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Kõige pisemad said sünnikirjad  

16.-19. maini 2019 toimub eelhääletamine 
maakonnakeskuses. Hääletamine algab kell 
12.00 ja lõpeb kell 20.00.

16.-22. maini 2019 toimub elektrooniline 
hääletamine. Hääletamine algab 16. mail 
kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. 
mai kell 18.00.

20.-22. maini 2019 toimub eelhääletamine 
kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00. 
Toimub ka hääletamine väljaspool elukoha-
järgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija 
asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja öö-
päevases hoolekandeasutuses korraldatakse 
ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

26. mai valimispäev. Hääletamine toimub 
kell 9.00-20.00. Toimub ka kodus hääleta-
mine.

Valimisjaoskonnad Otepää vallas:

Valimisjaoskond nr 1 - Virulombi tn 2, Ote-
pää linn, Otepää vald, Valga maakond.

Valimisjaoskond nr 2 - Valga mnt 7, San-
gaste alevik, Otepää vald, Valga. maakond.

Valimisjaoskond nr 3 - Kesk tn 47, Puka ale-
vik, Otepää vald, Valga maakond.

Kandidaatide kohta vaata infot: www.vali-
mised.ee.

Lisainfo: vallasekretär Janno Sepp tel 
5303 3030, e-post: Janno.Sepp@otepaa.ee.

Euroopa Parlamendi 
valimised

5. mail jagati Otepää Kultuurimajas 
Otepää valla kõige pisematele vallako-
danikele sünnikirju. Sellel aastal said 
sünnikirja 34 uut vallakodanikku, 18 
poissi ja 16 tüdrukut.

Väikesed vallakodanikud on sün-
dinud ajavahemikul 01.10.2018-
31.03.2019. Lisaks sünnikirjadele 
said lapsed mälestuseks lasteraamatu 
„Pisike puu“, graveeringuga albumi, 
MTÜ Karukäpa kootud papud ja 
Meriliis Ilvese heegeldatud mänguka-
rud. Peresid tervitasid Otepää vallava-
nem Kaido Tamberg ja lastekaitsespet-
sialist Kristi Leht. 

Noored pered said omavahel juttu 
ajada kohvilauas. Lastele esines sõnali-
se ja muusikalise seadega Otepää Kul-
tuurimaja Teatristuudio.

Sündmuse korraldas Otepää Kul-
tuurikeskused koostöös Otepää Val-
lavalitsusega, lavastas Otepää Kultuu-
rikeskused loomejuht Merilin Kirbits.

Monika otrokova

Eesti lipp tähistab 135. sünnipäeva

4. juunil möödub Eesti lipu õnnistamisest 135. 
aastat. See päev on riiklik lipupäev. Eesti lipu heis-
kavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused 
ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu 
võivad heisata ka kõik teised.

Head Otepää valla kodanikud ― Otepää on 
Eesti lipu häll. 4. juunil 1884. aastal kogunes 24 
eesti soost haritlast Otepääle, et pühitseda ja 
õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge 
lipp. Eesti iseseisvumisel sai riigilipuks sinimus-
tvalge rahvuslipp. 

Värvime kogu valla sini-must-valgeks! Heisa-
kem lipud nii linnas kui ka maal ja tähistame ühes-
koos lipu sünnipäeva.

Head Eesti lipu 135. sünnipäeva!

otepää vallavalitsus

Värvime Otepää valla 
sinimustvalgeks!

4. juunil 2019 tähistame Eesti lipu 135. sünnipäeva 
rongkäiguga Lipuväljakult Otepää kirikumõisa.  
Ootame Teid koos oma asutuse lipuga kell  9.45 
Lipuväljakule, rongkäik algab kell 10.00. 

Palume rongkäigus osalemisest teada anda hil-
jemalt  31.05.2019 e-posti aadressil: Monika.Otro-
kova@otepaa.ee  või telefonil 505 8970 (Monika 
Otrokova)

Head Otepää valla asutused ja 
organisatsioonid, seltsingud ja 
ettevõtjad!

Taevas, m�d ja t�ev�

EESTI LIPU 135. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD 
VABAÕHULAVASTUS OTEPÄÄ LINNAMÄEL

Sinimustvalged pildid
 Eesti lipu ajaloost

Autor: Erki Aule Lavastaja: Peep Maasik (TÜVKA) 
Osades: Veikko Täär, Raivo Adlas (Teater Vanemuine), Ott Kartau,

 Lauri Kink, Mari Anton (TÜVKA), Rauno Kaibiainen (Improteater IMPEERIUM), 
Merilin Kirbits (Improteater IMPEERIUM), Loore All jt. 

Lisainfo Facebookis: Taevas, muld ja tulevik
  www.otepaa.ee

Esietendus 4. juunil kell 20.00
Etendused 5., 7., 9., ja 10. juunil kell 20.00
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 30. mail.
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Laste tulemine ja maailmalõpud

Vanavanaisa torkas viis toorest 
pajukeppi talu sissesõidutee äärde 
maasse ja nüüd kasvavad seal vanad 
võimsad pajud. Puid saab ka nii pal-
jundada, aga lastearvu kasvatami-
seks Eestimaal lihtsalt kepi maasse 
pistmisest ei piisa. Lapsed vajavad 
lootust, usku ja armastust! Lapsed 
tulevad vanemate usust heasse hom-
sesse. Oma homset Eestit me ehita-
megi ju tegelikult oma lastele. Meie 
elu ,,homme“ kuulub meie järeltuli-
jatele nii, nagu meie tänase päeva on 
meile jätnud meie esivanemad. On 
hinges soojatekitav vaadata noori 
peresid oma lastega askeldamas, 
armastus ja uhkus silmis. Õnneks 
meil neid veel on.

Otepää piirkonna tuleviku värvi 
määrabki ära see, palju on meil tule-
vikus neid peresid, kes tahavad siin 
lapsi kasvatada ja siin elada. Kogu-
konna sündivuse kõver läheb tõusu-
teele ja demograafiline palang algab 
siis, kui emad ja lastega pered saavad 
kõrgeimad kohad ühiskonna hie-
rarhiaredelil ja tegeliku eristaatuse. 
Seal kus praegu peesitavad pahatihti 
nii mõnedki avaliku elu edvikud ja 
pseudoprobleemide kepphobustel 
kappavad klounid. Aga seal on laste 
ja perede koht.

Rahva madala taastootmise või-
mekuse probleemid jäävad meil 
paljude kunstlikult ette söödetud ja 
kõlavaks kisatud heaoluühiskonna 
pseudoprobleemide taha. Kui kaob 
aga inimene, siis kaovad ka problee-
mid. Aga just see ongi probleem, 
sest omi  inimesi siin Eestis me  vaja-

megi. Olgu meil siis pigem problee-
mid ka, aga sündigu  rohkem inimesi 
neid lahendama.

Meil on üha rohkem ,,jäljekütte“, 
kes iga asja mõõdavad nn ökoloo-
gilise jalajäljega. Kui seda jalajälge 
aga pelgalt püha dogmana võtta, siis 
saame päeva lõpuks küll ehk arves-
tusliku väikse rohelise (tulnuka?) 
jälje, aga kas seal kõrval enam 
inimese jälgi siis leida on? Minu 
arust võib arvestuslik ökoloogili-
ne jalajälg Eestiss ka pisut suurem 
lubatust olla, kui selle jälje sisse 
ilmub palju meie rahva  lapsejälgi. 
Me peame oma loodust ka kindlas-
ti hoidma, aga üsna kindlasti  me ei 
saa hakkama rahvana järeltulevate 
põlvedeta. 

Seepärast ja seetõttu on oluline 
teada ja teha seda, mida vajavad 
lapsed ja pered meie vallas selleks, 
et neil oleks kindlustunnet, usku 
ja lootust homse suhtes nii, et nad 
jääks/ tuleks siia ja teeks seda siin 
veel.  Vallal on plaan lähikuudel 
suhelda tihedamalt meie kogukon-
dade lastevanematega. Saamaks 
teada, mis neid seob ja mis neid 
peletab ning mida on vaja. Me 
võime ju siin ehitada ja rajada, kor-
raldada ja ümber korraldada, aga 
eelkõige on plaanitavat vaja vaadata 
ka homse silmade läbi … meie 
laste silmade läbi, nende vanema-
te silmade läbi. Sest homse võti on 
täna veel väikestes kätes.

Üks lugu ka. Kaks kauboid ratsu-
tavad rahulikult preerias. Äkki üks 

Otepää Vallavalitsuse istungil

23.04.2019
n	 Määrati Kaurutootsi külas asuva Uue-Lokko katastriük-

suse (katastritunnus 63601:003:1801) jagamisel moodustata-

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed. 
n	 Määrati Nüpli külas asuva Ühismetsa katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:1630) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed.
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Otepää 35/10 

kV jaotla katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:1490) jaga-

misel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aad-

ressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n	 Määrati Pühajärve külas asuva Neitsijärve võõrastemaja 

katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0940) kasutamise siht- 

otstarbeks 100% elamumaa (001;E).
n	 Anti Kaido Kepile projekteerimistingimused Arula külas 

Ansu kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kaire Jaanusele projekteerimistingimused Mee-

gaste külas Urmi kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Marika Külmale ehitusluba Pilkuse külas Väi-

ke-Trukitse kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Michael Willi Josef Pfahlerile ehitusluba Kurevere 

külas Lehe kinnistul elamu rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Kuigatsi külas asuva Aaviku kinnistu haritava maa 

7,03 ha suurune osa ning Kaasiku kinnistu haritava maa 4,73 

ha suurune osa otsustuskorras rendile Ahti Everstile.
n	 Anti Puka alevikus Kooli tn 6 asuva asutusehoone 

ruumid (märgitud asendiplaanil) otsustuskorras Puka Kogu-

konna (registrikood 80423602, aadress Võru mnt 2 Puka alevik 

Otepää vald) tasuta kasutusse.
n	 Pikendati Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide 

Koguduste Liidu Puka Vabakogudusega 3. märtsil 2014. a sõl-

mitud rendilepingut Puka alevikus Kooli tn 6 asuvate ruumide 

kasutamiseks ajavahemikuks 1. mai 2019. a kuni 31. august 

2019. a.
n	 Määrati EESTI KOOLISPORDI LIIDU poolt võistluse 

„ISF Koolinoorte MM orienteerumises“ korraldamisel Otepää 

Gümnaasiumi spordihoone kompleksi ja kooli territooriumi 

kasutamise tasu suuruseks 600 eurot päev.
n	 Maksti Valga mnt 1a, 1c, 1d ja 1e katastriüksuste ja 

lähiala detailplaneeringu krundi hoonestamise arhitektuuri-

konkursi auhinnafondist konkursi võitjatöö „Koidukuma“ esi-

tanud OÜ-le LUNGE & KO rahaline auhind 1500 eurot.
n	 Kuulutati Otepää keskväljaku purskkaevu ideekonkursi 

võitjaks parima ideekavandi esitanud Bruno Kadak ja kutsuda 

ta osalema väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlu-

ses projekteerimis- ja ehitustööde hankelepingu sõlmimiseks. 

Maksti Otepää keskväljaku purskkaevu ideekonkursil osale-

jatele osalemistasu järgmiselt: 2.1 Art Allmägi 1500 eurot; 2.2 

Bruno Kadak 1500 eurot; 2.3 Flo Kasearu 1500 eurot.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Otepää keskväljaku ja 

lipuväljaku rekonstrueerimine” järgmiselt: 1.1 hankemenet-

luse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav 

isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik 

(komisjoni esimees), Aado Altmets ja Lea Ruuven.
n	 Valiti AS-i Otepää Veevärk 2018. a majandusaasta 

aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 2 isikut.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 94,16 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kolmele isikule kogusummas 450 eurot.

29.04.2019
n	 Määrati Räbi külas asuva Sookuru katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:001:1020) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed.
n	 Määrati Vana-Otepää külas asuva Põdra katastriüksu-

se (katastritunnus 63602:001:1602) jagamisel moodustatavate 
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SÜNNID

Märt Ojakivi         17. 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.

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid 

ja kasutamise sihtotstarbed.
n	 Kooskõlastati Tiidu külas Niidusaa-

re maaüksusele kavandatava puurkaevu 

asukoht.
n	 Anti Ainar Kukele projekteerimistin-

gimused Pedajamäe külas Pärna kinnistul 

abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Ülo Hagele projekteerimistin-

gimused Vidrike külas Karutiigi kinnistul 

elamu ja abihoonete ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Paju 

tn 12b kinnistul asuvale ehitisele (elamu) 

kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse 

toetus.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest viis isikut.
n	 Lõpetati Karli Ojaga Keeni külas 

Keeni tee 1-11 asuva korteri üürileandmi-

seks sõlmitud eluruumi üürileping poolte 

kokkuleppel 28. mai 2019. a seisuga.

AMETLIK INFO

kauboi ratsutab neist  kiirustades 
mööda, hobuse suu verises vahus 
ja kaob kaugusse. Üks kauboi küsib 
üllatunult teiselt, et kes see selline 
oli? Teine vastab, et vist oli see 
kuulus Püüdmatu Bill. Üks küsib, et 
miks ta siis nii püüdmatu on, hobu-
negi teisel ju vana ja väike? Teine 
vastab, et eks vist ikka sellepärast, et 
kellel teda nii väga vaja püüda on.

Just selliseid tuliselt ja sihitult 
kappavaid Bille on täis meie täna-
päeva sotsiaalmeedia ja uudistemaa-
ilm üldse. Infot paisatakse turule, 
loetakse ja otsustatakse pealkirjade 
järgi ja kiiresti. Mis on õige, mis on 
vale … seda aega eristada pole. Ja 
juba kujuneb arvamus ja kohe on 
ka seisukoht. Eks ta meil selline uus 
kiirsöögi infokähkukate maailm ole.  
Ole siis mees ja saa aru, mis tegeli-
kult toimub. 

Eks siis ka meie püüa selgitada ja 
tagantjärgigi klaarida asju, mis valda 
puudutavad. Kui vanasti käis asi 
,,rätiga raadioski“ mingite reeglite 
järgi ja omal moel, siis tänapäevases 
sotsiaalmeedias võib mõne tunniga 
olla algatatud viis maailmalõppu 
ja kuus rongi Süüriast võib selle 
väitel tunni jooksul Puka jaamas 
kohal olla. Eks ta ole, aga selline see 
tänane elu on.

Aga muidu ja üleüldse: kevade nau-
timist ja iseendaga rahulolemist, hea 
Meie Inimene!

vallavanem kaido taMberg

OÜ Ugandi Capital on avalda-
nud soovi rajada Otepää kesklinna 
SPA-hotell. Otepää Vallavalitsus 
kuulutas välja arhitektuurikonkursi 
eesmärgiga saada parim lahendus.

Konkursile laekus üks töö „Koi-
dukuma" OÜ-lt Lunge&KO. Arhi-
tektuurikonkursi žürii vaatas lae-
kunud töö üle ja tunnistas selle 
konkursitingimustele vastavaks. 
Arhitektuurikonkursi tulemus 
on edaspidiseks üheks aluseks 
detailplaneeringu koostamise jätka-
misel ja lahenduse leidmisel. 

Otepääd läbiva Tatra-Otepää-San-
gaste tee äärsete Valga mnt 1a, 1c, 1d 
ja 1e kruntide alale on plaanis rajada 
kuni 27 meetri kõrgune hotell-SPA. 
Hoone peasissepääs on planeeritud 
Keskväljakult, lisaks on eraldi sis-
sepääsud promenaadilt ja ka Valga 
maantee poolt. Hoone juurde on 
kavandatud kaks maa-alust parklat 
ja avaparkla, kokku 76 kohta. Hoone 
ise on jagatud kõrguslikult kaheks 
osaks – Keskväljaku-poolne osa on 
6-korruseline, galeriiga ühendatud 
teine, põhjapoolne osa 7-korruse-
line. Kahel alumisel korrusel on 
plaanis külastajate parklad, abiruu-
mis ning lao- ja majandusruumid. 
Esimesel korrusel on avaköök ja 

kohvik, kinosaal ja piljard.
Pool korruse pinnast 

hõlmab enda alla SPA vee-
keskus. Teisel korrusel on 
majutusruumid, konverent-
sisaalid ja pearestoran. Kol-
mandast viienda korruseni 
on hotellitoad. Väljakuäär-
se madalama osa 6. korrus 
on tagasiastega, seal asuvad 
vabaõhuterassid, saun, väli-
lava, jõusaal, jms. Eraldiseis-
va kõrgema osa ülemistel 
korrustel on samuti maju-
tusruumid. Majas on 3 lifti. 

„Arhitektuuribüroo 
Lunge & Co puhul on tege-
mist Eesti absoluutse tipuga, 
kes on siia piirkonda projek-
teerinud ka teisigi hooneid. Väljapa-
kutud hoone arhitektuurne lahend 
on kahtlemata väärikas ja piirkonda 
sobituv,“ sõnas OÜ Ugandi Capital 
juhatuse liige Siim Kalda. „Kohali-
kele ettevõtjatele saab kavandatav 
hotell olema hea koostööpartner, 
mis enda turundus- ja müügitege-
vusega suurendab olulisel määral 
piirkonna külastatavust ning annab 
võimaluse korraldada siin suuri rah-
vusvahelisi sündmusi. Kohalikke 
elanikke kõnetavad eelkõige kaas-

aegne 50-kohaline kino, veekeskus 
ja ca 100 lisanduvat töökohta.“

Otepää Vallavalitsus korral-
dab Otepää valla üldplaneeringut 
muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e 
katastriüksuste ja lähiala detail-
planeeringu läbiviimist. Detailpla-
neering algatati 18. oktoobril 2018. 
a Otepää Vallavolikogu istungil. 
„Kuna antud detailplaneering on 
üldplaneeringut muutev, siis tähen-
dab see põhjalikku avalikkuse ja 
huvitatud isikute kaasamist,“ märkis 
vallavanem Kaido Tamberg. „Ehk 

Otepää kesklinna planeeritakse SPA ehitust

siis ― tutvustatakse planeerimise 
käigus koostatud lahendusi, korralda-
takse avalikke väljapanekuid ja aru-
telusid, kus kõigil on võimalus sõna 
sekka öelda.“

Detailplaneeringu menetluskorra 
järgi on nüüd ees planeeringu koos-
tamise etapp, kus määratakse krundi 
ehitusõigus ja hoonestusala, antakse 
lahendus liikluskorraldusele ja haljas-
tusele, määratakse haljastuse ja hea-
korrastuse põhimõtted, jpm.

Monika otrokova

Teadaanne

VL Ühinenud Kogukonnad Otepää 
Volikogu fraktsioon teatab, et on 
fraktsioonist  välja arvanud hr. Raivo 
Nurmetu. 

Põhjuseks pidev ja alusetu sarikae-
bamine valla tegemiste ja inimeste 
peale s.h. Puka uue kooli ehitamise 
igakülgne takistamine.  Lisaks vääritu  
ning lugupidamatu käitumine volikogu 
liikmete vastu. Raivo Nurmetul ei ole 
edaspidi volitusi kõneleda VL Ühine-
nud kogukonna nimel ega esindada 
meie seisukohti.

vL Ühinenud kogukonnad fraktsiooni 
nimel kaido taMberg
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Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud isikutele, kellel 
on raskendatud isikliku või  ühistranspordi kasutamine 
või puudub see võimalus sootuks. Eelkõige on teenus 
mõeldud avalike teenuste kasutamiseks (arsti visiit, rii-
giasutuse külastamine, asjaajamine kohaliku omavalitsu-
sega jms) või õppeasutusse ning tööle sõitmiseks isikutel, 
kel on piiratud liikumisvõime. 

Teenust saavad kasutada ka Otepää valla koolid õpilas-
te veoks spordivõistlustele ja olümpiaadidele. 

Hetkel, mil üleriigiliselt arutatakse, kas sotsiaaltrans- 
porditeenust võiks pakkuda maakondlikud ühistrans- 
pordikeskused või peab selle iga valla piires lahendama 
kohalik omavalitsus, on teenuse osutamine Otepää vallas 
korraldatav ka sihtasutus Otepää Tervisekeskuse poolt. 

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline.

Väikebussi (kuni 8 kohta) transporditeenuse hinnakiri:
Sotsiaaltransporditeenus Otepää vallasisese linna piires 

– 5,00 eurot/sõit
Sotsiaaltransporditeenus väljaspool Otepää vallasisest 

linna – 0,40 eurot/km

Otepää Tervisekeskus pakub 
sotsiaaltranspordi teenust

Ooteaeg: rakendub teisest ootetunnist – 5,00 EUR/
tund.

Sotsiaaltransporditeenuse osutamisel on tagatud ja kor-
raldatud teenust vajava isiku sõidukisse ja sõidukist välja 
aitamine ning vajadusel isiku saatmine teenusel (saatja 
võib ka ise kaasa tulla). Selleks palume teenuse tellijal  
teavitada teenust tellides  abivajava isiku erivajadustest, et 
teaksime sellega transportimisel arvestada.

Info Otepää Tervisekeskuse kodulehelt: www.oteptervis.
ee või juhataja Andres Arike telefonil:  + 372 50 59 216, 
e-post: juhataja@oteptervis.ee. 

Lisaks on oodatud ja teretulnud Otepää valla elanike 
tagasiside teenuse osutamise kvaliteedist ja/või uute tee-
nuste vajalikkusest. Infot saab esitada nii Otepää Tervise-
keskuse juhatajale (Andres Arike) või nõukogule. Otepää 
Tervisekeskus on asutatud Otepää vallavalitsuse poolt 
ning tegutseb lähtudes riigi ja valla õigusaktidest ning 
Otepää valla elanike huvisid ja vajadusi arvestades.

Sa otepää tervisekeskus juhataja andreS arike
Sa otepää tervisekeskus nõukogu esimees Mare raid

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

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.

eLMo SauL
nõuni külavanem

tel. 51 10 574

Kontrollige oma
postkastid üle

Informatsioon

Otepää Gümnaasiumi direktor Külle Viks 
on esitanud koolipidajale lahkumispalve 
direktori ametikohalt alates uue õppeaasta 
algusest. Ametist loobuda soovimise põh-
juseks toob lugupeetud koolijuht vaimse 
ja füüsilise väsimuse kasvava töömahu 
valguses. Koolil ei ole õnnestunud täita 
kõiki vajalikke töökohti, konkursid on nur-
junud ning see on oluliselt suurendanud 
ka direktori otsest ja kaudset töökoormust. 
Inimvõimetel on samas aga ka piirid. 

Vallavalitsus tunnustab direktorit kooli 
panustamise eest ning OG õppekvalitee-
di kõrgel tasemel hoidmise eest. Peame 
samas ka läbirääkimisi koolijuhiga ka tema 
edasise jätkamise võimaluste üle meie ha-
riduselus. Külle kogemustepagas ja päde-
vus on olnud ja võiks veelgi olla kasuks 
Otepää haridusmaastikul. 

Uue koolijuhi leidmiseks korraldab vald 
avaliku konkursi.

otepää vallavanem kaido taMberg

Juba juuli keskel sõidetakse Teie koduteedel 
järjekordne Shell Helix Rally Estonia, mis ei 
ole enam kaugeltki lihtsalt ralli, vaid Baltikumi 
suurim spordi- ja meelelahutusüritus. Meie riigi 
aasta üks tippsündmus, mis toob Tartu-, Võru-, 
Valga- ja Põlvamaale kokku ligi 40 000 küla-
list Eesti teistest otstest ja enam kui 30 välisrii-
gist. Ja järjest populaarsem on, et need sise- ja 
välisturistid ei tule Lõuna-Eestisse mitte ainult 
üheks nädalavahetuseks, vaid võivad koos 
perega teie juurde puhkama tulla terveks rallile 
eelnevaks või järgnevaks nädalaks.

Vaid kaheksa aastaga on ralli unikaalsete 
külaliste arv kasvanud ühe kolme korra. Juba 
on selge, et tänavu tuleb neid veelgi rohkem, 
sest esmakordselt kannab Shell Helix Rally Estonia amet-
likult WRC promotsiooniralli tiitlit, mistõttu hakkavad 
Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel võidu kihu-
tama maailma tippmeeskondade parimad rallisõitjad. 
Kõik see kokku tähendab lisaks tippklassi spordile ja mee-
lelahutusele kasu kohalikele kauplustele, ettevõtjatele ja 
majutusasutustele ning laiemalt kogu Eesti majandusele.

Siin peitubki meie suur üleskutse teile, head Lõuna-Ees-
ti inimesed. Kuna Shell Helix Rally Estonia on järjest 
populaarsem, on oluliselt kasvanud nõudlus uute ööbimis-
kohtade järele. Lõuna-Eesti suuremad ja väiksemad maju-
tusasutused on ralli tõttu välja müüdud juba paar kuud 
ette. Paljud meie oma rallihuvilised jätavad seetõttu Lõu-
na-Eestisse tulemata, et rallipäevadeks ei ole enam kuskilt 
võimalik peavarju leida. See on teie võimalus.

Tulge meile appi ja andke omapoolne panus 12.-14. 

juulil toimuva maailma esimese WRC promotsiooniral-
li korraldamisesse. Rentige välja oma vaba voodi, tuba, 
korter, majaosa, maja või kasvõi telkimisplats, et kõik ral-
likülastajad leiaksid endale mõnusa öömaja. Oluline on 
rõhutada, et teie öömaja ei pea olema spetsiaalselt maju-
tuseks kohandatud. Eeldus on, et see on puhas ja valmis 
külaliste vastuvõtmiseks.

Kui teil on selline majutusvõimalus, siis teil ei ole vaja 
teha muud, kui täita www.rallyestonia.ee kodulehel väike 
ankeet, mille põhjal saavad huvilised teiega ühendust 
võtta ning ööbimise täpsemad asjaolud ja tingimused 
teiega läbi rääkida.

Teie lahkus on ralli kasvamiseks eluliselt oluline. Suur 
tänu teile selle eest juba ette!

Shell Helix rally estonia korraldusmeeskond

Head Lõuna-Eesti inimesed!

Otepää Vallavalitsus kuulutas 2018. aastal välja sümbo-
likavandite konkursi, mille eesmärk oli leida ühinenud 
Otepää valla sümbolid ― vapp ja lipp.

Sümbolikavandite konkursile laekus kokku 18 tööd, 
mis saadeti Riigikantselei heraldikakomisjonile ülevaata-
miseks. Heraldikakomisjon tunnistas osaliselt heraldika-
nõuetele vastavaks kuus tööd. 

Rahvahääletus toimus 28. märtsist kuni 15. aprillini 
2019 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee. Rahvahää-
letuse tulemused on selgunud.

Hääletada sai ka Otepää valla praeguse vapi ja lipu 
poolt.

Rahvahääletusest võttis osa kokku 51 hääletajat. Kõige 
enam hääli (22) sai Otepää valla praegune sümboolika. 
Teiseks tuli sümboolika märksõnaga „Kõrgustik“, kol-
mandaks „Sangaste“.

Otepää valla sümbolkavandite rahvahääletuse 
tulemused on selgunud

Otepää Vallavalitsuse sümboolikakomisjon otsustas 
teha Otepää Vallavolikogule ettepaneku jätkata Otepää 
valla senise sümboolikaga. 

Otepää Vallavolikogu järgmise istung toimub 23. mail, 
kus seda küsimust ka arutatakse.

Monika otrokova

Toiduabist 2019 a. kevadel 

Reeglitest EL toiduabi jagamisel oli juttu 
21.02.2019 ilmunud lehes (vt lk 3). Toidu- 
abile tuleb ise järele minna. 

Otepää valla kõigi piirkondade elanikele 
(nii Nõuni Otepää, Puka kui Sangaste kandi 
elanikele) jagatakse Euroopa Liidu toiduabi 
Valga linnas Lembitu tn 2 kell 12.00-15.00 
järgmistel kuupäevadel: 
7. mai; 14. mai, 21. mai; 28. mai 2019. a. 
(kõik on teisipäevad).  

Kui isik/pere otsustab, et ta ei vaja toi-
duabi, siis tuleks sellest teatada Eesti Toi-
dupangale (tel 53 866 825) või sotsiaal-
töötajale. Kui isik ei saa ise abile järele 
minna võib ta volitada teist isikut KIRJA-
LIKU volitusega, mille tekst on järgmine: 
„Käesolevaga volitan mina … (nimi, isi-
kukood) enda asemel mais 2019 vastu 
võtma EL toiduabi … (vastuvõtja nimi ja 
isikukood). Kogus …. komplekti. Kuupäev, 
allkiri, valla nimi“. 

Juhul kui vajate abi toiduabile järgimi-
nekul, palume pöörduda Otepää valla sot-
siaalteenistuse poole. Katsume lahendada 
asja selliselt, et abivajaja saaks toidupaki 
kätte ilma lisakulutuste ja närvikuluta.

otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistus

Infopäev

Lähisuhtevägivald – 
hirm vangistab 

Otepää kultuurikeskuses 
29. mail  kell 10.00–15.30

  9.30 – 10.00  Tervituskohv. 
10.00 – 10.15   Avasõnad – Kadri Sommer, 
Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse 
juhataja, Kristi Napast, Valga, Tõrva ja 
Otepää valla hoolduskoordinaator.
10.15 – 11.00   Kas muretsemiseks on põh-
just? Kairi Ruus, Kagu politseijaoskonna 
piirkonnavanem.
11.00 – 12.20   Miks ohver suhtest ei lah-
ku? Kuidas märgata ja jõustada abivajajat? 
Kait Sinisalu, Tartu Naiste tugi- ja teabe-
keskus.
12.20 – 12.45   Kohvipaus.
12.45 – 14.15    Laps vägivallarattas. Vägi-
vallaohver lasteasutuses/koolis.  Mariana 
Saksniit, Tartu Naiste tugi- ja teabekeskus.
14.15 – 14.35    Olukord Valga maakonnas 
tervikuna. Sirje Sillamägi-Tamm,  Valga 
Ohvriabi peaspetsialist. 
14.35 – 15.00   Vägivald kooli pilgu läbi.  
Irja Käärik,Tõrva Gümnaasium.

Infopäevale ootame kõiki koolijuhte ja 
õpetajaid, lasteaedade juhte ja õpetajaid, 
huvikoolide ja treeninggruppide õpetajaid 
ja treenereid, tugispetsialiste, õdesid, arste 
ja teisi tervishoiutöötajaid, koduhooldus-
töötajaid, tugiisiskuid, politseiametnikke, 
vallaametnikke ja kõiki teisi kes valutavad 
südant turvalise kodukandi ja hädasolijate 
märkamise ja aitamise pärast.

Olete oodatud! 
Infopäeva kohta täpsem teave: Kadri 
Sommer 53033032.
Registreerimine: Kersti Tamm  
51994123.

TÄHELEPANU!

ID kaartide taotluste vastuvõtmine 
ja relvalubadega seotud 

dokumentide vormistamine 
Otepää politseis

11.06., 9.07. ja 13.08. 
kell 10.00 – 15.00.

Samas toimub ka dokumentide 
kättesaamine.
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

30. mail kell 19.00 Austin Milleri kontsert. Ilusa ilma korral 
Otepää Kultuurimaja pargis! Austin Miller on USA 
folkartist. Kontsert on TASUTA. Korraldab Otepää 
Kultuurimaja.

4. juunil Eesti lipu 135. aastapäeva tähistamine. Vaata www.
otepaa.ee

          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.

25. mail kell 8.00-13.00 Puka Kultuurimaja pargis kevadlaat. 
Kell 10.00-13.00 Puka kodukandi päev. 

         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 esivane-
mad pununud meie paela, tulge ja avaldame koos neile austust ja lugupida-
mist. 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 toimubki 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 ääris-
tatud rajal? Piduliste käsutuses on peosaal ja söögisaal. Uhkele peole võib 
tulla ka kostümeeritult, kas keskaja moele kohaselt või hilisematest sajandi-
dest pärit rõivastes (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. 
koduküpsetatud 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!

AITÄH! talgud Nõunis

Meil on vahva pood ja vahvad poepidajad Kristii-
na ja Kaimo perega. Suurem osa ajast kulub poe-
pidamisele, aga talutööd tahavad tegemist. 

Otsustasime, et läheme neile appi. Laupäeva 
hommikul oli seitse rõõmsat talgulist valmis 
asuma talutöödele. Tööle saadeti sooja kanee-
lisaiaga (pärast tööpäeva lõppu arvasime, et need 
just andsidki jaksu paar tundi tööd rassida). 

Rootsu Veski talus tervitasid meid kohe 
rõõmsalt kaks vahvat koera Pauka ja Triibu, 
kellega liitusid toredad lambapiigad Anna ja 
Minna, kanakari kukkede juhtimisel. Oi küll 
lastel oli vahva, palju paisid jätkus kõigile. 

Peremees pani traktorile hääled sisse ja kogu 
kamp: Tööle! Aitäh ütlevad meile mesilased, kes 
usinasti saavad mett koguda põllult, kuhu külva-
takse meetaimi ning millelt lapsed korjasid kokku 
peremehe hinnangul laias laastus kaks tonni kive. 

Töö lõpetuseks söödi talgusuppi, maiustati 

magustoiduks jäätisega, paitati uusi neljajalgseid 
sõpru ja tehti kontrahti, et kui vaja, tullakse jälle 
appi! Kostiks kaasa pandud talumunadest küp-
setasime õhtul kultuurimajas veel kollase rull-
biskviidi ja maasikatest tehtud smuutist jätkus 

kõigile. 
Oli jälle üks hästi tore päev, päike paistis ning 

taevast ei sadanud alla ei vihma ei lörtsi.

talgujuht Marika vikS

Arula ― 600

Head käsitööhuvilised!

MTÜ Karukäpp korraldab 5. juunil 2019 reisi 
Haapsalu Pitsikeskusesse.

Väljasõit 5. juunil kell 7 Otepää Külastuskeskuse 
parklast.

Kõik huvilised on oodatud! Anna oma tulekusoo-
vist teada 20. maiks tel. 515 3248 või meilile:
mari54@hot.ee.

Alates 13. maist on avatud
Keeni raamatukogu
E 12-18
N 10-18

ja Sangaste raamatukogu
K 10-17
R 10-16

Tähelepanu!

Ohvriabitöötaja abi saab Otepääl 
nüüd ka kohapealt

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajad võtavad vastu igas 
maakonnas ning asuvad politseijaoskondade juures. Alates 
maist saab ohvriabisse pöörduda ka Otepääl.

Ohvriabitöötaja vastuvõtud on iga kuu teisel teisipäeval 
kell 11—15. Kohtumine tuleks eelnevalt kokku leppida. 

Esimene vastuvõtt on plaanis 14. mail. Kohtumise ohvria-
bitöötajaga saab kokku leppida e-posti aadressil valga.oa@
sotsiaalkindlustusamet.ee või telefonil 521 8088. 

Valgamaa ohvriabi ja ennetusteenuste peaspetsialist Sirje 
Sillamägi-Tamm ootab otepäälasi aadressil Lipuväljak 13. 

Ohvriabitöötajate kontaktid üle kogu Eesti leiab kodulehelt 
www.palunabi.ee. 

Ohvriabi teenused on mõeldud sulle, kui:

* oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtle-
mist;
* vajad nõu ja abi seoses õnnetusjuhtumiga;
* vajad läbielatu tõttu nõustamist ja tuge;
* oled spetsialist ja vajad tööalaselt abi oma kliendi toeta-
misel;
* oled lähedase või tuttava olukorra tõttu mures.

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.

Head piirkonna ettevõtjad 
ja ürituste korraldajad!

Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste vahe-
lehte, mis ilmub 20. juunil. 

Ootame teilt suviste ürituste kava hiljemalt 14. juu-
niks 2019 e-posti aadressidele  teataja@otepaa.ee ja 
monika@otepaa.ee.

 Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma suvistest 
üritustest või teenustest. Vahelehes on tutvustava artikli 
avaldamine tasuta.

Tuletame meelde, et juulikuus Otepää Teataja ei ilmu, 
augustis ilmub Otepää Teataja 15. ja 29. kuupäeval.

Eesti lipp 135 

Eesti Rahva 
Muuseumis

Kell 14.00-18.00 Filmiprog- 
ramm, muuseumitund, 
giidituur 

Lapsed saavad Eesti lipu päeval muuseumis joonis-
tada, meisterdada ja mängida. Laste ERMis töötoad: 
lipuaabitsat, joonistamine, voldime rahvariidenukke 
ning punume lipuvärvidega sõbrapaela. Eesti püsi- 
näitusel mängime otsimismängu – näitusele on pei-
detud kümneid lipukesi! 

Lastegruppe ootame „Jüri ja Mari muuseumimat-
kale“ (ettetellimisega: hariduskeskus@erm.ee), mille 
käigus külastame Lipusaali ning räägime kõige vane-
ma sinimustvalge lipu loo.

Kell 16.00 Rongkäik EÜSi maja eest ERMi

Kell 18.00 Pidukoosolek 

Kell 19.00 Eesti kultuuriloo püsinäituse „Kohtumi-
sed“ ja ajaloolise lipu vaatamise võimalus.
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Keeni kooli ajarännak

3. mail toimus Keeni (ehk 150 a tagasi Kiho) kooli ajarännak esimesele laulupeole ehk aastasse 1869. 

Kogunesime Sangaste kirikus, kus oli jumalateenistus ja vaimulike laulude kontsert. Kõlas ka tsaari- 
hümn. Seejärel liikusime rongkäigus, jagatuna Lõuna-Eesti kihelkondadeks, seltsimajja. 
Seal võtsid meid vastu 3 põlvkonda lõõtsamehi (perekond Raidsalud), kõnet pidas "Jannsen". 

Seejärel kõlasid ilmalikud laulud. Pidu jätkus simmaniga. Peol osales ka Tsirguliina kooli esindus. 

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

INFOTUND 
Otepää Gümnaasiumis 

2019. aasta sügisel 1. klassi 
astuvate laste vanematele toimub 
3. juunil 2019 algusega kell 18.00 

Otepää Gümnaasiumi aulas.

Kui on kastitäis kingituseks 
toodud sini-rohelisi-pruu-
ne-valgeid mune, siis pole 
küsimust – tuleb munakoksi 
võistlused korraldada. Lus-
takas seltskond kogunes 
Nõuni vana koolimaja randa, 
et üheskoos nautida vahvat 
päikesepaistelist ilma ning 
osaleda lõbusatel võistlustel. 
Munakoksi kõige tugevamad 
munad olid Miial ja Tristanil, 
veeretamisel lippas jälle kõige 
kaugemale Miia muna. 

Lustakal teatevõistlusel, kus ühe käega pidi lusikaid 
peas hoidma jänkukõrvadeks ja teise käega palli saba-
tutina ning siis rõõmsalt jänkuna hüppama, oli sõbralik 
viik.  Aga oh üllatust, Päikesejänku oli peitnud põõsaste 
vahele üllatusmune! Leidmisrõõm oli magus. Ega midagi, 
kogu kamp autodesse ning üks ülllatus ootas veel ees, 
uhke ja tore vankrisõit Pärdu talu hobu Vahoriga. Tõesti 
oli tore. Hobu laskis kiiret traavi, sõitis üle mätaste ja 
rebase kaevatud aukude, kus ta suvel oli maamesilase 
pesa otsinud. Õnnestus meilgi seda reinuvaderit näha 
kiirel jooksusammul metsa poole lippamas. 

Küll maitses hästi hobustele kaasa võetud leib, maitses 
lastele ning maitses ka hobustele. Oli jälle tore koosvee-
detud aeg!

Marika vikS

Lustakas munapühaõhtupoolik 
Nõunis

Otsisime aiaauke ja 
toitsime paremat hunti

Jüripäeval tantsisid lapsed ja täis-
kasvanud liikumisõpetaja eestveda-
misel hunditantsu. 

Läbi selle saime teada, et igas 
inimeses on peidus hunt. Ja mitte 
üks, vaid lausa kaks: pahem ja 
parem. Pahemat toidad näiteks siis, 
kui kedagi solvad või lööd. Parem 
toitub ilusatest sõnadest ja tegu-
dest. Mõistagi toitsime ja toidame 
meie paremat hunti. 

Kuna alates jüripäevast on oht, 
et hunt võib tulla karja kallale, 
kontrollisime üle, kas meie aed on 
ikka hundikindel. Ühtegi auku me 
õnneks ei leidnud. Otsingutulemus 
rõõmustas meid nii, et mängisime  
ürituse lõpetuseks raketimängu (vt 
fotot). 

otepää lasteaia õppealajuhataja 
Merike kaSe

OTSID UUT SAUNA, SUVILAT VÕI KODU?

WWW.GREENCUBE.EE

SOOJUSTATUD MAJAD,
MIS EI VAJA EHITUSLUBA!

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Eesti spordi treeningkeskus

Seoses töömahu suurenemisega suvisel perioodil 
otsime oma meeskonda hooajalisi töötajaid. Tööd saavad:

TOATEENIJAD
KÖÖGITÖÖLISED

HALDUSTÖÖTAJAD

Töö sobib sõltumata varasemast töökogemusest ja vanusest.
Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis anna endast teada ja 

tule vestlusele. Asume Otepää vallas Kääriku külas.

Info tel 5305 1265
heiki@tehvandi.ee
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SPOrdiKalender

20. aprillil sõideti Otepääl, Tehvandi sporditeedel rahvas-
printi. Nimelt S.M.A. Racing korraldusel peeti A1M Mo-
torsport Otepää Rahvasprint 2019, kus 10 masinaklassis 
osales ühtekokku 106 autosportlast.

Sel korral sõideti asfaltkattega rollerirajal, kus rada kattis 
kohati veel lumi ja jää. Kolmel korral tuli läbida kiiruslõiku, 
mille pikkus 2,8 km.

"Päikesepaisteline ilm tegi tingimused väga heaks ja 
võistlus kujunes väga põnevaks. Rajal olnud jäised kohad 
üllatasid väheseid ning päeva jooksul näidati väga kiireid 
ringiaegu,“ märkis võistluse juht Marko Koosa. Ta lisas, 
et puhta ja veatu sõiduga oli võimalik saavutada hea 
tulemus, kuid võitmiseks tuli võtta tihedas konkurentsis 
ka mõningaid riske.

Kõige kiiremad masinad rajal olid krosskardid. Seitsme 
osalejaga krosskartide klassis võttis võidu Läti võistleja 
Ronalds Baldins. Kümne osalejaga sportautode klassis 
saavutas võidu Martin Kutser (Volkswagen Golf). Nel-
jarattaveoliste tänavasõiduautode klassis, kus osales 
12 võistlejat, teenis esmakordselt esikoha Mihkel Mürk 
(Mitsubishi Lancer Evo 3). Teise tulemuse sai 4WD klassis 
Antti Kangro (Mitsubishi Lancer Evo 10 RS), kes oli ka 
mullu samas sõidetud sprindil teine. 2WD-S klassis, kus 
võisteldakse üle 1,8-liitrise mootoritöömahuga kaheratta-
veolistel autodel, võttis võidu Aleksander Strelkov (BMW 
316). Veerandsaja võistlejaga 2WD-V klassis (mootoriku-
batuur kuni 1800 ccm) võidutses Rivo Vähi (Honda Civic).
Seitsme naisvõistleja omavahelises mõõduvõtus osutus 
parimaks Tiina Ehrbach (Honda Civic).

Kuni 18-aastaste noorte arvestuses, kus oli osalemas 
8 võistlejat, alistas konkurendid Pranko Kõrgesaar (BMW 
316i). Kuni 16-aastaste masinaklassis sai rivaalidest jagu 
Jaspar Vaher (Honda Civic). SU klassis võitis suusakesku-
ses peetud asfaldietapi Aivo Täpsi (VAZ 2107) ning M ja 
L liiga arvestuses võidutses Heigo Tinno (Moskvitš 412).

Täname meie sponsoreid: Veho Eesti, Citroën, Karula 
Lihatööstus, Club Comeback, Ugandi Resto, Ugandi Koh-
vik, Johnny Bloom's, PixelPrint, A1000 Market, Alko1000, 
GMP Clubhotel & Pühajärve restoran, Makserv OÜ, Liqui 
Moly Eesti, Talvepealinn Otepää, Otepää Winterplace, 
Eco Oil, Trend Furniture, KML Auto ja Gustav Kondiiter.

Lisainfot võistluse kohta leiab aadressilt www.facebook.
com/rahvasprint.

Marko kooSa
Foto: margusefotod.eu

Otepää A1M Motorsport 
rahvasprindil sõideti 

Tehvandi radadel

Tööde broneerimine +372 51975755

Aadress: Poti Talu, Kastolatsi küla, Otepää

E-R 08.00-17.00  L,P kokkuleppel

12. mail kell 17.00 FC Otepää vs EMÜ SK, Tehvandi staadion
12. mail kell 10.00 37.Tartu Maastikumaraton, Tehvandi 
15. mail kell 15.30-19.00 Valgamaa orienteerumispäevak,    

Sangaste loss
15. mail kell 19.00 karikamäng FC Otepää vs FC Jõgeva 

Wolves, Tehvandi staadion
18. mail kell 18.00 FC Otepää vs FC Äksi Wolves, Tehvandi 

staadion
24. mail kell 19.00 FC Otepää vs Jõgeva SK Noorus 96, 

Tehvandi staadion
29. mail kell 15.30-19.00 Valgamaa orienteerumispäevak,  

Sooru

29. aprillil toimus Tehvandi staadionil traditsioo-
niline Volbriöö teatejooks, kus võttis osa seitse 
võistkonda. Esikoha sai võistkond „Jämejalg“, 
teiseks tuli „Team Kalju“ ja kolmandaks „Tartu 
Kalev I“.

Volbriöö teatejooks on Otepää vallas pika 
traditsiooniga võistlus, kus osalevad sõpruskon-
nad, perekonnad, spordiklubid ja kõik teised 
huvilised. Võistkond koosneb seitsmest liikmest, 
kellest vähemalt kolm peavad olema naissoost. 
Võitja võistkond sai auhinnaks rändkarika ja 
Ugandi Resto pitsad. Kõik kolm esikohta said 
auhinnaks medalid, diplomid ja auhinnad. Kõik 
võistkonnad said kringlid. 

Meeskondi tervitasid ja autasustasid Otepää 
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja hari-
dusspetsialist Janika Laur. Võistluse viisid läbi 
Otepää Vallavalitsus ja Tartu Spordiseltsi Kalev 
treener Toomas Halliste koostöös Tehvandi spor-
dikeskusega. Toetas Ugandi Resto. Täname kõiki 
osalejaid ja kaasaaitajaid!

Kolm paremat võistkonda

1.Jämejalg (Lisbeth Liiv, Anni Jalakas, Aveli 
Uustalu, Mart Všivtsev, Joosep Perv, Vane Vähk, 

Volbriöö teatejooksul osales seitse võistkonda

Klaus Mark Kolpakov) – 10.43,8 min. 
2.Team Kalju (Teiloora Ojaste, Hanna-Bri-

ta Kaasik, Teesi Tuul, Martin Himma, Roger 
Kaegas, Raiko Jool, Kevin Grihin) – 10.50,8 min. 

3.Tartu Kalev I (Karmen Matsalu, Lauren 
Mae, Kadi-Liis Hansen, Robin-Mathias Müür, 
Alexnder Kapp, Franz Joseph Sinimäe, Edward 
Henno) – 10.59,7 min. 

9. mail kell 14.00 toimub Otepää Keskväljakul heategevuslik laste teatejooks

Teatejooks on heategevusüritus, mille eesmärk on toetada õnnetuse või haiguse läbi liikumisvõime kaota-
nud laste ravi. Teatejooks kutsub toetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevuspargi 
laiendamist. Sel aastal pannakse õlg alla lastele koosmängimise võimaluste loomisele.

Otepää jooksu korraldab Miia Pallase. 

NB! Kell 13.00-15.00 Otepää Keskväljakul liikluskorralduse muudatused! Palume Keskväljakule autosid 
mitte parkida! Väljak on liiklemiseks suletud, liiklemiseks on vaba Ugandi Resto esine teelõik. 

16. aprillil toimusid Valga kunstmuruväljakul 
Valgamaa 1-5. klasside vahelised jalgpallivõistlu-
sed. Otepää neljast koolist olid esindatud Otepää 
Gümnaasiumi, Pühajärve Põhikooli ja Puka 
Kooli võistkond. 

Kõigil kolmel koolil läks alagrupimängudes 
väga edukalt ja nii tuli finaalmängudes ka oma-
vahel mõõtu võtta. 

Tasavägises poolfinaalis õnnestus Otepää 
Gümnaasiumil 1:0 Pühajärve Põhikooli võita ja 

Otepää valla koolide õpilased on Valgamaa 
parimad jalgpallis

sellega finaalikoht tagada. Sarnase tulemusega 
pääses teisest poolfinaalist edasi ka Puka Kool. 

Finaal kulges mõlemapoolsete võimaluste-
ga, kuid väravaid ei löödud ja nii tuli parim sel-
gitada penaltidega. Suurepäraste tõrjetega viis 
Puka Kooli väravavaht oma võistkonna võidule. 
Otepää Gümnaasiumi võistkond pidi leppima 9 
kooli konkurentsis väga tubli II kohaga ning 3. 
koha mäng oli juba Pühajärve Põhikooli show - 
kindel võit ning pronksmedalid.

Valgamaa 2019. a meister naiste võrkpal-
lis on Otepää Võrkpalliklubi, kes finaalis 
võitis 3:0 Tõrva Võrkpallilubi naiskonda.
Otepää Võrkpalliklubi naiskonnas män-

gisid: Kristiina Kopli, Anniki Jaama, 
Merlin Müür, Krista Rautsik, Ülle Ernits, 
Ruth Ivan, Heidi Sibul, Hedi Verev.

Maakonna meistrid 
võrkpallis Head Otepää valla asutuste juhid, 

eestvedajad ja ettevõtjad!
28. septembril toimub esimene üle-eestimaaline Maal Elamise Päev. 
Selle päeva raames soovitakse korraldada OTEPÄÄ VALLA PÄEVA. 

Ootame kõiki asutusi (koole, lasteaedu, kultuurimajasid, noortekeskusi, tervise- ja 
perearstikeskusi, spordiklubisid, külamaju, ettevõtjaid jne jne) avama oma uksi, et 
Otepää valla elanikud saaks näha, mida kõike meil pakkuda on. Samuti ootame sel 
päeval uudistama linnainimesi, kes soovivad maale elama tulla.  

Otepää valla päeva arutelu toimub esmaspäeval, 13. mail kell 17.00-19.00 Sangaste kultuurimajas. 
Tutvustame päeva kontseptsiooni ja arutame, kuidas koos korraldada üks lahe ja põnev ettevõtmine.
Lisainfo: Ivika Nõgel, tel. 511 5914.
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Siiras kaastunne Andrusele 
perega kalli ema, vanaema 

ja ämma

AINO EENSOO

kaotuse puhul.

Hiie ja Georgi

Mälestame kallist mehevenda 
ja lelle

HELDUR UNT`i

Tunneme kaasa omastele.

Tiiu, Helin ja Silja peredega.

HELVE MÄRTINSON 
29.09.1940 - 18.04.2019

MALLE REIMANN 
31.12.1939 - 20.04.2019

Mälestame alati rõõmsameelset 
ja sõbralikku

MAI ZIRKU
Südamlik kaastunne lähedastele.

Kauaaegsed töökaaslased 
Otepää Lastepäevakodust.

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

Mälestame kallist 

JÜRI ROOLAAN’i

2. surma-aastapäeval 
ja 70. sünniaastapäeval.

Jaak, Sten-Janis, Mari-Liis, 
Gregor ja õde Eha

Elu on kui laul, nii habras ta viis
Heliseb hetkeks ja katkeb siis...

Mälestan kallist abikaasat

VELLO-JOHANNES LANG’i

5. surma-aastapäeval.

Abikaasa Eha

Avaldame kaastunnet 
Aivar Märtinsonile kalli

EMA
surma puhul.

Töökaaslased Vineeritehase 
pealistusest.

Saematerjali müük (lauad, prussid) 
Tel. 56836171

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

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

Elektritööd, tel. 5205016

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

Pottsepatööd. Tel 5681 7388

Kõik haljastustööd ühest kohast 
- trimmerdamine, võsalõikus jne.
Kvaliteetne töö, tunnustatud kvali-
teet. 56738933.

Kaevetööd väikeekskavaatoriga 
(2T), 56275133

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

Koristan kodumasinaid - vene-
aegsed elektroonikad, magnetkäi-
viteid ja automaatlüliteid, vask-
kaableid, arvuteid, autoakusid ja 
vanametalli tasuta, info 56165551. 
Kuulutus ei aegu.

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

Arli Puukool müüb viljapuid, 
-põõsaid, maasika (5-6 sorti), vaa-
rika-, mustika-, viinapuutaimi.
R, 10.05 Tsirguliina 13.00, Sangaste 
13.30, Puka turg 14.15, Otepää turg 
15.00. Info 53904489, 5188465

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

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

Mälestame kauaaegset naabrit

MAI ZIRK´i

Südamlik kaastunne lähedastele.

Kopli 1a elanikud

Südamlik kaastunne 
Lea Selgele kalli

ISA

kaotuse puhul.

Töökaaslased Nurga Konsumist

     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

OÜ Sanbruno pakub tööd 
keskkonna lukksepale 

vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusele. 

   Kandidaadilt ootame kohusetundlikust ja töötahet. 
   Omalt poolt pakume stabiilset tööd, toredat kollektiivi. 
   Töötasu alates 1135 eurot.

  Töökoht: Põlva, töömaa  Lõuna-Eesti. 
  CV palume saata: info@sanbruno.ee,   
  info tel. 5072378.

OÜ Sanbruno pakub tööd 
laadur-ekskavaatori JCB C4X  juhile  

vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusele. 

   Kandidaadilt ootame kohusetundlikust ja töötahet. 
   Omalt poolt pakume stabiilset tööd, toredat kollektiivi. 
   Töötasu alates 1135 eurot.

  Töökoht: Põlva, töömaa  Lõuna-Eesti. 
  CV palume saata: info@sanbruno.ee,   
  info tel. 5072378.

ANDRES TUUL 
21.08.1963 - 22.04.2019

Pühajärve Spa ja Puhkekeskus

võtab tööle 

SPAA ja TERVISEKESKUSE 
JUHI 

CV saata 15. maiks: kirsti@pjpk.ee 

Ugandi Resto kollektiiv
suureneb suveperioodiks mitu 
korda. Hindame kõige enam, et 
oleksid usaldusväärne ja võtad 
oma tegemisi hingega.
Kohapeal teeme väljaõppe ― 
ootame vaid tahet õppida ja
areneda. Töö toimub graafiku 
alusel ning sellise koormusega, 
mis sobib Sinu enda elurütmiga.

Oled see Sina?
Kandideeri ja saada CV

e-posti aadressile: siim@ugandiresto.ee
ning lisainfot küsi Siimult: 52 21 543.

KOKK ABIKOKK
PITSAMEISTER

KORISTAJA
NÕUDEPESIJA

Aarain Furniture OÜ 
pakub tööd

Tisler / puidutööline
Nõudmised kandidaadile:
Oskus kasutada mõõteriistu.
Tähelepanelikus, täpsus ja hoolsus tööülesannete täitmisel.
Pingetaluvus.
Jooniste lugemise oskus.
Valmisolek meeskonnatööks.

Ettevõte pakub:
Huvitavat ja väljakutset pakkuvat tööd.
Tehtud tööle väärilist tasu.
Arenemisvõimalusi.
Meeldivat töökeskkonda.
CV saata:info@aarain.ee.        Lisainfo telefonil: 5348 9493.
                 www.aarain.ee               www.grillhouse.ee
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UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut 
kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte too-
dangust eksporditakse üle 90%. Praegu 260 töötajaga tehas tegutseb alates 2000. aastast. 
Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis ühe maailma juhtivai-
ma metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele. 

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel.

Töö sobib hästi nii naistele kui meestele!

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

Ootame Sind kandideerima, kui
√      oled töökas ja kohusetundlik,
√      soovid õppida ja areneda,
√      hindad meeskonnatööd,
√      Sul on valmisolek töötada 12-tunniste vahetustega (sh öövahe
           tused).
Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga 
„WISA Otepää“

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

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

Võtame tööle

MEHAANIKU,
kelle tööülesandeks on tagada masinate ja seadmete efektiivne 
toimimine hooldus-, remondi- ja arendustöid tehes.

Ootame Sind kandideerima,

kui omad erialast haridust ja/või töökogemust, oskad kasutada arvutit, 
soovid õppida ja areneda, oled kohuse- ja vastutustundlik ning Sul on 
vajadusel võimalik töötada vahetustega.

Uuele töötajale pakume

sisseelamist kogenud kolleegide juhendamisel, võimalust õppida ja 
areneda, mitmekesist tööd, korralikke töötingimusi ning erinevaid soo-
dustusi.

Kandideerida saab läbi www.cvkeskus.ee ja või saates CV e-posti aadressile: 
reet.treial@upm.com. 

Lisainfo tel. 53067645.


