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Tänavuse Otepää talveöölaulupeo 
teemaks on ARMASTUS
Talvepealinna üks armastatumaid 
muusikasündmusi, Otepää VI tal-
veöölaulupidu toimub 25. jaanua-
ril kell 20.00 Otepää Kultuurimaja 
pargis. Pidu „ on sellel aastal pühen-
datud armastusele.

Otepää Kultuurimaja terrassil astuvad 
üles koorid üle Eesti. Esitamisele 
tuleb 17 kaunist eestikeelset laulu. 
Solistideks on Alen Veziko, Allan 
Kasuk, Margit Tali ja Jorma Riivald. 
Saateks mängib Margit Tali Bänd. 
Õhtut juhib Mare Taar.

„Sellel aastal on Talveöölaulupidu 
pühendatud armastusele ning seda 
kõige laiemas mõttes – armasta-
da võib ju ka ema ja isa, kodumaad, 
häid sõpru ja kalleid inimesi," selgi-
tas talveöölaulupeo üks pikaaegsetest 
korraldajatest, Otepää kultuurimaja 
perenaine-kultuurikorraldaja Merle 
Soonberg. „Inimene, kes oma koda-
kondseid ning naabreid armastab ja 
neist hoolib, ei tee kunagi kurja. Oota-
megi kõiki Otepääle oma armastust 
läbi laulusideme kinnitama!"

Arvesse võttes talveöölaulupeo 
teemat, on kõik osalejad ja pealt-
vaatajad oodatud peole tulema koos 
punaste südametega. Kaasa võib võtta 
ka endale kõige kallima inimese!

Talveöölaulupidu on kõigile tasuta. 
Peo korraldab Otepää Kultuurikesku-
sed, toetab Otepää vald ja Eesti Kul-

tuurkapital.
VI talveöölaulupeo kavas olevad 

laulud (laulude järjekord võib 
muutuda):
 
Juulikuu lumi  (J.Kreem, J.Kreem);
Lume värv (H.Kalle, I.Hirv);
Nüüd taas sajab lund (A.Veziko, 
A.Veziko);
Sinu valinud ma (J.Farrar, J. Farrar; 
R.Linna);
Sekundiga (S.Rästa, S.Rästa);
Tuulevaiksel ööl (J.Tätte, J.Tätte);
Mis värvi on armastus (A.Oit, 
H.Karmo);
Sa oled mul teine (R.Rannap, 
O.Arder);
Leekiv armastus (I.Põllu, I.Põllu);
Karikakar (M.Targo, J.Kõrgema, 
M.Länik);
Varjude mäng (M.Oldfield, M. Old-
field, L.Tungal);
Pilgud ja nooled (L.Holm, T.Söder-
berg, V.Ojavere);
Ding a dong (D.Bakker, W.Luikinga, 
E.Ouwens, H.Karmo);
Suur Loterii (R.Michelson, U.Jaar-
man);
Julge laul (T. Macaulay, J.Macleod, 
H.Karmo);
Tüdruk pika kleidiga (A.Kasuk, 
A.Kasuk);
Segased lood (S.Rästa, S.Rästa).

MONIKA OTROKOVA

IlMUb 2 kORdA kUUS!

Eelmise aasta detsembris kolis Puka 
perearstikeskus uutesse ruumides-
se. Kuu aja jooksul on arstid ja õed 
kohanenud uute ruumidega ning 
ennast teenuse osutamiseks igati sisse 
seadnud.   Äsja renoveeritud ruumid 
asuvad endises vallavalitsuse hoones 
Kooli tn 6.  

Perearstikeskuse üleviimise etteval-
mistustöödega alustati 2018. a, esita-
tud projektitaotlusele saadi positiivne 
rahastusotsus ning ehitamisega alus-
tati eelmise aasta kevadel kui ehitus-
hanke võitja oli selgunud. Ruumid val-
misid 2019. aasta lõpuks. Suurim tänu 
kõigile, kes nõu ja jõuga on panusta-
nud perearstikeskuse valmimisse, ehi-
tajad 3Seltsimeest OÜ ja Püroterm 
OÜ, ehitusjärelevalve teostaja Tarindi 
Järelevalve OÜ!

Otepää Tervisekeskuse nõukogu 
esimees Mare Raid tõi välja asjaolu, 
et perearstikeskuse uute ruumide 
valmimine on hea näide avaliku raha 

kasutamise kohta, projekti maksumu-
seks kujunes ca 72 000 eurot, millest 
kolmandik rahastust tuli läbi Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide, 
kolmandik Otepää valla eelarvest ning 
kolmandik Otepää Tervisekeskuse 
omavahenditest.

Mare Raidi sõnul on oluline, et uute 
perearstikeskuse ruumidega tõusis 
teenuse kättesaadavus, ent oluline on 
ka teenuse kvaliteet. „Uute ruumide 
valmimisega on suurem vastutus ka 
tervishoiuteenuste osutamisel, et tõsta 
elanike üldist rahulolu,“ lisas Raid.

Perearstide kolimisega seoses on 
muutunud perearstide vastuvõtu ajad, 
vastuvõtule registreerimine on jäänud 
samaks. Lisainfo http://www.otepter-
vis.ee/perearstid

Perearstikeskuse pidulik avamine 
toimub 23. veenruaril kell 14.00, olete 
oodatud!

Tere tulemast uude perearstikesku-
sesse ja olgem terved! 

Projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse 
kaasajatamine II tegevuskoha Puka perearsti-
keskuse väljaehitamine“ toetas Euroopa Liit 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Otepää Tervisekeskus SA

Puka perearstikeskus avab pidulikult uksed 

Konkursi eesmärk on innustada inimesi 
rohkem ennast väljendama ning neid üm-
britseva elu-olu kohta arvamust avaldama. 
Lisaks jäädvustame sellega ka Otepää valla 
ajalugu. 

Konkursi korraldamiseks on andnud 
inspiratsiooni Oskar Kruus oma sama-
nimelise luuleteosega ning iga-aastane 
Otepää valla jõuluvanade kokkutulek, kus 
lauldakse vanal heal viisil eelmise aasta 
põletavatel teemadel. 

Riimkroonika sisuks peakski olema ümb- 
ritseva elu-olu kajastus, kirjutaja jaoks olu-
lised teemad, nende positiivsed ja nega-
tiivsed küljed. Iga autor võib esitada ühe 
või mitu luuletuse. Konkursil puudub va-
nusepiirang. Laekunud tööde hulgast va-
lib žürii kolm paremat ning lisaks antakse 
eriauhinnad. 

Luuletused tuleb saata e-postile kul-
tuurikeskused@otepaa.ee, tuua Otepää, 
Sangaste, Nõuni või Puka Kultuurimajja 
või pista hoopis valitud maja postkasti. 
Ära unusta oma töö juurde lisada enda 
nime, vanust ning kontaktandmeid! Luu-
letusi saab konkursile edastada kuni 1. 
märtsini 2020. 

Otepää Kultuurimajas toimub 6. märtsil 
Vaikse Muusika õhtu, mis on ka ühtlasi 
konkursi lõpusündmus, kus muusikaõhtu 
kõrvale loeme ette parimad tööd, kuuluta-
me välja võitjad ning jagame eriauhindu. 

Otepää Kultuurikeskused loomejuht 
MeRIlIN KIRbITS

Otepää Kultuurikeskused 
kuulutab välja Otepää 
valla riimkroonika kirju-
tamise konkursi 2020! 

Perearstide ja õe vastuvõtu ajad 
Puka perearstikeskuses

Anželika Kovešnikova Anu Uint

K 9:00-13:00        E, T, R 08:30-12:30
N 15:00-18:00        K 08:00-12:00
         N 10:00-14:00

Ave Pedaja 

T 08:30-12:30
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 6. veebruaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Kuritööst, karistusest ja sellest, mis siis 
ikka tegelikult juhtus

Kogukonda ja avalikkust tabas 14. jaanuaril šokee-
riv uudis, et vallavanem ja abivallavanem on kaht-
lustatavatena politsei poolt kinni peetud. Enamus 
inimesi sai aru nii, et meid tabati mingilt suurelt 
kuriteolt ja oleme ositi juba selles ka süüdi mõis-
tetud. Et on sooritatud kuritöö ja saanud alguse ka 
vältimatu karistus. Kuidas siis asjad tegelikult on 
ja mismoodi neist selles pori armastavas meedia-
pudrus aru saada?

Prokuratuur on eeldatavalt algatanud uurimise 
suuresti meie ,,heatahtlike” kolleegpoliitikute kae-
bustele tuginedes. Nendest lähtudes toodeti 2018. 
aastal ka mitu saadet Kanal 2-e telesaates ,,Radar”. 
Ehk siis sellest johtuvalt ja sellele suuremas osas 
rajanevalt on meile esitatud kahtlustused. 

Nende paikapidavust ja tõendusi hakkas nüüd 
siis politsei otsima. Minu jaoks on natuke kumma-
line, et alles nüüd, sest kahtlustatavad sündmused 
on enamuses aset leidnud juba 4-5 aastat tagasi ja 
kõmulistest telesaadetestki aega kõvasti möödas. 
Võib-olla mõne kaebaja peas piniseb pisut ka mõt-
tekäik, et uurimine võtab aega ning selguse saa-
miseni inimestes (ja valijates) kahtlused püsivad. 
Siis on käes aga valimiste aeg ja õige hetk ise üleni 
valges rüüs ja valgel hobusel valimiste võiduni 
kapata. Kui pärast selgub, et kahtlustustel ja süü-
distustel polnud mingit alust ja asjaosalised on 
süüta, siis see ei oma enam tema jaoks tähtust. Ma 
ise loodan naiivselt, et see äkki ikkagi pole nii.

Mis siis juhtus?

Sündmustest endist. Meid peeti politsei poolt kinni 
14. jaanuaril. Kodud ja töökohad otsiti läbi, esitati 
kahtlustused ja viidi ülekuulamisele. Suurele osale 
mulle esitatud küsimustele olid minu meelest 
olemas vastused avalikult kättesaadavates või liht-
salt välja küsitavates dokumentides. Tõenäoliselt 
on lugupeetud prokuröril olemas põhjused, miks 
seda infohanget selliste jõududega jõulisel moel 
läbi viidi. 

Mis saab edasi? Praegu on meile esitatud vaid 
kahtlustus. Kas süüdistus esitatakse või langevad 
kahtlused uurimise tulemusel üldse ära, näitab 
aeg. Selgus peaks loodetavasti saabuma veel sel 
aastapoolel. Kui aga leitakse, et meid on milleski 
süüdistada, siis läheb asi kohtusse ja kohus annab 
lõpliku hinnangu. Seni, kuni puudub kehtiv koh-
tuotsus, on inimene süütu. Nii oleme ise oma ühis-
konnas kokku leppinud ja eeldatavasti ei soovi 
keegi meist, et kedagi saaks ilma kohtuta, lihtsalt 
kahtluse alusel süüdi tunnistada. Ei piisa õnneks ju 
lihtsalt naabri väitest, et teine naaber on ta murut-
raktori ära varastanud, et tülikas naaber kongi toi-
metada. Sellised asjad jäävad küüditamiste aega.

Mis saab edasi?

See, kas vallavanem jätkab vallavanemana ka 
edasi, on kohalik poliitiline otsus. See on meil endi 
keskel ja oma partneritega vaja läbi rääkida. Pro-
kuratuur töötamise keeldu meile seadnud ei ole 
ning pall on vallavolikogu käes.

Ise olen veendunud, et mulle praegu esitatud 

kahtlustustel ei ole alust ja vajadusel suudan seda 
kohtus tõendada. Ma annan endale aru, et paljud 
inimesed kujundavad oma arvamust meediakuvan-
di järgi ning neil on praegu tekkinud vastandlikus 
infotulvas segadus. Osadel inimestel on oma kindel 
väljakujunenud arvamus. Ma austan ja mõistan ka 
seda.

Oma isikliku lõpliku otsuse, kuidas edasi, lange-
tan pärast seda, kui valimisliidu ja partnerite seisu-
kohad teada.

Olen juba kogenud oma poliitilise karjääri 
jooksul, milliste alatute võtetega võidakse poliiti-
kut üllatada. Seda eriti mõnedes traditsiooniliseks 
kujunenud poliitiliste mudamaadluste piirkonda-
des Eestis.

Samas olen seejuures veendunud, et taolistest 
olukordadest saadakse kogukonnas üle sirget selg- 
roogu ja meelekindlust hoides. Seda nii minu enda 
ja meie toetajate poolt, kui ka meie praegust tege-
vust põhimõtteliselt heakskiitva kogukonna osa 
poolt. Poliitilistele vastastele ja kadedatele elukii-
bitsejatele on taolised segased hetked nagunii üks 
poliitiline helgehetk ja magus hingeline erootika. 
See on aga paraku nende õigus tunda sest rahul-
dust ja loota konkurentide murdumisele. Et siis ise 
pärast püünele pääseda. Selline ongi elu!

Stabiilsus on oluline

Esmatähtis on minu meelest Otepääl hoida juba 
saavutatud valimisstabiilsust. Stabiilsus on lubanud 
Otepää vallas saavutada kahe aastaga seda, millest 
varasematel võimu võnkumise aastatel vaid unista-
da võis. Meil on korras lasteaiad, uued spordiplat-
sid, toimiv tervisekeskus, ilus uus linnasüda, aktiiv- 
sed külakogukonnad ja suured plaanid edaspidi-
seks. Vaja on veel lähiajal valmis teha üürimaja, 
Puka kool, Sangaste vabatahtlike depoo, Nõuni 
rannaala ja kergliiklustee, Otepää uus hooldekodu 
ja erivajadustega inimeste maja jne. Läbi on vaja 
viia hariduse andmise tõhustamise reform, tänava-
te valgustamise kavad ja uued kergliiklusteed… ja 
nii edasi, ja nii edasi. Seda saab vaid siis, kui võim 
püsib ja toimib. Praegune koalitsioon toimib, leian, 
et see peaks jätkuma.

Hea asi selle halva asja juures on aga see, et kui 
lõpuks lõplik otsus uurijate ja kohtu poolt tehtud, 
pole enam kellelgi võimalik selle teemaga edasi 
spekuleerida. Siis on selge, mis on tõde ja kus vale.

Hea kogukond! Soovingi praeguses olukorras 
eelkõige meelekindlust ja oskust uskuda ka taolis-
tes oludes meisse. Süüdi saab meie riigis mõista 
vaid kohtus, mitte põnevuspõhisest meediatulvast 
lähtudes. Kohtunikud istuvad talaarides kohtusaa-
lis, mitte anonüümselt sotsiaalmeedias ja poeraa-
dios.

Kes seda mõistab, see saab ka aru. Lõpliku tõe 
selgumiseni saab edasi minna ainult Teie usaldus-
kapitali toel, hea kogukond!

Edu ja arukust!

Vallavanem KAIdO TAMbeRg

Otepää Vallavalitsuse istungil

06.01.2020
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Puka alevikus Kooli tn 6 

kinnistul ehitise ümberehitamiseks.
n	 Korraldati kordusenampakkumine Otepää vallasiseses 

linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa 

nr 1046840, üldpind 63,30 m2) võõrandamiseks alghinnaga 25 

000 eurot. Moodustada enampakkumise läbiviimiseks komis-

jon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak 

Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.
n	 Korraldati kirjalik enampakkumine Osaühingu 

OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO (registrikood 10270166) 

osa (nimiväärtus 40 000 krooni, s.o 2556 eurot) võõrandami-

seks alghinnaga 40 000 eurot. Moodustati enampakkumise 

läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni 

esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 114 

eurot.
n	 Kehtestati alates 1. jaanuarist 2020. a kuni 31. detsemb-

rini 2020. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpe-

tajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 

1183,50 eurot ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud 

tasemega lasteaiaõpetajatel 1315 eurot kuus.
n	 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää 

vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detail-

planeering (AB Artes Terrae OÜ töö nr 1908DP3). Määrati 

detailplaneeringu avalik väljapaneku ajaks 24. jaanuar - 6. 

veebruar 2020. a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsuses kabinet 

212 (Lipuväljak 13, Otepää) ja valla veebileht www.otepaa.ee. 

Määrati detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks 17. veebruar 

2020. a kell 15.00 ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsuse 

nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul neljale 

isikule kogusummas 600 eurot.
n	 Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas Püha-

järve tee 42a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud 

kordusenampakkumine. Otsustati korraldada kordusenam-

pakkumine Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a 

asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326340, katastritunnus 

55601:007:0009, pindala 785 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik 

üldkasutatav maa) võõrandamiseks alghinnaga 13 000 eurot. 

Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koossei-

sus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg; 

3.3 Eveli Misnik.
n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuva 

korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise 

võitjaks 30 100 euro suuruse pakkumise teinud Ainar Kukk.
n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva 

kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 

9393,93 euro suuruse pakkumise teinud Osaühing Betoonde-

tail.

13.01.2020
n	 Määrati Vaalu külas asuva Saarendi katastriüksuse 

(katastritunnus 72401:002:1640) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht-

otstarbed.
n	 Anti Lauri Peilile projekteerimistingimused Päidla külas 

Kintsli kõrts kinnistul elamu laiendamise ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Margus Värvale projekteerimistingimused Räbi 

külas Käo kinnistul masinakuuri püstitamiseks ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Martin Salumaale projekteerimistingimused 

Kääriku külas Tamme kinnistul suvila püstitamiseks ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Korraldati riigihange “Otepää valla üldplaneeringu 

koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbivii-

mine” järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankeme-

netlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kalev Kepp; 1.3 han-

AMETLIK INFO

kekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), 

Kalev Kepp, Neeme Kaurov ja Janno Sepp.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 15 

isikut.
n	 Anti OÜ-le Urmi (registrikood 12389931, asukoht 

Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) 

taksoveoluba.
n	 Anti Nõuni külas asuva Nõuni algkool kinnistu 

haritava maa 0,94 ha suurune osa otsustuskorras rendile 

HEIZUNG OÜ-le (registrikood 11174252, aadress Päidla 

mõisa Päidla küla Otepää vald).
n	 Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallas asuv 

elamu ja abihoone.
n	 Sõlmiti kahe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 150 eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Esme Tamm    19. detsembril
Mia Tamm    19. detsembril
Martha Klais      1. jaanuaril

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

Toimetaja: Arvo Saal,
tel 5531235. 
Teostus: Otepää vallavalitsus 
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.

Otepää Vallavalitsus korraldab Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplanee-
ringu avaliku arutelu 17. veebruaril 2020. a kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, 
Otepää, II korrus).

Detailplaneeringuga kaalutakse võimalust määrata ehitusõigus piirkonda sobituva tankla teenindushoone(te) ning tank-
lale vajalike rajatiste püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuar - 06. veebruar 2020. a Otepää 
Vallavalitsuses kabinett 212 ning valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada 
detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 
67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 06. veebruar 2020. a.

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

Lauluvõistlus “Otepää valla 
laululaps 2020” 

toimub 14. märtsil kell 13.00 Sangaste Kultuu-
rimajas. 

Registreerimiseks vajamineva ankeedi leiab 
Otepää valla kodulehelt. Palume täidetud ankee-
did saata hiljemalt 1. märtsiks meiliaadressile kul-
tuurikeskused@otepaa.ee.

Lauluvõistlustel osalevad vanuserühmad: 1. 
vanuserühm 3 – 7 aastased; 2. vanuserühm 8 – 
10 aastased, 3. vanuserühm 11 – 13 aastased, 4. 
vanuserühm 14-16 aastased ning 5. vanuserühm 
17-19 aastased. 

Kõigi vanuserühmade puhul arvestatakse võist-
leja vanust seisuga 31. detsember 2020.a. 

Laulja saab osaleda piirkondlikul lauluvõistlusel 
kas elukoha, kooli, muusikakooli või huvikooli 
asukoha põhiselt. Laulja tohib osaleda vaid ühel 
piirkondlikul eelvõistlusel. 

Iga lauluõpetaja saab Puka ja Sangaste piirkon-
nas igasse vanuserühma esitada 2 lauljat. Iga lau-
luõpetaja Otepäält igasse vanuserühma 3 lauljat.  
Kõik lauljad esitavad 1 laulu. 

Nõuded laulule: 
*sõnad on eesti keeles või laulja emakeeles; *esi-
tuse kestus ei tohi ületada 3 minutit; *saatemuu-
sika eest hoolitsevad juhendaja ja solist ise. 

Kasutada on CD mängija, usb ja klaver. Iga va-
nuserühma 3 paremat lauljat esindavad Otepää 
valda lauluvõistlusel „VALGAMAA LAULULAPS 
2020”, mis toimub 18. aprillil 2020 Otepää Kul-
tuurimajas. 

Saaliproovid toimuvad eelneval kokkuleppel 
korraldajatega. 

Otepää vallavanem Kaido 
Tamberg naases tagasi tööle

14. jaanuaril pidas keskkriminaalpolitsei korrupt-
sioonikuritegude büroo kinni Otepää vallavanema 
Kaido Tambergi ja abivallavanema Kajar Lepiku.

Politsei esitas kahtlustatavatele esialgsed kaht-
lustused omastamist käsitleva paragrahvi järgi. 
Ühele kahtlustatavale esitati kahtlustus usalduse 
kuritarvitamist käsitleva paragrahvi järgi.

Prokuratuur on teatanud, et kriminaalmenetluse 
käigus kontrollib politsei muuhulgas ühe kinnistu 
ja Sangaste lossi omandisuhetega seotud tehin-
guid ning kokkuleppeid.

Hetkel on nii vallavanem kui ka abivallavanem 
naasnud tagasi tööpostile, töötegemist ja liiku-
misvabadust pole keelatud.

„Las prokuratuur teeb oma tööd, meie teeme 
oma tööd,“ ütles Otepää vallavanem Kaido Tam-
berg. „Hea on see, et lõplik tõde selgub menetluse 
käigus. Mina endal süüd ei näe ja ootan huviga 
uurimise tulemusi.“

MONIKA OTROKOVA
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Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul enampakkumisel Osaühingu 
OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO (registri-
kood 10270166) osa (nimiväärtus 40 000 
krooni, s.o 2556 eurot) võõrandamiseks 
alghinnaga 40 000 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 tasu-
da Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele 
nr EE351010202008200001 SEB Pangas 
hiljemalt 4. veebruaril 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hilje-
malt 4. veebruariks 2020. a kella 10.00-
ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse 
kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõ-
naga „Osaühing OTEPÄÄ MAAMÕÕ-
DUBÜROO“. Kirjaliku pakkumise võib 
saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi 
andmeid: pakkuja nime ja elukohta või 
asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; 
nõusolekut enampakkumises osalemiseks 
enampakkumiseks esitatud tingimustel; 
dokumente enampakkumise osavõtu-
maksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõ-
nadega väljendatud pakkumise summat; 
pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi 
tõendavat dokumenti (vajadusel); pakku-
mise esitaja kontaktandmeid: telefon ja 
e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 4. veebrua-
ril 2020. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse 
nõukoja ruumis.

Müüdava vara ja enampakkumise tingi-
muste kohta saab täiendavat teavet valla-
valitsusest tööajal: kontaktisik Kajar Lepik 
(tel 5662 7688).

Veebi l ink korraldusele https:/ /
atp.amphora.ee/otepaa/index.as-
px?itm=248836

Juba kolmel korral – novembris, det-
sembris ja jaanuaris on hubases ning 
lugupeetud seltskonnas toimunud 
Nõuni Haridusakadeemia loengud. 

Elmo Saul, Nõuni külavanem: 
"Tunnen rõõmu, et hariduse teema on 
nii palju Nõuni, Makita, Päidla, Nüpli, 
Pühajärve, Otepää ja ka kaugemalt 
tulnud rahvast kokku toonud. Täna-
seks on külastanud loengud kokku 
pea 50 kodanikku. Igal loengul on 
30-35 inimest. See on oodatust 3 korda 
suurem number, mis näitab, et haridu-
sest rääkimine on külades teretulnud. 
Ühine teema seob meid paremaks 
kogukonnaks. Rõõmul ja põnevust täis 
silmad on tarkadele arutlustele veel 
boonuseks." 

Esimese semestri avaloengul inspi-
reeris Mart Noorma mõtlema, kuidas 
ja kuhu areneb meie ühiskond roboti-
te kaasamisega. Hajutatud said mõned 
eelarvamused. Püüti arendada ideid 
ja leida võimalusi meie piirkonnaga 
seoses. Mitmeid takistusi on veel ees 
enne kui robotid ilmuvad tänavate-
le. Näiteks seadusandlusest tulevad 
punktid. Kas ja kui, siis mis tingimustel 

lubatakse maanteedele robot-lumeko-
ristuse masinad?

Teise loengu pidas füüsikateadlane 
ja Tartu Ülikooli Tartu Observatoo-
riumi (Tõraveres) juht Anu Reinart. 
Teemaks "Kosmose riik Eesti. Kosmo-
seküla Nõuni?" Selline pealkirja all ajas 
Anu infoküllus fantaasiad kosmose 
piirile lendu. Ka Nõunist on teoreeti-
liselt võimalik sirguda kosmonaudiks. 
Kõik teed on selleks tegelikult meil 
valla, kui on soovijaid. Palju jäi veel 
rääkimata. Kõik, mis jäi saladuskatte 
alla, sunnib ise edasi avastama. Järgmi-
ne hooaeg tuleb selle teemaga kindlasti 
jätkata, "mustad augud" tuleb ju täita.

Tunnustatud kooridirgendi Vilve 
Maide ettekanne "Julgeoleku, koo-
rikultuuri ja Nõuni seosed" sai sooja 
vastuvõtu. Oliver Loode kommen-
taar: "Ma ütleksin, et teemapüstitus 
oli uudne ja värske, kuidas Eesti koo-
rikultuur tugevdab meie kõigi julgeole-
kut. Loeng ei olnud niivõrd teaduslik, 
pigem kogemuspõhine ja loominguli-
ne. Ilmselgelt läks see Nõuni publikule 
korda, sest kõlasid haridusakadeemia 
publikust kiidusõnad. Vilve Maide 

Fiat Lux – Saagu Valgus
Nõuni Haridusakadeemia juhtlause 

põhiteesiga, et koorilaul tõstab rahva ja 
riigi kaitstust, jääb üle ainult nõustuda 
ja tegelikult võiks seda mõtet edasigi 
arendada ja mõnes kultuuriväljaandes 
ka avaldada."

Juba 5. veebruaril kell 18.00 jätkame 
II semestriga. Nõuni Kultuurimajas 
kutsub meid "rändama" Valdur Mikita 
temale omastel teemadel ja 4. märtsil 
inspireerib mõtlema majanduselust 
Raul Eamets. Jälgi reklaame ja ole 
kohal! 

Koostöös Tartu Ülikooli elukest-
va õppe keskusega toimub kokku 7 
loengut. Neile, kes on osalenud vähe-
malt kuuel (6) loengul, väljastatakse 
Tartu Ülikooli täiendusõppe tõend. Iga 
loeng koosneb kahest osast, ettekanne 
ja arutelu.

Meil on mõtteis viia Nõuni Hari-
dusakadeemia järgmisel hooajal ka 
Otepää valla teistesse küladesse. Mida 
rohkem vaimuvalgust, seda vähem on 
ruumi valdele, manipulatsioonidele ja 
intriigidele.

Heade muutuste teel olev Nõuni on 
avatud kõigile Otepää valla inimestele. 
Tere tulemast!

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul kordusenampakkumisel Otepää 
vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a 
asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 
2326340, katastritunnus 55601:007:0009, 
pindala 785 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa 
alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 13 
000 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 suuru-
seks on 100 eurot. Enampakkumise ta-
gatisraha suurus on 10% alghinnast. 
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda 
Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
EE351010202008200001 SEB Pangas hil-
jemalt 4. veebruaril 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hilje-
malt 4. veebruariks 2020. a kella 10.00-ks 
Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kant-
seleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga 
„Pühajärve tee 42a“. Kirjaliku pakkumise 
võib saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi 
andmeid: pakkuja nime ja elukohta või 
asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; 
nõusolekut enampakkumises osalemiseks 
enampakkumiseks esitatud tingimustel; 
dokumente enampakkumise osavõtu-
maksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõ-
nadega väljendatud pakkumise summat; 
pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi 
tõendavat dokumenti (vajadusel); pakku-
mise esitaja kontaktandmeid: telefon ja 
e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 4. veebrua-
ril 2020. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse 
nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallava-
litsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg 
(tel 502 2316).

Veebi l ink korraldusele https:/ /
atp.amphora.ee/otepaa/index.as-
px?itm=248834

Vallajuhid õnnitlesid Maie Niitu

12. jaanuaril möödus 30 aastat sellest, 
mil Maie Niit sai kutse tulla Otepääle 
lihatööstust rajama. Maie Niit oli sellel 
ajal 51-aastane.

Toonaste vallajuhtide suunamisel rajati 
lihatööstus Vana-Otepää suurfarmi 
hoonetesse. Töö läks lahti 1992. aasta 
aprillis.

Maie Niit andis 2017. aasta sügisel 
firma juhtimise üle küll miniale Maire 
Niidule, kuid ettevõttes töötamisest 
pole ta loobunud.

Fotol: (ees) Maie Niit, 
(taga vasakult): Maire Niit, val-
lavolikogu eelarve- ja majandus-
komisjoni esimees Rein Pulle-
rits, vallavalitsuse liige Valdur 
Sepp ja volikogukogu esimees 
Jaanus Barkala.

Tekst ja foto MONIKA OTROKOVA

OÜ Urmi

Tellimine: Urmas Reha, tel. 5628 0399
e-post: ureha2@gmail.com.

Kilomeetri hind on 0,40 eurot.

SA Otepää Tervisekeskus

Tellimine: tel 50 59 216 või e-posti 
teel: juhataja@oteptervis.ee.

Väikebussi (kuni 8 kohta) transpor-
diteenuse hinnakiri:

sotsiaaltransporditeenus Otepää 
vallasisese linna piires – 5,00 eurot/
sõit;

sotsiaaltransporditeenus väljaspool 
Otepää vallasisest linna – 0,40 eurot/
km.

Ooteaeg: rakendub teisest ootetun-
nist – 5,00 EUR/tund.

Sotsiaaltranspordi 
teenust pakuvad Otepää 
vallas:

Otepää Vallavalitsuse poolt on Kalevi 
kommipakk jõuludeks kõigile lastele 
vanuses 0-12, kelle rahvastikuregistri 
järgne elukoht on Otepää vald.

Kommipakid jagatakse lasteaia ja kooli 
jõulupidudel. Kodused lapsed saavad 
kommipaki kätte Otepää Vallavalitsu-
sest ning Sangaste ja Puka teenuskes-
kustest, kuni 31. jaanuarini 2020.

Täiendav info: vanemlastekaitses-
petsialist Kristin Leht 512 5745, Laste-
kaitsespetsialist Ene Tuisk 5341 9003.

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate 
eakate jõulumesi ootab eakaid vasta-
valt elukohale kas Otepää Vallavalitsu-
ses, Sangaste Teenuskeskuses ja Puka 
Teenuskeskuses kuni 31. jaanuarini 
2020.

Täiendav info: 5199 4123, 766 4827 
(sotsiaaltöö- spetsialist Kersti Tamm). 
Nõuni piirkonna eakad saavad mee-
purgid kätte Nõuni Kultuurimajast (li-
sainfo: Marika Viks 5346 5648.

Kes ei saa meepurgile järele tulla, palu-
me ühendust võtta Otepää Vallavalitsu-
se sotsiaalteenistusega.

Laste jõulupakid ja 
eakate mesi



23. jaanuar  20204
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg

25. jaanuaril kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis VI Talveöölaulupidu 
„Õhus on armastust“. Maagilisel talveööl lauldakse muinasjutu-
lises pargis eesti keelseid laule koos solistide Alen Veziko, Allan 
Kasuk, Margit Tali ja Jorma Riivaldiga. saateks Margit Tali Bänd. 
Sündmus on TASUTA.

31. jaanuaril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas „Kuldse Poisi heatege-
vuslik kontsert“. Laval Karijärve keelpilliorkester ja üllatused. 
Kontserdi tulu läheb Kingitud Elu fondi. Piletitulu on annetuse 
põhine. Avatud ka kohvik.

  5. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Vana Baskini Teatri 
etendus "Kas hakkame seksima?" Näidend kahes vaatuses. 
Mängivad: Anne Veesaar, Madis Milling, Pille Pürg, Raivo Mets, 
Hanna Allsaar. Vanusepiirang alates 16 eluaastast. Piletiinfo: 
Täiskasvanud 17 eurot, õpilane/tudeng/pensionär 15 eurot. Piletid 
müügil Piletilevis, Otepää Turismiinfos ja Otepää Kultuurimajas. 
Lisainfo 56626481 Merle

  8. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Meelelahutuslik BINGO. 
Kell 19.00 avatakse uksed, kell 20.00 hakkab Bingo. Sissepääs 6 
eurot sisaldab 3 esimese mängu piletit ning suupisteid. Pileteid 
teistele mängudele saab osta koha pealt. Broneeri laud 56626481 
Merle või kultuurikeskused@otepaa.ee.

11. veebruaril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Kuressaare Linnateatri 
lasteetendus „NAKSITRALLID“. Etendus on ühes vaatuses, ca 
45 minutit, sihtrühm alates 5. eluaastast. Pilet 9 eurot / sülepilet 4 
eurot / suurperede kaardiga -25%, piletid müügil Piletimaailmas, 
Otepää Turismiinfos ja Otepää Kultuurimajas. Lisainfo ning piletite 
broneerimine  +372 5662 6481 Merle või merle.soonberg@
otepaa.ee.

14. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimaja galeriis Vaikse muusika 
õhtu koos Lee Johanna ja Joosep Sauliga. Joome tassikese teed 
ja kohvi, ajame juttu ning naudime suurepärast muusikat. Avatud on 
ka kohvik. Sündmus on TASUTA

15. veebruaril Otepääl XI Euroopa SAUNAMARATON.
20. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Kalle Sepp ja Mikk 

Tammepõld kontserttuuriga Risti-Rästi. Kalle Sepp ja Mikk 
Tammepõld suunduvad veebruaris koos tuurile. Ühiselt antakse 11 
kaunist kontserti erinevais Eesti paigus ja esitatakse nii omaloomin-
gut kui ka teiste artistide tuntud palasid. Pileti hind eelmüügist on 
12 eurot, kontserdipäeval ning kohapeal 15. eurot. Piletid müügil 
Piletimaailmas, Piletilevis ning kohapeal.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo +372 53008226 Marina Pulver

24. jaanuaril kell 20.00 Uue aasta pidu ansambliga “Super Stereo”. Toomas 
Krall ja Renel Sikk esitavad tantsuhitte läbi aegade kuni tänapäevani 
välja, kaasaegses esituses. Kütkestavalt rütmikas tantsumuusika, mis 
särab teie silmades sama tuliselt, kui rütm teie jalgades. Meeleolukad 
vahepalad kõhutantsijatelt Iris Balady. Pilet 5 eurot. Avatud kohvik  
Kairi Tordid. Laudade broneerimine +37253008226 Marina.

  7. veebruaril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas näitetrupp Poolvillased 
Viljandimaalt H.Wuolijoki näidendiga " Niskamäe naised". Lavastaja 
Leila Säälik. Etendus on kahevaatuseline, kestab 1h 20 min. Pilet 5 
eurot. Avatud kohvik Kairi Tordid.

13. veebruaril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas sõbrapäeva kontsert 
lauluansambliga MALK ehk me armastame laulda koos. Malk on 
acapella lauluansambel, mis on kokku tulnud aastal 2016 sooviga 
lihtsalt laulda koos. Sellest soovist on ka inspireeritud nende nimi 
- Me Armastame Laulda Koos ehk MALK. Repertuaari mahub neil 
kõik, mis hinge kosutab ja tuju heaks teeb. Koosseisu kuuluvad: 
Ave Kruusmaa, Ain Kruusmaa, Jaan Ilisson, Katrin Karus, Kuno 
Oja, Lembi Oja, Lii Peterson, Marko Punnar. Sündmus on kõigile 
tasuta!

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo +37253465648 Marika Viks
 

  1. veebruaril kell 19.00 Nõuni Kultuurimajas ÜHISTANTSIMINE. 2. veeb-
ruaril 100 aastat tagasi kirjutati alla Tartu rahulepingule. Selle puhul 
EV100 meeskond kutsub eestimaalasi ühistantsimisele, kus mängi-
takse 100 parimat Eesti tantsulugu viimasest 100st aastast 100 minuti 
jooksul ERR-i vahendusel. Ootame teid eestipärase söögi-joogiga 
ja tantsime DJ Toomase plaadimuusika järgi jala soojaks! Muusikat 
igale eale.Tore, kui tuleksid ajastu stiilis...1920...50...80..2020. 
TANTSIMISENI! Pääse: vabaannetus.

Ootame kõiki, kellel on huvi õppida lõõtspillimängu või ennast täienda-
da. Kui sul on soov lõõtspillimänguga tutvust teha, siis tule proovi järele. 
Et saada teada, kas oskad, pead ise proovima!

Sangaste Lõõtsaklubi alustab oma esimest hooaega. Hakkame 
õppima ja harjutama põnevaid lugusid ning kindlasti tuleb ette ka mõni 
esinemine. Kavatseme kutsuda külla ka mõne pillimeistri, kes natuke 
tutvustab meile lõõtspilli seestpoolt.

Meid hakkavad juhendama lõõtspillimängijad Kalle ja Rene Raids-
alu ansamblist Lõõtsa Väntsutajad.

NB! Meiega võivad liituda ka teiste pillide mängijad!

Kui sa ei saa 2. veebruaril kohale tulla, kuid huvi on ja soovid meiega 
liituda, siis palun saada meile kiri: sangasteloots@online.ee või helista 
telefonil 55514843, Rene.

ReNe RAIdSAlu
foto: KäTlIN RAIdSAlu

Kutsume kõiki Otepää valla lõõtspillimängu huvilisi Sangaste 
kultuurimajja 2. veebruaril kell 13.00 

Koome koos 28. jaanuaril; 11. ja 25. veebruaril valla-
maja III korrusel ruumis 308 kell 14.
Info tel. 5153248

Head Otepää Invaühingu liikmed

Alustame uut aastat ühise meeldiva koosviibimisega, 
mis toimub kolmapäeval 29.01.2020 algusega kell 14.00 
Edgari Trahteris. 

Oma osalemisest anna teada hiljemalt 24.01. 
tel. 55628634 Kalev.



23. jaanuar  2020 5
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeO  T  E  P  Ä  Ä

Lapse õigus tervislikule 
toidule

Maailmahariduse nädalaid on Keeni koolis korral-
datud aastaid. Sellel õppeaastal mõtlesime suurelt 
ning otsustasime detsembris läbi viia maailmahari-
duse kuu „Lapse õigus tervislikule toidule“ seotult  
kooli jõulutraditsioonide ning tervist edendavate 
tegevustega. 

Aktiivset teadmiste omandamist ning huvitavaid 
toimetamisi jagus igasse detsembrikuu nädalasse. 
Koolimaja aulas oli välja pandud rändnäitus „Sa 
oled, mida sööd“.

Kodunduse projektitöö raames korraldas 9. klass 
kolmel advendihommikul kohviku. Iga klass valis 
ühe rahva toidud, mida koostöös valmistati ning 
müügiks toodi. Advendikohvikute tulust andis iga 
klass ja õpetajad rahalise toetuse keenialanna Va-
lentine Nakoli õpinguteks. 

Valga Muuseumi töötajad õpetasid algklasside 
õpilastele vanade jõulukaartide eeskujul uute te-
gemist ning väikeste jõulukroonide valmistamist.

Tervislikust toitumisest aitasid teadmisi kinnis-
tada mitmed külalisesinejad ning kooliüleselt läbi 
viidud terviseprojekt. 

Kalade olukorrast Läänemeres ning nende sobi-
vusest toidulauale ärgitas kaasa mõtlema vanema 
astme õppijaid Kristi Melk Keskkonnainspektsiooni 
kalakaitseosakonnast. Infot toiduga seotud tabu-
dest, toitumishäiretest ning kuidas peaksid noo-
red toituma, jagas II ja III kooliastme õpilastele ja 
õpetajatele toitumisnõustaja Triin Muiste. Töötoad 
„Värviline toitumine“ lasteaia vanemale rühmale 
ning „Peidetud suhkur“ algklassidele viis läbi toi-
tumisnõustaja Kaidi Prants. 

Ülekoolilise terviseprojekti raames toimus lõimi-
tud õppetöö ning esitluste ettevalmistus kõikides 
klassides ja erinevates õppeainetes. Hea koostöö-
partner Valga Gümnaasium tõi taas meie majja 
teadust. Õpetaja Piret Olesk ja tema õpilased juhen-
dasid praktilisi töötube, mille seekordne eesmärk 
oli näidata toitumise tulevikuvõimalusi. 5.–9. klassi 
õpilaste töötubades valmisid must jäätis, tehisliha, 
kuivkülmutatud marjad ning putukad toiduks ja 
piparkoogid putukatest. Ainulaadseid maitseela-
musi kogesid need, kes valminut proovida julgesid!

Maailmahariduskuu lõpetasime 19. detsembril 
konverentsiga, kus õpilased tegid plakat-ette-
kandeid ning arvutil valminud esitlusi. 2.–4. klas-
si õpilaste abil kordasime põhitõdesid tervisest, 
tervislikust eluviisist, toidupüramiidist ja taldriku-
reeglist. Mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise 
põhimõtteid tutvustasid 8. klassi õpilaste koosta-
tud toitainete esitlused. Tervislikult sööja pöörab 
tähelepanu ka liikumisele, milleks andis võimalusi 
huvijuht Kaija eestvedamisel mängitud toidupü-
ramiidimäng. Terviseprojekti raames püüdsime 
teada saada, millised toitujad ja tervisliku eluviisi 
järgijad oleme. Kehalise kasvatuse õpetaja Gunnar 
aitas kuulajateni tuua 1. klassi vahetundidel õues 
liikumise tulemused, mille järgi mõni õpilane kilo-
meetritelt lausa Valka välja jõudis. Detsembri ühel 
nädalal täitsid õpilased ja õpetajad toitujakaarte, 
millesse kanti nädala hommiku-, lõuna- ja õhtu-
söögiks ning näksimiseks tarbitud toit. 

Põnev oli kuulata 7. klassi poolt matemaatika 
ning infotehnoloogia tundides kaartidelt loetud 
info analüüse ning vaadata Tervise Arengu Insti-
tuudi poolt koostatud toitumise valgusfoori põhjal 
tehtud kokkuvõtvaid diagramme, kus rohelise ja 
kollase kõrval leidus kohati ka punast värvi, eriti 
kohvijoojatel õpetajatel. Muuhulgas selgus, et meie 
kooli juurika ja puuvilja vahetunni näksimine tõstab 
märgatavalt toidu tervislikkust ning ühises katlas 
valminud koolilõuna kasulikkus sõltub suuresti söö-
ja valikutest.  Kooli toidulõuna päritolu selgitasid 
küsi-vasta stiilis 9. klassi õpilased geograafiatun-
dides valmistatud maailmakaardi abil ning lisasid 
ka ülevaate advendikohvikutes müüdule – nt pitsa, 
peedikrõpsud, vahukommid müüdi kiiresti läbi.  5. 
klass tutvustas eesti vanimaid toiduaineid sajandeid 
tagasi ning 6. klass inglise keelt kõnelevate maade 
jõulutoite ning kui palju keskmine inimene nendes 
maades jõuluõhtul sööb. 

Kõik plakatid ja ettekannete väljatrükid hoiame 
jaanuaris üleval aula seintel, et soovijad saaksid 
tulemustega tutvuda ning igapäevaselt majas toi-
metajad oma tervisevalikute üle mõtiskleda.

Keeni kooli õpetajad KeRSTI ja ÜlVI

Sallivad seinad ja eeskujud

Teeme Keeni koolist salliva kooli?! Vanemad 
õpilased vangutasid pead ja ütlesid, et igal aastal 
sama jutt, aga siis täiendasid ennast, et tegemist 
olulise ja pidevalt tähelepanu vajava teemaga. 
Koolis ei ole hea käia ja õppetööle keskenduda, 
kui negatiivne kõnepruuk ja lugupidamatus val-
lutavad koolimaja. Sellest tulenevalt esitas õpi-
lasesindus 2019. aasta oktoobris projektikonkur-
sile ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” projekti 
„Sallivad seinad ja eeskujud“, mis sai toetuse 
ning on tänaseks ka edukalt ellu viidud. Ees-
märgiks oli kooli käitumiskultuuri märkamine 
ja edendamine koolipere ühendavate tegevuste 
ja sallivust meelde tuletava seina abil. Projektite-
gevustes keskendusime positiivse esiletoomisele, 
tugevuste märkamisele, positiivsete emotsiooni-
de ja koolipere sallivama käitumiskultuuri loo-
misele.

Külas käisid tõelised eeskujud, kes oma tege-
vusega andsid inspiratsiooni. Lisaks süstisid oma 
jutuga igasse kuulajasse töökust, julgust, enda 
parimate omaduste ja oskuste otsimist ning 
suhtlemisoskust. Joel Hainsalu tegi peaaegu 
kõrvulukstava trummikontserdi ja rääkis asjali-
kult kui palju vaeva peab nägema, et saavutada 

mingis asjas vilumus ja meisterlikkus. Meelika 
Hainsooga lasteaiale ja algklassidele laulumän-
ge tehes sai selgeks, kui oluline on märgata eri-
nevaid rolle ning taluda ka mõnest rollist ilma-
jäämist. Koidu Ahk pani lapsed ja noored läbi 
muusikalise muinasjutu mõtisklema tarkusest 
ja headusest. Margo Maltis avastas teismeeas 
muusika, mis teda kõnetas ning saavutas teadmi-
se, et „Mina kuulan, mulle meeldib, mina olen 
mina“. Kunstnik Von Bombi abiga said õpila-
sesinduse liikmed teha endast šabloonitehnikas 
portreed ning jõuda arusaamiseni, et kui igaüks 
meeldib endale, siis on võimalik sallivalt ja asjali-
kult suhelda ka teistega.

Leidsime eeskujusid ka enda koolipe-
re hulgast. Tänaseks on ametliku tunnustuse 
saanud Catharina Undrus, Gaidy Toomsalu, 
Emil Saaron, Maarja Kallis, Kadri Hillak ja 
Katre Kikkas. Eesmärgiks ikka märgata iga-
päevast headust ja inimeste tugevusi. Viisime 
läbi ka seinamaalingu kavandi konkursi. Lae-
kunud töödest inspireerituna pani Von Bomb 
kokku plaani ja 6. jaanuaril said kõik vahetundi-
de ajal seinamaalingu valmimist uudistada ning 
8. klass ka oma kätega panustada. Oli põnev 

projekt ning saime indu järgnevateks tegevus-
teks. 

Õpilasesindus, huvijuht KAIjA TAMM

Otepää Gümnaasiumi 5., 6., 7. klassi tüdrukud 
koos lastevanematega otsustasid kunstniku Jac-
queline Finki FB kaudu algatatud heategevus-
likus projektis osaleda, et Austraaliat laastavas 
maastikupõlengus kannatada saanud koaaladele 
ja teistele väikeloomadele sooje pesasid kududa. 
Samuti ühinesid meiega OG väikeklassi tüdru-
kud, mõned kooli töötajad ja Pühajärve kooli 
õpetajad koos lapsevanematega. Aitäh kõigile, 
kes tõid meile lõnga ja oma panuse andsid. 

Kunstiringi lapsed joonistavad pesadesse 
kaarte ja inglise keele õpetaja Janeli juhendami-
sel kirjutavad lapsed sinna paranemissoove.

Austraalias lõõmavad põlengud veel tänagi, 
hävinud on juba kahe Eesti suurune maa-ala 
ning lubamatult palju suuremaid ning väikse-

maid loomi. Suur osa põlenud maastikust 
on koaalade elupaik ja päästjate sõnutsi on 
neist hävinud või rängalt kannatada saanud 
vähemalt pooled. Loodame, et iga pesa, 
mille sisse oleme kudunud kaastunnet ja 
häid mõtteid, annab loomadele lootust ja 
jõudu paranemiseks!

AVe KRuuSMAA
loovusainete õpetaja

Fotol: Meie saadetis, 40 pesa koos 
heade soovidega, läheb teele juba 
sellel nädalal. 

foto: AVe KRuuSMAA

Ise tehtud headus
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Eesti võõrustab 21. maist 6. juunini U17 
noormeeste EMi finaalturniiri seitsmes 
linnas kaheksal staadionil. 

Euroopa meistritiitli jahtimist alusta-
vad 16 koondist. Alagrupiturniiri mänge 
võõrustavad A. Le Coq Arena, Kadrioru 
staadion, Tartu Tamme staadion, Otepää 
Tehvandi staadion, Võru Spordikeskuse 
staadion ning Rakvere, Haapsalu ja Viljan-
di linnastaadion.

Veerandfinaalid peetakse Otepääl, 
Tartus, Rakveres ja A. Le Coq Arenal, 
poolfinaale võõrustavad Kadrioru staa-

U17 EM-finaalturniir toob noorte tippjalgpalli 
seitsmesse Eesti linna

dion ja A. Le Coq Arena. Euroopa meister 
selgub 6. juunil, Eesti jalgpalli 111. sünni-
päeval, A. Le Coq Arenal.

U17 EM-finaalturniiri alagruppide loosi-
mine toimub 8. aprillil kell 12.

Otepääl toimuvate mängude ajakava:

Reede, 22. mai:
kell 17.00 D-alagrupp, Tehvandi staadion

Pühapäev, 24. mai:
kell 17.00 C-alagrupp, Tehvandi staadion

Kolmapäev, 27. mai:
kell 20.00 C-alagrupp, Tehvandi staadion

Neljapäev, 28. mai:
kell 20.00 D-alagrupp, Tehvandi staadion

Pühapäev, 31. mai:
kell 14.30 veerandfinaal, Tehvandi staadion

Ajakavas võib toimuda muudatusi.

ejli pressiteenistus

PUKA KOOL 
ootab oma sõbralikku perre

matemaatika õpetajat  (asenduskoht 1,0)

Avaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 
10. veebruariks e-postiga: kool@puka.edu.ee või 
aadressil: Kooli 3, Puka 67217  Otepää vald Valgamaa. 
Tööle asumise aeg märtsis 2020.      
Lisainfo telefonil 53739107, Margot Keres.

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

Otepää Talispordimuuseumis on avatud 
näitus meie hetkel edukamast talvesportla-
sest Kelly Sildarust. 

Kelly Sildaru on Eesti vigursuustaja. Ta on 
esimene eestlasest vigursuustamise maa-
ilmameister, X Gamesi võistluse võitja ja 
maailma noorim kahekordne X Gamesi 
võitja. Samuti on tema auhinnakotis 6 juu-
nioride maailmameistritiitlit. 

Eelmisel aastal sai temast ka täiskasvanute 
maailmameister, mis tõi talle ka 2019. aasta 
parima naissportlase auhinna. 

Kelly Sildaru näitus Talispordimuuseumis

Samuti pärjati ta hiljuti Euroopa parimaks 
freestyleriks. 

Rõõmus uudis oli tema olümpiavõit paar 
päeva tagasi Sveitšis Lauseanne`is noorte 
olümpiamängudel naiste pargisõidus. See 
on Eesti esimeseks individuaalseks kuld-
medaliks. 

Tema medalid, parimad auhinnad ja Kelly 
esimesed suusasaapad koos teiste ägedate 
asjadega on väja pandud näitusel meie 
muuseumis. Olete kõik oodatud! 

Muuseumi giid jANA MAe
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Südamlik kaastunne Heivile 
armsa

VENNA

kaotuse puhul.

Segarühm "Nuustaku".

See valu, mis südames teil, 
see kaotus, kurbus ja lein 

paneb kaasa tundma ka meid. 

Sügav kaastunne Õiele kalli poja 

MARGUS LEHTMAA 

surma puhul. 

AMS kangakudujad.

Südamlik kaastunne Heivile

VENNA

surma puhul.

Kaire ja Vesiroosi tantsijad

Avaldame sügavat kaastunnet 
Mallele kalli

VENNA

kaotuse puhul.

Alajaama 2 elanikud.

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

Südamlik kaastunne Dorisele
kalli 

ISA

kaotuse puhul.

Klassikaaslased Otepää 
Gümnaasiumist

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud…

Siiras kaastunne Heivi Truule 
kalli

VENNA

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium.

Need armsad, kellest jääme ilma, 
on tegelikult alles – meie sees.

Nad on nii ligi, et ei torka silma – 
nii nagu valgus päiksekiirte sees. 

Mälestame 

MARGUS LEHTMAAD

 ja tunneme kaasa lähedastele.

Rein ja Heidi

 Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga väga valus...

Siiras kaastunne 
klassijuhataja Heivile

VENNA

kaotuse puhul.

86. lennu A-klass

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja 
pelletit. Info mob 5119782.

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed tööva-
hendid. Aivar tel. 56628835

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

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

Puhastame teie kraavid ja põl-
luservad võsast. Samuti võtame 
rendile kasutuseta põllu- ja karja-
maad. Sobivad ka pikemalt kasu-
tuseta olnud maad. Heizung.oy@
eesti.ee. Tel 5113543

Müüa lõhutud küttepuid (lepp, 
kask, metsakuiv) koos veoga. 
Tel. 509 3453

SÕIDUAUTODE REMONT, HOOL-
DUS JA REHVIVAHETUS. Uuri 
lisaks Wolf Garage facebooki le-
helt või helista numbril 54551840.
Asume Otepäält 4km Kanepi suu-
nas Pilkusel.

Värske kala Otepää turul igal nel-
japäeval 15.30-17.30. Tel. 5297 033

Südamlik kaastunne Jutale kalli 

JAAN KLAASSEPA 

kaotuse puhul. 

Pähklikese kollektiiv.

Südamlik kaastunne Rihole 
ja Arvo perele

MEINHARD KIVI

surma puhul.

Aksel ja Lea pere.

Avaldame kaastunnet omastele

MARGUS LEHTMAA

kaotuse puhul.

Aivo ja Külli lastega.

Mälestame kauaaegset 
peresõpra

MARGUS LEHTMAA

Avaldame kaastunnet omastele.

Raivo, Urmas ja Viljard.

Palju õnne kallis

90
Asi polegi nii hull
aastaid ainult 9 ja 0.
Astu julgelt käidud rada
astu nii, et täis saaks sada.

Hällipäeval õnnitlevad Sind lapsed,
lapselapsed ja lapselapselapsed.

VALLI MATSAR

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu. 

Südamlik  kaastunne Õiele 
kalli poja 

MARGUS LEHTMAA 

surma puhul. 

AMS juhatus.

Tule tööle!

Uuenenud Pizza Merano Otepääl 
otsib oma toimekasse meeskonda 

kohusetundlikku ja hea pingetaluvusega 

pitsavalmistajat ja teenindajat baari.

Pakume Sulle:

- võimalust valida täis- ja osalise tööaja vahel;
- teenida lisaks põhipalgale ka tulemustest 

sõltuvat lisatasu;
- väljaõpet kohapeal;

- ettevõttesiseseid soodustusi.

Huvi korral võta lahkesti ühendust 
numbril 5641713 ja saada sooviavaldus 

aadressil: info@merevi.eu.

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

Südamlik kaastunne Oljale, 
Dorisele, Raunole 

kalli abikaasa ja isa

MARGUS LEHTMAA 

kaotuse puhul.

Jana ja Tamara perega.

Seal, kus sulgub eluraamat
algab mälestuste tee.

MARGUS LEHTMAA 

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele.

Helle, Rein ja Tiina.

Ema – hällilaulu vaikne kaja,
paokil uks ja ootust tulvil maja...

VIRVE PADJUS

Südamlik kaastunne Ilvele 
perega ja kõigile lähedastele 
kalli ema lahkumise puhul.

Perekonnad Susi, Nigol, Raag.

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada.

Mälestame alati abivalmis

REIN TANNIK

ja tunneme kaasa omastele.

Külli, Sven, Enno, Maie 
ja Toomas.

Su ümber on taevas ja ümber on maa...
Sa tahaksid tõusta, kuid enam ei saa...

Sa sirutad käed ja üksainus viiv...
Sind vaikselt hingedemaale viib...

Siiras kaastunne lähedastele kalli 

MARGUS LEHTMAA

lahkumise puhul.

Ursula perega.

Pühajärve Spa ja Puhkekeskus

võtab tööle

MÜÜGISPETSIALISTI (0,7 kohta)

Kandideerimise eelduseks on 
väga hea soome ja inglise keele oskus 

nii kõnes kui kirjas.

CV saata 31. jaanuariks liina@pjpk.ee.

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.

Otepää  vallavalitsuse ja tema allasutuste kuulutused 
avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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OÜ Scanwood
MADRATSITE, KUMMUTITE JA VOODITE LAOMÜÜK!

POCKET ORTOPEEDIK VEDRUMADRATSITE SOODUSHINNAD:

  80x200 hind 139.-  nüüd   99.-        90x200 hind 149.-  nüüd 109.-  
120x200 hind 169.-  nüüd 139.-    140x200 hind 189.-  nüüd 149.-   
160x200 hind 209.-  nüüd 159.-    180x200 hind 249.-  nüüd 169.- 

www.scanwood.ee  info@scanwood.ee  Tel: 58094554

TEADAANNE REISIHUVILISTELE

Partner Reisid kutsuvad teid saabuva suve meeleolukatele reisidele

* SLOVAKKIA – UNGARI   25. juuli - 1. august   Hind 435 EUR       (Slovakkia lossid, Ungari 
kindlused, termaalbasseinid, hobusteshow rahvusliku lõunasöögiga, ehtsa Ungaris elava 
eestlase kodukülastus jpm).

* LÄÄNE-VALGEVENE      6.-10. juuli                 Hind 355 EUR       (Brest - Grodno – Lida). 

* SLOVAKKIA – TŠEHHI    18.-25. juuli         Hind 395 EEK        (Slovakkia ja Tšehhi kindlus-
lossid ja mäed, folkloorishow, laevasõit Vltava jõel, Praha vaatamisväärsused  jpm).

* MUUMIMAA    10. juuni   (laste- ja perereis Muumitrollide juurde Soome). Hind 90 EUR, 
millele lisandub grupipilet Muumimaale 28 EUR.
 
Küsi lisainfot ja täpset programmi: Marika Paavo, 55684893, marika.paavo@mail.ee.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 


