasurumises 1924. aastal. 

1925. aastal lahkus K. Parts tegevteenistusest ning hakkas Tartu-
maal Voldi külas Vabaduse talu pidama. 6. novembril 1940 arretee-
riti K. Parts oma kodutalus ning viidi Tartu vanglasse. 

1941. aasta aprillis viidi ta Venemaale, kus ta 28. juulil 1941 Kirovi 
oblasti SARKi vägede sõjatribunali poolt surma mõisteti ning 1. 
septembril hukati. 

Wikipeedia
1. Arnold Hinnom, “Suur heitlus. Mälestusi rahvusväeosade ajast ja 

Vabadussõjast”, Eesti Päevalehe AS, 2010. lk 127-128.
2. okupatsioon.ee
https://sites.google.com/site/arulakyla/inimeste-lood/kolonel-karl-parts

Õigusteadlane, riigikohtunik 
ja ühiskonnategelane Kaarel 
(Karl - sünnimeetrikas) Parts 
sündis 5. juunil 1873. a Otepää 
kihelkonnas, Arula mõisa Ala-
järve talus. 

Õppis Sangaste kihelkonnakoo-
lis, Tartu gümnaasiumi etteval-
mistuskoolis, Treffneri gümnaa-
siumis (1885–1888), Tartu kroo-
nugümnaasiumis (1888−1892) 
ja Tartu Ülikooli õigusteadus-
konnas (1892−1896). Lõpetas 
ülikooli õigusteaduste kandidaa-
dina. Eesti Postimehe toimetu-
se liige, Riia Ringkonnakohtu 

ametnik (1896−1897), seejärel advokaat Võrus ja Ülemtalurah-
vakohtu eesistuja Võrus (1898−1900) ning seejärel samas ametis 
Tartus (kuni 1907). Aastatel 1907−1917 vannutatud advokaat 
Tartus. Vene II Riigiduuma liige (1907). Tartu linnavolikogu liige 
(1906−1920). Ajutise Valitsuse Eestimaa kubermangu Lõuna-Eesti 
komissar (1917), seejärel Jaan Poska abi. Eesti Ajutise Maanõuko-
gu esimees ja liige (1917–1919). 

Kaarel PArts oli Riigikohtu esimees aastatel 1919−1940. Tema 
põhimõtteks oli: „kohus on rahva jaoks”. Tartu Ülikooli audok-
tor (1932). Oli väga paljude seltside liige ja kuulus nende juhatus-
se: Eesti Üliõpilaste Selts (kirjatoimetaja), Eesti Kirjanduse Selts 
(eestseisuse liige, 1932 auliige), Võru selts Kannel (esimees), Tartu 
Õigusteadlaste Selts (liige ja auliige), Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuü-
hisus (esimees), Eesti Vastastikune Krediidiühisus (juhatuse liige 
ja esimees), Tartu Põllumeeste Selts (abiesimees), Eesti Noorsoo 
Kasvatuse Selts (juhatuse liige), Eesti Rahva Muuseumi hoolekogu 
(juhatuse liige), meie vanima kultuurirahastu Bergmanni Abiraha 
liige ja juht (1920−1940) jt. 

Parts suri 5. detsembril 1940 Tartus ja on maetud Maarja kalmistule. 

Eesti avalikud tegelased: eluloolisi andmeid. Tartu, 1932. Lk 229. 
Toomas Anepaio, Riigikohtu esimees Kaarel Parts. − Eesti Jurist 

1992, nr. 6, lk. 431−434. (1)
https://sites.google.com/site/arulakyla/inimeste-lood/kaarel-parts--van-

deadvokaat

Aleksander Kink sündis 
Uibolaane talus Arulas pere 
teise lapsena üheksast. 

Ta alustas õppinguid Arula 
vallakoolis, jätkas Otepää 
kihelkonnakoolis ning seejä-
rel Tartu Õpetajate Seminaris. 
Lühikest aega täiendas Kink 
oma teadmisi vabakuulaja-
na Zürichi Ülikoolis (talvel 
1906/1907) ning jätkas juba 
eristipendiumi toel Peterburi 
Mäeinstituudis.

Kink suunati Saksamaa-
le valmistumaks professori 
ametiks. 1913–1914 töötas 
ta Berliinis Charlottenburgis 

tehnikaülikoolis ning ettevõttes AEG. 
Kink oli Petrogradi Mäeinstituudi assistent (1914–16) ja Jekaterin-

burgi Mäeinstituudi professor (1916–17).
Aleksander Kink täitis tähtsat rolli Tartu rahu sõlmimisel. 1920. a 

sõlmitud Tartu rahu oli Eesti Vabariigi välispoliitika suurim saavutus, 
mis viis meid välja sõjast Venemaaga ja tagas riikliku iseseisvuse.

Aastatel 1925–1935 oli Kink ka Tallinna Tehnikumi (tänase Tallin-
na Tehnikaülikooli eelkäija) õppejõud. Seal luges ta elektrotehnika ja 
elektriaparaatide kursusi.

1928. a asutati ühiskondlik jõukomitee ja Kink kutsuti selle esime-
heks. Asuti koostama Eesti elektrifitseerimise kava. Protsess kiirenes, 
kui 1935. a lõpul kehtestati Eesti Rahvusliku Jõukomitee seadus ning 
järgmisel aastal alustas tegevust juba riiklikult juhitud organisatsioon. 
Kink oli 1930–1934 väljaande Tehnika Ajakiri vastutav toimetaja.

Aleksander Kink suri 18. detsembril 1937 Tallinnas.

Wikipeedia
https://sites.google.com/site/arulakyla/inimeste-lood/aleksan-

der-kink--insener

Riigikohtunik 
Kaarel (Karl) Parts

Aleksander Kink – 
mäeinsener, Tartu 
rahu eelläbirääkija

Enno Mõts (sündinud 14. 
oktoobril 1974 Tartus) on 
Eesti sõjaväelane. Elas 
Arulas Vanamõisas ja käis 
Pühajärve koolis, mille 
lõpetas 1989. aastal.

Õppis seejärel Puka Kesk-
koolis (lõpetas 1992), Eesti 
Riigikaitse Akadeemias 
(lõpetas 1996, kaitseväe 
õppesuund) ning Tartu Üli-
koolis (lõpetas 2011, sotsi-
aalteaduste magister sot-
sioloogia alal).

2017. aastast kolonel, 2016. 
aastast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem.

Autasustatud 2019. aastal Kotkaristi III klassi teenetemärgiga ning 
mitmete sõjaväeliste autasudega.

Wikipeedia

Kolonel Enno Mõts

Arula küngaste vahelt taludest võrsunud haritud mehed

Arulas on sündinud orelimeister Ernst Carl Kessler (1808-1863).

Ta oli Eesti üks tuntumaid 19. sajandi oreliehitajaid, kes ehitas 
aastatel 1833-1863 vähemalt 123 orelit üle Eesti ning kaugemale-
gi. Tema kõige kaugemal ehitatud orel asub Alaskal, Sitka linnas. 
Alaska kuulus siis Vene keisririigile.

Ehtne kullatis kaunistas Tartu Maarja kiriku Kessleri orelit. Tartu 
ülikooli kirikule ehitatud 28 registriga orel oli Kessleri suurim töö.

Taagepera kirikus on Kessleri viimane ehitatud orel, valmis 1863.
Kolm ehtsat Kessleri orelit on: Karksis, Otepääl, Taageperas.

Orelimeister 
Ernst Carl Kessler

Mats Traat sündis 23.11.1936 
Otepää vallas Arulas Kuudse 
talus. 

Tema koolitee sai alguse Arula, 
Vana-Otepää ja Nõuni koolidest. 
Ta on luuletaja, prosaist ja näite-
kirjanik.

Mats Traadi looming on aukar-
tust äratav nii hulga, kui žanrili-
se mitmekesisuse poolest. Tema 
tuntumaid teoseid on ehk „Tants 
aurukatla ümber", milles autor 
kirjeldab värvikalt Eesti taluini-
meste elu pöördelistel aastatel 

20. sajandi esimesel poolel. Teose põhjal väntas Eesti telefilm 1987. 
aastal filmi.  

Kultuurkapitali iseloomustuses öeldakse Mats Traadi kohta: „Mats 
Traat – vähemalt pooltsadat teost sisaldav looming on alates 1962. 
aastal ilmunud esikkogust «Kandilised laulud» olnud sõna otseses 
mõttes Eestimaad kaardistav. Sarnaselt Tšehhoviga võiks ka tema 
kohta öelda: kui Lõuna-Eesti peaks kaduma, siis on võimalik seda 
tema teoste põhjal taastada. Ajaloo lõikes ulatab see teekond kaasa-
jast Põhjasõjani." 

Arula külaelanikel on kirjanikuga tänase päevani säilinud side, 
2016. aastal tähistas külarahvas kirjaniku 80. aastapäeva. 
  Foto: P.Langovits

Kirjanik Mats Traat
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August Velner – 
Eesti hüdroloogia 
teerajaja 

August Velner sündis 17. (29) 
märtsil 1884. a Tartumaal, 
Otepää kihelkonna Arula 
vallas, Vanamõisas. 

Alghariduse sai ta Otepää 
kihelkonnakoolis. 1897. a astus 
õppima  H.Treffneri gümnaa-
siumi, aasta hiljem Tartu Reaal-
kooli, mille lõpetas 1904. aastal. 
Järgnesid õppeaastad Aleksan-
der I nimelises Peterburi Tee-
deinseneride Instituudis. 

Velneri üks kaalukamaid 
uurimistöid oli kogu Venemaa 
elektrifitseerimise ehk 
GOELRO plaan. Tegeles ka Narva hüdro- elektrijaama uurimis ja 
projekteerimistöödega. Eesti oli Euroopas ühe tihedama veemõõdu 
vaatlusvõrgustikuga riik tänu Velnerile.

Vähemtuntud on August Velneri tegevus Eesti teedevõrgu aren-
damisel. Üks esimesi töid oli 138,5 km pikkuse Pärnu-Viljandi-Tartu 
laiarööpmelise raudtee projekt. Lisaks kavandas ta Viljandi-Valga, 
Rapla-Virtsu, Mustvee-Põltsamaa-Võhma-Vändra, Tapa-Järva-Jaa-
ni, Petseri-Tartu ja Tartu-Pärnu raudteed. Teedevõrgu arendamisel 
peeti silmas eelkõige Pärnu sadama osatähtsuse suurenemist.

1946. aastast töötas A.Velner Tallinna Polütehnilises Instituudis 
teede ja vesiehitusekateedri juhatajana. 30. märtsil samal aastal sai 
ta professori kutse ja aasta hiljem tehnikadoktori kraadi. August 
Velneri sulest ilmus üle 50 teadustöö. 

3. detsembril 1952 lõppes August Velneri elutee ja ta sängitati Tal-
linna Metsakalmistule. 

  Tiit Luhari, August Velner-Eesti hüdroloogia teerajaja, Eesti Loodus 
1984 nr.3 (lk159-163)

Leonhard Praks sündis 10. septembril 1911 Arula küla Lutsu 
talus. Suri 107aastasena 18. oktoobril 2018 Austraalias. 

Leonhard Praks õppis Eesti Vabariigi Sõjakoolis ja Kõrgemas Polit-
seikoolis, seejärel majandust Tartu Ülikoolis ja lisaks veel Sydney 
Technical College (Austraalia). Elukutsetena on tal kirjas politsei-
nik ja kartograaf. On töötanud Laakmani trükikojas, Tallinna Rat-
sapolitseis, Tartu ja Võru kriminaalpolitseis.

Prakside pere oli Otepää Teataja esimeste numbrite trükkimisega 
seotud. Tal on Eesti Politsei ja Piirvalveameti poolt tunnustusena 
saadud teeneterist ja seinavapp. 

Austraaliast saadetud pildil on näha Inglise kuninganna poolt 
Prakside perele antud neli auaadressi: auaadressid 100. sünnipäeva 
ning 50., 60. ja 70. pulma-aastapäeva puhul. Leonhard saatis ka oma 
pildi aegadest kui ta veel Eestis elas, õppis ja töötas, sest pärast lah-
kumist Austraaliasse pole ta kordagi siin käinud.

http://arulakyla.blogspot.com/2013/12/leonhard-praks-ja-arula-kula.
html
http://arulakyla.blogspot.com/2018/10/leonhard-praks-ja-lutsu-talu-

arulas.html

Leonhard Praks – side kodumaa ja Arulaga

16. juulil 2015. a tähistasi-
me Arulas oma küla mehe 
F. Sannamehe 120. sün-
niaastapäeva. Puuvõluri-
te puust sümboolne liiva-
kell, mille peal skulptori 
töökas käsi, sai pandud 
Sannamehe mälestuskivi 
ja pingi kõrvale tema sün-
nitalus Madsal. 

F. Sannamehe rikka-
likke elukillukesi oli 
tulnud meenutama ja Sannamehe sünniaastapäeva tähistamisest 
osa saama hulk rahvast. Istutatud sai Ahti Tiirmaa poolt toodud 
põõsasmaranad. Ahti aretis on ka põisenelas “Ferdi”. 

Kunstiajaloolane Enriko Talvistu aitas piiluda kaugete aegade 
taha ja noppida veel teadmata kilde skulptorist, kes oli tulnud liht-
rahvahulgast, aga mitte olnud lihtne mees. Ta ei saanudki lihtne 
mees olla, sest õppis Kõrgema Kunstikooli Pallase I lennu koossei-
sus. Ühel kursusel koos Eduard Wiiralti, Kuno Veeberi ja Natalie 
Mey’ga. Tänu neile peeti seda ka kõige tugevamaks lennuks. 

Talvistu rääkis Sannamehe esimesest tellimusest monumentaal-
kunsti alal, mis oli mälestussammas Eesti Vabadussõjas langenud 
õpetajatele ja õpilastele Tallinna reaalgümnaasiumi hoone juurde, 
mis valmis 1927. a sügisel. 

Sannamees oli ka väljapaistev maalija, nii nagu Wiiralt ka suure-
pärane skulptor. 1923. a täiendas Sannamees end Dresdenis kujur 
Albikeri juures, 1932-33 Pariisis. Ta oli Kunstnike Liidu asutaja, 
õppejõud, professor. 1937 toimus Tallinnas Sannamehe perso-
naalnäitus, kus oli 95 skulptuuri ja 115 joonistust. Näitusel oli väljas 
pronksportreed A. H. Tammsaarest, M. Metsanurgast, A. Gailitist, 
A. Kitzbergist, Ed. Vildest, jne. 1937 avati Tahkurannas Sanname-
he loodud bareljeef Konstantin Pätsile. Sannamehe loodud pead ja 
büstid olid väärika hoiakuga täis pinget ja hinge sügavust, aga samas 
ei hoidnud ta kokku ka portreteeritava iluvigade arvelt, seega tema 
tööd on ehedad ja elavad. Oleme uhked meie „Tõistre Värdi” üle. 

Ferdinand Sannamees sündis 11. novembril 1895 Arula vallas 
Madsa  talus taluperemehe pojana. Ta õppis aastatel 1904–1906 
Arula vallakoolis, 1906–1907 Otepää õigeusu koolis ja 1907–1912 
Otepää progümnaasiumis ning 1912–1913 Tartu Õpetajate Seltsi 
kaubanduskoolis.

https://sites.google.com/site/arulakyla/inimeste-lood/ferdi-sannamees

Ferdinand 
Sannamees – 
skulptor  

22(10vkj).05.1896 Arula 
- 05.05.1969 USA

Georg Naelapea sündis Arula vallas 
Pülme talu omaniku ainsa pojana. 
Õppis Arulas valla “Rebaste” 
koolis, 1905-1907 Otepääl, 1908-
1909 Tartus H.Treffneri gümnaa-
siumis,  1909-1918 Aleksandri güm-
naasiumis ja aastani 1924 Tartu Üli-
koolis matemaatika-loodusteadus-, 
arstiteadus- ja õigusteaduskonnas. 
Lapsepõlve veetis Pilkusel ja hiljem 
pidasid tema vanemad talu Vidrike 
lähistel Truutal. 

Georg Naelapea teenis vabatahtlikult Vabadussõjas sanitarina 
7. jalaväepolgu 3. roodu koosseisus, sai Männiku talu asunikutalu 
Truuta mõisas Urvastes. Abiellus 1921 romaani keelte filoloogi Alice 
Rosalie Ojansoniga. Perekonda sündis kolm last (poeg ja 2 tütart). 

Naelapea eestistas eesnime Georg Yri’ks aastal 1938, pidades 
Johannes Aaviku vaimus soomeugri üpsiloni eesti kultuurile loomu-
pärasemaks kui saksa täpikestega ü-d. Tegelikult oli ta seda nimevor-
mi kasutanud juba aastast 1920.

Naelapea oli Lõuna-Eesti patrioot ja kodukandi, seega Otepää 
ümbruse uurija ja autoriteet. Lõuna-Tartu murdes on ta kirjutanud 
luuletusi ja teisi tekste. Lõuna-Eesti ainelised on ka osa ta näiden-
deist ja Olaf Roodi nime all kirjutatud raamat “Kaarnasaare robinso-
nid”. Varjunimed olid veel ka Alfred Georg Saroughe, Kaljo Randa.

Koduloolist huvi pakuvad kirjutised Lõuna-Eesti minevikust (neis 
leidub küll ebatäpsusi): „Pilke Otepää minevikku“ („Agu“1924, 
37-38), „Pühajärve sõda“ („Postimees“19.-22.XI.1924), „Arula ini-
mesed“ („Agu“1925, nr.6, lk.157-159), „Metsakivi Kaarli kalliskivid“ 
(„Nädal pildis“ 1937, 8-11;Laksi Tõnisest) ja „Põgenemine Peterbu-
ri“(„Nädal pildis“ 1939, 1-9; Mart Mitist), “Küla-mehi” (1932 Tartu, 
“Olion”), “Lumised luuad” (1932 Tartu).

Mitmed Naelapea teosed jäid trükkimata: näidendid „Turvas ja 
raba“ (1930) ja „Mustad päevad“ (1937), põnevusromaan „Jälg” 
(1939), romaan Eesti ärkamisajast „Võõrsile“ (1940). Ka välismaal 
kirjutatud peamiselt ajaloomotiive kasutavad näidendid „Nahalinna 
parkla“, „Neitsijärv“ jt. jäid publitseerimata. „Vares loogal“ lavastati 
Sydney amatöörgrupi poolt.

https://sites.google.com/site/arulakyla/inimeste-lood/yri-naelapea

Georg Yri Naelapea –  
kirjanik, ajakirjanik 
ja kirjastaja

Arula küngaste vahelt taludest võrsunud haritud mehed

Noppeid kirjasõnast 
“Weerand sada aastat kestis sõda Liiwimaa pärast Rootsi ja 
Poolamaa wahel, mille aja sees rahwa kasuks muidugi midagi ei 
wõinud sündida. Selle pika sõja aja sees oli ka maa lagedaks tehtud 
ja rahwas hirmsasti ära kurnatud. Heidame pilgu laastatud maa 
peale, et sellest enestele weikest pilti saada. 1630. aastal laskis 
Rootsi walitsus maad üle waadata ja leidis sealt järgmist:
Riia kreisis oliwad 17 kirikust 11 täiesti ära häwitatud ja Tartu piis-
kopkonnas 27 kirikust ainult weel 7 waewalt pruugitawad. Lemsali 
linnas elasiwad 1630 ainult 8 kodanikku, Ronneburis, kus 1601 weel 
16 elumaja oliwad, ei olnud 1630 enam ühteainustki. Walgas, kus 
1600 weel 42 mõõdetud majaplatsi oliwad, leiti 1630 ainult – 3 
elanikku, ja Marienburg ning Otepää, enne peakaupluse kohad, 
prügitud uulitsatega, oliwad nüüd täitsa kadunud. Ka maal oliwad 
sõja rüüstawad jäljed igal pool selgeste näha. Erastwere, Kööni, 
Wollusti (Pühajärve) ja Arula mõisa põllud oliwad selle pika aja sees 
nii ära söötinud, et 1627 seal paks mets peal kaswis. ...”

(1) A.Saal. Päris ja prii. Eesti rahva pärisorjuse ajalugu 1215-1819. 
I.osa. Tartus 1891, (lk.41)

“Näppamised ja kergemad kaklused lahendati “kodusel teel” 
vallakohtus, kui aga tuli ette suuremaid vargusi ja raskemaid löö-
minguid, kus mõnel osalisel pea lõhki, jala- või käeluu puruks või 
mõni hoopis maha jäi, siis niisugused asjad kuulusid juba kihel-
konnakohtu kompententsi. Ka kihelkonnakohtuski anti vitsahirmu 
ja vangistust valiku järele. Siin aga oli asi hoopis tõsisem, sest 10. 
või 20.nähvilist mehi siia ei toodudki. Kes siin sai, see ikka teadis, 
mis sai! “Sai kihelkonnakohtus kuuskümmend,” kuulsin noores 
põlves tihti öeldavat. Ja neid mehi peeti siis nagu kangelasteks!
Kihelkonnakohtus, Otepää rahva jaoks, asus Põlva kihelkonnas 
Puuri mõisas ja kohtunikuks olnud seal sel ajal Schwarts, Põlva 
õpetaja vend. Ligem kohus asus küll Rõngus, kuid ei tea, mispärast 
Otepää, Arula, Palupera, Pilkuse, Vidriku ja Ilmjärve rahvas pidid 
Puuri käima oma “kuutkümmet” vastu võtmas” 

(2) Otto Grossschmidt´i mälestustekogust (1870-1883 aja kohta) 
“Oh sa essä, kos sis sai pessä!” ilmunud Suuräri M.Jänes`e kalen-
der 1938 (lk44-48)
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Mauri Mändoja kinkis Otepää kirikule 1910. aasta noormeeste lee-
ripildi suurendatud koopia, mille originaali kodu oli seni teadmata 
ajast olnud Sikkamäe talus. Pildi originaali annetas ta Eesti Rahva-
muuseumi kogusse.

Sikkamäe talust pildi andnud Leo Tiidemäe sõnul oli see foto talus 
kogu aeg olnud. Tõenäoliselt oli see koos taluga ka omaniku vaheta-
nud. Leo isa Valter Tiidemäe ostis selle talu 1964. aastal Ado-August 
Lombilt. Lombi nime aga pildiga seoses ei mainita ja muud seost ei 
oska ka luua.

Pildil puudus leeri toimumise aeg, kuid õpetajaFriedrich Wilhelm 
Schiele (1907–1919) tööaastate järgi võis vahemikku oletada. 
Väikese otsimise ja nimede võrdlemisega digiteeritud kirikuraama-
tutes olevate leerilaste nimedega, saime teada, et see toimus 12. sep-
tember 1910. Veel natuke otsimist ja selgusid ka 80 noormehe sünni-
kohad ja ema nimed.

Leerilaste nimekirjas on ka 5 Arulast pärit noormeest ja need on 
nimekirjas järgmised:
51. Aleksander Mõistus Juhani ja Marri (Saul) p. sünd 1892 Albi t.
52. Willem Nurmberg Jüri ja Marta (Mõttus) p. sünd 1893 

Kaarnalaane t.
53. Karl Oja Mango ja Juli (Anton) p. sünd 1892 Laane t.
54. Jüri Piir Juhani p. sünd 1891
68. Karl Kroonberg Juhani ja Liisa (Täär) p. sünd 1892 Tootsi t.

http://arulakyla.blogspot.com/2011/10/

Huvitav leid talust – 
leeripilt aastast 1910  

Seda kordumatut sündmust tuleb tähistada. Palju õnne, kallis juubi-
lar! See on meie kõigi pidu.

EV 100 puhul tuli Arula külarahvas Vanamõisa Kuutse vahelise-
le põllule, et paaris olevate heinapallide taustal, kargel pidupäeva 
hommikul, pilti teha ...

http://arulakyla.blogspot.com/02/2018/

24. veebruar 2018 
EV100 Arula külas

30. juulil 2016. a taasavati Struve Arula punkt kaunil Meegaste talu 
õuel. Avasõnad Teadlaste Ümarlaua poolt ütles majandusdoktor ja 
ajaloohuviline Hillar Kala, kes oli ka ürituse initsiaator. 

Tõnu Tämm rääkis, kuidas ta oli ehitanud Meegastele Struve 
Signali Arrol, 3x vähendatud koopia. Kõrval oli eksponeeritud 
Struve kaare tugipunktid Eestis ning ortofoto koos Tartu Maratoni 
põhiraja ja õue läbiva Tartu Rattamaratoni rajaga.

Puka vallavanem Andrus Looskari tänas kõiki. Ta on ise võimatuks 
osutunud ülesanded teoks teinud. Uhked viidad Pukas, Pühajärvel 
ja Meegastel olid paigas. Üks kuu tihedat kirjavahetust, helistamisi, 
parendamisi ja piirkonnas ongi uus turismiobjekt koos teeviitadega 
valmis. Trükisoe infostend saabus 15 min enne ürituse algust kohale. 
Ennastsalgava panuse andis Otepää Turismiinfokeskus, Ene Reedi 
eestvedamisel. 

Meridiaanikaare mõõtmisest rääkisid teadlased. Geodeesiapro-
fessor Jüri Randjärv, ajaloodoktor Lea Leppik ja teised. Struve 
koduõpetaja ajast ja Sangastes elamisest rääkis Tõnu Viik: Struve oli 
krahv Bergi poegade koduõpetajaks. Nii veetis ta oma suved Sangas-
tes ja ilmselt seal küpses ta plaan ka maamõõtmisega tegelda. 

Meridiaanikaare kogupikkuse (2820 km) mõõtmine teostati aja-
vahemikul 1816 - 1855 astronoom F. G. W. Struve juhendamisel. 
Taheti teada, kas maakera on sidruni või apelsini kujuline. Struve 
meridiaanikaar on triangulatsioonimõõtmiste (triangulatsioon on 
geodeetilise alusvõrgu rajamise viis, mis koosneb kolmnurkadest) 
ahel Hammerfestist (Norras) kuni Izmailini (Ukrainas), mis läbib 10 
riiki kogupikkusega üle 2820 kilomeetri. Meridiaanikaar koosnes 258 
kolmnurgast 265 põhipunktist.

http://arulakyla.blogspot.com/2016/07/
https://sites.google.com/site/arulakyla/loodus/meridiaanikaar

2012. kevadel tuli Vahur Kersna välja mõttega  „Iga pink räägib 
loo“. Miks see inimene ja tema tegu või teod väärivad mäletamist, 
küsisid Kersna saate tegijad. Kasvasime kokku veebilehel ehk ajalugu 
ühendab! Nii vastasime. 

Suured teod ja mõtted saavad alguse just siinsamas, meie endi 
sees. Paneme pingi Piretile, meie ajaloo ülesäratajale, kes meie küla 
blogiga alustas ja toimetama hakkas.
 Arula mõis haaras enda alla kolm korda suurema territooriumi 

kui praegune küla. Kahe aasta jooksul oli kõigile tutvumiseks Arula 
küla veebilehel mahukas, väga sisutihe, fotomaterjaliga varustatud 
Arula ajalugu. Peaaegu kuue sajandi tagusest ajast tänapäevani 
pajatavad mõisnike, kooliõpetajate, -õpilaste, kirjanike, kunstnike, 
talude, taluelanike jt. lood. Kogu külarahvas on tänulik Piret Bar-
kalalele. See tema tehtud uskumatult suur töö, üle 300 lehekülje, 
ühe põlise Eesti küla- ja  mõisamaa ajaloo jäädvustamine tulevaste-
le põlvedele. Piret oli kui mesilane: korjas arhiividest ajaloomaterjali 
ja küsitles põhjalikult inimesi, seletas, nakatas teisigi kaasa tulema. 
Kõige selle juures oli ta taktitundeline, usaldustäratav, uudishimu-
lik, leebe, sõbralik ja ääretult optimistlik. Tema entusiasm ja samas 
tagasihoidlikus panid mõtlema olnu ja praeguse üle, seda kõike 
väärtustama. Ta ütles tihti, et aega on vähe, tegutseme, teeme kohe 
ära, et kasvõi öösel tuleb kõik paberile panna ja veebilehele riputa-
da. Piret ise kahjuks seda tööd enam jätkata ei saanud, sest raske 
haigus viis ta meie hulgast ära 41. eluaastal, 2012.

http://arulakyla.blogspot.com/2012/10/pireti-pink.html

Madsal on nüüd kunagise Ferdi Sannamehe kivi kõrval pink 
kahele mehele, skulptor Ferdi Sannamehele ja puulõikemeister 
Leopold Kompusele.

Mis teeb selle koha eriliseks ja pühaks ja miks me selle pingi siia 
panime?

Mauri Mändoja ütles mälestuspingi avamisel: "Üks kaua aega 
mõttes olnud tegu on tänaseks teoks saanud. Esialgu oli kellelgi 
see mõtteiva, siis olid kaasamõtlejad ja siis tulid tegijad. Tänu 
tegijatele on siin Madsamäel paigas mälestuspink kahele, meile 
väga olulistele, siit Madsalt pärit meestele Leopold Kompusele 
ja Ferdi Sannamehele. 

Pink on neile küll kahe peale ja teada ongi, et nad olid head 
naabrid ja suured sõbrad. Teineteisele olid nad Tõistre Värdi ja 
naabri Leo. Oma kooliteed alustasid nad siit Arulast, siis edasi 
Otepääle ja Tartu. Sealt kumbki oma teed laia maailma.

Mõlemate kohta võib nüüd ütelda ühtemoodi ― olid loojad, 
kogujad, õpetajad. Loodan, et kui nad hingedeajal oma noorus-
maad külastavad, tunnevad end nüüd siin hoopis õdusamalt, kodu-
semalt. Olen kuulnud, et Madsat külastavad vahel kunstiõpilased 
nii kaugelt Tallinnast kui Tartust ja teevad siin kaunis ümbruses 

oma maalilaagreid. 

http://arulakyla.blogspot.com/12/2014/ferdi-sannamehe-ja-leopold-
kompuse.html

Struve Meegastel 
ja Arulas

Ferdi Sannamehe ja Leopold Kompuse pingi 
avamine Madsal

Arula külast leitud sõrmus (Järve talu maadelt). 
Tegemist on viikingiajast pärineva prillspiraalsõr-
musega (TÜ 1051:1).

See leid innustas Roland Seeri kujundama Arula 
küla logo/vappi ja selle järgnevalt ka Arula 600 logo.

Arula sõrmus

Pink Piretile

Kõiki selle lehe lugusid võib pikemalt lugeda Arula blogist: 
http://arulakyla.blogspot.com/ ja ajalooveebist: 
https://sites.google.com/site/arulakyla/home
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Sangaste koguduse delegatsioon külastas 
Norra sõpruskogudust Bømlos

EELK Sangaste Püha Andrease koguduse 
4-liikmeline delegatsioon kohtus Bømlo sõprus-
koguduse juhatuse liikmetega ja osales püha-
päevasel jumalateenistusel. Kohtumisel lepiti 
kokku, et koguduseliikmed Bømlost külastavad 
Sangastet selle aasta juulikuus. Kuna Sangas-
te kogudusel on plaanis juulis paigutada kiriku 
käärkambrisse uus altarimaal, siis otsustati, et 
pidulikul maali sisseõnnistamisel teenivad nii 
Sangaste kui ka Bømlo vaimulikud.

Bømlo pastori Aksel Lygrave kutsel viibis 
Sangaste delegatsioon kristlikul noorteõhtul, 
kus EELK Sangaste Püha Andrease koguduse 
diakon Tanel Meiel rääkis Eestist ja Eesti aja-
loost ning jagas oma kogemusi kristlaseks ole-
misest. Noorteõhtu lõppes ühiste mängude ja 
jutuajamistega.

Pühapäevasel teenistusel Bremne kirikus tee-
nisid aga kõrvuti pastor Aksel Lygrave ja diakon 
Tanel Meiel. Jumalasõna jagati nii norra kui ka 
eesti keeles ning kõik delegatsiooni liikmed osa-
lesid armulaua jagamisel.

„Meil oli hea meel kohtuda Norra sõprade-

ga. Täname Bømlo koguduse juhatuse liikmeid ja pastorit Aksel Lygrave’i hea vastuvõ-
tu eest,“ sõnas diakon Tanel Meiel. „Suvel ootame sõpru Sangastesse külla, kus toimub 
meie tähtsündmus – käärkambri altarimaali õnnistamine.“

Sõprus Lääne-Norras asuva Bømlo koguduse ja EELK Sangaste koguduse vahel sai 
alguse juba 1995. aastal. Sõpruskogudus on toetanud Sangaste koguduse diakooniapro-
jekti, mis võimaldas kogudusel jagada suppi ja korraldada kristlikke vestlusringe. Samuti 
on Bømlo kogudus toetanud Sangaste koguduse lastelaag- reid ja koguduse noortetööd.

eeLk sangaste Püha andrease kogudus
Foto: sangaste kogudus

Pähklikese näitetrupp mängis 8. aprillil Pähklikestele ja Võru-
kaeltele etendust, mille aluseks oli 1967. aastal ilmunud Ellen 
Niidu raamat “Jutt jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda.” 
Tõsi, 52 aastat hiljem oli sisu veidi muutunud.

Lugu algas sellega, et Jäneseema (Kadri) jättis Jänesepoja 
(Karin) koju ja läks ise metsapoodi süüa ostma. Jäneseema kohtas 
Hiireproua (Ere) poes hunti (Ülle), rebast (Annika) ja karu (Mai-
ki). Igaühel neist oli haavikuemandaga kana kitkuda. Nii tahtis 
hunt Jäneseema ära süüa; rebane pahandas, et pidi Jänesepoja 
pärast kasuka keemilisse puhastusse viima ning karu meenutas 
ammuste aegade tagust sabavargust. Kui jäneseema õhtul poest 
koju jõudis, ei tahtnud poeg tuppa tulla. Ema hirmutas nii hundi, 
rebase kui karuga – jänesepoeg ei kartvat. Lõpuks jooksis jäne-
sepoeg hirmunult emme kaissu, sest väike valge hiireke jooksis 
temast mööda ja tegi “Piiks-piiks!”

Jänesepoja tuppasaamiseks polnud vaja, et tuleks hunt ja teeks 
tuult saba alla. Polnud vaja ka rebast, et jänesepojal kõrvu pihku 
võtta. Ka karu ja tema seljasauna ei läinud vaja. Piisas täiesti 
väikesest valgest hiirekesest. Lugu lõppes õnnelikult “Karulaane 
jenkaga” (vt fotot).

Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE

Jutt jänesepojast, kes ei 
tahtnud tuppa tulla 

Jumalateenistus Bremne kirikus, teenivad Aksel Lygrave (vasakul) ja Tanel Meiel.

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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SPOrdiKalender

Otepää mängud on üks vanimaid talispordispor-
disündmusi Otepääl ja ka Eestis.

1950ndate algul asus Otepääl spordiinstruktorina 
tööle kogemustega, mitmekülgne ja heade orga-
niseerimisvõimetega tulihingeline spordimees 
Hindrik Väärand, keda abistas kõikjal spordifa-
naatik Vaano Saarep, elukutselt jurist.

Otepääl hakkas kiiresti arenema igakülgne 
spordialane tegevus. Otepää Keskkoolis töötasid 
kehalise kasvatuse õpetajatena heade organisee-
rimisvõimetega tuntud sportlased. Eriti tuleks 
märkida kehalise kasvatuse õpetajat Kalju Eljan-
dit, kelle väsimatu tegevus nii suusaspordi kui ka 
teiste spordialade arendamisel oli hindamatu. 
Spordiga tegelemine muutus Otepääl elustiiliks, 
tegelesid mitte ainult koolinoored, vaid kaasatud 
olid ka vanema põlvkonna esindajad. Nädalava-
hetused olid võistluste pidupäevad, milles osales 
muljet avaldav osa Otepää elanikkonnast kas 
võistluste korraldajatena, kohtunikena, võistleja-
tena või siis pealtvaatajatena.

1954. a jõuti Hindrik Väärandi juhtimisel lõpule 
mäesuusatamise nõlva rajamisega ja lisaks veel 
peaaegu loodusliku K50 suusahüppemäe ehita-
misega Väikse-Munamäe põhjapoolsele nõlvale. 
Need spordirajatised ehitasid Otepää elanikud 
oma vaeva ja kuluga ühiskondlikel alustel.

Mäesuusatamise kui populaarse spordiala aren-
damisel olid vaidlematult suured teened sõjajärg-
sel kümnekordsel Eesti meistril mäesuusatamises, 
kehakultuuri-spordiseltsi “Dünamo” peatreeneril 
otepäälasel Karl Vestersteinil.

Tehvandi ümbruses olid suurepärased võima-
lused murdmaasuusaradade kujundamiseks. 
Siin olid looduslikud tingimused ka suusahüp-
pemägede ehitamiseks. 1955. aastaks oli Otepää 
talispordivaldkonnas tunnustatud spordikeskus. 
Spordirajatistest olid Väiksel-Munamäel, korralik 
mäesuusatamise nõlv ning hüppemägi ja Tehvan-
di ümbruses olid rahvusvahelise tasemega suusa-
rajad murdmaasuusatamiseks, ka Apteekrimäe 
nõlval asuv hüppemägi K30 oli igati ajakohane. 

Otepää mängude ajaloost

"Dünamo" rahadega oli ehitatud Linnamäe orgu 
mardmaa võistluste läbiviimiseks stardimaja.

1955. aasta kevadel korraldati Väiksel-Muna-
mäel Hindrik Väärandi juhtimisel võistlused mäe-
kolmevõistluses (slalom, suurslalom, kiirlaskumi-
ne) ja neid nimetati Otepää mängudeks.

1956. a kevadel otsustas Otepää Tarbijate 
Kooperatiivi juhtkond, nähes mäesuusatamise 
populaarsust, anda omapoolse panuse mäesuu-
satamise arendamiseks ja pani välja rändkarika 
mäesuusatamise kolmevõistluse võitjale. Otepää 
spordijuhid otsustasid hakata igal kevadel läbi 
viima mäesuusatamise karikavõistlusi ja nimetada 
neid Otepää mängudeks, millest saaksid osa võtta 
ka teiste riikide sportlased.

Järgnevatel aastatel hakati Otepää mängudega 
samal ajal korraldama ka murdmaasuusatamise 
ja suusahüpete võistlusi, needki toimusid Otepää 
mängude nime all. Otepää mängudel on osalenud 
meie naaberriikide sportlased nii Lätist kui ka 

Venemaalt (Toksovost ja Leningradist).
NSVL Spordikomitee otsusega hakati 1976. 

aastal rajama Otepääle Tehvandi suusaspordikes-
kust, mille direktoriks ja arendajaks sai paljudeks 
aastateks otepäälane suusakahevõistleja ja teene-
tega treener Heido  Meema.

Tehvandi arendamisest tänapäeva rahvusvahe-
liseks spordikeskuseks on Otepää ajaloos tähtis 
koht ja see on juba hoopis teine lugu.

Võib siiski päris kindlalt väita, et Väksel-Mu-
namäel mäesuusatamise ja suusahüpete arenda-
misega aidati kaasa Otepää arengule ja Otepää 
mängude korraldamise traditsioon peaks säilima.

Tänavu toimusid Apteekrimäel 65. Otepää 
mängud suusahüpetes, mille aukülalisteks olid 
esimestest mängudest osavõtjad Endel Tinno 
(esimeste mängude võitja), Rein Vikard ja Heido 
Meema.

rein vikard

Nii hüppas Otepää mängudel võistlemist alustanud Artti Aigro 
228 meetrit Planica lennumäel. 

 Foto:jan simon schäfer

Otepää valla mälumängurite parim saavutus lõppenud 
hooajal oli Eestimaa omavalitsuste vahelisel mälumängul 
„Maakilb“ saavutatud 3. koht ligi 80 võistkonna konku-
rentsis. Ettepoole jäid vaid Viljandi ja Haapsalu linna võis-
tkonnad. Pronksmedalid võitnud esindusse kuulusid Kadri 
Steinbach, Urmas Kuldmaa, Meelis Lill ja Kaido Mägi.

Valgamaa meistrivõistlustel õnnestus Otepää esindusel 
kuldmedalitele tulla Valga ja Puka mälumängurite ees. Val-
gamaa meistriteks tulid Mairold Kõrvel, Urmas Kuldmaa, 
Meelis Lill ja Kaido Mägi. Samas koosseisus võideti üle 
mitme aasta ka Palupera karikaturniir Räpina ees. 

Lisaks ise mängimisele tuli tegeleda ka mängude kor-
raldamisega. Kõige olulisemaks sai Eesti meistrivõistluste 
etapi läbiviimine. Otepää Raamatukogu poolt korraldatud 
üritusele saabus 20 mälumängupaari üle Eesti. Kõik va-
bariigi tugevamad mäluhiiglased olid saabunud kohale. 
Võidu võtsid  telemängudelt tuntud Tiit Naarits ja  Arko 
Olesk. Valgamaa mänguritest olid parimad seekord Kalev 
Lõhmus ja Valdis Meos.

Abi eest selle ürituse korraldamisel kiidusõnad Otepää 
Vallavalitsusele ja pikk pai sekretär Kristile. Otepää Kul-
tuurikeskusele suur tänu kaunite ruumide eest. Kõigi 
osalenud mälumängurite poolt lõbusad tervitused maja 
perenaine Merlele sooja vastuvõtu ja osavõtlikkuse eest.

Kokkuvõttes võis hooajaga rahule jääda. Rõõmustab 
fakt, et on tekkinud sisemine konkurents Otepää valla 
võistkonda pääsemiseks. See annab lootust ka järgmisel 
hooajal edukalt esineda.

kaido MÄgi

Otepää mälumängurite 
hooaeg oli edukas

TV 10 Olümpiastardi III etapil Tartus võitis Otepää güm-
naasiumi ja Tartu Kalevi õpilane Sten- Erik Iir kuulitõukes 
esikoha (tulemus 12.52 m, mis on 2 kg kuuliga võistlus-
sarja rekord). Heale päeva algusele järgnes II koht kau-
gushüppes, tulemusega 5.11 m (võitjaga sama tulemus). 
48. aastase võistlussarja ajaloo edetabelis annab see 
tulemus kõrge 16. koha.

tooMas HaLListe
otepää kergejõustiklaste treener

TV 10 Olümpiastardi 
kuulitõuke võit tuli Otepääle

Tuleval esmaspäeval algavad Otepääl 
koolinoorte orienteerumise maail-
mameistrivõistlused, mis toovad Lõu-
na-Eestisse terveks nädalaks ligi 800 
noort üle maailma. Eesti riiki esindab 
50 noort.

Avatseremoonia toimub 30. aprilllil 
kell 19.00 Tehvandi staadionil, kuhu 
on oodatud kõik suuremad ja väik-
semad spordihuvilised. 23. riigi noori 
võtavad vastu Eesti Koolispordi Liidu 
president ja korraldusmeeskond, rah-
vusvahelise koolispordiliidu föderat-
siooni asepresident ja 100 rahvatantsi-
jaga eeskava.

Otepää vallavanema Kaido Tamber-
gi sõnul hea meel võõrustada sellise 
kaliibiriga rahuvsvahelist suurüritust. 
„Loodan, et osalejatel tuleb põnev 
võistlus ja Otepää jääb neile meelde, 
kui üks lahe ja tore koht, kuhu jälle 
tagasi tulla.“

Ka Eesti Koolispordiliidu presi-
dent Lauri Luik usub, et selline üritus 
on unikaalne võimalus tutvustada 
noorte üle maailma Lõuna-Eestist ja 
Otepääd. „Orienteerumine on väga 
spetsiifiline spordiala, mis nõuab lisaks 
heale füüsilisele vormile ka teravat 
mõistust ja head analüüsioskust. Lõu-
na-Eesti on imeline koht, kus saab 
orienteeruda sügavates metsades ja 

Otepääl selguvad maailma 
parimad noored orienteerujad

kuplilisel maastikul.”
Otepää elanikud näevad kindlasti 

noori kaardiga siin ja seal ringi jooks-
mas, seega tuleks liiklus olla tähelepa-
nelik ja jälgida liiklusmuudatusi.

 
30.04, 1.05. ja 3.05. seiklevad orientee-
rujad metsas ja teeületuseks on ette 
nähtud vaid Valga maantee. Seal tasub 
autojuhtidel olla tähelepanelik ajava-
hemikus 10.00-15.00.

3.05 on osaliselt samas ajavahemi-
kus suletud Mäe tänav.

4.05 toimub võistlus Otepää linnas. 
Autojuhtidel palutakse hoog maha ja 
järgida ajutisi liikluskorraldusmärke 
ning liiklusreguleerijate märguandeid.

Võistlused toimuvad küll ajavahe-
mikus 10.00-15.00, aga 800 koolinoort 
on üsna suur võistlejate arv. Korralda-
jad paluvad autojuhtidelt kannatlik-
ku meelt ja tähelepanelikkust. Omalt 
poolt tehakse kõik, et kohalikke või-
malikult vähe häirida.

Kõigil päevadel on finišisirge Tehvan-
di staadionil, kuhu on oodatud kõik 
pealtvaatajad. 

Parima ülevaate võistlusest saab 
4. mail, kui kõik noored jooksevad 
segavõistkondlikku teadet linnas sees. 
Huvilised on oodatud linnatänavatele 
kaasa elama.

Lisainfo võistluse kohta: https://www.isfo-
rienteering2019.ee/et/avaleht

Liiklusskeemid on Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee.

kristi saraP

Volbriöö teatejooks 2019  

Tehvandi staadionil 29. aprillil kell 15.00. 

Võistkond koosneb 7 liikmest, kellest vähemalt 
3 on naised. 

Võitjatele rändkarikas, 3-le parimale auhin-
nad, kõigile üllatus! 

Võistlema on oodatud kooliõpilased ja täis-
kasvanud. 

Võistkondade registreerimine kuni 26. april-
lini halliste@msn.com. 

Tulge kaasa elama koos pere, sõprade, kü-
laseltside ja klubikaaslastega! 

Loe juhendit www.otepaa.ee. 

Korraldab: Otepää Vallavalitsus koostöös Spor-
diseltsiga Kalev ja Tehvandi Spordikeskusega. 
Toetab Ugandi Resto.
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Meie südamlik kaastunne
Andrusele perega

kalli ema, ämma ja vanaema

AINO EENSOO

kaotuse puhul.

Andres ning Ainar perega

Südamlik kaastunne Riho Karule 
ja Sander Karule armsa 

EMA ja VANAEMA
lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

AINO EENSOO 
07.09.1924 - 11.04.2019

LAINE SUVI 
16.05.1934 - 09.04.2019

KOIDULA KUTSAR 
19.11.1930 - 15.04.2019

Meie südamlik kaastunne
Andrusele perega

kalli ema, vanaema ja ämma

AINO EENSOO
kaotuse puhul.

Taivi ja Janika

Me mõtted käivad neid radu, 
kus olime koos teel. 

Kõikjal on jälgi su töödest ja tegudest,
me jaoks siiani veel...

Mälestame alati säravat 
ja innustavat õpetajat

KOIDULA KUTSARIT
Südamlik kaastunne lähedastele.

Pühajärve koolipere

Vaikselt lahkusid emake hea,
muredest, valudest enam ei tea...

Teatame sügava kurbusega, et 
lahkus meie kallis ema, vanaema, 

vanavanaema, õde ja ämm

KOIDULA KUTSAR
(sünd Sooru)

19.11.1930 - 15.04.2019

Leinavad omaksed

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Siiras kaastunne Aare Unt' ile 
kalli 

ISA

kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää 
Vineeritehase 4. vahetusest

Vahel öö liiga vara tuleb
keset heledat kevadilma,

keegi hommikusilmad suleb,
jättes meist päikese ilma.

Mälestame kallist vennatütart

HELERI LUIK`e

Südamlik kaastunne lähedastele.

Eda, Harri ja Kalju

Aeg annab, aeg võtab
aeg mälestused meile jätab...

KOIDULA KUTSAR
Mälestame kallist klassijuhatajat 

Pühajärve Koolist.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

1968. aasta lõpetajad

Südamlik kaastunne Enele ja 
Reinule kalli noore sugulase

HELERI

surma puhul.

Kopli 1B keskmine trepikoda

Vaikus kõnnib ümber maja,
siin kased leinalehtedes.

Kodupaik teid nutab taga,
koduaed on kurbuses.

Mälestame kalleid vanemaid 

isa EDGAR ALLEV`it
105. sünniaastapäeval

ema ENDLA-RENATA ALLEV ìt
1. surma-aastapäeval.

Lapsed ja lapselapsed peredega.

On elu lühike, on ainult viiv,
kesk maiseid askeldusi tõuseb iil,
ja juba küsimata askeldaja viib...

Südamlik kaastunne Enele, 
Margusele, Martinile, Enelyle 

kalli tütre, elukaaslase, ema, õe

HELERI LUIK
kaotuse puhul.

Kallist vennatütart mälestavad 
Ene ja Rein.

Südamlik kaastunne Aivarile 
tütrega kalli ema ja vanaema 

HELVE MäRTINSONI

surma puhul.

Marek perega

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

Müüa lõhutud küttepuid koos veo-
ga (kuivad, märjad). Tel. 509 3453

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

Laagerdunud hobusõnnik turbaga, 
sobilik aiamaale ja kasvuhoonesse. 
5018431

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku. Tõsteteenus 3,5t kraana. 
Tel:5291256

Soovin osta või üürida 3-toalise 
korteri Otepääl. Tel. 51 34454

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

Müüa küttepuud (saar, 40cm, 
60cm, kuiv; metsakuiv). 53474771

Saematerjali müük (lauad, prussid) 
Tel. 56836171

Bobcati, 3,5 tonnise kopa ja veo-
teenus kallur-kraanaautoga. 
(puud, oksad, muld jne). Septiku 
paigaldus. Info tel. 56 836171

Elektritööd, tel. 5205016

Võtame rendile põllu- ja heina-
maad. Tasu soodne! Baltic.manors.
oy@eesti.ee Tel 5372 6981

Otsin tööd koristajana Otepääl 
2-3 tundi alates 16.00-17.00. Info 
5615 5864

Otsin kogemustega ehitajat maja 
renoveerimistöödeks Otepääl (kip-
sitööd, viimistlus jne.) Hinnanguli-
ne tööde kestus kaks kuud. Tasu 
kokkuleppel. Algus esimesel või-
malusel. Lisa info tel. 56463439

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

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

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

 • toitlustusjuhile
           • kokale

ja hooajalist tööd (juuni-aug.)

           • kokale
           • kokaabile
           • toateenija-koristajale

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee 
ja telefonil 76 69 553.

AS BACULA
Aakre moosivabrik

pakub tööd

TOOTMISTÖÖLISELE
(sobib meesterahvale)

 • Meeskonnatöö
 • Väljaõpe kohapeal
 • Erialane koolitus tööandja kulul
 • Töö ühes vahetuses
 • Palk Lõuna-Eesti keskmine
 • Soe lõuna soodsa hinnaga
 • Massaaži võimalus 1x kuus
 • Sõidukulude kompenseerimine
 • Ühisüritused

        Kontakt
        Vahur Vuks
        517 4059

AS BACULA
Aakre moosivabrik

pakub tööd

VALVUR-KATLAKÜTJALE
(sobib meesterahvale)

 • Väljaõpe kohapeal
 • Erialane koolitus tööandja kulul
 • Töö graafiku alusel
 • Massaaži võimalus 1x kuus
 • Sõidukulude kompenseerimine
 • Ühisüritused

        Kontakt
        Vahur Vuks
        517 4059

Avaldame kaastunnet 
Andrus Eensoole kalli 

EMA

surma puhul.

Töökaaslased Otepää Bussist

See armas, kellest äkki jääte ilma ―
on alles teie sees,

ta on ligi ― ei torka silma ― nii nagu 
valgus päiksekiire sees.

Kallis Ene ja Rein. Kaastunne 
Sulle ja Su perele Ene, kui jätate 
igavesti hüvasti kalli vennatütre 

HELERIGA
Liivi - Astrid

Sügav kaastunne lähedastele 
abikaasa, isa ja vanaisa

HELDUR UNT'i

kaotuse puhul.

Õnnela ja Pille peredega.

     HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
       valmistamine
       paigaldamine
       puhastamine
       kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

               
Indrek 5107312

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

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

• Muru niitmine (kogujaga)
• Trimmerdamine
• Hekkide pügamine
• Kõnniteede ja fassaadide 
 survepesu

 Tel. 5343 9509
 Martin teeb

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 
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OLETE OODATUD OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES!
Otepää, Lipuväljak 28

                                              avatud iga päev 9-22

SUUREM KAUPLUS, LAIEM VALIK!

Nüüd müügil ka dekoratiivkosmeetika, käsitöötarbed, 
lõngad, voodipesu, kodutekstiil, nõud, arvutikaubad, 
pildiraamid, sporditarbed, autokaubad, lilled, föönid, 

lokitangid ja veel palju huvitavat!

PAL JUD KAUBAD SOODUSHINNAGA!

Võimalus kasutada NUTIKASSAT.    Kiire ja mugav ― veendu ise!

II korrusel  RÕIVAD JA JALATSID
avatud E-R 9-18, L 9-17, P 9-15

UUS KEVAD – SUVINE VALIK!

                                                 0 korrusel 

avatud E-R 9-18; L 9-17; P 9-15

Uuenenud kaupluses müügil valik

 KODUTEKSTIILE.

Lai valik AIAMÖÖBLIT JA GRILLE! 

Kõik on oodatud külapeole Madsa puhkekülas,
 11. mail 2019 kell 14.00

Muusika, etteasted, ühised tegemised, peolaud, 
orienteerumine, üllatused, tants ja trall jpm

Peopääse 10.- eurot
Lastele kuni 12 (k.a.) tasuta 

ARULA
SAAB
600!

Kampaania kehtib 1. maini 2019

AUTO KLIIMASEADME
KONTROLL JA TÄITMINE

MÄE 27  OTEPÄÄ
KODUMASINATE 

REMONDITÖÖKODA

TEL.  51 566 72
KliimaMV OÜ

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


