w w w. o t e p a a . e e / o t

Asutatud
1932

O t e pää, Nõu n i, P uka ja Sang as te ümbrus ko nna hääle k an dja
N e l j a p ä e v, 1 3 . j u u n i 2 0 1 9

Nr 11 (492)

Eesti lipu häll Otepää tähistas
trikoloori sünnipäeva

Soome suursaadik
Timo Kantola tervitus Eesti
lipu päeval, 4. juunil 2019
Head pidupäevalised,

4. juunil möödub 135 aastat Eesti rahvuslipu õnnistamisest Otepää kiriklas.
Otepää tähistas seda päeva traditsioonilise rongkäigu ja kontserdiga. Otepää
talvekirikus avati interaktiivne Eesti
lipuloo sein. Sini-must-valge saabus kirikusse hobuvankril.
Rongkäiku juhtis Kintsli kõrtsist saabunud Eesti Üliõpilaste Seltsi liputoimkond ja teised akadeemilised organisatsioonid. Rongkäigus osalesid Valga,
Antsla, Pärnu, Tallinna, Põltsamaa esindused, kaitseliidu, naiskodukaitse, politsei, päästeameti, kodutütarde, noorkotkaste, õhuväe ja Otepää sõpruslaeva
Ugandi ja mereväe liputoimkonnad.
Külla olid tulnud ka naiskodukaitsjad
Soomest Vihtist (pildil all).
Rongkäik oli laste- ja noorterohke –
osalesid Otepää Gümnaasiumi, Otepää
Lasteaia, Pühajärve Põhikooli, Keeni
Põhikooli, Puka Keskkooli, Rõngu
Keskkooli, Tsirguliina Põhikooli, Hugo
Treffneri, Miina Härma, Jaan Poska,
Kristjan Jaak Petersoni, Tamme ja
Annelinna Gümnaasiumi ja Tartu Kut-

saadan teile Soome ja soomlaste nimel südamlikud tervitused Eesti lipu päeva puhul.
Neljas juuni on tähtis päev nii soomlastele
kui eestlastele. Me mõlemad tähistame siis
meie lippude pidupäeva. On suurepärane
kokkusattumus, et Soome kaitseväe lipupäev on samal päeval kui Eesti lipu päev.
Soome kaitseväe lipupäevaks kujunes marssal Mannerheimi sünnipäev.
Selle igal aastal korduva sündmuse tõttu
ei ole meil isiklikult võimalik Otepääle tulla,
sest tähistame suursaatkonnas lipupäeva.
Me mõlemad väikesed maad oleme uhked oma identiteedi tähtsaima tähise, lipu
üle.
Meie soomlased elasime tugevalt kaasa,
kui eestlased kolm aastakümmet tagasi oma
lipu tagasi said. Vaatame austusega ja heade
mõtetega sinimustvalget lippu. Soomlasena
on hea meel jälgida, millise uhkuse ja rõõmuga eestlased oma lippu suhtuvad.
Tahan soovida teile Soome suursaatkonna
ja enda poolt parimat Eesti lipu sünnipäeva.
Timo Kantola
Soome suursaadik

koostöös ajaloolaste ja Otepää vallaga. Lipulugu jutustavat seina on võimalik talvekirikus
ettetellimisel ka vaadata.
Pidustused jätkusid õhtul, kui kell 20 esietendus Otepää Linnamäel vabaõhulavastus
„Taevas, muld ja tulevik“ (pilt paremal all),
mis on pühendatud Eesti lipu loole.
Eesti lipu päeva korraldasid EELK Otepää
Maarja kogudus, Otepää Kultuurikeskused,
Otepää vald ja kõik rongkäigus osalenud
asutused, kohalikud omavalitsused, organisatsioonid, otepäälased, külalised ja haridusasutused.

sehariduskeskuse esindused. Kohal olid
ka Omniva, Otepää Naisseltsi, Otepää
Motoklubi ja paljude teiste organisatsioonide esindused. Rongkäiguliste tuju
hoidis üleval Pühajärve Puhkpilliorkester, julgestas politsei. Rongkäik kulges
vallavalitsuse eest kirikumõisasse.
Otepää kirikumõisas lauldi tra-

ditsiooniliselt
Eesti
hümni Riona
Andra Reigo
eestlaulmisel, Pühajärve Puhkpilliorkester mängis Eesti lipu laulu ning toimusid sõnavõtud.
Päevakohase sõnavõtuga esines EÜSi

Otepää vald tänab kõiki lipuüritustel osalejaid panuse eest Eesti lipu sünnipäeva tähistamisel! Kohtumiseni järgmisel aastal!
Monika Otrokova

esindaja Tõnn Adermann, Kokkutulnuid tervitasid EELK Otepää Maarja
koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, kultuuriminister Tõnis Lukas, EV 100 korraldusmeeskonna liige Toomas Kiho,
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus
Barkala ja Tartu linnapea Urmas Klaas.
Oma tervituse oli saatnud Soome suursaadik Eestis Timo Kantola, mis ka ette
loeti. Eesti lipud heiskasid EÜSi liputoimkond ja Otepää vallavanem Kaido
Tamberg ning vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala.
Rongkäik
koos
hobuvankriga
suundus edasi Otepää Maarja kirikusse,
kus toimus pidulik jumalateenistus. Teenisid EELK Otepää Maarja koguduse
vaimulik Marko Tiirmaa ja Tartu praost
Ants Tooming. Kontsertosas esinesid
Tartu gümnaasiumide õpilased ja Puka
Keskkooli mudilaskoor.
Hiljem toimus Otepää talvekirikus

pidulik Eesti lipu ajaloost rääkiva interaktiivse seina avamine(pilt vasakul
all). Seina valmistas TM Development

Fotod: Adam Illingworth
ja MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.

n

Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäätme-

veoga liitumisest vabastamiseks.
Kinnitada ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuan-

ne.
Kinnitati riigihanke “Otepää keskväljaku ja lipuväljaku

rekonstrueerimine” tulemused. Tunnistati hanketingimustele vastavaks AS YIT Eesti (registrikood 10093801) pakkumus, TERASTEENUS OÜ (registrikood 10943961) pakkumus, osaühing TAVT (registrikood 10900963) pakkumus, AS
TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) pakkumus, Nordpont
OÜ (registrikood 12583892) pakkumus, OÜ RTS Infraehitus
(registrikood 11716322) ja Osaühing Mapri Ehitus (registrikood 10131080) pakkumus. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt: 2.1 hanke osas 1 (Ehitustööd
ja kommunikatsioonide rajamine) Osaühingu Mapri Ehitus
poolt esitatud pakkumus summas 909 340,36 eurot (käibemaksuta); 2.2 hanke osas 2 (Linnamööbli paigaldamine) Osaühingu Mapri Ehitus poolt esitatud pakkumus summas 202 696,88
eurot (käibemaksuta).
n

Kinnitati riigihanke “Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve

Põhikooli 2019/2020 õppeaasta koolitoiduteenus” tulemused.
Kvalifitseeriti riigihanke “Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve
Põhikooli 2019/2020 õppeaasta koolitoiduteenus” pakkuja P.
DUSSMANN EESTI Osaühing (registrikood 10068915). Tunnistati pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühing poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele riigihanke
alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks
pakkumuseks pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühing poolt
esitatud pakkumus ühe päeva kogumaksumusega 8,66 eurot
(käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalaima hinnaga pakkumus.
n

AMETLIK INFO
raldus nr 2-3/200 “Elva Tarbijate Ühistule

Otepää Vallavalitsuse istungil

n

13. juuni 2019

Anda nii või anda naa

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Mõni annab ja annetab oma sisemisest Heast Minast lähtuvalt. Mõni
aga annab endast kõik, et takistada
tegijate töid ja tegemisi. Aga eks see
ongi elu üks tahke, et ongi niisuguseid ja ka naasuguseid selles Issanda
loomaaias.

Alustaks armsast ja ilusast
nii ja naa:
Kes saab, peab ka andma. Annetamine on väärikas vabatahtlik akt,
millega me pisutki silume ebaõiglust
elult midagi saanute ja osalt ilmajäänute vahel.
Annetamine annab ka andjale.
Andja saab emotsiooni ja südamesooja. Saaja samuti, seda lisaks ka
antule. Kui näeme kusagil midagi,
kus meie abist võiks rõõmu tõusta,
siis tehkem seda! Ma olen uhke oma
kamraadide üle volikogust ja valitsusest, kes ilma tähelepanu tahtmata toetasid lastega perede klassiekskursioonile minekut isiklikult
koheselt, kui vajadusest teada said.
Ütlen aitäh neile siin lehes, vaatamata nende soovile asjale mitte
tähelepanu tõmmata. Ütlen ikkagi
seda seekord selleks, et innustada ka
teisi, kel võimalus ja kui seda tõesti
vajatakse. Tatjana Laadi, Rando
Undrus, Jaanus Barkala, Kajar
Lepik, Rein Pullerits, jne ei jätnud
oma rahakoti raudu kinni, kui omakandi lapsi aidata vaja oli. Tänud

kogukonna nimel ja palve eeskuju
järgida omal valikul ja omade võimaluste järgi neil, kel sedasi võimalik. Klassiekskursioonile peavad
saama sõita kõik lapsed, ka nendest
peredest, kel see sel hetkel rahaliselt
keeruline on.
Las jääda annetamine enamasti
edaspidi iga inimeses hingeliseks
sisetehinguks, mille eesmärgiks pole
tähelepanu, vaid inimlik solidaarsusavaldus. Praegusega tõstatasin
teema eelkõige selle õilsa akti propageerimiseks ja meenutamiseks
kogukonnas. Olgu siiras annetamine
ka edaspidi vaikne neutraalne hoolivustoiming. Siinkohal pole mitte
peatähtis annetatu hulk või suurus,
vaid selle hingelise akti olemus ja
soojus.
Ilusal on õnneks vahel ka komme
laieneda ja levida. Teisest küljest ei
saa siin ka nn ,,üle võlli“ asju lasta.
Nõudliku näoga ja pealetükkiva
moega annetuse küsimine (panustades kalgilt inimese sisemise headuse
sundäratamisele)
üldkäidavas
kohas kõigi ees, ei kanna enam
annetamise olemuse üllast mõtet.
Inimesel peab olema vabadus otsustada oma vaba tahte ja võimaluste
järgi, mitte sattuda headuse nimel
ja selle lipu all justkui sundmaksukogujate psühhoterrori all. Et kui sa
kohe näiteks meie karusnaha-vasta-

sust ei toeta või haiglale üht uut aparaati osta ei aita (mis siiski ikka ka
ju riigi kohus esmalt), siis paneme
su justkui vaiksesse häbiposti jne.
Annetamine on ja jääb ka edaspidi
vaikseks südametunnistuse aktiks
ja iseendis oleva headuse silitamiseks nii, et ka saaja sest samamoodi
vabalt rõõmu tunneks. Mitte nii, et
,,Näe… annetasin! Tee nüüd sina ka
midagi, jms“.
Üks selline lugu ka. Naaber küsib
naabrilt, et mida sa eile öösel tegid,
et su kukk öö läbi kires ja kloksus?
Naaber vastab, et ei midagi erilist.
Häälestasin teda lihtsalt suveajale
ümber.

“Sangaste Rukkipäev” korraldamine 1765 eurot. Jäeti rahuldamata Jaak Valdre taotlus raamatu ,,Eesti tõstespordi ajavaod“
väljaandmise toetamiseks, kuna taotlus ei vasta Otepää valla
eelarvest kultuurile toetuse andmise korra § 4 sätestatud kultuuriürituse toetuse andmise tingimustele (tegemist ei ole kultuuritegevuse edendamisega Otepää vallas). Jäeti rahuldamata
Otepää Perekeskus MTÜ taotlus beebikooli tegevuse toetamiseks, kuna taotleja ei vasta Otepää valla eelarvest kultuurile
toetuse andmise korra § 3 lõikes 1 sätestatud nõudele (taotluses

Eks ka Otepää sisepoliitikas kostab
vahel kiremist ja kloksumist, sest
kõik ,,kuked“ pole veel uue ajaga
harjunud. Aga ega suved ja uued
ettevõtmised seepärast tulemata jää,
kui kukkedel harjumine aega võtab.
Igatahes asjad meil edenevad ja loksuvad üksteise järel üha enam paika.
On veel kõvasti teha, aga on juba ka
tehtut!

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele

isikule kogusummas 200 eurot.
n

Moodustati Otepää Gümnaasiumi direktori vaba ame-

tikoha 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
Jana Mae – Otepää Gümnaasiumi hoolekogu esindaja; 1.5 Tiie
Jaaniste – õpetajate esindaja; 1.6 Marika Viks – Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.7 Mare Raid – Otepää Vallavolikogu esindaja.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olümpia-

keskus Tehvandi kinnistul asuvale ehitisele (Otepää seikluspark) kasutusluba.
03.06.2019
n

Määrati Mäeküla külas asuva Vaiknametsa katastriük-

suse (katastritunnus 72401:001:0056) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Otsustati rahuldada Enelin Alteri 23. mai 2019. a vaie ja

tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2019. a kor-

SÜNNID
Emilie Rääts 			
Hugo Johannes Talv 		

16. mail
24. mail

jekti koostamiseks.
n

Anti OÜ-le KESA-AGRO projektee-

rimistingimused Tiidu külas Kolmimäe tee
26 kinnistul viljahoidla laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Ivar Dembovskile projekteeri-

mistingimused Kääriku külas Konno kinn

Anti Kerli Mikule projekteerimis-

tingimused Neeruti külas Roni kinnistul
elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Marius Türkile projekteerimis-

tingimused Neeruti külas Lande kinnistul
miseks.
n

Anti

Otepää

vallale

ehitusluba

Otepää vallasiseses linnas Kastolatsi tee
25 kinnistul erihoolekande teenusmaja
püstitamiseks.
n

Anti Toomas Uibole ehitusluba

Arula külas Palumetsa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Anti Ülo Lubile ehitusluba Nõuni

külas Kullipesa vkt 9 kinnistul sauna laiendamiseks.

Positiivselt ja optimismiga uude
suvesse, hea kogukond! Ja andkem
endast ja ka endile nii, et ise ja teised
sellest vaid headmeelt saavad!

n

Kinnitati ühe isiku hajaasustuse

prog- rammi lõpparuanne ja toetuslepingu
täitmine.
n

Kinnitati

osaühingu

OTEPÄÄ

MAAMÕÕDUBÜROO 2018. a majanduVallavanem Kaido Tamberg

saasta aruanne.
n

n

Otepää vallavalitsuse jurist

Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2018.

Alates 3. juunist on
Otepää Vallavalitsuses 0,5 koormusega ametis jurist
Eveli Misnik.
Eveli Misnik on
pärit Võrumaalt,
Rõuge vallast. Ta
on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2012. aastal magistri-

kraadiga õigusteaduses.
Ta on töötanud Tartus notaribüroodes ja õigusbüroos juristina,
kus tegeles peamiselt eraõiguse alase nõustamisega. Eveli Misnikule
pole võõras ka kohalik omavalitsus
– aastatel 2014-2017 oli ta Kanepi
Vallavalitsuse jurist.
Juristi põhilised ametikohustused
on valla poolt kohtule esitatavate

Algab Puka perearstikeskuse
ruumide väljaehitamine
Otepää Tervisekeskus on käivitanud kesklinnas asuva perearstikeskuse ning nüüd on
õige aeg edasi liikuda järgmise eesmärgiga,
milleks on Puka perearsti ruumide kaasajastamine. Perearstikeskuse ruumid hakkavad
paiknema uuel aadressil Kooli tn 6, kus asub
Otepää Vallavalitsuse Puka teenuskeskus.
Sinna on planeeritud töökohad perearstile ja
kahele pereõele ning olmeruum töötajatele.
Peale ruumide renoveerimise rajatakse
hoonele juurdepääs liikumispuudega inimestele, mis hetkel puudub. Perearstikeskus on
plaanis avada septembri algul.
Lisaks Pukas toimuvatele arengutele
parandasime Otepää Perearstikeskusele
juurdepääsu liikumispuudega inimestele,
selleks paigaldasime välisuksele poolautomaatse ukse avamise süsteemi. Ukse avamiseks piisab ukse kõrval oleva andurile käega
viipamisest (ca 30 sentimeetri kauguselt)
mille järel avaneb uks automaatselt.
Projekti Otepää tervisekeskuse rajamine
(2014-2020.2.04.16-0002) toetab Euroopa
Liit Regionaalarengu Fond.

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

Otsustati omandada OÜ-lt NORDEST

(registrikood 10290016) Otepää vallasiseses
linnas asuv Lipuväljak 15 kinnistu (kin-

menetlusdokumentide ja lepingute
koostamine ning valla õigusloomes
osalemine. Jurist täidab ka andmekaitsespetsialisti ülesandeid ja tegeleb vallaelanike õigusnõustamisega.
Eveli Misniku kontaktandmed:
Otepää Vallavalitsus, II korrus, kabinet 220. E-post: Eveli.Misnik@
otepaa.ee. Telefon: 766 9416.
Vastuvõtt etteregistreerimisel.

kajastatud tegevused ei ole rahvakultuuri valdkonnast).
n

kinnistul elamu ja abihoonete ehituspro-

a majandusaasta aruanne.

õppereisi “Sibulatee” korraldamine 250 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Sangaste Rukkiküla 3. augustil 2019. a toimuva ürituse

Anti Alfatre OÜ-le projekteerimistin-

päikeseelektrijaama ehitusprojekti koosta-

tulundusühing Iiah 31. augustil 2019. a toimuva ürituse “MuiMittetulundusühing Sangaste Rukkilill 2019. a augustis toimuva

n

gimused Koigu külas Väike-Klaasivabriku

nistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.

Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 Mitte-

nastulede öö Kuigatsi paisjärvel” korraldamine 450 eurot; 1.2

projekteerimistingimuste andmine”.

Tähelepanu, lapsevanemad!
Otepää Vallavolikogu 19.04.2018 määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ on Otepää vallas kehtestatud koolilõpetaja toetus, mille kohaselt määratakse põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale toetus, kui tema elukohana on rahvastikuregistris
registreeritud Otepää vald ning ta on sooritanud lõpueksamid
selleks ettenähtud ajal.
Toetus on kõigile Otepää valla sissekirjutusega lastele, sõltumata sellest, kas nad õpivad Otepää valla territooriumil asuvas
põhikoolis/keskkoolis või väljaspool valda.
Põhikooli lõpetaja toetus on 35 eurot ning gümnaasiumi lõpetajal 45 eurot. Toetus kantakse pangaarvele. Selleks, et toetust
saada, palume esitada Otepää vallale avaldus, mis on leitav valla
kodulehelt www.otepaa.ee kuni 31. juulini 2019.
Lisainfo: lastekaitsespetsialist Kristin Leht 512 5745.

nistu registriosa nr 613440, katastritunnus
55601:004:0850, pindala 344 m², sihtotstarve
ärimaa) hinnaga 50 000 eurot.
n

Anti Ugandi Toitlustus OÜ-le tasu

eest üürile Otepää vallasiseses linnas Kopli
tn 10-2 asuv korter, suurusega 63,30 m².
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse

toetus.

Suvepuhkused
sotsiaalosakonnas
Sotsiaalteenistuse juhataja
Kadri Sommer puhkab:
19.06.-21.06., 10.07.-19.07.,21.08.3.09.2019.
Asendab Kersti Tamm (tel 51 99 4123).
Sotsiaaltööspetsialist
Kersti Tamm puhkab:
25.06 – 28.06., 8.07 – 2.08.2019.
Asendab Pille Sikk (tel 52 47 930).
Sotsiaaltööspetsialist
Pille Sikk puhkab:
1.07 – 5.07.,19.07., 6.08 – 19.08.2019.
Asendab Kersti Tamm (tel 51 99 4123).

Head Otepää valla ettevõtjad-tööandjad!
28. septembril toimub esimene üle-eestimaaline Maal Elamise Päev.
Ettevõtmises osaleb ka Otepää vald, kes ootab külla nii maaelust huvitatud linnainimesi kui ka vallakodanikke ja tutvustab siinseid teenuseid ja potentsiaalseid töökohti.
Ootame ettevõtjaid panustama Maale Elamise Päeva õnnestumisse, andes teada
oma vabadest töökohtadest ja tööjõu vajadustest.
Palun andke oma huvist märku: Janek Moros, 529 4294, info@varaleidja.ee, või
Küllike Pikk, 501 6502, kylliki.pikk@otepaa.ee.

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

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 20. juunil.

13. juuni 2019

Pühajärve rannavalve
alustas 1. juunist

Pühajärve randa valvab ka tänavu G4S,
rannavalve kestab 1. juunist 31. augustini.
Rannavalve valvab seitse päeva nädalas
(kaasa arvatud puhkepäevad ja pühad) iga
päev. Korraga on tööl kaks rannavalvurit.
Rannavalve ülesanneteks on Pühajärve
rannas külastajatele rannavalve (vetelpääste ja meditsiinilise esmaabi) ning muude
vajalike tegevuste (suplusakvatooriumi
puhastamine, hooldus, tähistamine) teostamine.

Rannavalve töögraafik:
1. juuni - 31. juuli kell 11.00 - 20.00,
1. august - 31. august kell 11.00 - 19.00.
Pühajärve rand Otepääl on läbi aegade
olnud üks armastatuim vaba aja veetmise koht. Külastajaid ootab rannahoone,
lastele on ehitatud mänguväljak ja pallimängijatele kaks võrkpalliplatsi. Olemas
on dušši kasutamise võimalus ja WC-d.
Ratastoolis liikuvatele külastajatele on
ehitatud spetsiaalne sild. Infot veetemperatuuride ja külastajate arvu kohta saab
Otepää Turismiinfokeskusest.
Rannavalve kontaktisikuks on Argo Raag
tel. 528 1110.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

Otepää Gümnaasiumi
(asukohaga Koolitare 5, Otepää)

direktori
ametikoha tähtajatuks
täitmiseks.
Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja
kasvatustegevuse korraldamine ja tulemuslik finants- ning majandustegevuse
juhtimine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
• 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, kus kandidaat kirjeldab
oma saavutusi juhina;
• kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: 5. 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, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää valla parimad õppurid ja õpetajad
said tunnustuse
30. mail tunnustati Ugandi Restos Otepää valla parimad
õpilasi ja õpetajaid. Parimad said nii valla kui ka maakondliku tunnustuse osaliseks.
Otepää valla tänukirjad ja meened andsid kätte Otepää
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, vallavanem Kaido
Tamberg ja haridusspetsialist Janika Laur.
Tunnustati koolide parimaid lõpetajaid, üleriigilistel
olümpiaadidel ja võistlustel häid tulemusi saavutanud
õpilasi ja nende juhendajaid.
Valgamaa Omavalitsuste Liidu haridusspetsialist Ivi
Tigane tunnustas omavalitsuste liidu tänukirja ja meenega
maakondlikel olümpiaadidel silma paistnud õpilasi ja
neid juhendanud õpetajaid.
Õpetajate ja õpilaste pidulikul vastuvõtul musitseeris
Otepää Muusikakooli direktori kohusetäitja Helen Kirsi.

Tunnustuse said
Otepää valla tänukiri:
Geir Kudu – Otepää Muusikakooli viiuli eriala kiitusega lõpetanu,
Milvi Erm – Geir Kudu juhendaja,
Mirjam Leopard – hea õppeedukus, Otepää Gümnaasiumi 12. klass,
Katre Krüünvald – hea õppeedukus, Otepää Gümnaasiumi 12. klass,
Liisi Ruuven – hea õppeedukus, Otepää Gümnaasiumi
9. klass,
Kreete Kuusk – hea õppeedukus, Otepää Gümnaasiumi 9. klass,
Annabel Urm – hea õppeedukus, Otepää Gümnaasiumi 9. klass,
Merelle Liivamägi – hea õppeedukus, Otepää Gümnaasiumi 9. klass,
Uku Sau – hea õppeedukus, Otepää Gümnaasiumi 9.
klass,
Rasmus Leopard – konkursi „Parim Noor Instrumentalist“ trombooni erialal 1. koht (Otepää Muusikakool),
Arno Anton – Rasmus Leopardi juhendaja,
Ülle Rebane – Rasmus Leopardi kontsertmeister,
Eliise Palmiste – konkursi „Parim Noor Instrumentalist“ plokkflöödi erialal 2. koht,
Külli Teearu – Eliise Palmiste juhendaja,
Ülle Rebane – Eliise Palmiste kontsertmeister,
Robin Mathias Müür – konkursi „Parim Noor Instrumentalist“ metsasarve erialal 3. koht,
Arno Anton – Robin Mathias Müüri juhendaja,
Ülle Rebane – Robin Mathias Müüri kontsertmeister,
Liisu Kojus – vabariiklik koolinoorte karikatuurivõistlus
„Mida naerad, koolijüts“ 3. koht (Otepää Gümnaasium),
Jelena Salumaa – Liisu Kojuse juhendaja,
Mette-Marii Orussaar – konkursi „Võistumiks“ I klasside matemaatikas 1. koht (Otepää Gümnaasium),
Randar Pauskar – konkursi „Võistumiks“ I klasside
eesti keeles 2. koht (Otepää Gümnaasium).
Konkursi „Võistumiks“ I klasside võistkondlikus arvestuses matemaatika 1. koht, loodusõpetus 2. koht, eesti
keel 2. koht: Mette-Marii Orussaar, Randar Pauskar,
Reinhold Kalda, Grettel Arualaan, Katarina Kamla,
Katariina Käis, Anete Kõiv, Andreas Kõiv, Ken Ilves,
Ann Marii Mets. (Otepää Gümnaasium),
Tiie Jaaniste – konkursil „Võistumiks“ osalenud õpilaste juhendaja.
Valgamaa Omavalitsuste Liidu tänukiri:
Elin Hainsalu – matemaatikaolümpiaad – 1. koht
(Puka Keskkool),
Ester Muni – Elin Hainsalu juhendaja,
Robin Mathias Müür – matemaatikaolümpiaad 1. koht,
matemaatikavõistlus „Nuputa“ 1. koht (Otepää Gümnaasium),
Anu Kikas – Robin Mathias Müüri juhendaja,
Gerli Ong – matemaatikaolümpiaad – 1. koht (Otepää
Gümnaasium),
Kaire Ojavee – Gerlo Ongi juhendaja,
Katriin Ostrak – inglise keele olümpiaad 1. koht, ühiskonnaõpetus 1. koht (Pühajärve Põhikool),
Lembi Oja, Urve Sarv – Katriin Ostraki juhendajad,
Martin Mõttus – matemaatikaolümpiaad – 1. koht,
matemaatikavõistlus „Nuputa“ 1. koht (Otepää Gümnaasium),
Ene Ever – Martin Mõttuse juhendaja,
Linda Piirimäe – emakeele olümpiaad 1. koht (Otepää
Gümnaasium),

Maarika Paavo – Linda Piirimäe juhendaja,
Liis Lattik – inglise keele olümpiaad 1. koht (Otepää
Gümnaasium),
Karmen Lauk – Liis Lattiku juhendaja,
Kustu Künnapas – füüsikaolümpiaad 1. koht, matemaatika 1. koht, keemia 1. koht (Audentese Spordigümnaasium Otepääl),
Silvia Hinnobert, Reet Dalberg, Ell Sellis – Kusti Künnapase juhendajad,
Janser-Jax Lang – matemaatikaolümpiaad – 1. koht
(Otepää Gümnaasium),
Ene Ever – Janser-Jax Langi juhendaja,
Liisi Ruuven – matemaatikaolümpiaad – 1. koht
(Otepää Gümnaasium),
Kaidi Palmiste – Liisi Ruuveni juhendaja,
Uku Sau – geograafiaolümpiaad – 1. koht, keemia 3.
koht (Otepää Gümnaasium),
Ülle Kümmel – Uku Saue juhendaja,
Märten Alter – matemaatikavõistlus „Nuputa“ 1. koht
(Otepää Gümnaasium),
Ene Ever – Märten Alteri juhendaja,
Tormi Klais – matemaatikavõistlus „Nuputa“ 1. koht
(Otepää Gümnaasium),
Ene Ever – Tormi Klais juhendaja,
Kristofer Oja – vene keele olümpiaad 1. koht (Keeni
Põhikool),
Karin-Kaja Liigand – Kristofer Oja juhendaja,
Morten Oscar Orussaar – matemaatikavõistlus
„Nuputa“ 1. koht, matemaatikaolümpiaad 2. koht
(Otepää Gümnaasium),
Anu Kikas – Morten Oscar Orussaare juhendaja,
Sten-Erik Iir – matemaatikavõistlus „Nuputa“ 1. koht
(Otepää Gümnaasium),
Anu Kikas – Sten-Erik Iire juhendaja,
Aleksander Karus – matemaatikavõistlus „Nuputa“ 1.
koht (Otepää Gümnaasium),
Anu Kikas – Aleksander Karuse juhendaja,
Gaidy Toomsalu – vene keele olümpiaad 1. koht (Keeni
Põhikool),
Karin-Kaja Liigand – Gaidy Toomsalu juhendaja.
Monika Otrokova

Otepää valla koolide
lõpuaktused 2019
Pühajärve Põhikool
15. juunil kell 14.00.

Otepää Gümnaasium
21. juunil 9. klassid kell 13.00,
12. klassid kell 16.00.

Audentese
spordigümnaasium
19. juunil kell 14.00
Otepää vallavalitsuse hoones

Puka Keskkool
21. juunil kell 17.00
Puka Kultuurimajas

Keeni Põhikool
22. juunil kell 14.00.

Otepää Invaühing 25
Otepää Invaühing tähistab
25. aastapäeva
Cantervilla Lossis
18. juunil kell 14.00.
Buss väljub kell 13.30
Merle Lillepoe eest.
Oma osavõtust teada anda hiljemalt 16. juunil tel. 55628634 Kalev.
Omaosalus 2 eurot.

Otepää Vallavalitsus
pakub tööd

lastekaitsespetsialistile
(asenduskoht)
Töö kirjeldus:

Maarahva kogunemised
Maarahvas on alati omavahel läbi saanud. Viimane tõsisem tüli oli umbes 170 aastat tagasi Oru Pearu ja Vargamäe Andrese vahel.
Hea omavaheline läbisaamine ongi maarahva jõud ja
vägi. Valla maaelukomisjon usub seda ning soovib koostööd hoida ja suurendada. Tahame korraldada piirkondlikke kokkutulekuid, kuhu on palutud kõik maal elavad
inimesed ja loomulikult koos lastega. Samuti võiks seal
osaleda linnarahvas, kelle maakodu piirkonnas asub.
Niisugustel piknike taolistel üritustel võiksid kohtuda kunagised töökaaslased, siin annaks korraldada näitusmüüke, külarahvas saaks laulda-tantsida pillilugude
saatel.
Vallavalitsus toetab üritusi nii sõna jõuga kui ka rahaliselt. Piknikurahvas ise võiks kaasa võtta sahvrist midagi
nosimist. Jõukama rahva jaoks on kohal ka puhvet. Kes
pilli mängida oskab, võtku pill kaasa. Väga oodatud on
laste esinemised.
Piknike korraldamisele aitavad kaasa maaelukomisjoni
liikmed, külavanemad ja teised aktiivsed maainimesed.
Kogunemised on plaanis läbi viia veel sellel aastal ajavahemikus 15. augustist kuni 30. septembrini viies valla
erinevas kohas erinevatel aegadel. Täpsem info ürituste
kohta ilmub vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.
Ootame ka teie ettepanekuid ürituste läbiviimiseks.
Oma häid mõtteid saab saata aadressile: monika@otepaa.ee või helistada telefonile 5089416 või teatada oma
külavanemale.
Maaelukomisjon

TÄHELEPANU!
ID kaartide taotluste vastuvõtmine ja relvalubadega
seotud dokumentide vormistamine
Otepää politseis 9.07. ja 13.08.
kell 10.00 – 15.00.
Samas toimub ka dokumentide kättesaamine.

• lastekaitsetöö korraldamine Otepää
vallas, eestkosteasutuse rollist tulenevate
tööülesannete täitmine, lastele ja lastega
peredele suunatud riiklike ning kohalike
toetuste ja teenuste korraldamine;
• erivajadustega laste hoolekande korraldamine;
• laste ja perede nõustamine;
• tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate
spetsialistidega;
• töö asukoht põhiliselt Pukas ja Sangastes.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (eelistatult sotsiaal- või käitumisteadused);
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• laitmatu renomee;
• iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne;
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja
algatusvõime, meeskonnatöö oskused;
• töövaldkonnaga seotud seadusandluse
tundmine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega;
• B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb:
• avalikus teenistuses töötamise kogemus;
• eelnev kogemus laste hoolekande alal;
• STAR-programmi tundmine;
• projektitöö kogemus.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.
NB! Tegemist on asenduskohaga!
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt
21.06.2019. a CV, avaldus ja motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi
koopia aadressile: Otepää Vallavalitsus
e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256626481
perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg
14. juunil kell 20.00 Hooaja lõpu PARGIPIDU ansambliga
NEDSAJA KÜLA BÄND.
Kell 20.00 Seve Ehituse heategevusjooks. Start ja finiš
Otepää Kultuurimaja pargis.
20.00-21.00 Saabub Laulu- ja tantsupeotuli, esinevad
Otepää isetegevuskollektiivid, süütame peotule.
21.00 Heategevusjooksu auhindade loosimine.
21.15 Nedsaja Küla Bänd. Üritus on TASUTA.
16. juunil kell 18.00 Banaanikala Projektiteater esitleb – Eesti
Vabariik 100 kingitus – Rein Aguri folklooriaineline autorilavastus „EESTLANE EI IGAVLE“. Kunstnikud Gunta
Randla, Rein Agur. Kostüümikunstnikud Jana Volke,
Gunta Randla. Muusikaline kujundaja Maris Viisma.
Tehniline tugi Miguel Kaju ja Petri Parrik. Produtsent
Allan Kress, MTÜ Banaanikala. Osades Riina Buldas või
Jana Volke, muusik Maris Viisma ja Allan Kress.
Tegemist on hoogsa, haarava, vaimuka ning kohati ka
eneseiroonilise lavastusega, mille tõsine ja faktipõhine
alusmaterjal annab võimaluse sisukalt kaasa mõtelda.
Sihtrühmaks publik vanuses 5-100. Pilet 2 eurot saadaval kohapeal.
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13. juuni 2019

Kevad Pedajamäe külas
Kevad on meil olnud väga toimekas nagu alati.
Mai alguses koristasime traditsiooniliselt küla
läbiva maantee kraave talvisest prügist. Hea meel
on tõdeda, et iga aastaga jääb kokkukorjatava
rämpsu hulk aina väiksemaks. Talgupäeva raames
ehitasid meie küla suured ja tugevad Tõuka järve
äärde uue ja turvalise ujumissilla, selleks projektiks saime toetust kohaliku omaalgatuse programmist. Väikesed viimistlustööd tahavad veel
tegemist, kuid jaanipäevaks avame silla kõigile
kasutajatele.
Jõudsime käia ka kanuumatkal, seekord Elva
jõel koos oma küla perede ja sõpradega. Oli tore
ja kaunis õhtupoolik, mil saime nautida imelist
loodust, head seltskonda ja päeva lõpus lõkke
ääres piknikutoitu. Aitäh Tommile ja Marjule, kes
juba mitmendat aastat meie kanuumatku aitavad
läbi viia. Juba peame plaani järgmiseks matkaks.
Ka Kinokuur on alustanud filmide näitamist.
Ott Tänaku filmi käis vaatamas päris palju rahvast

nii lähedalt kui kaugelt.
Huvilised, hoidke kinokaval
silm peal meie Facebooki
lehe kaudu https://www.facebook.com/pedajamae/
Hea uudis on ka see, et
tänu kohaliku omaalgatuse
programmile saime soetada
Kinokuuri uue suurema
ekraani.
Suviseid plaane on palju,
sinna mahuvad nii jaanipäev,
ühine reis kuhugi toredasse Eestimaa paika, suveõhtused filmivaatamised nii
Kinokuuris kui õunaaias
ja loomulikult 10. augusti
õhtune JÄRVEKINO.
Tulge meile siis külla!
Heleena Jõgi

22. juunil kell 20.00 Suvine pööripäeva pidu Otepää
Kultuurimaja pargis.
Kell 20.00 - Suvised pööripäeva kombed ja lustlikud
mängud. Õnneloos.
Kell 21.00 - Süütame lõkke ning tantsuks mängib ans.
ONUD. Üritus on TASUTA.

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 11.00 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
23. juunill kell 20 Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil
JAANITULI. Väike kontsert, Jaanid süütavad jaanitule, mõnus tantsumuusika ... ja loomulikult rahvalikud
jõukatsumised.

Sõprusel Otepää ja Vihti koguduste vahel täitub
tänavu 30 aastat.
Vihti kirikukoor ja dirigent, Vihti koguduse kirikumuusik Kaisa-Leena Hannikainen tähistasid seda tähtpäeva muusikalise külaskäiguga Otepääle 25. mail.
Kontsert toimus EELK Otepää Maarja kirikus.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Suvelavastus „Taevas, muld ja tulevik“: peaosatäitja tegi suurepärase rolli
"Tõde ei saa kätte tõega, õigust õigusega, ikka tuleb
mõni jänesehaak vahele teha, mõneks ajaks tõest ja
õigusest taganeda. Siis on jälleleitud tõde tõesem ja
õigus õigem. Tähtis pole tõe suurus ja õiguse kaal,
vaid põhimõte: kas üldse on võimalik tõtt leida
ja õigust kätte saada ja kas siis, kui need on kätte
saadud, kas need on need tagaaetud tõde ja õigus?
Kes teeb kindlaks ja vastutab, et need on tõelised,
mitte ära vahetatud? Isikule on antud vale tõde ja
vale õigus, mis ei klapi tema iseloomu ega majandusliku olukorraga. Niimoodi jääb see tõde ja õigus
paberile surnud otsuseks. Kui see nii on, tuleb ülemale
poole kaebus kirjutada, et kohalikud tõetegijad ei tee
korralikult oma tööd või laisklevad.“
Aleksander Mõtus, „Taevas, muld ja tulevik“
Olgu algatuseks kohe öeldud, et allakirjutanud ei
ole teatrikriitikud. Kaugel sellest. Vahel aga juhtub
nii, et lihtsalt ei saa vaiki olla, sest see miski puudutab sind sügavalt, paneb mõtlema, kaasa tundma
ja liigutab.
Suvetendus „Taevas, muld ja tulevik“ on
pühendatud Eesti lipu 135. aastapäevale. Lipp ja
lipusümboolika ja isamaalisus on alati kindla peale
minek, sest keda siis ei kõnetaks rahvuslus, lipp
ja kodumaa! Samas on oht muutuda läägeks ja
liiga paatoslikuks, kus õõnes sõnade taga ei kosta
mitte kui midagi. Seda aga 4. juuni õhtul, Eesti lipu
õnnistamise aastapäeval, Otepää Linnamäel ei
juhtunud.
Mida me teame Eesti lipu loost? Fakte ja mälestusi, mille taga on reaalsed inimesed ja sündmused.
Etendus toob lipuga seotud inimesed ja süžeeliinid
esile ning seda sini-must-valge valguses. Ajaloolised isikud saavad oma kujud ja muutuvad elavaks,
samasugusteks inimesteks, nagu meie siin, täna ja
praegu, 21. sajandil, nad ei ole enam pelgalt raamatust vastu vaatavad mustvalged kuivikud, vaid lihast
ja luust inimesed.
Põnevuse hoidmiseks ei hakka allakirjutanud siin
kõike välja tooma, kuna sini-must-valge suvetendus
on ainulaadne ja seda peab oma silmaga nägema.
Laval saab näha lipuga seotud isikuid: Karl

August Hermanni pere, Karl Aun, Aleksander
Mõtus jt.
Lavastuses on head huumorit, mida karestavad
küüditamise, surma ja ebaõigluse valusad hetked.
Hetked, mil pealtvaataja hakkab aduma, mida on
maksma läinud sini-must-valgete värvide hoidmine
ja säilitamine. Vaatamata sellele on eestlase karune
huumor alati hea märk helgest tulevikust, mis meid
nähtamatu valge lootusena pidevalt inglihäälselt
saadab. Puudu ei ole lavastuses armastusest, igatsusest ega erinevate kultuurilugude põimumisest,
mille tõsidust ilmestab eriliselt Hermannite pere
väike preili, kes küsib isalt: „Kas siis kui ma suureks
saan, olen ma ikka veel eestlane? Kaua me veel
peame eestlased olema?“
Lavastuses jookseb paralleelset mitu liini, mis
käsitleb Eesti Üliõpilaste Seltsi ja trikoloori sündi
ning teisalt nende sündide hoidmist tuleviku nimel.
Tegevus on voogavalt tempokas ja väga hästi jälgitav. Kordagi ei tulnud tahtmist kella vaadata, nii
kaasahaaravat lugu jutustatakse pealtvaatajaile.
Kui filigraanselt viimistletud, kuid eestlaslikult
muheda ja maalähedase huumori kõrval järsku
küüditajad oma UAZ 452D kastiautoga hoovi
sõidavad, et taluperemehele ümberasustamisest
teatada, siis poeb klomp kurku ka neil, kes pole
ise sellel ajal elanud. Kuid ometi, lootus jääb. Isegi
huumor jääb ja see saadab meid, eestlasi, alati ja
kõikjal.
Kas tegemist on dokumenteeritud õige tõe ja
õige õiguse ajaloolise lavastusega? Ei, kahtlemata mitte, kuid siin on faktiliselt täpseid fragmente meie ajaloost. Seega on seda kerge vaadata
ja kuulata ka meie noortel, sest nn „pirne“ mida
semudega hiljem jagada, on etenduses palju.
Suvelavastus „Taevas, muld ja tulevik“ on väga
hea meeskonnatöö tulemus. Erki Aule mahlakas
tekst on aluseks suurepäraseks näitleja rollideks,
mida iga liige usutruult vaatajateni toob. Tunda on
tugevat ja oskuslikku Peep Maasiku lavastajakätt.
Kõige vägevama rolli teeb aga peaosatäitja – Eesti
sini-must-valge rahvuslipp.
Üks lavastuse tegelasi, üliõpilane Aleksander

Mõtus küsib, et kes teeb kindlaks kas antud tõde
ja õigus on ikka tõeline, või äravahetatud. Täna
ja praegu me teame, et sini-must-valge on tõeline
tõde ja õigus, see mis sündis siis, kui eestlaseks
olemine polnud moes. Loodame siiralt, et kui me
suureks kasvame, oleme ikka eestlased edasi. Et
ka täna ja praegu on moes olla eestlane ja sinimust-valget au sees pidada, et meie sõnad rahvuslusest ja lipust ei oleks vaid seest õõnsad, tähenduseta sõnad.
Suvelavastus „Taevas, muld ja tulevik“. Sinimust-valged pildid ajaloost. Esietendus 4. juunil
Otepää Linnamäel. Etendused: 5., 7., 9. ja 10. juunil
kell 20.00 Otepää Linnamäel.
Autor: Erki Aule.
Lavastaja: Peep Maasik(Tüvka).
Kunstnik: Maarja Pabunen.
Helikunstnik: Ott Kartau.

Puka esimene valgusfoor
Sügisel pakkus tookordne
Puka lasteaia direktor Nele
Bend koolile välja võimaluse osaleda Maanteeameti
liikluskasvatuse programmis. Võtsime koolis sellest
ideest kohe kinni ja nii
saigi teoks koostööprojekt
lasteaiale liikluskasvatuse
õppevahendi „Liiklusvanker“ tegemiseks.
Projekti osapoolteks on
Maanteeamet, kes viis läbi
infopäeva ja sealt saadi ka
kõik temaatilised vahendid
(märgid, koonused, foor
jne), Puka Keskkool kui töö
teostaja ja Puka Lasteaed,
kes muretses kõik ülejäänud töövahendid (puitmaterjali, värvid jne).
Kooli poolelt võttis töö teha 8. klass,
kus kolmele peamisele meisterdajale
– Rasmus Prii, Jaako Possul ja Rene
Tomberg – sai see ühtlasi ka kolmanda
kooliastme kohustuslikuks loovtööks.
Eestvedajaks oli tehnoloogiaõpetaja
Harri Irv, kelle juhendamisel, osalusel ja valvsa pilgu all kogu töö kulges.
Poistel kulus kaaslaste abiga liiklusvankri tegemiseks kolm kuud, selle
käigus õpiti selgeks mitmeid töövõtteid ja vahendeid.
Kui loovtöö kaitstud, viidi õppevahend üheskoos lasteaeda kohale.

Põnevust oli palju, lasteaias pandi
linnak kohe püsti, oli palju sekeldamist ja otsustamist liiklusmärkidega,
et kuhu peaks tulema bussipeatus ja
kus peaks olema politseijaoskond, kes
peaks kellele teed andma ja mis kõige
tähtsam – kuhu paigutatakse valgusfoor.
Jah, Puka esimene valgusfoor asub
lasteaias, töötab automaatika abil
ja ausalt öeldes ei saa nüüd enam
õue peal ilma valgusfoori juhatuseta
rattaga sõitagi. Täna on liiklusteema
lastele juba palju selgem. Ilusa ilmaga
tuuakse linnaku vahendid kohe õuele,

peamine muidugi ikka valgusfoor, ja
liiklemine läheb lahti. Kõik punase
fooritulega teeületajad saavad kõvasti
noomida ja iga laps oskab nüüd juba
teistelegi asjakohaseid selgitusi jagada.
Suur tänu Nelele projekti algatamise eest, Maanteeametile selle väljapakkumise eest ja koolipoistele ehitamise
eest. Iga õpetus jõuab palju paremini
sihile, kui vahendid on atraktiivsed,
sest mängulusti juba jätkub.
Margot Keres
Puka Lasteaia direktori kt
Foto: Ewe-Ly Oja

Videokunstnik: Kärt Petser.
Koreograaf: Egely Pruuli(Tüvka).
Valguskujundaja: Aleksander Sproghis.
Laval: Veikko Täär, Merilin Kirbits (Improteater
Impeerium), Ott Kartau, Mari Anton (Tüvka), Jüri
Vlassov, Lauri Kink, Rauno Kaibiainen (Improteater Impeerium), Loore All.
Folktroonikaansambel Oopus (Mari Meentalo,
Johannes Ahun, Aleksander Sproghis). Otepää
lauljatest segakoor, koorijuht: Merle Soonberg,
Otepää kohalik rahvas.
Kaja Mõts
Rahvakultuuri Keskus
Monika Otrokova
Otepää Vallavalitsus
Foto: Adam Illingworth
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SPORDIkalender
14. juunil kell 20.00-21.00 Otepää Kultuurimaja pargis Seve
Ehituse heategevusjooks. Registreerimine toimub
Sportos.ee keskkonnas: https://www.sportos.eu/ee/et/seve-ehituse-heategevusjooks-231/ ja Ironmani võistlusalas
alates 13. juunist.
14.-16. juunil kell12.00 Annimatsi kämping Rahvusvaheline
mootorratturite kokkutulek Otepää Tour toimub sellel
aastal juba 29. aastat. Nädalavahetus täis mootori müra,
erinevaid mänge ja tegevusi ning head muusikat!
Korraldab: Otepää Motoklubi. Lisainfo: https://www.
facebook.com/events/245567179674125/
15.-16. juunil algusega kl 11.00 Valgjärvel Triali Eesti meistrivõistlused. Pealtvaatajatele tasuta. Korraldab Otepää
Motoklubi.
16. juunil kell 12.00-15.00 Otepää Golf Avatud väljakute päev.
Võimalus golfimänguga lähemalt tutvust teha ja seda
täiesti tasuta. Vajalik eelregistreerimine. https://www.golf.
ee/avatud-valjakud
22. juunil kell 15.00 Otepää valla meistrivõistlused minijalgpallis Tehvandi staadionil. Osalema on oodatud Otepää valla
jalgpallihuvilised alates 15 eluaastast ning kõik endised ja
praegused FC Otepää mängijad. Külalisvõistkonnad kutsete alusel! Võistkonna suurus kuni 10 mängijat, väljakul
6+1. Osavõtutasu 20 eurot/võistkond. Registreerumine
tel. 5624 2785 või emaili teel martin@fcotepaa.ee

O T E P Ä Ä

Ironman 70.3 Otepää poolpikk triatlon
Laupäeval, 15. juunil toimuvale IRONMAN 70.3
Otepää võistlusele registreerunus 1200 osalejat,
kelle hulgas on 110 kolmeliikmelist meeskonda.
Kokku on võistlejaid 38st riigist.

IRONMAN 70.3 Otepää ajakava
Laupäev, 15. juuni
8.00 – 19.00 Expo avatud
8.00 – 19.00 IRONMAN pood avatud
8.00 – 9.45 Vahetusala avatud varustuse kontrollimiseks
9.00 - 9.30 Soojendusujumine Mõisalahes
10.00 - 19.00 Registreerimine Pom'bel IRONKIDS ja Škoda Laagri 4:18:4 Otepää triatloni
võistlustele

10.00 – 10.20 IRONMAN 70.3 Otepää start
(individuaalvõistlejad)
10.30 IRONMAN 70.3 Otepää start (meeskonnad)
14.00 Eeldatav võitja finiš
19.00 Finiš suletakse
20.00 – 22.00 Autasustamine ja IRONMAN 70.3
World Championship 2019 pääsmete jagamine
(võistluskeskuse laval)
22.00 Kontsert (võistluskeskuse laval)
23.00 Pidu ametlikus ööklubis Comeback
IRONMAN 70.3. Otepää on neljandat korda
toimuv triatlonivõistlus, kus osalejatel tuleb
läbida 1,9 kilomeetrit ujudes, 90 kilomeetrit jalgrattal ja 21,2 kilomeetrit joostes. Meeskondlikult
osaledes läbitakse distants teatevõistlusena, kus
iga osaleja läbib ühe ala.

"Anna ära"
järgmised jagamised
Puka alevikus raamatukogu
kõrvaltoas toimuvad
kell 11.00 -13.00:
16.06.2019
28.07.2019
11.08.2019.
29.09.2019
Kõik on oodatud otsima endale
sobivaid nõusid, raamatuid, riideid,
jalanõusid jne Samas saab ära
anda endale mittevajalikku, aga
tervet ja puhast kaupa.
Info tel 56 48 53 27.

Motokokkutuleku Otepää Tour
raames kontsert Annimatsi kämpingus!
Reedel, 14. juunil esinevad:

CORTICAL WHITE
HURAX

Eesti spordi treeningkeskus

VIKAT

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

Laupäeval, 15. juunil esineb:

TOATEENIJAD
KÖÖGITÖÖLISED
HALDUSTÖÖTAJAD

THE SOUND
Õhtu pilet 10 eurot!
Täpsem info www.otepaamcc.ee
või telefonil 5055545.

13. juuni 2019

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

Võistluskeskus asub Pühajärve kaldal. Ujumine
toimub Pühajärves, rattarada viib Kanepisse ja
tagasi ning jooksurada kulgeb piki Pühajärve
kallast. Võistluse finiš on Pühajärve SPA Hotelli
pargis.
IRONMAN 70.3 Otepää raames toimuvad
13.-16. juunil Otepääl mitmed võistlused ja üritused.
14. juunil kell 20 toimub ka nelja kilomeetrine
Seve Ehituse heategevusjooks, mille käigus kogutakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi
abil raha, et toetada asenduskodude laste psühholoogilist nõustamist. Pühapäeval saab triatloni
proovida aga igaüks, sest toimub Škoda Laagri
4:18:4 rahvatriatlon.

13. juuni 2019

KUULUTUSED
Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja terrassilauda. Trans.tasuta!
Tel. 5258911
Koristan kodumasinaid - veneaegsed elektroonikad, magnetkäiviteid ja automaatlüliteid, vaskkaableid, arvuteid, auto-akusid ja
vanametalli. Tasuta, info 56165551
kuulutus ei aegu.
Teostame niitmise ning ruloonimise (hein/silo) teenust. Tel 5113543
heizung.oy@eesti.ee

Müüa kuivad pakitud pliidi- ja kaminapuud. Vedu tasuta. 505 6107

Üürile anda 2-toaline korter Pärna
tänavas. Info tel 58033019

Kodu jaanideks kauniks! Trimmerdamine, võsalõikus, heki pügamine jpm. Tunnustatud kvaliteet,
56738933.

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

Otepää kesklinna suurile anda
3-toaline mug. korter. 5216 878

TEL. 51 566 72
KliimaMV OÜ

Kaevan ja
puhastan tiike.
Erinevad kaeveja pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

Müüa küttepuud. 5216 878
Pakun tööd tehnikat tundvale
töömehele. Tel .52 90 165

Korstnapühkija, www.tahmatont.ee

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Tervise ja ilusalong
NEROLID!

Mapomets OÜ

KODUMASINATE
REMONDITÖÖKODA

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

Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966

Ootan Teid massaaži ja iluprotseduuridele Otepää Tervisekeskuse tagumises hoones,
aadress Tartu mnt. 2.
Broneerimine telefonil:
5176599. Ene Prants.

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Valgamaa, Otepää vald,
Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Avaldan kaastunnet Siirile
ja Sten-Jaanisele perega isa
ja vanaisa

ANTS ALL

08.03.1945 - 03.06.2019

HAUAKIVID,

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

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

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

PEETER SOKK
ANTS ALL

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

Siiras kaastunne Evile perega
kalli venna ja Olevile onu

PEETER SOKK´u
MEINHARD SAAN

01.10.1921 - 01.06.2019

surma puhul.

Avaldame kaastunnet Silvile ja
Sirlele peredega kalli
isa ja vanaisa

Avaldame kaastunnet
omastele ja sõpradele pikaaegse
Vana-Otepää külavanema

PEETER SOKK

PEETER SOKU

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Mälestavad endised isetegevuslased Otepää sovhoosi päevilt.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame endist abivalmis
naabrimeest

Südamlik kaastunne Maiele
kalli venna

ANTS ALL`a

ANTS ALLA

Kurbuses meenutame rõõmsameelset kaaslast ja toetajat.
Siiras kaastunne tütardele peredega ja kõigile lähedastele.

Langetame leinas pea

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Sirjele
kalli abikaasa

Avaldame kaastunnet Sirjele
ja lastele kalli

VOLDEMAR TILGA

VOLDEMAR TILGA

kaotuse puhul.

Kaie, Priit, Piia ja Avo

Südamlik kaastunne Pillele,
Valvele ja Martinile kalli isa,
abikaasa ja vanaisa

Südamlik kaastunne
Priit Mehisele kalli

MEINHARD SAANI
kaotsue puhul.

kaotuse puhul.
Eha

Endrik ja Tiiu

Vaike, Maia, MAdis

Vana-Otepää küla elanikud
Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.

Südamlik kaastunne Valvele,
Pillele ja Martinile kalli

ANTS ALLA

ANTS ALLA

MEINHARD SAANI

surma puhul.

kaotuse puhul.

kaotsue puhul.

kaotuse puhul.

Madis, Vaike ja Jaan

Perek. Lehtmaa ja R.Lood

Maaja, Evely, Milvi

Liivia perega ja Helgi.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Siiras kaastunne Pillele kalli isa

MEINHARD SAANI
kaotuse puhul.
Otepää laskesuusatamise
kohtunikud.

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel saab otsa aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Valvele,
Pillele ja Martinile abikaasa, isa
ja vanaisa

MEINHARD SAANI
surma puhul.
Lembit-Ülo, Melita, Ene ja Anti.

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

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

MEINHARD SAANI

Maga vaikselt, puhka rahus,
öö on saabunud Sinule.
Maha jätsid mure, vaeva,
mälestused kõigile.

Südamlik kaastunne Kadile ja
Sandrale kalli vanaisa

Südamlik kaastunne Lindale,
Evale, Aivarile ja Tarmole
peredega kalli venna ja onu

ANTS ALL

PEETER SOKKU

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased

Anni Kõiv laste peredega.

Perekond Ein

ANTS ALL

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

Sul seljataga pikk on tee,
aeg puhkama on minna...

Südamlik kaastunne Pillele
kalli isa

MEINHARD SAAN`i
kaotuse puhul.
Otepää Naisselts

Koos me käinud lapsepõlve radu,
õnne juurde otsind teed.
Nüüd Sa vaikselt igavikku astud.
Mälestused - meile jäävad need.

Madis, Maia, Vaike

Peeter Sokk
Siiras kaastunne Sirlele ja Silvile
peredega kalli isa, vanaisa ja äia
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Lea ja
perekond Selge.

Endised töökaaslased "Sangarist"

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Pillele,
Valvele ja Martinile kalli isa,
abikaasa ja vanaisa

ISA
lahkumise puhul.

Naisansambel RELAMI,
Evi, Tõnu ja Karl.

ANTS ALLA

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Elsale lastega
kalli

Südamlik kaastunne
Rando Undrusele kalli

Naabrid Alajaama 2 majast.

Kaastunne omastele.

Sügav kaastunne Elsale ja tema
perele kalli papa
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Müüa lõhutud küttepuid.
Tel. 52 90 165

Kaevetööd väikeekskavaatoriga
(2T), 56275133

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

AUTO KLIIMASEADME
KONTROLL JA TÄITMINE

Elektritööd, tel. 5205016

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused). Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed
töövahendid. Aivari tel. 56628835,
www.korstnaspets.ee

Üürin või ostan garaaži Otepääl.
5224460

K U U L U T U S E D

Avaldame kaastunnet tütardele
perega

PEETER SOKK

ISA
kaotuse puhul.
Andrus, Ardi, Ardo
ja Rain peredega.

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

Sügav kaastunne lastele
ja lastelastele kalli

kaotuse puhul.

PEETER SOKK

Perekonnad: Leetmaa, Juhkam,
Soots ja R.Lood.

Vana-Otepää küla elanikud

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

kaotuse puhul.

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

Peeter Sokk

Peeter Sokk

Südamlik kaastunne Evile,
Elmule ning Raulile kalli venna,
naisevenna ja onu
kaotuse puhul.

Mälestame kauaaegset jahikaaslast. Südamlik kaastunne tütardele Silvi ja Sirle peredega kalli isa,
vanaisa, äia kaotuse puhul.

Vana-Otepää JS jahimehed

Vana-Otepää JS jahikaaslased

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

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu...

Südamlik kaastunne Elsale ja
kõigile lastele peredega kalli

Sügav kaastunne Siiri perele ja
Riina perele kalli isa, vanaisa, äia

ANTS ALL

ANTS ALL

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

surma puhul.

Töökaaslased Otepää Konsumist

Anneli perega

Maire, Heino ja Rene perega

Siiras kaastunne Tiinale perega
armsa isa, vanaisa ja vanavanaisa

ANTS ALL
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M I T M E S U G U S T

13. juuni 2019

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUS
Otepää, Lipuväljak 28

avatud iga päev 9-22

18. juuni - 1. juuli

JAANIKUU PAKKUMISED
IGAL NÄDALAL
teisipäevast - esmaspäevani PARIMATE HINDADEGA

UUED NÄDALA TÄHED!
II korrusel 13. - 16. juuni

KÕIK JALATSID -20%
LAI VALIK SUVISEID RÕIVAID!
0 korrusel

LAI VALIK AIAMÖÖBLIT JA GAASIGRILLE!
MÜÜGIL ÜLDEHITUSMATERJALID!
		Ruberoid liivaga; liivata 11.99
		
		
		
		

Kipsplaat 1,2x2,5m
5.69/tk
Kipsplaat 1,2x2,6m
5.89/tk
Kivivill Superrock 50mm 17.55
Kivivill Superreck 100mm 18.55

		

Kivivill Superrock 150mm 17.99

VALIK PABER- JA VINÜÜLTAPEETE

hinnad alates 5.25

PLASTO MÕÕDAB KUU
AEGA AKNAID TASUTA!
Kampaania kestab
13.06.2019-13.07.2019

VAJAD AKNAID?
VÕTA ÜHENDUST!
REGISTREERIMINE TEL 742 7470

TARTU ESINDUS: RIIA 24A, 51010, TARTU
AVATUD: E-R: 09.00-18.00
TEL: +372 742 7470
E-POST: TARTU@PLASTO.EE

Kastolatsi küla jaanituli toimub 21. juunil kell 19.
Kaasa võiks võtta hea tuju ja piknikukorv.

22. juunil kell 9-16 Jaanilaat
21. juulil kell 9-16 Suvelaat
Otepääl Maxima taga haljasalal.
Korraldaja: Keskoja OÜ

Müügil kõik laadakaubad!

Tel. 56618707

