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Otepää tähistab Eesti lipu
135. sünnipäeva
4. juunil möödub 135 aastat Eesti sinimust-valge rahvuslipu õnnistamisest
Otepää kiriklas.
Rahvuslipu häll, Otepää, tähistab
seda väärikat päeva traditsioonilise
rongkäigu, piduliku jumalateenistuse
ja rahvuslipule pühendatud suvelavastusega „Taevas, muld ja tulevik“.
Lisaks sellele toimub mitmesuguseid üritusi samal päeval Eesti Rahva
Muuseumis, 3. juunil tähistab Eesti
lipu aastapäeva Põltsamaa – koht, kus
esimene rahvuslipp õmmeldi.
Traditsiooni kohaselt kogunevad
rongkäigulised Otepää vallamaja ette,
kust marsitakse Eesti lipu õnnistamiskohta – Otepää kirikumõisasse.
Pärast lipuheiskamist ja kõnesid kirikumõisas suundutakse edasi Otepää
kirikusse, kus toimub pidulik jumalateenistus-kontsert. Jumalateenistusel
teenib EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, kont-

serdil astuvad üles Otepää ja Tartu
koolid. Eesti lipp saabub Otepääle
hobuvankris ja Eesti Üliõpilaste Seltsi
saatel, nagu 135. aastat tagasi.
Õhtul on kõik oodatud Otepää
linnamäele, kus toimub Eesti
sini-must-valgele pühendatud suvelavastus „Taevas, muld ja tulevik“. Erki
Aule poolt kirjutatud näidend pealkirjaga "Taevas, muld ja tulevik" jutustab
Eesti lipu ajaloost. Etenduses kulgeb
paralleelselt mitu lugu, mis põhinevad Eesti ajaloo hetkedel. See lugu ei
räägi ainult lipust vaid ka meist, meie
rahvast - meie minevikust, olevikust ja
tulevikust.
4. juunil on kell 15.00-20.00 on
Otepää Talvekirikus avatud Eesti lipu
lugu jutustav interaktiivne sein. Kõik
huvilised on oodatud!
Otepää Linnaraamatukogus on
näitus Eesti lipu ajaloost.
3. juunil oodatakse aga kõiki huvi-

4. juunil möödub Eesti lipu õnnistamisest 135. aastat. See päev on riiklik
lipupäev. Eesti lipu heiskavad 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
sinimustvalge rahvuslipp.
Värvime kogu valla sini-must-valgeks! Heisakem lipud nii linnas kui
ka maal ja tähistame üheskoos lipu
sünnipäeva.

lisi maailma suurima sini-must-valge
moodustamiseks Põltsamaale, kus
õmmeldi esimene rahvuslipp. Päev
kulmineerub isamaalise kontserdiga

ning päikeseloojangul on kavas anda
üle sümboolne lipp Otepääle, kus
esimene trikoloor õnnistati.

4. juuni ― Eesti lipp 135
Sellel aastal on lipu juubelipidustused üle Eesti – Otepääl ja Tallinnas.
Päev varem ka Põltsamaal.
4. juunil on lisaks pidulikule lipuheiskamisele Toompeal juubelipäeva kõige põhjalikum programm Otepääl ja Tartus.
Eesti Üliõpilaste Selts (EÜS) valis oma värvid juba mitu aastat
varem, kuid oma organisatsiooni loomisega seoses oli toonastes
oludes mitmeid takistusi ning keerulisi olusid. Nii ka EÜSi värvide
kasutamisega ja lipu pühitsemisega. 1884. aasta juunis toimus EÜSi
kaasvõitlejate ja vilistlaste esimene ühine väljasõit Burchard Sperrlingki, EÜSi vilistlase ja toonase Õpetaja koguduse õpetaja kutsel.
Olude sunnil 4. juunil 1884 Otepääl tehti teoks esimese sinimustvalge lipu pühitsemine just Otepää kiriklas. Otepää jääb selleks pühaks
paigaks ning on igati hea, et väärika programmiga tähistatakse lipu
juubelit.
EÜSi esimene lipp on olnud hoiul Seltsis, Eesti Rahva Muuseumis (ERM), peidus nõukogude okupatsiooni ajal ning siis taas EÜSi
käsutuses ja hoiul ERMis. Kui varem on EÜS otsustanud igal suuremal juubelil eraldi ajaloolise lipu välja tuua, siis selle aasta juubelil on
kõigil võimalik tulla ERMi uude peahoonesse Raadil ajaloolist lippu
vaatama, kus ta on 2016. aasta sügisest kõigile näha.
Eesti lipu päeval 4. juunil on pärast hommikust programmi Otepääl
kõik oodatud ERMi lipu juubelit tähistama. ERMis on lipu ja rahvusvärvidega seotud tegevusi terveks päevaks ning saab külastada tasuta
ka püsinäitust „Kohtumised“.
Eraldi sündmuseks kujuneb kindlasti rongkäik Eesti Üliõpilaste
Seltsi maja juurest ERMi. Rongkäiku on oodatud kõik üliõpilasorganisatsioonid, laulukoorid, tantsurühmad, haridus- ja teadusasutused,
kohalikud omavalitsused jt.
Tänavu on 150. aastapäev laulupeol. Laulupidude traditsioonil oli
väga oluline roll, et sinimustvalged värvid ja lipp kujunesid rahvusvärvideks ning Eesti Vabariigi rajamisel kinnitati sinimustvalge riigilipuks. Seetõttu on lipu juubel on väga heaks võimaluseks hakata
valmistuma juubeli laulu- ja tantsupeoks ning kõik oodatud ERMi.
Koorilaulu kuuleb ka 4. juuni peol.
Kalmar Kurs
Eesti Rahva Muuseumi
avalike ja välissuhete juh

Värvime Otepää valla
sinimustvalgeks!

Head Eesti lipu 135. sünnipäeva!
Otepää Vallavalitsus

MONIKA OTROKOVA

Head Otepää valla asutused ja organisatsioonid,
seltsingud ja ettevõtjad!
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 hiljemalt 31.05.2019
e-posti aadressil: Monika.Otrokova@otepaa.ee või telefonil 505
8970 (Monika Otrokova)

EESTI LIPU 135. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD
VABAÕHULAVASTUS OTEPÄÄ LINNAMÄEL

Taevas, md ja tev
Sinimustvalged pildid
Eesti lipu ajaloost

Eesti lipp 135 Eesti Rahva Muuseumis
4. juunil
12.00-20.00 Filmiprogramm, giidituur, õpitoad jpm.
16.00 Rongkäik Eesti Üliõpilaste Seltsist (Tõnissoni 1, Tartu) Eesti
Rahva Muuseumisse.
17.30 Ühisfoto ERMi ees.
18.15 Lipu päeva tervitused.
Kuni 20.00 Ajaloolise lipu ja Eesti kultuuriloo püsinäituse „Kohtumised“ tasuta külastamise võimalus.		
www.erm.ee

Autor: Erki Aule Lavastaja: Peep Maasik (TÜVKA) Kunstnik: Maarja Pabunen Helikujundaja: Ott Kartau
Valguskujundaja:Aleksander Sproghis Koreograaf: Egely Pruuli (TÜVKA)
Videokunstnik: Kärt Petser Laval folktroonikaansambel OOPUS JA KOOR
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.
Piletid müügil Piletilevis www.piletilevi.ee ning Otepää Turismiinfokeskuses(ainult sularahas)
Pilet eelmüügist 17€ (täispilet) / 15€ (Õpilane, tudeng, pensionär)
Tund enne algust koha peal sularahas 20€ (täispilet) / 18€ (Õpilane, tudeng, pensionär)
Esietendus 4. juunil kell 20.00
Etendused 5., 7., 9., ja 10. juunil kell 20.00

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavolikogu istungil
23.05.2019
Otsustati võõrandada enampakkumisel järgmine val-

lavara: 1.1 Neeruti külas asuv Vahe-Saare kinnistu (kinnistu
registriosa nr 2823150, katastritunnus 58201:001:0065, pindala
2,63 ha) alghinnaga 20 000 eurot; 1.2 Otepää vallasiseses
linnas Kopli tn 10-2 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr
1046840, üldpind 63,30 m²) alghinnaga 48 000 eurot; 1.3 Puka
alevikus Uus tn 3 asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 774740,
katastritunnus 60803:001:0720, pindala 2043 m²) alghinnaga 18
000 eurot.
n

Kinnitati turismikomisjoni liikmeks Toomas Peterson.

n

Kehtestati Pühajärve Põhikooli arengukava aastateks

2019 – 2020.
n

30. mai 2019

Sinisest, Mustast, Valgest ja Otepääst

AMETLIK INFO

n
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Lisaks muule paljule suurepärasele,
on Otepääl ka Eesti värvide rahvusvärvideks õnnistamise paik ja Meie
Lipu häll. 135 aastat saab sellest,
kui Otepää Eesti tulevikule värvid
andis. Meil on see au ja see uhkus
olla kogu Eestile omariikluse üks
oluline kants ja Eesti sümboolika
lipulaev.
Ma ei hakka siin üle kordama
meie lipupäevale pühendatud programmi ja lugema lahti hulgalisi
üritusi. Need on siin ja seal kõik
olemas. Kutsun kogukonda üles
täitma see päev oma osalemisega

lipu austamisel ja andma seega au
oma kandile ja Eesti lipule.
Palun kõigil jõudumööda toetada
üleskutset värvida Otepää linna ja
valla külad lipupäeval sinimustvalgeks! Andkem oma panus ja näidakem meie värve kõigile!
Külastagem kindlasti kõik ka
meie oma inimeste lavastatud teatrietendust Otepää Linnamäel ja
olgu see meile kogukondlik auülesanne! Kui me ise ennast suurena
ei näita, ega siis meid näha ka suurt
pole! Aga me ju oleme suured siin
Otepää mail … nii nende lipuvärvi-

de, kui ka muu poolest! Näidakem
siis värvid välja!
Soovin kõigile sinimustvalget lipupäeva ja tähistagem seda, kui meie
kandi erilist panust Eesti Riigi jaoks!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Võeti vastu Otepää valla 2019. aasta lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

Eesti lipu ajaloost

06.05.2019
n

Anti Erki Maidrele ehitusluba Nüpli külas Väike-Kalda

kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Sõlmiti OÜ-ga Sonreco (registrikood 11265724, aadress

Keeni tee 3-8 Keeni küla Otepää vald) äriruumi üürileping
Keeni külas Keeni tee 6 asuva noortekeskuse hoone garderoobiruumi (pindala 9,9 m²) kasutusse andmiseks alates 15. mai
2019. a kuni 14. mai 2024. a.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele

isikule summas 70 eurot.
n

Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 29,83 eurot.

n

Lõpetati arvates 29. aprillist 2019. a OÜ Tamme Külalis-

temaja (registrikood 11670761, aadress Tamme pst 6 Otepää
vallasisene linn Otepää vald) reklaamimaksu maksmise kohustus seoses Otepää vallasiseses linnas Tamme pst Tamme Külalistemaja juurde paigaldatud reklaami mahavõtmisega.
13.05.2019
n

Anti Estonian Autosport Events Mittetulundusühingule

Sini-must-valge lipp oli esialgselt
Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp. Lipu
õmblemise idee algataja oli Karl
August Hermanni abikaasa Paula
Hermann.
Mälestuste
kohaselt
osteti
lipuriie Põltsamaalt ning Paula
Hermann, Emilie Beermann ja
Miina Härma õmblesid selle Põltsamaal valmis. Emilie vend Christoph Beermann tegi lipule varre ja
viis lipu siis Tartusse.
Sini-must-valge lipp pühitseti
Otepää kiriklas 4. juunil 1884. a.
Eesti Üliõpilaste Seltsi väljasõit
Otepääle sündis Burchard Sperrlingki kutsel. Küllasõitjail oli peidetult kaasas Seltsile kingitud sini-

mustvalge siidlipp.
Kui Otepää kiriku tornikiiver
paistma hakkas, päästeti lipukangas tuulde lehvima. Järgmisel
päeval toimus kirikla saalis lipu
võimas pühitsemine ja õnnistamine: esmalt pidas tollane Seltsi
esimees Peeter Hellat avakõne,
seejärel pühitses lippu kirikuõpetaja Rudolf Kallas. Heinrich Rosenthal ütles tseremoonial: “Olgu Eestimaa täis kuradeid, meie lippu nad
ei võida!”
Peale pühitsemist peideti lipp
aga ära oma aega ootama.
Pärast pikki arutelusid kehtestas
Eesti Vabariigi Riigikogu 27. juunil
1922. a sini-must-valgele lipule sea-

dusandlikul teel riigilipu staatuse.
Heitlikel
okupatsiooni-aastatel õnnestus esimene riigilipp ära
peita. Esimese sini-must-valge rahvuslipu asukohta teadsid vähesed.
Lõpuks jõudis lipp Eesti Rahva
Muuseumisse, kus see asub ERMi
lipusaalis ja on kõigile nähtav. Avalikult eksponeeritakse teda ainult
EÜSi üldkoosoleku loal ning Seltsile väga olulistel tähtpäevadel.
4. juuni on lipupäev. Vastavalt
Eesti lipu seadusele heiskavad
4.juunil lipu kõik riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Eesti lipu võivad heisata ka kõik
teised.

Euroopa Parlamendi
valimised
Pühapäeval toimunud valimistel pääsesid Euroopa Parlamenti:
Marina Kaljurand
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
65 549
häält,
Andrus Ansip (Eesti Reformierakond)
41 017 häält,
Urmas Paet
(Eesti Reformierakond)
30 014 häält,
Yana Toom
(Eesti Keskerakond)
26 990 häält,
Jaak Madison (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) 22 819 häält,
Sven Mikser
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
2 886 häält (Marina
Kaljuranna hääled tõid sotsidele teise
mandaadi).
Riho Terras
(Isamaa Erakond),
kogus 21 477 häält ja saab europarlamenti pärast seda, kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lahkunud.
OT

AMETLIK INFO
n

Määrati ühele isikule tervisetoetus

kogusummas 70 eurot.
n

Vaadati läbi ühe isiku vaie.

17.05.2019
n

Anti Alfatre OÜ-le projekteerimistin-

gimused Koigu külas Väike-Klaasivabriku
kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Elva Tarbijate Ühistule projek-

projekteerimistingimused Truuta külas Ala-Samuli kinnistul

teerimistingimu- sed Otepää vallasiseses

avalikkusele ligipääsetava eratee ehitusprojekti koostamiseks.

linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipu-

n

Anti Heikki Kikkasele projekteerimistingimused Sihva

külas Voki kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Ülo Lubile projekteerimistingimused Nõuni külas

Kullipesa vkt 9 kinnistul majandushoone laiendamine ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Ainar Kukele ehitusluba Mägestiku külas VarjumetAnti Lauri Peilile ehitusluba Päidla külas Kintsli kõrts

kinnistul maasoojuspuuraugu rajamiseks.
n

Anti Silva-Agro OÜ-le ehitusluba Lauküla külas Silva

kinnistul PVC-halli püstitamiseks.
n

Anda Äärmusliku Spordi AS-ile ehitusluba Nüpli külas

Munamäe kinnistul köistee rekonstrueerimiseks.
n

Austatud Otepää vallaelanikud! Vallavalitsus on alustanud koostööd arveldusplatvormiga Bill.me.
Mis on Bill.me?

sa kinnistul tenthalli püstitamiseks.
n

Otepää Vallavalitsus ühines Bill.me keskkonnaga

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 5. märtsi 2019. a korral-

duse 2-3/94 „2019. aasta hajaasustuse programmi taotluste
hindamiseks komisjoni moodustamine ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse seadmine“ punktis 1 märgitud komisjoni koosseisu järgmiselt: 1.1 arvata komisjoni koosseisust välja
Kajar Lepik ja Aado Altmets; 1.2 kinnitada komisjoni koosseisu
Jaak Grünberg (komisjoni esimees) ja Lea Ruuven. Tunnistati
nurjunuks Lossiküla külas Müüri tee 1-2 asuva korteriomandi
võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Lossiküla külas Müüri tee 1-2

Tänaseks päevaks on Bill.me kõige
kaasaegsem ja efektiivsem vahend
arvete vastuvõtmiseks, vaatamiseks
ja maksmiseks. Platvorm vastab
täielikult Euroopa Liidu isikuandmekaitse üldmäärusele (GDPR) ja
elektrooniliste maksete turvalisuse
kõrgeimatele standarditele.
Mis võimalusi pakub Bill.me?
Teie mugavuse huvides saate kohe
pärast registreerimist juurdepääsu
kõigile platvormi funktsioonidele ja
eelistele. Oma isikliku töölaua profiili abil saab teha:
* Saada igakuiseid arveid (arved

ei kao ja ei lähe rämpsposti).
* Vaadata arvete arhiivi (platvorm
säilitab kõiki eelnevaid arveid).
* Maksta arveid ühe klõpsuga
(kasutades maksekaarti).
* Ühendada automaatmakse (täpse summaga automaatmakse).
* Edastada teavitusi ja vahetada
infot (aktuaalne informatsioon Teie
isiklikul töölaual).
* Võtta meiega kohe ühendust
(saatke küsimused otse meie töötajatele).
Tänu kokkuleppele, mis on saavutatud Otepää Vallavalitsuse ja
arendusettevõtte Bill.me vahel on
registreerimine ja platvormi kasutamine kõikidele soovijatele TASUTA.
Teenustasu võetakse ainult juhul,
kui arve eest tasutakse maksekaar-

asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 2317240, üldpind

väljak T5, Munamäe tänav T1, Munamäe
tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel avalikult kasutatavate teede ja sellega
seotud rajatiste, välisvalgustuse ning sade-

diga Bill.me keskkonnas. Teile on
platvormi kõik võimalused ja eelised
kättesaadavad ka Androidis ja iOSis Bill.me mobiilirakenduses.
Vallavalitsuse ressursside tõhusaks
kasutamiseks on platvorm integreeritud meie raamatupidamistarkvaraga. Pidev andmete vahetus
laekunud, vastuvõetud ja tasutud
arvetest võimaldab kiirelt jälgida
ja töödelda informatsiooni, mis on
vajalik tõhusa ja kvaliteetse teenuse
pakkumiseks.
Esimesed arved saadab vallavalitsus juba juuni alguses. Soovi korral,
täiendava informatsiooni saamiseks,
palun pöörduge e-mailil laura.karavin@otepaa.ee või info.ee@bill.me.
Kadri Vaks
Otepää Vallavalitsuse
finantsteenistuse juht

veekanalisatsiooni väljaehitamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Priit Vakmannile projekteeri-

mistingimused Räbi külas Veski kinnistul
suvemaja ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Estonian Autosport Events

Mittetulundusühingule ehitusluba Truuta
külas Ala-Samuli kinnistul avalikkusele
ligipääsetava eratee ehitamiseks.
n

Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja

Spordibaas ehitusluba Otepää külas VanaOtepää õppe-spordibaas kinnistul puhkemaja-sauna rekonstrueerimiseks.
n

Anti Lauri Peilile ehitusluba Päidla

külas Kintsli kõrts kinnistul elamu lammutamiseks.
n

Anti Kaurutootsi külas Mäe-Oriku

kinnistul asuvale ehitisele (suvemaja) kasutusluba.

50,6 m²) võõrandamiseks alghinnaga 2500 eurot. Moodustati
enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar
Lepik (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3.Uuno Laul.
n

Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

TÄHELEPANU!

DETAILPLANEERINGUD
Sepa katastriüksuse eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

SÜNNID
Roberto Toomsalu 		
Henri Dominic Teder 		

28. aprillil
12. mail

Otepää Vallavalitsus kutsub asjast huvitatud isikuid osalema Pühajärve külas Sepa katastriüksuse detailplaneeringu lahendust tutvustaval
avalikul arutelul, mis toimub 11. juunil 2019. a algusega kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, II korrus).
Detailplaneeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine Sepa katastriüksusel. Soov on määrata ehitusõigus hotell-spa ehitamiseks ja lahendada tehnovõrgud. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel.
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal
enne lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile:
teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse
huvides toimetada ja lühendada.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 13. juunil.
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Otepää valla aasta ema on Lembi Oja

10022095, aadress Paldiski mnt 80 Tallinn) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas
Lipuväljak 13 asuva asutusehoone I korruse
ruumi nr 111 (suurus 13,7 m²) kasutusse andmiseks alates 13. märts 2019. a kuni 12. märts 2024.
a.
Otsustati korraldada enampakkumine

n

Tänavu kuulutati Otepää valla aasta ema välja Nõuni
Kultuurimajas. Aasta emaks sai Pühajärve Põhikooli
inglise keele õpetaja Lembi Oja.
Otepää Naisselts koos Otepää Vallavalitsusega korraldas valla aasta ema konkursi, kuhu laekus 8 kandidaati: Aive Tamm, Ruth Kõiv, Diana Prii, Kaja Väärsi, Jana
Mae, Marika Kokhtašvili, Tiina Ivask, ja Lembi Oja.

PUKA TEENUSKESKUS
(ENDINE PUKA VALLAMAJA, PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)
Lahtiolekuajad:
E,T, N 9.00-12.00; 13.00-15.00,
R 9.00-12.00, tel 76 68 443.
Teenuskeskuse juht: Lea Madissov
tel. 766 8443
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad:
K: 09.00-13.00, tel. 52 47 930.
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee
Teenuskeskuse majandusspetsialist
Kalev Mekk, tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

(kirjaliku enampakkumise tingimused lisatud)
Elva vallas Pedaste külas asuva Roosa kinnistu
(kinnistu registriosa nr 14236050, katastritunnus 60801:001:0324, pindala 11 667 m², sihtotstarve elamumaa) võõrandamiseks alghinnaga
2500 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik
(komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Uuno
Laul.
Määrati tervisetoetus neljale isikule kogu-

n

summas 122 eurot.
Kinnitati munitsipaalkooli ja -lasteaia

n

direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.
24.05.2019
Algatati Pühajärve külas asuva Allika

n

katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.
Anti Lauri Peilile ehitusluba Päidla külas

n

Kintsli kõrts kinnistul puurkaevu rajamiseks.
Anti Marju Virkile ehitusluba Kuigatsi

n

külas Lohusoo kinnistul elamu püstitamiseks.
Anti Siim Sisaskile ehitusluba Pilkuse

n

külas Kadastiku kinnistul elamu püstitamiseks.
Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväl-

n

jak 28 kinnistul asuvale ehitisele (kaubanduskeskus) osakasutusluba (I korruse ruumi 103 ja
II korruse ruumide 201-218 kasutamiseks).
Kehtestati Puka Kunstikooli õppetasu

n

määrad järgmiselt: 1.1 ettevalmistuskursusel 5%
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu
alammäärast kuus; 1.2 põhiõppel 5% Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast
kuus; 1.3 järelkoolis 5% Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.4 üks
tund täiskasvanute kunstiõpetust 3% Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
n

Moodustati Otepää Muusikakooli direk-

tori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi komisjon ja määrata komisjoni liikmed
alljärgnevalt: 1.1 Kaido Tamberg – vallavanem,
komisjoni esimees; 1.2 Jaanus Barkala – Otepää
Vallavolikogu esindaja; 1.3 Janika Laur – valla
haridusspetsialist; 1.4 Lii Peterson – hoolekogu
ja õpetajate esindaja.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse

toetus.
n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogu-

summas 52 eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukor-

ra puhul ühele isikule kogusummas 60 eurot.

Otepää valla aasta emal Lembi Ojal on kolm tütart. Ta
elab Otepää linnas ja töötab Pühajärve Põhikoolis inglise
keele õpetaja ning õppealajuhatajana. Õpetaja Lembi on
aktiivne, abivalmis ja kohusetundlik õpetaja igapäevases
tööelus. Ema Lembi perekond on viieliikmeline: abikaasa Kuno, tütred Eva-Maria, Sarah-Liisa ja Anni-Grethe.
Tütar Eva-Maria lõpetas Otepää gümnaasiumi hõbemadaliga ja Tartu Ülikooli magistrikraadiga. Teine tütar
Sarah-Liisa lõpetas Otepää gümnaasiumi kuldmedaliga
ning jätkab õpinguid Tartu Ülikooli bakalauruseõppes.
Anni-Grethe õpib Otepää gümnaasiumi 4. klassis. Emana
on Lembi oma tütardele väga heaks eeskujuks ja abiliseks.
Lembi Oja on väga tegus ka väljaspool kooli. Ta juhendab
alates 2015. aastast vokaalansamblit MALK, mis on oma
esinemistega ilmestanud Otepää valla üritusi ja esindanud
valda ka mujal Eestimaal. Lembi Oja on tunnustatud Valgamaa aasta õpetaja tiitliga 2013. aastal ja Aasta õppija
tiitliga 2015. aastal. Abikaasa Kuno sai Otepää valla aasta
isa tiitli 2013. aastal. Lembi Oja on aktiivne, abivalmis ja
kohusetundlik õpetaja igapäevases tööelus. Talle meeldib
ise pidevalt õppida ja ennast täiendada, et olla aktiivne
inimene. Ta osaleb õpilastega e-twinningu projektides,
milles kool on tunnustatud Euroopa kvaliteedimärgiga.
Aasta ema nominendid ja aasta ema said mälestuseks
Helen Ilvese valmistatud keraamilised meened. Aasta
emasid tervitasid ja tunnustasid Otepää vallavanem Kaido
Tamberg ja Otepää Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp.
Vallavanem Kaido Tamberg sõnas oma tervituskõnes, et
emade osatähtsust on raske ülehinnata. „Emad on need
tugisambad, kellele me oma igapäevaelus toetume, emad
kaitsevad ja hoiavad. Väärtustagem siis oma emasid!“,
lisas Kaido Tamberg.
Emadepäeva südamlikus ja spetsiaalselt emadele
pühendatud kontsertosas esinesid Esteetika tantsukool
(juhendaja Kätlin Kase), naistantsurühm Pääsusilmad
(juhendaja Anne Udeküll), naisansambel Lõbusad Lesed
(juhendaja Pille Plinte), naiskoor Helletajad (juhendaja
Merle Soonberg). Nõuni lapsed etendasid lustliku sõnalise seade emadest ja nende salaeludest.
Nõuni Kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja
Marika Viks viis läbi palju elevust tekitanud tordioksjoni. Heategevuslik tordioksjon on piirkonna pikaajaline
traditsioon, mille algatas kunagi Nõuni Naisselts. Oksjoni
tulu läks Nõuni Kultuurimaja lasteürituste tarbeks. Oksjonil oli nii soolaseid kui ka magusaid torte ning hinnapakkumine läks tordisoovijate vahel päris tuliseks. Kõige
kallimad tordid lunastati 35 euro eest.
Aasta ema tunnustamise korraldas Otepää Kultuurikeskused koostöös Otepää Naisseltsi ja Otepää Vallavalitsusega. Lavastas Otepää Kultuurikeskused loomejuht
Merilin Kirbits.

Kaja Väärsi elab Nõuni külas ja tal on 1 laps. Kaja töötab
järelvalveametnikuna liha- ja toiduhügieeni alal OÜ
Otepää Oskaris ja Otepää Lihatööstus Edgaris ning tegevjuhina AS Hoolekandeteenuste Kodijärve hooldekodus.
Ta on hoolt suure talu ja paljude loomade eest samaaegselt. Samuti on võidelnud ta aastaid Tori hobuse universaalse tõusuuna säilitamise eest. Tema hing on täis hoolt
ja armastust, ta aitab alati, kus võimalik, pole vahet, kas
abivajaja on loom või inimene ning ta on üksinda kasvatanud puudega last. Tema tütar on uhke, et saab kutsuda
teda oma emaks.
Jana Mae elab Otepää linnas, tal on 3 last. Ta on Tartus
Pet City kaupluste juhataja. Janat saab emana iseloomustada sõnadega – armastav, järjepidev, nõudlik, kaitsev,
hooliv, eeskujuks oma lastele ka tegudes. Janal on alati
laste ja pere jaoks aega, tema elus on perekond ja lapsed
– nende vajadused – absoluutselt alati esikohal. Jana oli
lasteaias ja on ka praegu Otepää gümnaasiumis aktiivne hoolekogu liige. Kohaliku kogukonda toetav ja oma
sportliku eeskujuga olnud pikka aega tervislike eluviiside
propageerija. Pikaaegne Eesti Spordimuuseumi Otepää
Talispordi muuseumi juhataja ja asutaja.
Marika Kokhtašvili on pärit kaugest Gruusiast. Ta elab
Keenis ja töötab AS-s Sanwood. Marika on olnud kiire
kohaneja meie kultuuriruumis. Tema sooviks on kindlustada lastele hea haridus ja toetada nende huvisid. Marika
tütar õpib kõrgkoolis, poeg on mitmekordne Eesti meister
judos. Marika teeb väga head koostööd kooliga ja on väga
huvitatud, et lapsed omandaksid eesti keele. Võtab aktiivselt osa kogukonna üritustest. Marikal on 3 last.
Tiina Ivask on pikaaegne MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
tegevjuht ja elab Arula külas. Tiinal on 3 last. Partnerluskogu panust kohaliku elu arengusse on raske ülehinnata.
Tiina on hooliv ema ja aktiivne külakogukonna liige. Kui
on vaja, osaleb ta aktiivselt kogukonna töös ja annab äärmiselt asjakohast nõu. Tänu temale on nii mõnegi projekti
lahendus õnnestunud.

Aasta ema nominendid

Seoses suvehooajaga on
PA Merle Kallas OÜ
perearsti vastuvõtud
E 9-14, T 9-14, K 9-14.
N 13-18 ja R 8-13.
Õdede vastuvõtte ei muudeta.
Muudatused kehtivad kuni 31. augustini,
alates 1. septembrist toimuvad perearsti
vastuvõtud ikka endisel ajal:
E 8-13, T 8-13, K 8-13, N 13-18, R 8-13.
Registreerida ja infot saab:
1. Otepää Tervisekeskuse registratuuril
:7668560
2. Kabineti telefonil: 7655272
3. meili teel: perearst.kallas@gmail.com
4. mobiilil: 53412607
Kabinet avatud tööpäevadel E, T, K, R
7.30-16, N 7.30-18, teisipäeva hommikuti
imikud ja terved.

Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad

Sõlmiti AS-iga G4S Eesti (registrikood

n

3

Monika Otrokova

Aive Tamm on pärit Lossikülast ja töötab Otepää
UPM-Kymmenes. Tal on 7 last ja 1 lapselaps. Aive osaleb
aktiivselt lasteaia- ja koolielus. Toetab lapsi nende tegemistes ning on neile heaks eeskujuks. Laste ja töö kõrvalt
on ta loonud ka väga kauni kodu, mis on olnud ka Kauni
kodu konkursil nominentide hulgas. Lapsed õpivad hästi,
käituvad korralikult ja on alati hoolitsetud.
Ruth Kõivul on 2 last. Ta on aktiivne kaasalööja lasteaia
tegemistes, hea koostööpartner rühmas vanemana. Ruth
on väga kohusetundlik ja võtab osa ka kohalikest valla
tegemistest ja tantsuringidest. Ruth elab Pringi külas ja
töötab AS-s Sanwood.
Diana Prii on oma lastele teejuhiks. Tema on see, kes
hoolib oma lastest rohkem kui iseendast ning on lastele
sõbra eest. Tema hea huumorisoone tõttu rõkkab maja
sageli rõõmust. Ta on aidanud oma laste unistused täide
viia, aidates lapsi nende huvihariduses. Diana on ka aktiivne kogukonnaliige, osaledes külakogukonna kohtumistel
ja koosolekutel ning ta armastab suusatamist ja maratone.
Diana on ametilt raamatupidaja, pärit Vaardi külast ja tal
on 4 last.

Head piirkonna ettevõtjad
ja ürituste korraldajad!
Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste vahelehte, mis ilmub 20. juunil.
Ootame teilt suviste ürituste kava hiljemalt 14. juuniks 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.

SANGASTE TEENUSKESKUS
(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
Lahtiolekuajad: K 9.00-14.00, tel 766
8040
Teenuskeskuse juht: Lea Madissov tel
766 8040, e-post: Lea.Madissov@otepaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialisti Pille Sikku vastuvõtuajad: T: kell 9.00 – 16.00. Muul ajal
kohtumine telefoni teel eelnevalt kokku
leppida. Tel. 76 68 046;52 47 930.
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.
Majandusspetsialist Peeter Hansson
tel. 5301 6488 E-post: Peeter.Hansson@
otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS
(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)
Teenuskeskuse majandusspetsialist
Kalev Lõhmus, tel. 513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul
kordusenampakkumisel
Lossiküla külas Müüri tee 1-2 asuva korteriomandi
(kinnistu registriosa nr 2317240,
üldpind 50,6 m²) alghinnaga 2500 eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on
õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle
osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks
on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha
suurus on 10% alghinnast.
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele
nr EE351010202008200001 SEB Pangas
hiljemalt 17. juuni 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt
17. juuni 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse
kinnises ümbrikus märgusõnaga „Müüri
tee 1-2“. Kirjaliku pakkumise võib saata
ka posti teel.
Pakkumiste avamine toimub 17. juunil
2019. a kell 11:30 Otepää Vallavalitsuse
nõukoja ruumis.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg
(tel 502 2316).
Ve e b i l i n k k o r r a l d u s e l e h t t p s : / /
atp.amphora.ee/otepaa/index.as px?itm=238536
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Geenidoonorite proovide kogumine
jätkub 2019. aastal
Otepää Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
Otepää Muusikakooli
(asukohaga Koolitare 7, Otepää)

direktori
ametikoha tähtajatuks täitmiseks.
Direktori ülesandeks on kooli õppetegevuse
korraldamine ning tulemuslik finants- ja
majandustegevuse juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid;
• muusika valdkonna õpetaja/juhi töökogemus;
• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse
majandamise oskus;
• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks
juhtimiseks vajalikud isikuomadused;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel.

Kandidaadil esitada:
• avaldus ametikohale asumiseks;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad;
• motivatsioonikiri;
• kandidaadi soovil muud dokumendid.
Tööle asumise aeg: 1. august 2019.
Töö asukoht: Otepää.
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid
palume saata hiljemalt 19. juuniks 2019. a
e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.
Täiendav info telefonil 5239139, Janika
Laur - haridusspetsialist.

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul
kordusenampakkumisel
Elva vallas Pedaste külas asuva Roosa
kinnistu
(kinnistu registriosa nr 14236050,
katastritunnus 60801:001:0324,
pindala 11 667 m², sihtotstarve elamumaa, kinnistul asub maakivist/savist
laut - ehitisregistri kood 120799644)
alghinnaga 2500 eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on
õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle
osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise
tagatisraha suurus on 10% alghinnast.
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda
Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr
EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 17. juuni 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt
17. juuni 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse
kinnises ümbrikus märgusõnaga „Roosa
kinnistu“. Kirjaliku pakkumise võib saata
ka posti teel.
Pakkumiste avamine toimub 17. juunil
2019. a kell 11:30 Otepää Vallavalitsuse
nõukoja ruumis.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg
(tel 502 2316).
Ve e b i l i n k k o r r a l d u s e l e h t t p s : / /
atp.amphora.ee/otepaa/index.as px?itm=238763

Eesti on ühe esimese riigina võtnud fookusesse personaalse meditsiini arendamise ning eraldanud
vahendid geenidoonorite
jätkuvaks kaasamiseks
2019. aastal.
Otepää elanikel on 7. juunil kell
14.00-17.00 võimalik loovutada geeniproov oma kodukohas Otepää
Kiirabibaasis geenidoonorite kogumispäeva raames.
Tänavu on geenivaramusse jõudnud
juba enam kui 27 000 geeniproovi,
mis on tubli lisa eelnevatel aastatel
kogutud 150 000 eestimaalase proovidele.
Kava kohaselt on 2019. aasta
lõpuks geenivaramus üle 200 000
inimese andmed, mis on ligi 20%
kogu Eesti täisealisest elanikkonnast. Nii suure hulga inimeste
geneetilise informatsiooni põhjal
on edaspidi võimalik veel täpsemalt määratleda just eetimaalaste
seas enim levinud haigustega seotud
geenijärjestusi.
Geenidoonorite
nõusolekul saavad arstid tulevikus
geeniinfot kasutada haiguste ennetamiseks ning personaalsemaks ja
tõhusamaks raviks. Ettevalmistused

geeniandmete kättesaadavaks tegemiseks juba käivad, kuid arendused
võtavad veel aega.
Valgamaalt on varasemate aastate
jooksul geenivaramuga liitunud üle
3400 inimese, kellest ligi 300 andsid
oma proovi Valga linnas toimunud
kogumispäevade raames.
Geenidoonoriks võivad saada
kõik Eesti isikukoodi omavad inimesed, kes on vähemalt 18 aastat
vanad ning kes ei ole juba varasemalt geenivaramuga liitunud.
Kõrge vanus ega haigused ei ole
takistuseks ning haigekassa kindlustust geeniproovi andmiseks omama
ei pea.
Geenidoonoriks saamiseks on

vaja allkirjastada nõusolekuvorm
digitaalselt veebilehel geenidoonor.
ee või paberil enne proovi loovutamist kohapeal. Pärast seda on vaja
anda vereproov (üks väike katsuti
veeniverd). Internetis nõusoleku allkirjastanud inimesed peavad kohapeal täitma kinnituslehe. Vormide
täitmisel abistavad teid geenivaramu
nõustajad.
Kogumispäeval proovi andmiseks
eelnevalt aega broneerima ei pea
ning võimalusel palume olla 4 tundi
söömata (võib juua lisanditeta vett).
Kaasas peab olema isikut tõendav
dokument!
Lisainformatsiooni saate veebilehelt geenidoonor.ee, helistades gee-

Avanes Valgamaa kogukondliku
turvalisuse taotlusvoor
Valgamaa kogukondliku turvalisuse taotlusvooru
oodatakse projektitoetuse taotlusi kuni 20. juunini.
Toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end
vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise
elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe
teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik
reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja
kuritegudele.
Lähem info vooru tingimuste kohta ja taotlusvormid on leitavad: http://valgamaa.ee/uldinfo/
programmid/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor/

nivaramu infotelefonile 520 6959 tööpäeviti 9-17
või kirjutades info@geenidoonor.ee.
Lisaks saavad Otepää elanikud kuni selle aasta
lõpuni loovutada oma geeniproovi Valga Haiglas
E-N 7.30-13.30 0 korrusel kabinetis C-047. Järjekordade vältimiseks soovitame tulla 11.30-13.30.
Iga kolmapäev aitab nõustaja täita paberil
nõusolekuvorme 1. korruse kabinetis C-131
kell 10-11. Rohkem infot registratuurist.
Eestimaalastel on võimalik geenidoonoriks saada
ka kõigis meie ülejäänud kogumiskohtades üle
Eesti, neist Otepääle lähimad on Tartus SYNLABis, Qvalitas Arstikeskuses, Tartu Ülikooli Kliinikumis ning valitud apteekides.
Rohkem infot veebilehel: geenidoonor.ee/verevotukohad.

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks
või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks
Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute
Keskusest (KIK) taotleda toetust
biomassil või fossiilkütustel (va
maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava
seadmega. Samuti saab toetust maja
ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
„Ilmselt on energiasääst ja madalamad kulutused kommunaalarvetele kõigi korteriühistute eesmärk.
Vähemtähtis pole ka välisõhu
kvaliteet,“ selgitab toetuse tagamaid KIKi juhataja Andrus Treier.
„Anname toetust nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud
enne 1. jaanuari 2010, kuna need
hooned ei ole valmistatud kõige
energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.“
Toetust saab taotleda:
• biomassil töötava katelseadme
väljavahetamiseks biomassil töötava
katelseadmega,
• biomassil töötava katelseadme
väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega,
• fossiilset kütust kasutav küttesüsteemi (va maagaas) asendamiseks
taastuvkütuse lahendusega,
• biomassil või fossiilsel kütusel
töötava küttesüsteemi asendamiseks
kaugküttevõrguga.
„Eelistame kaugküttevõrguga liitu-

mist, sest tegemist on parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja
ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse,“ selgitab
KIKi energeetika valdkonnajuht
Eduard Sizov. „Sellel juhul võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud
tööd. Teiste võimalike variantide
puhul tuleb projekt koostada ilma
hoonesiseste küttesüsteemideta.“
Toetuse
taotlemiseks ei ole oluline, et
maja oleks eelnevalt
rekonstrueeritud,
kuid korteriühistul
tuleb taotluse esitamisel lisada visioon
ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks.
Toetuse taotlemisel peab omaosalus
olema 50% projekti
abikõlblike kulude
maksumusest.
Taotluste esitamine
toimub 1. augustist
kuni 30. septembrini <https://kikas.
kik.ee/login.aspx?ReturnUrl=%2f>
andmesüsteemi
KIKAS kaudu, kuid
taotlusi saab sisestama hakata juba

suve alguses. Täpsema info leiab
<https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/atmosfaariohu-kaitse-programm-0> KIKi kodulehelt või
saab küsida projektikoordinaator
Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee, 6
274 328).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu
kaitse programmist. Toetuse töötas
välja Keskkonnaministeerium.
KIK on riigile kuuluv finantsasu-

tus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO² kvoodimüügi
tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.
Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks
ning korraldab ressursisäästlike ideede konkurssi
Negavatt. Üheksateistkümne aastaga on riik KIKi
kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti ca 1,8 miljardi euroga.
Kati Raudsaar
KIKi kommunikatsioonispetsialist
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Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees külastas Otepääd
10. mail külastas Otepääd Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar, kes kohtus vallavolikogu
planeerimiskomisjoni esimehe Jaanus Raidali, komisjoni liikmete Siim Kalda, Rein Pulleritsu, vallavanem
Kaido Tambergi ja planeerimisspetsialisti Neeme Kauroviga.
Päevakorras oli Riigikogu ja Otepää Vallavolikogu
koostöö planeerimis- ja keskkonnaalase seadusandluse teemadel.
Otepääl on aastaid olnud suureks takistuseks olnud
kehtiv looduskaitseseadus ja Otepää Looduspargi kaitse-eeskirjad, mis kehtestati 2016. aastal. Minu hinnangul kehtestati need ebademokraatlikult, eirates kehtivat seadusandlust, kuna tollal jäeti see kooskõlastama-

ta kohalike omavalitsustega – toonaste Otepää, Puka,
Sangaste ja Palupera valdadega. Täna näeb Otepää
vald vajadust tühistada kehtivad looduskaitse eeskirjad, kuna need diskrimineerivad ligimale 1100 kinnistu
omanikku, kes asuvad Looduspargi territooriumil.
Otepää vald tegi eelmisel aastal otsuse taotleda
riigilt tagasi kaks RMK-le kuulunud Apteekrimäe kinnistut, mis tegelikult kuulus 1990-ndate algul Otepää
Linnavalitsusele. Leian, et sellega seoses tuleb hakata
muutma praegu kehtivaid looduskaitse-eeskirju ja teisi
määrusi.
Mul on hea meel tõdeda, et Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees on valmis menetlema nii komisjoni
istungil kui ka Riigikogu istungil seadusaktide muuda-

tusi. Tänane valitsuskoalitsioon on võtnud eesmärgiks
vähendada mõttetuid bürokraatlikke tegevusi. Hetkel
kehtiv looduskaitsealane seadusandlus on tekitanud
inimestes palju pahameelt ja on ka mõnes mõttes
Otepää valla arengu piduriks.
Otepää vallal on edaspidi plaanis korraldada ka
järgnevaid kohtumisi juba keskkonnaministriga ning
teiste spetsialistidega, et arutada antud seaduste muudatusi juba laiemalt. Leian, et keskkond ja majandus
peaks arenema käsikäes, need ei tohiks takistada üksteist.
Jaanus Raidal
Otepää Vallavolikogu aseesimees
vallavolikogu planeerimiskomisjoni esimees

Coop Pank tõi sularaha sissemaksevõimaluse Otepää valda
Enamikus Eesti pankade kontorites on viimastel aastatel lõpetatud sularahaga arveldamine ja sularaha
sissemakse võimalustega pangaautomaate on väljaspool linnu vähe, nii peavad suurlinnadest väljaspool
elavad kliendid sularaha arvele panemiseks sõitma
tihti kümneid kilomeetreid. Coop Pank koos Coopiga
lahendas selle probleemi.
Coop Pank avas 21. mail sularaha sissemaksete
teenuse Otepää Konsumis. Piduliku avamise viisid
läbi Otepää vallavanem Kaido Tamberg, Elva TÜ
nõukogu liige Aivar Nigol ja Coop Panga juhatuse
esimees Margus Rink. Esimese kliendina pani sularaha kaupluse kassas arvele ettevõtja Kristina Kull, kes
avab Otepää Konsumiga samas majas peagi hambaravikliiniku ja kelle hinnangul on uus teenus vajalik eelkõige väiksemates linnades tegutsevatele ettevõtjatele.
Teenus on avatud kõigis Elva Tarbijate Ühistu Coopi

kauplustes. Kui Valgamaal sai varasemalt sissemakseid teostada vaid linnades, siis nüüd toob Coop Pank
juurde 15 sularaha sissemakse kohta. Otepää vallas on
võimalik sissemakseid teha Puka kaupluses, Otepää
Konsumis ja Nurga Konsumis. Tänu Coopile kasvab
sularaha sissemakse kohtade arv Eestis rohkem kui
kaks korda, eriti palju suureneb sissemakse võimaluste hulk suurtest linnadest väljaspool. Suve keskpaigaks
toimib teenus enam kui 300 Coopi kaupluses.
Elva Tarbijate ühistu nõukogu liikme ja endise
Otepää linnapea ja vallavanema Aivar Nigoli sõnul on
teenus väga oodatud: „Mina rahvusvaheliste spordivõistluste korraldajana ja turismivaldkonnas tegutsejana näen igapäevaselt, et sularahas arveldamine on
siiani aktuaalne. Turism on selline valdkond, kus külalised tulevad nii igast Eestimaa nurgast kui ka välismaalt. Üldjuhul on neil kaasa võetud sularaha. Coopi

Head Lõuna-Eesti inimesed!
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 külalist Eesti teistest otstest ja enam kui 30 välisriigist. 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 ametlikult WRC
promotsiooniralli tiitlit, mistõttu hakkavad Tartu,
Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel võidu kihutama maailma tippmeeskondade parimad rallisõitjad.
Kõik see kokku tähendab lisaks tippklassi spordile ja
meelelahutusele kasu kohalikele kauplustele, ettevõtjatele ja majutusasutustele ning laiemalt kogu Eesti
majandusele.
Siin peitubki meie suur üleskutse teile, head Lõuna-Eesti inimesed. Kuna Shell Helix Rally Estonia on
järjest populaarsem, on oluliselt kasvanud nõudlus
uute ööbimiskohtade järele. Lõuna-Eesti suuremad ja
väiksemad majutusasutused on ralli tõttu välja müüdud
juba paar kuud ette.
Paljud meie oma rallihuvilised jätavad seetõttu Lõuna-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 promotsiooniralli korraldamisesse.
Rentige välja oma vaba voodi, tuba, korter, majaosa,
maja või kasvõi telkimisplats, et kõik rallikülastajad
leiaksid endale mõnusa öömaja. Oluline on rõhutada,
et teie öömaja ei pea olema spetsiaalselt majutuseks
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

kauplus on väga mugav viis ettevõtjatel ja inimestel
sularaha kiirelt pangakontole lisada. Käin toidukaupa
ostmas Valgamaa kauplustes ning saan kohe ka raha
arvele panna. Teenus muudab elu mugavamaks kõikidel inimestel, sest ikka tuleb ette olukordi, kui rahakotti on tekkinud sularaha ning tahaks seda kiirelt pangakontole. Coop Pangas toimub see sekunditega.“
Coop Pank on Eestis esimene ja ainus, kes sellist
teenust pakub. Sularaha sissemakse toimib kaupluse kassas sama lihtsalt nagu pangaautomaadis. Klient
ulatab sularaha müüja kätte, sisestab oma pangakaardi makseterminali ja kinnitab summa PIN-koodi sisestamisega. Müüja ulatab seejärel kliendile sissemakset
kinnitava kassatšeki.
Teenust saavad kasutada ainult Coop Panga eraja ärikliendid, sest sularaha kantakse kliendi Coop
Pangas asuvale arveldusarvele.
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Teater Kangro talus
MTÜ Pühajärve Koduteater on asutatud
küll alles 2019. aastal, kuid teatrit on tehakse siin Pühajärve ääres, Kangro talus juba
kolmandat aastat. Teatri tegemise pisik
tuli tallu perenaisega ja nüüd on „nakatunud” terve pere. Teatrikülastajaid oleme
üllatanud meeldivalt tasuta näitemänguga
ning igal uuel hooajal proovime lisada
veidi vürtsi uute ideede ja tegemistega.
Sel aastal on plaani võetud ka väikeste
simmanite korraldamine peale etendusi.
Esimesel aastal etendus meil A. Kivirähk`i kirjutatud ja Erlend Kollomi lavastatud
„Uljas Neitsi”. Näitlejateks Kasepää Näitetrupi tublid näitlejad ja siis kuulus sinna
truppi ka Kangro talu perenaine. Etendus
osutus nii menukaks, et rahva tungival
nõudmisel teeme sel aastal, juulis seda
tükki veel korra.
2018. a ehitas talu peremees teatri tarbeks päris korraliku lava. Ja kohe tuli esitamisele Neil Saimon`i kirjutatud ja Erlend
Kollomi lavastatud „Lollid”. Näitlejateks
olid nii Kasepää harrastusnäitlejad kui ka
Otepää harrastusnäitlejad. „Lollid” naerutasid pea kolmesadat vaatajat.
2018. aastal oli veel üks vahva etendus
Otepää noorte draamanäitlejate poolt.
Nende etendus „Agar Pagar” peegeldas
„läbi lillede” Otepää valla poliitikat. Mõlemat etendust soosis ilmataat ja külastajad
näisid väga rahul olevat.
2019. aastal on kavas juba 3 ülesastumist. 16. juunil tuleb meile esinema Sulbi
Külateater võrukeelse etendusega „Kae
kos pandse plõnni”. Peale etendust mängib tantsuks ansamblist „Lihtsad Poisid”
üks „Lihtne Poiss”. 27. juulil tuleb kordusesse „Uljas Neitsi”.
17. augustil E. Kollomi kirjutatud „Vot
nii”, peale mida on võimalik nautida veel
muusikat meesansambli „Mees mandrilt”
esituses.
Toredaid teatrielamusi Kangro talus!
Egle Sisask
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256626481
perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg
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.
Kell 10.00 pidulik rongkäik Lipuväljakult Kirikumõisa.
Kell 10.15 Otepää Kirikumõisas Eesti lipu heiskamine, kõned
ja tervitused.
Kell 11.00 Otepää Maarja kirikus pidulik jumalateenistus ja
kontsert. Teenib EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik
Marko Tiirmaa, kontsertosas esinevad Otepää valla ja
Tartu koolide õpilased. Eesti lipp jõuab Otepää Maarja
kirikusse hobuvankriga.
Kell 20.00 Otepää Linnamäel Eesti lipu õnnistamise 135.
aastapäevale pühendatud esietendus „Taevas, muld ja
tulevik“. Piletid müügil Piletilevis. Vaata www.otepaa.ee
5., 7., 9. ja 10. juunil kell 20.00 Otepää Linnamäel Eesti lipu
õnnistamise 135. aastapäevale pühendatud etendus
„Taevas, muld ja tulevik“. Piletid müügil Piletilevis.
11. juunil kell 18.00 Margit Tali laulustuudio õpilaste kontsert
Otepää Kultuurimajas. Üritus TASUTA. Lisainfo Margit
Illingworth, 5818 1718.

Puka Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +3725274812
perenaine-kultuurikorraldaja Helgi Pung
14. juunil kell 18.00 jõuab laulupeo tuli Puka laululavale.
22. juunil kell 22.00 süütame jaanitule Puka kultuurimaja
pargis. Võistlused ja mängude algus kell 20.00.
19. augustil kell 21.00 Puka 13. öölaulupidu Puka kultuurimaja
pargis.

Sangaste Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37253465648
perenaine-kultuurikorraldaja Raili Mandli
15. juunil kell 13.00 jõuab laulupeo tuli Sangaste
Kultuurimaja parklasse.
21. juunil kell 19.00 Sangaste jaanipäev Sangaste Rukki Maja
hoovis.

Nõuni Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37253465648
perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks
7. juunil kell 18.30 tähistame Nõuni kultuurimajas
suvevaheaja algust ÜPER-SUPER-LAHEDA DISKOGA
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Toimus Valgamaa laulu- ja tantsupidu „Vallast valda“
18. mail peeti Valga linnas maakonna meeleolukat laulu- ja tantsupidu «Vallast valda». Peol astus
üles 75 kollektiivi, nende seas ka Otepää valla
kollektiivid. Pidu algas rongkäiguga Valga keskväljakult ning jõudis Valga spordihoone ette, kus
see jätkus laulu ja tantsuga. Valga vallast oli pidulisi ligi 550, Otepäält 310 ja Tõrvast 220 ringis. Oli
ka mujalt omavalitsustest tulnud külalisi. Peol
esines 49 rahvatantsurühma, 23 koori ja kolm
rahvamuusikakollektiivi.
Peo pealavastaja oli Maria Sikk. Pidu juhtis
Priit Oks. Peo korraldas Valga vald, toetas Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Rahvakultuuri Keskus.
Pikaaegne tantsujuht Maie Riitsalu sai Valga
valla tänukirja. Peo lõpus andis Valga vallavanem
Margus Lepik tuletõrviku edasi Tõrva vallale, kus
peetakse maakonna järgmine laulu- ja tantsupidu.
Otepää vallast osalesid peol: Keeni Põhikooli
mudilaskoor (juhendaja Katre Kikkas), Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor (juhendaja Margit
Aigro), Eveko ja Otepää Gümnaasiumi segakoor (juhendaja Eve Eljad), Otepää Gümnaasiumi 3.klasside tantsurühm (juhendaja Kaire
Ojavee), Pühajärve Põhikooli 1.-3.klasside tantsurühm (juhendajad Anneli Teder, Janika Kilk),
Pühajärve Põhikooli 6.-8. klasside tantsurühm
„Linavästrik“ (juhendajad Krista Sumberg, Aili
Mägi), Otepää Gümnaasiumi noorterühm ja
Nuustaku noored (juhendaja Kaire Ojavee),
Sangaste segarühm Kõvvera Kõdara (juhendaja Tiina Kukk), segarühm Nuustaku (juhendaja
Kaire Ojavee), Kuigatsi tantsurühm Josephine
(juhendaja Katri Kõiv), Otepää tantsurühm Tantsurõõm (juhendaja Helle Kuldmaa), Nõuni tantsurühm Pääsusilmad (juhendaja Anne Udeküll),
Otepää Gümnaasiumi 4.ab pererühm (juhendaja
Kaire Ojavee), Pühajärve Põhikooli pererühm
(juhendajad Aili Mägi, Krista Sumberg), Sangaste Rukkikakerdajad (juhendaja Tiina Kukk),
Keeni naisvõimlemisrühm „Tanuke“ (juhendaja
Kadri Luik).
Monika Otrokova

Otepää Vallavalitsus
tänab
kõiki, peol osalejaid ja nende juhendajaid!
Kohtumiseni juba järgmisel tantsupeol!

23. juunill kell 20 Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil
JAANITULI. Väike kontsert, Jaanid süütavad jaanitule,
mõnus tantsumuusika ... ja loomulikult rahvalikud jõukatsumised.

Kevadlaat ja esimene Puka
kodukandi päev
Laupäeva hommikul varakult hakkasid müüjad
kogunema Puka kultuurimaja juurde, et olla järjekordsel ja traditsiooniks kujunenud kevadlaadal.
Nagu ikka kevadel otsime taimi ja lilli, millega kaunistada oma koduaeda. Siit laadalt oli neid võimalik
soetada, valikus olid lilled, köögiviljade taimed ja kui
keegi soovis ka selga või kingiks midagi soetada, siis
seegi võimalus oli. Kohal tulid toidlustajad ja pakuti
laadasuppi.
Laululaval esinesid kontserdiga kooli tublid laululapsed, keda juhendas Sille Lõõndre, tantsud lastele
õpetas selgeks Ewe-Ly Oja. Evald Raidma juhendamisel laulsid naisansambel ja meesansambel ning
kontserdi lõpetasid särtsakad naised, kes tulevad
kokku siis,kui on vaja esineda.
Aitäh Teile kõigile. Aitäh meie helitehnik Märdile.
Oma etteastega tervitasid rahvast ka AHHAA keskused toredad noormehed, kes õpetasid, kuidas
käituda kui peaks tuli lahti minema.
Samal ajal kogunesid staadionile juba Kodukaitse,
Kodutütred, Kaitseliit, Päästeamet, Politsei, Maan-
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teeamet ning Vabatahtlikud Puka pritsumehed.
Soovijatel oli võimalus tutvuda sealsete tegevusega
ja osaleda korraldavatel võistlustel. Tore, et rahvas
võttis aktiivselt osa neist ohutuspäevale suunatud
tegevustest ja sellega avasime ka esimese kodukandi
päeva.
Tänan toredat aktiivgruppi, kes oli toeks ja abiks
selle päeva korraldamise, eriline tänu Puka Vabatahtlikele pritsimeestele Heikki Kadajale, Karl Kadajale,
Priit Hainsalule, Vello Mekile.
Tänu ka laste võistluste korraldajatele ja läbiviijatele Piret Vahile ja Kai Kadajale, aitäh sulle Inge
Hainsalu hea supi eest. Teile Heikki, Piret ja Priit
eriline tänu, et aitasite nõu ja jõuga selle päeva
organiseerimisel. Kahjuks jäid lapsed ilma lubatust
batuudist, selle rikkus ära vihmasadu.
Ilusat kevadet Teile kõigile ja kohtume juba järgmistel sündmustel.
Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja
Helgi Pung
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Pähklipurejate matkapäev Sihval
Kaunis kevad meelitas lapsed ja lapsevanemad
Sihvale matkama. Lisaks suurepärasele ilmale
ajendas rännakut ette võtma laste mõtetes
mõlkuv 2018. aasta kevad.
Nimelt tegutses Pähklipurejate rühm möödunud kevadel kaks kuud Pühajärve lasteaia
endistes ruumides. Sattusime sinna siis, kui
algas Otepää Lasteaia Pähklikese maja renoveerimine. See oli suur väljakutse nii lastele,
vanematele, õpetajatele kui ka juhtkonnale.
Juhtus aga nii, et kõik toimis suurepäraselt ja n-ö võõrsil oldud ajaga ollakse tänaseni
väga rahul. Siinkohal suur tänu alati abivalmile Pühajärve Põhikooli direktorile Miia Pallasele. Tänu temale saime kasutada kooli suurt
võimlat, mänguväljakut ja seiklusparki.
Lastele meeldis Sihval väga. Käisime peaaegu
iga päev avastamas kohalikke kauneid metsaradu. Kuna lapsed räägivad veel praegugi Sihval
kogetust, siis otsustasime lapsevanemad kaasa
võtta ja näidata neilegi Pühajärve-äärset kaunist
loodust.
Pühapäevasel matkapäeval osales suurem osa

Puka Lasteaed saab
55 aastaseks!
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Puka Lasteaed avati 10. juulil 1964. aastal esialgu koolimajas, kuid juba sügisel koliti päris oma majja, Võru
mnt 10. See maja kohandati kortermajast just lasteaia
tarbeks. Alustati ühe vanemate laste rühmaga teisel korrusel ja hiljem lisandusid esimesele korrusele nooremad
lapsed. Samas majas paikneb lasteaed samasuguse
töökorraldusega ka praegu, 55 aastat hiljem.

rühmast ning kohale tulid ka need pered, kelle
lapsed eelmisel kevadel lasteaias ei käinud.
Matk pakkus lapsevanematele avastamisrõõmu

ja andis hea idee, kuidas veeta aega sõprade ja
perega siinsamas, Otepää lähedal.
Pähklipurejate õpetajad Aive ja Ere

ma ning tehti seal
mullegi priske lõunasöök
seaprae
ja pannkookidega (ikka liivast
muidugi).
Köögi juures on
ka poenurk, kus
ettevõtlikumad
saavad oma toodangut teistelegi
müüa.
Suur, suur tänu
selle toreda mänguköögi eest lapsevanematele Kadri
Veider,
Agris
Possul, Ahti Everst, Jane Everst, Alar Everst,
Mauri Paks, Allan Sõna, kes oma vabast ajast
koos peredega lasteaias ehitamas käisid.

Lp Puka Lasteaia endised töötajad!
Olete oodatud Puka lasteaia 55. juubelile
reedel, 7. juunil kell 16.00 lasteaia õuealale.
Vihmase ilma korral toimub sünnipäevapidu Puka
rahvamajas.
Info:tel: 76 92 343, 53 739 107,
e-mail: margot.keres@puka.edu.ee.

Puka Lasteaia päris oma õueköök
Lastel pole ju mängudest kunagi küllalt ja fantaasiat jagub neil niikuinii, aga mis oleks veel
põnevam sellest kui tavapäraselt tubased tegevused kolivad hoopis õue.
Lasteaia hoolekogu esinaine Kadri Veider oli
juba mõnda aega mõlgutanud mõtet rajada lasteaia õuealale väliköök või siis mudaköök, nagu
seda mõnel pool nimetatakse.
Idee läks lapsevanemate hulgas liikuma, tehti
jooniseid, otsiti-valiti materjali ja kõigi asjaosaliste ühisel pingutusel ehitati ühel ilusal nädalavahetusel köök valmis.
Esmaspäeva hommikul oli lastel suur üllatus
ja rõõmu uuest mängupaigast palju. Kuna
köögis olid heade lapsevanemate algatusel
olemas ka kõik potid, pannid, visplid, puulusikad, korvikesed jm vajalik, siis võiski toidutegu
kohe alata.
Kui suuremad lapsed läksid võimlemistundi,
said ka pisikesed meeskokad kööki toimeta-
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Rõõmsa kohtumiseni!
Margot Keres
Puka Lasteaia direktori kt

INFOTUND
Otepää Gümnaasiumis
2019. aasta sügisel 1. klassi
astuvate laste vanematele toimub
3. juunil 2019 algusega kell 18.00
Otepää Gümnaasiumi aulas.
Eriliselt suur tänu väga ilusa materjali eest
Tõnu Bortnikovile.
Margot Keres
Puka Lasteaia direktori kt

Otepää Muusikakool
kuulutab välja sisseastumiskatsed,
mis toimuvad 3.-4. juuni, kell 12-18
Otepää Muusikakoolis.
Ette valmistada üks laul omal valikul. Katsetel tutvume
lastega, selgitame välja nende muusikalised eeldused,
tutvustame muusikakoolis õpetatavaid pille.
Muusikakoolis saab õppida viiulit, klaverit, akordionit, kitarri, löökpille, erinevaid puhkpille.
Ootame kõiki muusikahuvilisi lapsi!
Otepää Muusikakool

Anna Sinagi oma panus Tammuri
talurestorani taastamisse, toeta elu maal
Tammuri talu omanik Erki Saar räägib oma kodust:
"Tammuri talu on selle koha peal asunud aastast 1860.
1911. ostis selle mu vanavanaisa ja ma olen siin toimetamas järjepidevalt aastast 2001. Avasin vanas aidas
2007. a väikese restorani. Püüan külalistele pakkuda
maitsvat ja ka oma kasvatatud toitu siitsamast talust.
Kahjuks toimus 19.05 kell 11.30 aidahoones põleng.
Plaanin taastada hoone ja avada restorani niipea kui
võimalik. Kui kellelgi on mind võimalik aidata, siis on
kogu abi teretulnud."
www.tammuri.ee/
Tel 53585140
arveldusarve EE542200221002187108
Tänades
Erki Saar
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Hääletame Vidrike aasta külaks!
Vidrike küla sai eelmisel aastal tiitli „Väärt Kodupaik 2018“. Seetõttu
esindame Valgamaad üle-eestilisel
„Aasta küla“ konkursil. „Terevisioon“
tutvustab 3.-14. juunini kõiki aasta küla
kandidaate.
Kutsume teid üles ERR´i lehel hääletama Vidrike
küla poolt!

Miks on Vidrike väärt kodupaik?
Kui uudishimulik lugeja küsib, missugune on
Vidrike küla, siis on hea teada, et siin elab 90 positiivset, töökat ja ettevõtlikku maaelu väärtustavat
inimest. Vidrike on maalilise loodusega hajaküla,
kus kõigile jagub ruumi, värsket õhku hingamiseks
ja imekauneid vaateid koduhoovilt.
Vidrikele on nime andnud aastal 1747 asutatud
mõis Friedrichshof, millest inimestel on rohkelt
lugusid. Need mälestused on koondatud kaunisse
kogumikku „Vidrike lood – ajad ja inimesed“, mis

on saadaval Vidrike külamajas ja Otepää raamatukogus.
Vidrikel asub mitu populaarset turismisihtkohta

- Sokka puhkekeskus, Väike-Kantso talu, Vidrike
Puhkemaja ja Kivi talu. Vidrikelt saab alguse
Otepää valla kõige populaarsem kanuumatka rada,
mis läbib Kooraste järvistut. Veel kasvatatakse meie
kodupõldudel nii lambaid kui ka hobuseid.
Meie külas asub kauni interjööri ja sõbraliku
pererahvaga Vidrike külamaja, mis pakub suurepärast maitseelamust ka nõudlikule külalisele. Samas
on see koht, kus külarahvas saab omavahel kokku ja
vahetab külauudiseid. Vidrike külas toimetab aktiivne külakogukond, kuhu on viimase 5 aasta jooksul
tulnud olulist lisa noorte perede näol. Ühistegevus
on kasvanud paarist ettevõtmisest kümnekonna ürituseni aastas.
Meie küla sündmustel osalevad ka naaberkülade
elanikud ehk kogukond on kasvanud külapiiridest
välja.

Vidrike 2018 suursündmuse „Avatud hoovide
päeval“ avasid meie
küla tüdrukud heategevusliku kohviku
„Koerake“, mille tulu
annetati Tartu loomade
varjupaigale.

Küla toidulembesed naised on nakatunud hoidistamise
pisikust. Vidrike moosifestivali eelmise aasta võitja Eha
näpunäidete järgi valmistasime maikuus ühiselt sidruni-kõrvitsa moosi, mille kaunistasime küla logoga.

Vihm ei takistanud Arula - 600 peo toimumist

Peopäev oli vihmane, aga me käisime
ikka oma salakivi juures metsas ja meid
oli parasjagu palju. Ühispildile jäid
need, kes parasjagu saalis olid.
Madsal laulis meie Robin samuti
vihmast. Nautisime rahvatantsijaid ja
tantsisime ise. Marju Varblane ja Kadri
Laube panid meid vanu tantse tantsima. Külakosti tõid Saue rahvatantsijad.
Lapsed said mängida spordihoones
koos juhendaja Enega. Saalis tantsiti,
lasti heamaitsta supil ning äsjaküpsetatud soojal saial ürdivõiga. Kaasatoodud

hõrgutised ja Arula 600 Nosija leivad
oli minev kaup.
Oli mõnus ja kodune pidu. Rahvast oli
ikka üle saja kokku tulnud. Ettevalmistused ei olnud asjatud.
Täname kõiki peo toetajaid. Ilma
osalejate ja toetusteta ei toimuks
midagi. Arula on endiselt tublilt esindatud.
Meile saabus üks südamlik juubeliluuletus ja see kõlas nii:

Möödunud aastate ahel
teile kullast tähtpäeva tõi,
küllap tööde ja rõõmude vahel
õnnele-rõõmule ruumigi jäi.
Elu on viis, mida luuakse koos
ühise naeru ja tegude loos,
sarnased mõtted ja ühised teod
üksteiselt sooja otsivad peod!
See ongi Arula!
Palju õnne ja võtke kaasa ka edaspidiseks KÕIK HEA!
Arula küla
foto: Valju Aloel

Vidrike külamaja on meie kogukonna süda. Siia on teretulnud nii
lähemad kui kaugemad külalised, sest siin on ruumi ning aega kõigile … ja maitsemeeli paitab killuke Itaalia köögist.
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Suvine kergejõustikuhooaeg algas edukalt

SPORDIkalender

31.05.- 2.06. Otepää Jooksutuur 2019. Mõnus jooksunädalalõpp leiab aset Tehvandil, Pühajärvel ja Käärikul (6.
Kekkoneni jooks).
Reedel, 31. mail Tehvandil 10 km,
laupäeval, 1. juunil Pühajärvel 17,2 km,
pühapäeval, 2. juunil Käärikul 15 km.
Juhend: http://otepaajooksutuur.ee/juhend/ Jooksu korraldab MTÜ Otepää Üritused

Otepää gümnaasiumi ja Tartu Kalevi noored
on alustanud suvist kergejõustiku hooaega väga
edukalt.
Eesti meistrivõistlustel murdmaajooksus Järvakandis saavutas Robin-Mathias Müür PU14
vanuseklassis kuldmedali. 1 km distantsi läbimiseks kulus Robinil aega 3.04 min.

5.06. kell 20.00 karikamäng FC Otepää vs SC ReUnited,
Tehvandi staadion

TV 10 Olümpiastardi IV etapil heitis kõigist
teistest kaugemale Sten-Erik Iir. Sten lennutas
600 grammist ketast 41 meetrit ja 15 sentimeetrit, mis on antud kettaga võistlussarja rekord!
Sten edestas II kohta koguni 10 meetriga. Võitjaid autasustas Eesti Vabariigi president Kersti
Kaljulaid (parempoolne pilt).

9.06. kell 17.00 FC Otepää vs FC Vastseliina, Tehvandi
staadion
12.06. RMK Valgamaa kolmapäevakud 2019 orienteerumises
Meegaste-Äidu. Start kell 15.30-19.00. Ühtlasi toimuvad
Valgamaa suvemängude orienteerumisvõistlused ja
Valgamaa lühiraja MV.
Lisainfo: http://www.valgamaasl.ee/orienteerumispaevakud/

TV 10 Olümpiastardi eelviimasel etapil paistsid
silma ka meie jooksumehed Alexander Kapp
(pildil) ja Robin-Mathias Müür. Alexander
jõudis 1000 m jooksus uue tähiseni – joostes
esimest korda alla kolme minuti – täpne aeg oli
2.59,27 min., mis andis talle auhinnalise 5. koha.

Endast kuni 23 kuud vanemate poistega jooksnud Robin ei jäänud häbisse – tema aeg oli 3.01,
40 ja tasuks kõrgeimas konkurentsis 7. koht.
Toomas Halliste
Otepää kergejõustiklaste treener
Fotod: MARKO MUMM

14.-16.06. Rahvusvaheline mootorratturite kokkutulek Otepää
Tour toimub juba 29. aastat järjest. Nädalavahetus täis
mootori müra, erinevaid mänge ja tegevusi ning head
muusikat! Annimatsi kämping. Korraldab: Otepää
Motoklubi.
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/245567179674125/
22.06. Otepää valla lahtised MV jalgpallis, Tehvandi staadion

VALGAMAA 2019. a SUVEMÄNGUD

38. Tartu Rattaralli võitis
17-aastane Gleb Karpenko

1. Kergejõustik			
2. Orienteerumine lühirada
3. Disc Golf			
4. Kalapüük			
5. Rannavõrkpall mehed 		
6. Rannavõrkpall naised		
7. Jalgpall meeskonnad		
8. Lasketeatejooks 		
9. Jalgrattasõit			
10. Petanque (DUO)

12. juuni k.16.00
12. juuni k.15.30-19.00
13. juuni k.18.00		
15. juuni k 6.00 		
15. juuni k.11.00		
16. juuni k.11.00		
3. juuli k.18.00		
26. juuli k.17.00-st
26. juuli k.19.00		
7. august k.18.00

Valga Keskstaadion
Meegaste, ÄIDU
ÕRU discgolfirada
Pedeli paisjärv (Valga)
Pedeli väljakud, Valga
Pedeli väljakud, Valga
Kungla väljak, Valga
Lüllemäe staadion
Lüllemäe
Valga Petanque väljakud
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Pühapäevase Tartu Rattaralli pikema, 124 km
distantsi võidu noppis üllatuslikult Gleb Karpenko (aeg 2:45.12). Eesti mehed võtsid kolmikvõidu, sest Karpenkole järgnesid Kristjan
Oolo (+0.07) ning Markus Pajur (+0.08).
Otepää teeninduspunktiks sõidu 50. kilomeetril oli teistel eest ära saanud 11 meest. Nende
seas olid ka laupäeval kulmineerunud Tour of
Estonial osalenud Eesti koondislased Alo Jakin,
Steven Kalf ja Norman Vahtra. Jooksikute edu
peagrupi ees oli 37 sekundit.
Üsna pea ühines nendega aga viis meest,
nende seas ka eile Tour of Estonial triumfeerinud Mihkel Räim. 20 kilomeetrit enne lõppu oli
jooksikute edu peagrupi ees üle kahe minuti.
Natuke vähem kui kaks kilomeetrit enne
lõppu ründas Gleb Karpenko (Kalev Jalgrattakool) ning teistele püüdmatuks ta jäigi (fotol).
“Ei uskunud, et Tartu Rattarallit on võimalik
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võita nii noorelt,” ütles võidumees.
Naiste seas oli teist aastat järjest kiireim Kelly
Kalm (aeg 2:49.01, üldjärjestuses 44. koht). Teise
koha sai Mae Lang (+1.24) ning kolmandana
lõpetas Janelle Uibokand (+9.15).
Kokku registreeris 38. Tartu Rattaralli põhidistantsidele 3925 ratturit, neist 2172 lühemale, 56
km sõidule ning 1753 124 km distantsile.
Tartu Maratoni Kuubiku sari jätkub 25. augustil
peetava 13. Tartu Rulluisumaratoniga.
Tanel Rungi
MTÜ Klubi Tartu Maraton
turundus ja kommunikatsioon
Foto: Ardo Säks

Tule jalgpalli mängima!
FC Otepää kutsub kõiki poisse
ja tüdrukuid alates 5.eluaastast
jalgpallitreeningutele!
Treeningud toimuvad Otepääl,
Sihval, Savernas ja Keenis!
Täpsem info treeningute kohta
kodulehelt - www.fcotepaa.ee
või telefonil 5624 2785

Suvemängudest kutsutakse
osa võtma Valgamaa omavalitsuste võistkondi ning nende territooriumil tegutsevaid
klubisid, koole, firmasid jt.
ühendusi, kes teevad koostööd Valgamaa Spordiliiduga.
Suvemängudest osavõtjad
peavad elama, töötama, õppima Valga maakonnas või
kuuluma Valga maakonna
spordiklubidesse.
Üks võistleja võib suvemängude programmis olevatel spordialadel esindada
ainult ühte omavalitsust, klubi, ettevõttet, küla jne.
Üldvõitja selgitamisel läheb
arvesse 10 spordialast – 7 ala.
Kohustuslikult lähevad arvestusse kergejõustik, kalapüük.
Lisaks veel 5 parema spordiala kohapunktid.
Võistleja osavõtumaks ühest
alast ühe inimese kohta on 3
eurot (ka kergejõustikus).
Osavõtumaks tasutakse pärast võistlust Valgamaa Spordiliidu poolt arve esitamisel.
Registreerumisel näidata
ära osavõtumaksu tasuja andmed - maksja nimi, arveldusarve, aadress ja vastutav isik.
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Otepää Ehitusgrupp OÜ
pakub tööd:

- keevitajale
- autojuhile
- ehitajale

Tel. 5087952

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

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

1.1 1 lk 		
1.2 ½ lk 		
1.3 1/3 lk 		
1.4 ¼ lk 		
1.5 1/8 lk 		
1.6 1/12 lk 		
1.7 1/24 lk 		
1.8 1/48 lk 		

290x380 mm			 350.- EUR;
142x380, 290x190 			 180.- EUR;
290x130, 93x380 			 140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95
		 30.- EUR;
44x46
		 20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.

Müüa looduskaunis Mäekalda krunt
Pedajamäe külas, Tõukajärve kaldal.
Krundi suurus 3354 m².

Kinnistul olemas elektriliitumine, planeeritavad kommunikatsioonid lokaalsed
(salvkaev ja septik), mille saab uus omanik
rajada vastavalt vajadusele.
Kinnistul väike maja (amortiseerunud
abihoone) ehitusaluse pinnaga 67 m².
Tööde broneerimine +372 51975755

Hind 29900,00 eurot, müüa omanikult.

Aadress: Poti Talu, Kastolatsi küla, Otepää

Huvi ning lisaküsimuste korral palun
ühendust võtta: Kristel Kortin, tel 53231168,
kristel.kortin@vintselle.ee.

E-R 08.00-17.00 L,P kokkuleppel
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KUULUTUSED
Üürin või ostan garaaži Otepääl.
5224460
Müüa küttepuud. 5216 878

ARNO MARANIK

07.12.1948 - 16.05.2019

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku.Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256
Kodu jaanideks kauniks! Trimmerdamine, võsalõikus, heki pügamine jpm. Tunnustatud kvaliteet,
56738933.

GREETE PODERAT

Nõuni kauplus võtab tööle toreda
ja usina inimese, kellele meeldiks
köögis toimetada. Väljaõpe koha
peal. Kui oled huvitatud, tule kohale
või helista 5279345.

Avaldame kaastunnet
abikaasale, lastele ja lastelastele

Sügav kaastunne Sirjele
ja lastele peredega kalli

VOLDEMAR TILGA

Voldemar Tilga

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Mahe lihaveisekasvatuse ettevõte võtab rendile ja hooldusele
põllu- ja rohumaid. Sobivad ka
võsastunud maad. Heizung OÜ. Tel
5113543 ermo.kruuse@gmail.com

Korstnapühkija, www.tahmatont.ee

Urmas, Tõnu ja Rommi

Voki 7 majaelanikud

Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966

Müüa lõhutud küttepuid.
Tel. 52 90 165

Elektritööd, tel. 5205016

Müüa 3-toaline korter, 65,8 m², 3.
korrus, Otepää, Kopli 8.
Tel. 56645815

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa kuivad pakitud pliidi- ja kaminapuud. Vedu tasuta. 505 6107
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga (kuivad, märjad). Tel. 509 3453

Võtame rendile põllu- ja heinamaad. Tasu soodne! Baltic.manors.
oy@eesti.ee Tel 5372 6981
Pottsepatööd. Tel 5681 7388
Kõik haljastustööd ühest kohast
- trimmerdamine, võsalõikus jne.
Kvaliteetne töö, tunnustatud kvaliteet. 56738933.
Kaevetööd väikeekskavaatoriga
(2T), 56275133

Tekstiilipesuri rent, puhastusteenus nt autoistmed, diivanid jne.
Tel 56 600 928

Müüa CITROEN XSARA, diisel,
2003. a. Tel. 56643883
Kaevetööd ja muruniitmine,
tel 53439100
ATKO Liinid OÜ võtab tööle autoremondilukksepa, tasu kokkuleppel. Täpsem info tööpäeviti
telefonil 687 9437.

18.05.1996 - 10.05.2019

Südamlik kaastunne perele
ja lähedastele

OMANIKU JÄRELVALVE

HAUAKIVID,

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

14.01.1959 - 25.05.2019

ROLANDI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

UPM-Kymmene Otepää AS
kollektiiv

Kaja ja Karl ning Reet
ja Toomas peredega.

Siiras kaastunne Mairele
ja poegadele kalli

TÕNIS MEHISE
kaotuse puhul.
Majanaabrid

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Mälestame head sõpra ja toredat
töökaaslast ning avaldame
sügavat kaastunnet Mairele
lastega ja Koidile

TÕNIS MEHISE
lahkumise puhul.
Tiiu ja Ants Sander

Mälestame alati rõõmsameelset
naabrimeest

ARNO MARANIK

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne poeg Imrele,
õdedele ja vennale.

Kaasiku 1 majapere

Marju, Aivo, Ando, Helbe
ja Silver perega.

Mälestame töökat ja sõbralikku
töökaaslast

KRISTIANE LEIVATEGIJAT

Meie südamlik kaastunne
Antsule, Ainole ja Ailile
peredega kalli venna

ARNO MARANIK’u

Südamlik kaastunne lähedastele.

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

Maire, Sirje ja Ly

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Ei võta sõnad leinavalu,
Ei kuivata nad pisarad…

Südamlik kaastunne
Sirje Tilgale abikaasa
Vahel öö liiga vara tuleb
keset heledat kevadilma,
keegi hommikusilmad suleb,
jättes meid päikesest ilma.

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis abikaasa,
isa, äi ja vanaisa

Elu andis muret, vaeva,
Elu andis õnne ka.
Saatus juhtis elulaeva,
Nüüd kõik pidi lõppema.

Imre, südamlik kaastunne sulle
kalli isa

VOLDEMAR TILGA

14.01.1959 - 25.05.2019

Arno Maranik’u

Leinavad omaksed.

Enam Sa meile pilli ei mängi...
Enam Sa meiega koos ei laula...

lahkumise puhul.
Sügav kaastunne Arno
lähedastele ja tuttavatele.
Sirje ja Taivo

ARNO MARANIK

07.12.1948 - 16.05.2019

Aeg ja mure leina
kord kergemaks muudab,
Kuid mälestus sinust
aeg võtta ei suuda.

Oled meil olnud armastav onu nii hell ja hea, meie südames Sa
ikka elad, jääd mõttes meie
keskele... kallis Meie Mikk.
Langetame leinas pea.
Südamlik kaastunne Imre Sulle
ja Sinu perele.

Imre, südamlik kaastunne
sulle armsa isa

Sügavas kurbuses: Elle, Kaja,
Inga, Ülar, Gerli, Genno Geven,
Rauno, Kristelle, Norelle.

Sügev kaastunne kõikidele Arno
lähedastele ja tuttavatele.
Maret

Arno Maranik’u
kaotuse puhul.

Enam Sa kuldsete kätega ei puuduta Nõuni küla maju...
Enam Sa traktoriga ei sõida Kullipesa kuplite vahel...
Enam Sa paadiga Nõuni järve lainetel ei sõua
ning kala Su lauale ei jõua.

ARNO MARANIK

07.12.1948 - 16.05.2019
Meie südames Sa elad suure armastuse loal,
meie südames sa elad, seda keelata ei saa,
sest meie südamesse sisse oled kirjutatud
Sa ... kallis Vellekene ja Onu.
Siiras kaastunne Imre`le perega.
Leinavad vend Ants, õde Aino,
õde Aili peredega

TÕNIS MEHINE

KRISTIANE LEIVATEGIJA
17.09.1974 - 19.05.2019

Avaldame kaastunnet Sirjele
laste ja lastelastega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Siiras kaastunne Kaljule
vend

14.08.1958 - 17.05.2019

VOLDEMAR TILGA

kaotuse puhul.

Mälestavad Kaili ja Aivar

Mälestavad Jaan Mareta

Kallis Maire perega.
Avaldame kaastunnet

Head endist kolleegi

TÕNIS MEHINE

mälestan ja avaldan südamlikku
kaastunnet lahkunu omastele.

Aita perega

Kalmar

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

Kallis Meelis,
seisame sinu kõrval isa

Tõnis Mehine

TÕNIS MEHINE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Jaanus ja Inga

Töökaaslased Techne OÜ-st

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

Avaldame kaastunnet
Eve ja Taggo perele kalli

ARNO MARANIKU

ema,
vanaema ja vanavanaema

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

Eve ja Mati

Südamlik kaastunne
perekond Poderatile kalli tütre

Armas klassivend Peep,
avaldame kaastunnet kogu
sinu perele õe

GREETE

Greete

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Alo perega.

2010 OG lend.

Südamlik kaastunne
perekond Poderatile

Avaldame kaastunnet Sulevile
perega kalli tütre

tütre

GREETE PODERAT’i

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Heldur perega.

Töökaaslased OÜ-st RASPER

Südamlik kaastunne Paulile ning
ta perele kalli õe ja tütre

Mälestame kallist

kaotuse puhul.

VOLDEMAR TILGA`t

GREETE PODERAT’i

Otepää Gümnaasium

Imbi ja Lily perega.

VOLDEMAR TILGA
kaotuse puhul.
Anne, Virbi, Virve, Imbi, Maie,
Kalev, Helve, Aavo, Siiri,
Elve, Mati.

Soe kevadtuul võttis Sul käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda.
Maha jätsid mured, vaevad,
mälestused kõigile.

Tunneme südamest kaasa
Mairele perega kalli abikaasa,
isa ja vanaisa

TÕNIS MEHINE
kaotuse puhul.
Head sõpra mälestavad Helgi
perega ja Raik

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veel kõrvus kõlab...

Südamlik kaastunne Imrele
kalli isa

ARNO MARANIK
kaotuse puhul.
Margus ja Linnar.

kaotuse puhul.

Techne Töökoda kollektiiv

VOLDEMAR TILGA

Südamlik kaastunne Sirjele lastega kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Tõnis Mehine

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Sulevile,
Jutale, Paulile ja Peebule kalli
tütre ja õe

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see.

JUHAN PETTAIG

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Südamlik kaastunne Antsule
perega kalli venna
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Südamlik kaastunne Ants
Drenkhanile perega kalli venna

PLAADID JA PIIRDED
valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

EhitusEST OÜ

VOLDEMAR TILGA

Voldemar Tilga

ARNO MARANIK’u

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

K U U L U T U S E D

kaotuse puhul.
Aire, Tõnu, Helen, Taavi

Greete Poderati
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasiumi klassikaaslased ja klassijuhataja Anu

Mõni hetk on elus valusam, kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus...
(J. Tätte)

Küsige tuulelt kuhu ma lähen,
teadke, et päiksena kaitsma jään teid.
Linnuna lendan ja mõne tähe
õhtuti süütan, mis ühendab meid.

Avaldame kaastunnet kalli

Sügav kaastunne Jutale
ja Sulevile perega kalli

Mälestame armast

tütre

GREETE PODERATI

kaotuse puhul.

Erle, Elina, Stefi, Lea,
Dagne, Agnete.

VOLDEMAR TILGA
surma puhul.
Marje, Urmas, Ragnar, Kadri.

On Sinu jaoks kõik tormid vaibunud,
Su paat on jõudnud igaviku randa.

Sügav kaastunne Mairele,
Meelisele ja Priidule perega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

TÕNIS MEHINE

Lüüli perega ja Külliki.

Näha liivateras maailma
ja põllulilles taevast,
hoida peopesal lõpmatust
ja tunnis igavikku. (W.Blake)

GREETE PODERAT

kaotuse puhul.

Juta perega, meie siiras
kaastunne kalli tütre, õe
ja tütretütre kaotuse puhul.

Andres perega

Endised töökaaslased
Otepää Postist.

Vaid mälestuste maailmas
oled Sa meiega.

Südamlik kaastunne Imrele
perega kalli isa ja vanaisa

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

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

Südamlik kaastunne omastele
kalli

GREETE
kaotuse puhul.
Merily ja Aile

Siiras kaastunne perekonnale.

GREETE PODERAT

ARNO MARANIKU

18.05.1996 - 10.05.2019

surma puhul.

Mälestavad Otepää Gümnaasiumi
9.b klassikaaslased
ja venna Pauli klassikaaslased.

Langetame leinas pead.
Kullipesa rahvas.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

M I T M E S U G U S T

30. mai 2019

23. juunil
11.00 -14.00 Valgamaa Maakaitsepäev Tehvandil
10.45-11.00 Pärgade asetamine Otepää Vabadussamba juures
11.00-11.30 Võidupüha jumalateenistus Otepää Maarja kirikus
13.15

Võidupüha paraadil osalenud Kaitseliidu üksuste rivistus ja marss
Tehvandi staadioni kohviku eest Tehvandi Spordikeskuse parklasse

13.25

kõned ja sõnavõtud

13.40

Vabariigi Presidendi poolt läkitatud Võidutule saabumine Valga maakonda

Oma tegevust ja tehnikat tutvustavad Tehvandi Spordikeskuse parklas politsei, pääste, kaitseliit, naiskodukaitse, kiirabi, Punane rist, Valga Militaarteemapark. Kohal on Lõvi Leo ja Nublu,
vaadata saab PASI soomkit ja muud põnevat.
Meeleolu loob Pühajärve Puhkpilliorkester. Sõdurisuppi pakub naiskodukaitse.
Korraldab Kaitseliidu Valgamaa malev.

Marutaud on surmav, kuid 100% ennetatav

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

Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid selle staatuse säilitamiseks on
oluline roll lemmikloomade vaktsineerimisel. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab
kaks korda aastas metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist, kuid ka koerad ja
kassid peavad olema vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaup rõhutab, et lemmikloomad peavad olema regulaarselt vaktsineeritud. „Haiguse ärahoidmiseks tuleb
pöörduda loomaarsti poole ning lasta vähemalt kord kahe aasta jooksul kass või koer
marutaudi vastu vaktsineerida.“ Vaktsiin on
kõigile tasuta. „Riik toetab marutaudivastast vaktsineerimist tagades volitatud veterinaararstidele vaktsiini ning süstiks vajalikud
vahendid,“ lisas Kaup.

Marutaud on levinud meie naaberriigis,
samuti on sellel aastal marutaudi juhtumeid
olnud Poolas, Rumeenias ja Türgis. Eelmisel aastal tuvastati juhtum Leedus. „Kuna
inimesed reisivad palju, siis võib juhtuda,
et haigus tuuakse kaasa välisriigist.“ Marutaudist tingitud inimeste surmajuhtumid on
suures osas seotud koerahammustusega.
„Käesoleval aastal oli juhtum Norras, kus
suri noor naine, kes oli välisriigis koeralt
hammustada saanud ning tagasi kodumaale naastes diagnoositi marutõbi,“ selgitas
Kaup marutaudi ohtlikust.
Harles Kaup annab seitse soovitust, kuidas
marutaudi ennetada:
*

laarselt marutaudi vastu. Tee seda vähemalt
üks kord kahe aasta jooksul!
* Ära lase oma loomi hulkuma!
* Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja
metsloomadega.
* Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda, isegi kui nad näivad
sõbralikud.
* Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis
teavita sellest loomaarsti.
* Kui saad hammustada, pöördu kiiresti
traumapunkti või perearsti poole.
* Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.
Elen Kurvits
VTA kommunikatsioonispetsialist

Vaktsineeri oma koera ja kassi regu-

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali,
kasvavat metsa ja
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine
ja järelvalve,
- metsanduslikud
konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald,
Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

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

