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Otepää talveöös kõlasid laulud 
lumest ja armastusest

25. jaanuari õhtul täitus Otepää Kul-
tuurimaja park meeleolukast muusi-
kast – toimus VI talveöölaulupidu, mis 
oli pühendatud armastusele.

Tuledega valgustatud õdusas kultuu-
rimaja pargis kõlas 18 eestikeelset laulu 
Alen Veziko, Margit Tali, Allan Kasuka 
ja Jorma Riivaldi esituses. Saateks 
mängis Margit Tali bänd (Margit Tali, 
Andres Vago, Silver Sirp, Keio Münti), 
õhtut juhtis Mare Taar. Talveöölaulu-
peol ütles tervitussõnad Otepää valla 
poolt vallavalitsuse kultuurispetsialist 
Valdur Sepp.

Laval oli 10 koori ja 120 lauljat, kaasa 
laulis umbes 500 pealtvaatajat. Otepää-
le olid laulma tulnud segakoor KARP 
(Tartu), Maarja-Magdaleena sega-
koor (Tartumaa), Valga kammerkoor 
(Valga), naisansambel Lüüra (Kambja), 
naiskoor Domina (Tartu), Urvaste 
segaansambel (Võrumaa), naisansam-
bel Hermes (Tõrva, Valgamaa), sega-
koor Rõõm (Valga), naiskoor Helleta-
jad (Tartumaa), naisansambel HarMõn 
(Valgamaa- Võrumaa).

Lisaks laulmisele sai külastada Nõuni 
noorte kohvikut Kultuurikuuris ja osta 
kehakinnitust välipuhvetist. Pealtvaa-
tajad said ennast soojendada lõkke 
paistel.

„Siirad tänusõnad talvelaulupeo idee 
algatajatele Siim Kaldale ning Margus 
Mällile,“ ütles talvelaulupeo üks pea-
korraldajatest, Otepää Kultuurimaja 
perenaine-kultuurikorraldaja Merle 
Soonberg. „Suured tänusõnad abiliste-
le: Lille  Tali, Heidi Soonberg, Indrek 
Riivald, Adam Illingworth, Lauri Kool 
ja tema abiline Kaupo.“

Talveöölaulupeo korraldas Otepää 
Kultuurikeskused, toetab Otepää vald 
ja Eesti Kultuurkapital. Lavakujunduse 
tegi Otepää Kultuurikeskuste loome-
juht Merilin Kirbits.

Monika otrokova
Fotod: adaM illingworth 

ja Monika otrokova

Ilmub 2 kOrda kuuS!

Puka perearstikeskus sai uued ruumid

President Kersti Kaljulaid annab sellel aas-
tal riigi teenetemärgid 114 inimesele, kelle 
pühendumus oma tööle ja kogukonnale 
on muutnud Eesti elu paremaks. 

Teenetemärgid saavad ka Otepääga 
seotud inimesed: 

prokurör Toomas Liiva – Valgetähe IV 
klassi teenetemärk; 

laulja Marju Länik – Valgetähe V klassi 
teenetemärk.

Valgamaalt said Valgatähe IV klassi tee-
netemärgi Valga Kultuuri- ja Huvialakesku-
se juhataja Ülle Juht ja pikaaegne Valga 
linna haridustöötaja, praegune Sillamäe 
linnavalitsuse hariduse ja kultuuriosakonna 
juhataja Anneli Rants.

Teenetemärgid antakse kätte Eesti Va-
bariigi 102. aastapäeva eel korraldataval 
eraldi pidulikul vastuvõtul.

Monika otrokova
Foto: Presidendi kantselei

Presidendi teenete-
märgid saavad ka 
Otepääga seotud 
inimesed

Linti lõikavad: vallavanem Kaido Tamberg, perearst 
Tatjana Laadi, SA Otepää Tervisekeskus nõukogu esimees 
Mare Raid ja Puka perearst Anželika Kovešnikova.

Valgamaa Omavalitsuste Liit ootab taotlu-
si maakonna teenetemärkidele 14. veeb-
ruariks.

Taotlused ja ettepanekud palume esita-
da kirjalikult või elektrooniliselt Valgamaa 
Omavalitsuste Liidule (Kesk 11, 68203 Val-
ga, e-post: valgamaa@valgamaa.ee.

Statuudid ja taotlusvormid on leitavad 
aadressil: http://valgamaa.ee/uldinfo/val-
gamaa-omavalitsuste-liit/valgamaa-vapi-
mark-ja-valgamaa-teenetemark/

 Taotlusi ja ettepanekuid teenetemärkide 
andmiseks võivad esitada Valga maakonna 
vallavalitsused ja volikogud, Valgamaal 
tegutsevad juriidilised isikud, erakonnad, 
liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

aet arula-Piir
valgamaa.ee toimetaja

Valgamaa ootab kandi-
daate teenetemärkidele

23. jaanuaril toimus Puka endises val-
lamajas uute perearstikeskuse ruumide 
avamine.

Uues perearstikeskuses töötavad 
perearstid Anželika Kovešnikova ja 
Ave Pedaja ning pereõed Anu Uint 
ja Marina Kala. Uutesse ruumidesse 
sai kolitud Puka Kooli ruumidest juba 
tegelikult eelmise aasta detsemb- rikuus. 
Tänaseks on ruumid sisustatud ja igati 
patsientide teenindamiseks valmis. 

Renoveeritud ruumid asuvad endises 
vallavalitsuse hoones aadressil Puka 
alevik, Kooli tn 6.

Perearstikeskuse üleviimise etteval-
mistustöödega alustati 2018. aastal. 
2019. aasta alguses saadi esitatud pro-
jektitaotlusele positiivne rahastusotsus 
ning ehitamisega alustati eelmise aasta 

kevadel, kui ehitushanke võitja oli selgu-
nud.  Ehitajaks oli 3Seltsimeest OÜ ja 
Püroterm OÜ, ehitusjärelevalvet teostas 
Tarindi Järelevalve OÜ.

Puka perearstikeskuse ruumide reno-
veerimine toimus projekti „Otepää 
esmatasandi tervisekeskuse kaasajata-
mine II tegevuskoha Puka perearsti-
keskuse väljaehitamine" toel. Projekti 
maksumuseks kujunes ca 72 000 eurot, 
millest ca 30 000 tuli läbi Euroopa struk-
tuuri- ja investeerimisfondide, ülejäänud 
rahastus tuli Otepää valla eelarvest ja 
Otepää Tervisekeskuse omavahendi-
test. Täpne omaosaluse suurus pro-
jektis selgub pärast Riigi Tugiteenuste 
Keskuse poolt lõpp- aruande ülevaata-
mist.

tekst ja foto: Monika otrokova

Alumisel pildil vasakult: Margit 
Tali, Allan Kasuk, Merle Soon-
berg, Mare Taar, Jorma Riivald, 
Alen Veziko.

Vabariigi President Kersti 
Kaljulaid ja Toomas Liiva. 
Pilt on tehtud 2019. a.
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Küll on kena kelguga...

Aga mida teha siis kelguga, kui hange ei ole? Ja  
lumeinglid on puhkusel Antarktikas? 

Siis tuleb sellega lihtsalt leppida, sest looduse jõud 
on ülem meist. Ei usu ma süsiniku-hüsteerikuid ega 
võimsa inimese ja väeti looduse teoreetikuid. Kui 
isand loodus tahab, siis pühib ta inimese hetkega 
maamunalt. Kui soovib, siis halastab ja hellitab. Sest 
oleme ju ka ise sellesamuse looduse osa. 

Tänavu on ilmataat otsustanud, et talv olgu lumetu 
ja külm saagu mannetu. Vähemalt nii on olnud siiani. 
Mida see tähendab Otepääle ja meie kandi ettevõt-
lusele? Midagi magusat selles ei ole, sest ära jäävad 
talverõõmud on ettevõtjale kadunud raha ja seis-
kunud tegevus. Talve müüvad ettevõtjad on hädas, 
sest käivet pole, aga pank tahab oma laenu maks-
mist halastamatu kalgi empaatia-neutraalsusega. Eks 
siis tuleb omanikul varudest võtta või ,,pood kinni 
panna“. Soovime väga, et need asjad pankrotiga ei 
päädiks ning meie ettevõtetel ,,jalg alla jääks“.

Ega  selles savannikliimas põllumeeski täpselt 
tea, millised lõunamaisest talvest rasvased kahjurid 
kevadel mullast nina välja pistavad ja  viljasid närima 
tulevad. Tavatu talv lubas kindlasti põllukahjuritel 
musklit kasvatada ja miljonid munad ellu jätta. Seega 
võib kevadel oodata kahjurite horde. Loodame, et 
linnud ja muud looduslikud võitlussalgad suudavad 
õgardite pealetungi tõrjuda. Aga päris ilma keemiata 
saaks meie sügissaak ilmselt nigel olema.

Metsas ruulib ürask. Ka tema jaoks on talvesoojus 
turgutav ja puunärija järglasi tuleb miljardites. Ja kui 
siis vaene metsaomanik üraski näritud puud nakkuse 
edasilevimisest hoidumiseks tahab maha võtta, tuleb 
veel üks häda! Linna tugitooliroheline tuleb plakati-
ga lageraiet siunama ja näritud puid sajanditeks püsti 
jääma põlistama. Selline see tänane ilm on ja taoline 
pseudo-hoolivusega looritatud eluvõõrus vohab.

Ühest küljest saab rõõmustada madalamate kütte-
kulude üle, aga hing igatseb ka talverõõme ja valget 
karget vaikust. Põhjamaalastena on meid loodud 
talve taluma ja ka seda ootama. Kui lund ei tule, jääb 
hinge kerge pettumus ja tühjus. Sest talv on siinkan-
dis meie elu osa. Nii rõõm, kui ka mure.

Talvepealinn ilma talveta pole ka kindlasti meie 

soov, aga täna lihtsalt nii on. Leppigem siis sellega 
ja lootkem, et midagi veel tuleb. Ja kui tänavu talve 
ei tulegi, tuleb järgmine kord ikka ja pimedus on siis 
jälle valgem.

Kuigi ära on jäänud lumetõrje-kirekirjad ja 
käredad lumetõrje-needmised sotsiaalmeedias valla 
aadressil, on rõõm sellest siiski kõhn. Ka vallaamet-
nik soovib ju enam valgest lumest säravat Otepääd ja 
härmamustris valda. Sest selline ootus on meie sees 
ürgsest ajast antult.

Soovin meie ettevõtjatele kindlat meelt ja kanna-
tust suhtluses pankadega ning tugevat tahet keeru-
listest oludest välja tulemisel! Loomulikult ka õnne 
ja usku edaspidisesse. Iga meie ettevõte on edasise 
elu alustala ja oluline osa valla majanduse vererin-
gest. Edu teile!

Hea kogukond, meie rahvas! Kuigi talve meil siiani 
veel pole, on meil usku iseendisse ja paremase hom-
sesse! Me usume harjunud aastaringide taastumisse 
ja suursuguse talve tagasitulekut temale ettenähtud 
ajal! 

Ilusat kargust meie meeltesse ja oskust võtta asju 
nii, nagu nad on!

vallavanem kaido taMberg

Otepää Vallavolikogu istungil

23.01.2020
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuvale riigimaantee 

71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee lõigule liikluspinna kohanimeks 

Kanepi tee. Määrati Otepää vallasiseses linnas Otepää-Auto 

katastriüksusel ja Töökojaplatsi katastriüksusel asuva tee liik-

luspinna kohanimeks Metalli tee.
n	 Anti OÜ-le Treiali Investeeringud luba Vana-Otepää külas 

asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n	 Anti Treiali Investeeringud 1 OÜ-le luba Vana-Otepää 

külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n	 Anti Treiali Investeeringud 2 OÜ-le luba Vana-Otepää 

külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n	 Anti Treiali Investeeringud 3 OÜ-le luba Vana-Otepää 

külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n	 Anti Treiali Investeeringud 4 OÜ-le luba Vana-Otepää 

külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n	 Anti Treiali Investeeringud 5 OÜ-le luba Vana-Otepää 

külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n	 Anti Treiali Investeeringud 6 OÜ-le luba Vana-Otepää 

külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n	 Anti sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus pro-

jekti „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine 2019“ oma-

finantseeringu tasumiseks garantii summas kuni 49 602,94 eurot.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2019. a otsuse 

nr 1-3/7 „Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuska-

va aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine“ lisa 1 

„Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 

2019 - 2023“ vastavalt lisale.
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks 

Otepää valla omandis olev Sihva külas asuv Voki mänguväl-

jak kinnistu (kinnistu registriosa nr 16408250, katastritunnus 

55701:001:0285, pindala 3683 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik 

üldkasutatav maa) ehitatava sideehitise osas, koormatava ala 

pindala 24 m².
n	 Kinnitati Otepää Vallavolikogu hariduskomisjoni liikmeks 

Helen Kirsi.
n	 Arvati eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust välja: 1.1 

Herko Sunts; 1.2 Martin Teder. Kinnitati eelarve- ja majandus-

komisjoni liikmeks Kalev Lemmik.
n	 Võeti vastu Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse 

andmise kord.
n	 Võeti vastu projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline 

kohandamine” toetuse andmise tingimused ja kord.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2020. aasta eelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

15.01.2020
n	 Anti OÜ-le Urmi (registrikood 12389931, asukoht Pühajär-

ve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) taksoveo sõidu-

kikaart sõiduki Citroen C4 (riiklik registreerimismärk 574TMR) 

kasutamiseks taksoveol.

21.01.2020
n	 Anti OÜ-le KESA-AGRO ehitusluba Tiidu külas Kolmimäe 

tee 26 kinnistul remondihalli püstitamiseks.
n	 Anti Tõnu Orule ehitusluba Pilkuse külas Savimäe kinnis-

tul üksikelamu püstitamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 13 isikut.
n	 Sõlmiti Mittetulundusühinguga Ühinenud Metsaomani-

kud (registrikood 80347083, aadress Saarde vald Lähkma küla) 

äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 

asuva asutusehoone ruumi nr 316 (pindala 11,9 m2) kasutusse 

andmiseks alates 15. jaanuar 2020. a kuni 14. jaanuar 2021. a.
n	 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 5 ühikut põhivara, 

summas 2621,98 eurot.
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses raamatupidamise kontolt 

„Lõpetamata ehitus“ maha Lossiküla puhkeala projekt, summas 

5000 eurot.

AMETLIK INFO
27.01.2020
n	 Määrati Kuigatsi külas asuva Aaviku katastriüksuse 

(katastritunnus 60802:002:0460) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Määrati Kuigatsi külas asuva Kaasiku katastriüksuse 

(katastritunnus 60802:002:0670) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Määrati Pilkuse külas asuva Säremetsa katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:001:0488) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Määrati Restu külas asuva Ruusa katastriüksuse 

katastritunnus 72401:003:0752) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Määrati Räbi külas asuva Saareveski katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:001:0540) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Otsustati jätta Enelin Alteri vaie rahuldamata.
n	 Anti Rolf-Otto Rootsmale projekteerimistingimused 

Pilkuse külas Veskimäe kinnistul olemasoleva elamu lam-

mutamise ja uue elamu püstitamise ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti Anovela Group OÜ-le ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Valga mnt 23a kinnistul ärihoone ümberehi-

tamiseks.
n	 Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba 

Otepää vallasiseses linnas Tiku kinnistul teenindus-

jaam-tankla püstitamiseks.
n	 Anti Liis Selgele ehitusluba Kastolatsi külas Poti kin-

nistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Pilkuse külas Ööbiku kinnistul asuvale ehitisele 

(elamu) kasutusluba.
n	 Anti Sihva külas Veski-Ruusa vkt 1 kinnistul asuvale 

ehitisele (suvila) kasutusluba.
n	 Anti Sihva külas Veski-Ruusa vkt 9 kinnistul asuvale 

ehitisele (suvemaja) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 

153 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 205 eurot.
n	 Määrati Puka Kogukonnale projekti ”Kogukonna 

ideedepanga treeningud – Toome elurikkuse Pukka“ ellu-

viimiseks 330 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Otepää erihoolekan-

de teenusmaja ehitamine” järgmiselt: 1.1 hankemenetluse 

liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik 

– Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik 

(komisjoni esimees), Andres Arike ja Lea Ruuven.
n	 Tunnistati OÜ Otepää Üürimajad 1225 euro suuruse 

nimiväärtusega osa võõrandamiseks korraldatud eelläbirää-

kimistega pakkumise parimaks pakkumiseks OÜ UP Invest 

pakkumine.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Emilie Kukk      7. jaanuaril
Lenna Mällo    10. jaanuaril
Adeele Drenkhan    19. 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.

Reformierakonna Otepää piirkond ei toeta mitme-
tes korruptsioonikuritegudes kahtlustuse saanud 
Kaido Tambergi jätkamist vallavanemana. Sõltuma-
ta sellest, mis saab olema nende kahtlustuste lõplik 
tulem, on tekitatud mainekahju Otepää vallale kor-
vamatu. 

Samas peame kahetsusega nentima, et valimis-
tel Otepää valla valijatelt väga tugeva mandaadi 
saanud valimisliit Ühinenud Kogukonnad toetab 
Kaido Tambergi vallavanemana jätkamist ka tänaste 
korruptsioonikahtluste valguses. Riigimehelik oleks 

Vallavanem peaks taanduma

Reformierakonna nimekirjas pääses Otepää valla-
volikokku 5 liiget. Minule teadaolevalt on vähemalt 
kolmele neist esitatud politsei poolt varasemalt kaht-
lustusi ja süüdistusi. Sealhulgas vähemalt ka üks süü-
dimõistev otsus. (Ka Reformierakonna enda omaa-
egne käilakuju Siim Kallas ei taandanud kahtlustuse 
esitamisel ennast ja ootas ära kohtu õigeksmõistva 
otsuse). Samas pole ka Reformierakonna osakond 
ise seda fakti siiani suureks probleemiks pidanud. 

Mina ja minu võitluskaaslased arvavad, et see ei 
olegi probleem. Loeb vaid süüdi mõistmine ning 
ka vanade ja vaieldavate süüasjade pärast pole vaja 
kedagi kuhugi pagendada ega taandada. 

Samas ju näeme viimastel aegadel järjest enam 

Reformierakonnast ja taandumistest

õigeksmõistvaid otsuseid varasemalt suure kära ja 
lärmiga kinni võetud omavalitsustegelaste kohta. 
Peaaegu kõik need viimaste aastate kahtlustu-
sed pole hiljem kohtult süüdimõistvat hinnangut 
saanud. Ehk siis agaratel süüdistajatel oleks vaja 
endil oma teooriates veenduda enne, kui inimese-
le tempel külge lüüa. 

Ka mina ei tunne endal mulle esitatud kahtlustus-
tes süüd olevat ja kavatsen seda tõestada vajadusel 
kohtus. Otepää maine osas peaks just Reformiera-
konna piirkonna juht peeglisse vaatama. Et siis ise 
tekitame probleemi ja asume seejärel suure kisaga 
seda lahendama. 

Olen tõesti saanud tugeva toetuse jätkamiseks 

Kaido Tambergi tagasiastumine ja nii saaks Ühine-
nud Kogukonnad leida uue sobiva vallavanema.

Kuna ilma VL Ühinenud Kogukonnad volikogu 
liikmete toetuseta pole Kaido Tambergi tagandami-
ne umbusaldusmenetlusega võimalik, siis jääb üle 
vaid oodata, millal volikogu juht Jaanus  Barkala või 
koalitsioonipartnerist volikogu ase- esimees Jaanus 
Raidal jõuavad samuti tõdemuseni Kaido Tambergi 
sobimatusest vallavanema ametisse. 

kuldar veere
reformierakonna otepää piirkonna juht 

oma valimisliidu nimekirjalt ja tänan oma toetajaid 
usalduse eest! See näitab meie meeskonna tugevust 
ja praeguse võimu jätkuvat stabiilsust. 

Et aga Reformierakonna mõnede tegelaste tuju 
sellest väga ei langeks, siis teatan, et olen kaalumas 
ka iseenda täiesti vabatahtlikku taandumise varian-
ti vallavanema kohalt meeskonna töörahu nimel. 
Praegu sellist otsust veel pole, aga annan sellest teada 
koheselt ka kogukonnale, kui nii õigeks pean käituda 
ja see meile Otepääl kasu toob. Seni aga jätkan teie 
vallavanemana end ka kriisiolukorras ühtse ja töö-
võimelisena näidanud meeskonnaga.

Edu ja kainet pead meile kõigile!
kaido taMberg

Otepää Vallavalitsus 

kuulutab välja konkursi 

arendusjuhi 
ametikoha täitmiseks.

Konkurss kestab kuni 21.02.2020. 
Lisainfo www.otepaa.ee.

4. veebruari hommikuks oli niipalju kül-
makraade, et lumepilved tõusid Otepää 
mägede kohale. Esialgu küll vaid lumeka-
hurite abiga, aga asi seegi.

Foto: Monika otrokova
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Otepää vallavolikogu võttis oma 23. jaanuari istungil vastu 
2020. aasta Otepää valla eelarve. Eelarve kogumahuks on 
sellel aastal 14,2 miljonit, sellest 4,2 miljonit on investeerin-
guid ja 9,3 miljonit on ettenähtud põhitegevuse kuludele.

2020. aasta eelarve põhitegevuse kulud on 9 322 539 
eurot, moodustades 72% eelarve kuludest. Põhitegevuse 
kuludest kulub kõige enam tööjõukuludele (5,3 miljonit), 
järgnevad majandamiskulud (3,4 miljonit) ja toetused (0,5 
miljonit), muude kulude osakaal koos reservfondiga on 
väiksem. Võrreldes eelmise aastaga suurenevad kulud 2%.

„Sellel aastal on valla eelarves põhirõhk eelarves haridu-
sel,“ ütles Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. 
„Kogu eelarvest moodustavad kulud haridusele 58%. Koo-
liõpetajate palgad tõusid võrreldes eelmise aastaga 5,4% 
ja lasteaiaõpetaja palk moodustab 90% õpetaja palgast.“

Otepää vallas on kolm põhikool-lasteaeda (Pühajärve, 
Puka, Keeni), üksgümnaasium (Otepää Gümnaasium ), 
Otepää lasteaed, Otepää Muusikakool ja Puka Kunstikool.

Eelarve põhitegevuse tuludeks on 
planeeritud 9,7 miljonit eurot. Valla 
tulubaasi moodustavad maksutu-
lud, toetused, kaupade ja teenuste 
müügitulud ning muud tulud. Põhi-
tegevuse tulud vähenevad võrreldes 
2019. aastaga 1%.

Investeeringuteks on 2020 aastal 
planeeritud 4,5 miljonit, (sh oma-
osalus ja projektitaotlustest saavad 
raha). Suurimatest investeeringutest 
on sellel aastal kavas Pukas uue koo-
lihoone ehitus, Otepää Keskväljaku 
rekonstrueerimise lõpetamine, Eesti 
Lipukeskuse – Otepää muuseumi 
rajamise lõpetamine, erihoolekande 
teenusmaja ehitamine ja vallama-
ja renoveerimine ning Pühajärve 
rannapargi kaasajastamine. Lisaks 
alustatakse tänavavalgustuse uuendamisega.

„Nagu eelarvest on näha, tegeleme pooleliolevate projek-
tidega jõudsalt edasi ning ees ootavad veel mitmed pakilised 
tegevused – kasvõi näiteks aastaid ootel olnud vallamaja 
remont,“ lisas Otepää vallavanem Kaido Tamberg.

Otepää valla laenukoormus on 1. jaanuari 2020. aasta 
seisuga 3 miljonit eurot. 2020. aastal tasutakse laenukohus-
tusi 0,4 miljonit eurot. Lisaks sellele on kavas planeeritavate 
investeeringute elluviimiseks laenu võtta 550 000 eurot.

Otepää valla eelarvega on võimalik tutvuda Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee rubriigis „Juhtimine“.

Monika otrokova
Graafikud ja info: finantsteenistuse juhataja kadri vaks

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul kirjalikul kordusenampakkumisel 
Otepää vallasiseses linnas asuva Kastani 
kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326540, 
katastritunnus 55601:003:0001, pindala 
1160 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik 
üldkasutatav maa) alghinnaga 20 000 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 
EE421010202000578003 SEB Pangas hil-
jemalt 9. märtsil 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hilje-
malt 9. märtsiks 2020. a kella 10.00-ks 
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinni-
ses ümbrikus või posti teel vallavalitsu-
se aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 
või elektrooniliselt digitaalallkirjaga krüp-
teeritult (faili adressaat Jaak Grünberg, 
36402152725) e-posti teel aadressil vald@
otepaa.ee. Kinnise ümbriku või e-posti teel 
saadetud kirja pealkiri: „Kastani kinnistu 
enampakkumine.“

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 9. märtsil 
2020. a kell 11.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukoja ruumis.

Kinnistu ja seda puudutavate dokumen-
tidega saab tutvuda eelneval kokkulep-
pel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak 
Grünberg (tel 502 2316).

Enampakkumise tingimustega saab 
tutvuda: https://atp.amphora.ee/otepaa/
index.aspx?itm=250487

Otepää valla 2020. aasta eelarves 
keskendutakse haridusele

Lauluvõistlus “Otepää 
valla laululaps 2020” 

toimub 14. märtsil kell 13.00 Sangaste 
Kultuurimajas. 

Registreerimiseks vajaliku ankeedi leiab 
Otepää valla kodulehelt. Palume täidetud 
ankeedid saata hiljemalt 1. märtsiks mei-
liaadressile kultuurikeskused@otepaa.ee.

Lauluvõistlustel osalevad vanuserüh-
mad: 1. vanuserühm 3 – 7aastased; 2. va-
nuserühm 8 – 10aastased, 3. vanuserühm 
11 – 13aastased, 4. vanuserühm 14-16aas-
tased ning 5. vanuserühm 17-19aastased. 

Kõigi vanuserühmade puhul arvestatak-
se võistleja vanust seisuga 31. detsember 
2020.a. 

Laulja saab osaleda piirkondlikul lau-
luvõistlusel kas elukoha, kooli, muusi-
kakooli või huvikooli asukoha põhiselt. 
Laulja tohib osaleda vaid ühel piirkondlikul 
eelvõistlusel. 

Iga lauluõpetaja saab Puka ja Sangaste 
piirkonnas igasse vanuserühma esitada 
2 lauljat. Iga lauluõpetaja Otepäält igas-
se vanuserühma 3 lauljat.  Kõik lauljad 
esitavad 1 laulu. 

Nõuded laulule: 
*sõnad on eesti keeles või laulja ema-
keeles; *esituse kestus ei tohi ületada 3 
minutit; *saatemuusika eest hoolitsevad 
juhendaja ja solist ise. 

Kasutada on CD mängija, usb ja klaver. 
Iga vanuserühma 3 paremat lauljat esinda-
vad Otepää valda lauluvõistlusel „VALGA-
MAA LAULULAPS 2020”, mis toimub 18. 
aprillil 2020 Otepää Kultuurimajas. 

Saaliproovid toimuvad eelneval kokku-
leppel korraldajatega. 

26.jaanuaril toimunud Naiskodukaitse 
Valga ringkonna Otepää jaoskonna ül-
dkoosolekul oli päevakavas kokkuvõ-
tete tegemine ja uute juhatuse liikmete 
valimine.

Otepää jaoskonna aseesinaine Tiiu 
Kannes tegi kokkuvõtte eelmise aasta 
tegemistest ning rääkis selle aasta plaa-
nidest. Seejärel jõuti valimisteni. 

Kõigepealt otsustati valida Otepää 
jaoskonnale uus esinaine, seejärel uus 
juhatuse liige ning uus revisjoniko-
misjon. Üldkoosolek valis ühehäälselt 
Otepää jaoskonna uueks esinaiseks Helle 
Kuldmaa. Helle on Otepää jaoskonna 
taasasutajaliige, samuti oli ta taasasuta-
misjärgselt esimene esinaine just kõige 
raskemal esimesel tegutsemise aastal.

Jõudu ja tegutsemislusti valitutele!

Mari Mõttus
naiskodukaitse valga ringkonna 

esinaine

Otepää naiskodukaitsjad 
said uue esinaise

Talvepealinnas Otepääl stardib XI Euroopa Saunamaraton

Euroopa Saunamaraton Otepääl stardib 
15. veebruaril kell 12.00 Pühajärve lau-
lulavalt. 

Saunamaratonist osavõtjate registree-
rimine toimub15. veebruaril Otepää 
Gümnaasiumi spordihoones (Mäe 23, 
Otepää) kell 9.00-11.30. Finiš on samas, 
finiš on avatud kella 17.30ni. Spordihoo-
nes on võimalik ka riideid vahetada. 
Pärast maratoni pakutakse traditsioo-
niliselt kuuma suppi.

Saunamaratonist osavõtjad saavad 
orienteerumiskiibi, mis tuleb iga sauna 
juures registreerida. Kaardirakendu-
se asemel on kasutuses paberkaardid. 
Euroopa Saunamaratoni I-III koht loo-
sitakse välja kõigi registreerunud ja reeg-
lite kohaselt lõpetanud võistkondade 
seast, kavas on ka hulgaliselt eriauhindu. 
Nagu eelnevatel aastatelgi, valib rahvas 
taas oma lemmiksauna ning saunaoma-
nikud oma lemmikvõistkondi.

Õhtul saavad kõik kokku ööklubis 
Comeback, kus leili viskab legendaarne 
2 Quick Start. Euroopa Saunamaraton 

osalejatele käepaela alusel tasuta sisse-
pääs kell 22.00-23.00.

Saunamaraton on lustlik orientee-
rumismäng, kus tuleb läbida etteantud 
ajal võimalikult palju kaardile märgitud 
saunakohti. Võistkond on 4-liikmeline, 
vajalik on auto ja autojuhi olemasolu. 
Auhindade loosis osalevad kõik 4-liik-
melised võistkonnad, kes on läbinud sau-
nakaardil märgitud kohad ning lõpeta-
vad finišis.

XI Euroopa Saunamaratoni korral-
dab Otepää Kultuurikeskused, sau-
naomanikud koos oma toimkonnaga, 
Otepää vallavalitsus ja vabatahtlikud. 
Saunamaratonil hoiab silma peal raadio 
Ring FM. Saunamaratoni koostööpart-
neriteks on ööklubi Comeback ja sau-
nablogi EstonianSaunas.com. Sauna-
meeleolu hoiab üleval talveraadio Sky 
Plus, saunanautlejate energiataset hoiab 
kõrgena RedBull. Iga meeskond saab 
kaasa Vytautas vett, et oma soolatasa-
kaal taastada! Saunamaratoni ametlik 
autopartner on Kia. Stardis pakub 

kõigile jõudu (grillvorste) Frank Kutter 
lihatööstus ja leili aitab visata Pöide 
Pruulikoda.

Lisainfo: Mart Rekkaro
+372 53510414, saun@otepaa.ee,
Otepää Kultuurikeskused.

NB! Saunamaratoni pileteid tagasi 

ei osteta. Kui võistkond ei ilmu starti, 
siis piletiraha ei tagastata. Kaasas peab 
võistkonnal olema 35 eurot sularaha jäl-
gimisseadme tagatisrahaks selle mitteta-
gastamise või tahtliku lõhkumise eest.

Monika otrokova
Foto: adaM illingworth 

Konkursi eesmärk on innustada inimesi 
rohkem ennast väljendama ning neid 
toimuva kohta arvamust avaldama. 
Lisaks jäädvustame sellega ka Otepää 
valla ajalugu. 

Riimkroonika sisuks peakski olema 
ümbritseva elu-olu kajastus, kirjutaja 
jaoks olulised teemad, nende positiiv-
sed ja negatiivsed küljed. Iga autor võib 
esitada mitu luuletust. Vanusepiirangut 
ei ole. Laekunud tööde hulgast valib žürii 
kolm paremat, antakse ka eriauhindu. 

Luuletused saata e-postile: kultuuri-
keskused@otepaa.ee, tuua Otepää, San-
gaste, Nõuni või Puka Kultuurimajja või 
pista hoopis valitud maja postkasti. Töö 
juurde lisada enda nimi, vanus ning kon-
taktandmeid! Luuletusi saab konkursile 
edastada 1. märtsini 2020. 

Otepää Kultuurimajas toimub 6. märt-
sil Vaikse Muusika õhtu, kus muusikaõh-
tu kõrvale loeme ette parimad tööd, 
kuulutame välja võitjad ning jagame 
eriauhindu. 

otepää kultuurikeskused loomejuht 
Merilin kirbits

Riimkroonika konkursile 
oodatakse kajastust elu-olust
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg

Uus huviring:
    Neljapäeval kell 14.00-15.30 teatristuudio algklassidele.

  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. Ühiselt antakse 11 kaunist 
kontserti erinevais Eesti paigus ja esitatakse nii omaloomingut kui ka 
teiste artistide tuntud palasid. Pileti hind eelmüügist on 12 eurot, kont-
serdipäeval ning kohapeal 15. eurot. Piletid müügil Piletimaailmas, 
Piletilevis ning kohapeal.

22. veebruaril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi aasta-
päeva kontsert ja vallavanema Kaido Tambergi ning vallavoli-
kogu esimehe Jaanus Barkala vastuvõtt. Kontserdil osalevad: 
Segarahvatantsurühm Nuustaku, Margit Tali Laulustuudio, Otepää 
Kultuurimaja Teatristuudio, Otepää Gümnaasiumi Lastekoor; 
Poistekoor; Hobikoor ning Segakoor Eveko. Kaetud pidulaud. 
Kontsert on tasuta!

  6. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Vaikse muusika õhtu koos 
Margit Tali ja laulustuudio kasvandikud. Otepää valla riimkroo-
nika kirjutamise võistluse tööde ettelugemine ja tunnustamine! 
Sündmus on tasuta. Avatud kohvik!

  7. märtsil Otepää Kultuurimajas MEELEAHUTUSLIK MÄLUMÄNG 
„Naistepäeva eri“. Laudkondade vaheline mälumäng, kuhu 
kuulub 6-10 liiget. Ühe inimese pilet 6 eurot. Laual suupisted ning 
esimene märjuke. Parimale laudkonnale motivatsioonipakett!! 
Uksed avame 19.00, mälumäng algab 20.00. Eelregistreeri enda 
laudkond kultuurikeskused@otepaa.ee või helista +37256626481 
Merle. Avatud kohvik!

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo +37253465648 Marika Viks

24.veebruar kell 12.00  Nõunis ÜLE VALLA VASTLAPÄEV.
13. märtsil Nõuni Kultuurimajas PÄRIMUSKONTSERT „Zetod“.

Puka Kultuurimaja
Lisainfo +3725274812 Helgi Pung

23. veebruaril kell 13.00 Puka Kultuurimajas Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine. Esinevad Puka suured ja väikesed! Kaetud teelaud. 
Kontsert on tasuta.

18. märtsil kell 18.00 Puka Kultuurimajas Videvik ehk õhtu tuntud ini-
mesega: Adeele ja Jaan Jaago. Näitleja, lavastaja ja laulja Adeele 
Jaago (Sepp) koos muusikust elukaaslase Jaan Jaagoga moo-
dustavad armsa duo, mis esitab eestikeelset muusikat ja luulet. 
Kuigi valdavalt on Adeele tuntud just etenduskunstide vallas, siis 
tegelikult on ta ka juba nooruspõlvest saadik tegelenud laulmise ja 
lugude kirjutamisega. Ettekandmisele tulevad südamlikud Adeele 
sulest pärit palad, mis segunevad eestikeelsete luuletekstidega. 
Kitarrimängija Jaan seob aga need kaks maailma omavahel kokku 
üheks atmosfääririkkaks tervikuks. Pilet 5 eurot.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo +372 53008226 Marina Pulver

Uued huviringid:
    Esmaspäeval kell 18.00 käsitööring, kell 19.30 lauluansambel.
    Pühapäeval kell 13.00 lõõtsaklubi.

  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. Tasuta!

21. veebruaril kell 18.00 Sangaste Kultuurimajas Eesti Vabariigi 
aastapäeva kontsert. Esinevad Keeni lasteaia ja kooli lapsed 
ning Sangaste Kultuurimaja kollektiivid. Sööme maitsvat kringlit. 
Kontsert on tasuta!

  7. märtsil kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas Naistepäeva tantsuõhtu, 
kus tantsuks mängib Raen Väikene. Silmailu pakub Line-tantsu 
rühm KeSa-Line. Avatud kohvik Kairi tordid. Pilet 5 eurot, laudade 
broneerimine+37253008226 Marina.

14. märtsil kell 13.00 Sangaste Kultuurimajas Otepää valla laululaps 
2020. Kõik on oodatud kuulama ja kaasa elama! Lisainfot võistluse 
kohta leiab Otepää valla kodulehelt.

22. jaanuaril toimus Mäetaguse rahvamajas viien-
dat korda Eesti Rahvamajade Ühingu tunnus-
tusüritus Kaheksakand. Tunnustatavate hulgas oli 
ka Otepää Kultuurikeskused loomejuht Merilin 
Kirbits.

Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustamise ees-
märgiks on väärtustada isikute ja organisat-
sioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade 
hüvanguks ning innustada neid jätkama sarnast 
tegevust. Tunnussündmusel Kaheksakand jagati 
tunnustusi viies kategoorias: aasta koostööpart-
nerid, noor tegija, aasta tegija, aasta tegu ja 
Kaheksakand. Esmakordselt anti välja sel aastal 
tunnustus Kuldkand.

Eesti Rahvamajade Ühingu esinduskogu liige 

Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Merilin Kirbits 
sai Rahvamajade Ühingu tunnustuse

ja Valgamaa esindaja Ene Kaas ütles, et sellel 
aastal tuli Valgamaale tunnustus kategoorias 
Aasta tegu, mille sai Merilin Kirbits Eesti lipp 135 
vabaõhulavastuse „Taevas, muld ja tulevik“ eest.

Eesti Rahvamajade Ühing on loodud 2006. aastal 
ja see ühendab rahvamajade töötajaid ning rah-
vamajade arendustööst huvitatuid ja sellele kaasa 
aitavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Järgmisel aastal toimub tunnussündmus Kahek-
sakand Valgamaal.

Monika otrokova
Foto: kaja Mõts

2020. aasta 2. veebruaril täitus 100 aastat Eesti Vabariigi ja 
Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahulepingu all-
kirjastamisest.

1. veebruaril toimus Eesti Rahva Muuseumis EV 100 
tänuõhtu, millest ETV tegi ka ülekande, mis koosnes kahest 
poolest: tänukõnedest ja olulisemate sündmuste videomeenu-
tustest. Järgnes suur diskoõhtu „Eesti tantsib.“

Otsustasime Nõunis ühineda EV100 meeskonna üleskutsega 
korraldada üks suur ühistantsimine.  Seadsime kultuurimaj-
ja üles videoekraani, kust sai ERRi vahendusel ühiselt jalga 
keerutada üleriigilise diskoõhtu taktis. Alustasime varakult, 
seitsmest, et ikka jalg soojaks tantsida DJ Toomase plaadimuu-
sika järgi. 

Poole kümnest ühinesime tantsijatega üle Eestimaa ja see oli 
tõesti tore ühtekuuluvustunne, sest eestlane on ju tantsurahvas. 
Tantsis vanaema-vanaisa lastelastega, ema tütrega, sõber sõpra-
dega, naine mehega, aga mis peaasi, et üheskoos ja üksteisest 
rõõmu tundes. Nagu eestlasele kombeks, olid laual heeringa-
võileivad, tuuletaskud, pasteedisaiad ja vanaema Pilvi pipar-
münditee. Kel soovi, sai vahvat õhtut jäädvustada nn. „tant-
sulise heinaredeli rõugu taustal” või „Nõuni bussipeatuses”. 
Igatahes, väga tore õhtu oli!

Marika viks

Nõunis tähistati Tartu rahulepingu aastapäeva tantsuga
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Ära suitseta, tubakas tapab!

Otepää Gümnaasiumi põhikooliastme õpilased said veidi 
šokeerival moel aimu tubakatoodete tarvitamise tegelikest 
mõjudest ja tagajärgedest.

Teisipäeval, 21. jaanuaril käis koolis tubaka teemal rääki-
mas Hanno Egipt Eesti Vähiliidust. Anti põhjalik ülevaa-
de tubakatoodetest, nende mõjudest ja sellest, kuidas 
suitsetamise vastu võidelda. Selgus, et enamik loengul 
olnud õpilasi on mõnda tubakatoodet proovinud ja mõni 
tarvitab neid lausa pidevalt. Loengu illustreerimiseks 
näidati võikaid pilte inimestest, kes põevad tubaka tõttu 
vähki ja muid haigusi. Toodi ka võrdlusi näitamaks, kui 
suur rahasumma kulub suitsetajatel sigarettidele. Pärast 
loengut sai igaüks kompaktse infovoldiku, kus oli lühidalt 
kogu loengus räägitu.

Oli šokeeriv kuulda, et kopse kahjustab ka lihtsalt suit-
setajaga samas ruumis viibimine, isegi kui ta pole vahetult 
enne suitsetanud. Meile räägiti katsest, kus suitsetaja 
ja mittesuitsetaja pandi terveks aastaks koolis kõrvuti 
istuma. Aasta lõpuks oli vingugaasi tase mittesuitsetaja 
kopsudes tõusnud nullist kaheni, suitsetaja tase oli viis. 
Suitsetaja sigaretist eralduv kõrvalvoog, mida passiivne 
suitsetaja sisse hingab, võrdub 7-8 sigareti suitsetami-
sega ning on ohtlikum kui päris suitsetamine. Üleüldse 
on sigaretis üle 4000 keemilise ühendi ja rohkem kui 40 
neist soodustavad vähi teket.

Paljud 9. klassi õpilased arvavad, et loeng oli huvitav ja 
õpetlik ning pani tõsiselt mõtlema. “Väga häiriv on see, 
et minu tervist kahjustavad pidevalt suitsetajad, kellega 
ma pean ühes ruumis viibima,” tõdes loengu lõpus põ-
hikooli lõpuklassi õpilane Meriliis Ilves.

linda PiiriMäe, 9. a klassi õpilane

Köitvatele kohalikele muinaslugudele lisaks räägime lugude 
olulisusest ja tänavusest jutuaastast. 

Tore, kui tood natuke näksimist tee kõrvale. 

Ainult täiskasvanutele, aga Piret räägib lugusid, mida lastele 
edasi jutustada. 

Selts asub Lokumärdi talus Tõutsi külas.

Puka Dream lastetants käis Koolitantsul

Alustasin Pukas mõned aastad tagasi Dream 
show-tantsuringiga ning siis oli meid ainult 7 
tüdrukut. Septembris vanavanemate päeval esin-
edes oli meid laval 17 last - 16 tüdrukut ja 1 poiss. 
Tegelikult on meid kokku lausa 25.

Sel kooliaastal alustasime tantsutrennidega juba 
enne kooli. Suvevaheajal tegi Puka Kultuurimaja 
perenaine Helgi ettepaneku, et võiksime esineda 
septembri alguses vanavanemate päeval. Mõtlesin 
küll, et lapsed ehk tahavad veel suve nautida, kuid 
oli uskumatu, et kõik lapsed soovisid juba tantsi-
misega alustada.  Meiega liitusid ka uued liikmed 
ning proovides selgus, et kultuurimaja lava jääb 
väikseks. Et kõik lavale mahuks ja oleks ka ruumi 
tantsida, on juba üsna keeruline. 

Vanavanemate päeva tähistatti Puka Kultuu-
rimajas 6. septembril. Vanavanemate päev algas 
tantsudega, kus lapsed esitasid 6 tantsu, ning 
lõppes lauludega. Kontserdi lõpus küsisid tantsu-
lapsed, kas nad võiksid veel esineda. Kultuurima-
ja perenaisel Helgil polnud selle vastu midagi ja 
lapsed esitasid veel mõned tantsud.  

Järgmine esinemine oli Maal Elamise päeval 
Pukas. Esinema kutsuti ka naabervalda, aga kuna 
meie kool oli ise ka ürituse korraldajaks Pukas, siis 
otsustasime jääda enda kooli esinema.

Märkamatult sai augustist juba november ning 
oli õige aeg alustada valmistumist kooli jõulu-
peoks. Harjutades jõulupeoks, tuli mõte osaleda 
sel kooliaastal ka Koolitantsul. See oli tegelikult 
minul mõtteis olnud juba tantsutrennidega alusta-
des, aga just nüüd tundus olevat  õige aeg. Lapsed 
olid kahe käega nõus ja nii saigi registreeritud meie 
suured ja väikesed Dream tantsulapsed Koolitant-
sule. Enne sellele võistlusele minekut otsisime või-
malusi, kuidas juurde saada lavakogemust. 

Nii jõudis kätte 18. jaanuar – Koolitantsu Valga-
maa tantsupäev. See päev oli lihtsalt super – olime 

palju harjutanud ning ka soov tantsida oli suur. 
Me tundsime, et oleme õiges kohas. Tantsisid nii 
noorem rühm (7-11-aastased) kui ka vanem rühm 
(9-14-aastased). Laval tantsisid kõik tantsulap-
sed – isegi need 5- ja 6-aastased, kes olid samuti 
tublisti tantsuringis osalenud. Läksimegi ju sinna 
uusi kogemusi otsima. Saime Koolitantsul eri-
preemia tantsu eest „Tants või Interneedus“, kus 
meid valiti välja 19 tantsu seast. Me oleme tublid, 
sest meie konkurentideks olid tantsukoolid,  kus 
trenni tehakse mitu korda nädalas, kuid meie 
oleme huviring. Pärast žüriilt tagasisidet saades, oli 
nende imestus suur, et niimoodi tantsivad lapsed, 
kellel on võimalus harjutada vaid üks kord nädalas. 
Nüüd ootame kõik põnevusega veebruari lõppu, et 

teada saada, kas pääseme järgmisesse vooru. Tege-
likkuses oleme juba võitnud, sest saime esimese 
kogemuse nii suurel laval ja emotsioonid peale 
võistlust on meeletult head ja ootame juba uusi 
võimalusi esineda.   

Tänavu proovime saada vahendeid, et Dream 
showtantsuring saaks toimuda vähemalt kaks 
korda nädalas ning loodame, et meil see ka õnnes-
tub. Jätkame tantsimist ja teeme seda kogu süda-
mest. 

Aitäh lapsed, kes te osalete minu ringides ning 
aitäh vanemad, kes te toetate mind!

Puka tantsulaste juhendaja
ewe-ly oja

Foto: erakogu

Koome koos 11. ja 25. veebruaril 
vallamaja III korrusel ruumis 308 kell 14.

Info tel. 5153248

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM
võtab tööle

majahoidja.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lisainfo tööpakkumise kohta:
Kalev Aigro: kalev@nuustaku.edu.ee või tel 514 1592.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 
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29. jaanuaril toimunud konverentskõnes 
jõudsid Eesti Suusaliit ja Rahvusvaheline 
Suusaliit konsensusele, et 7.–9. veebruaril 
toimuma pidanud Otepää MK-etapi kahe-
võistlus jääb ära. Määravaks põhjuseks 
said olematud külmakraadid, mis muudab 
kunstlume tootmise võimatuks.

MK projektijuht Ago Markvardt tõdeb, et 
ilmselt ei tule see uudis suusaspordisõp-
radele üllatusena, kuna ebatavaliselt ke-
vadine ilm on kõigile nähtav. „Loomulikult 
ootasime ja lootsime veel selle nädalani, 

Kahevõistluse maailmakarikaetapp jääb 
lumepuudusel ära

et äkki ilmaprognoos siiski näitab tulevaiks 
nädalaiks külmakraade, aga nüüd on selge, 
et seda ei juhtu. Igal juhul oleks hüppemäe 
ja raja valmimine jäänud viimasele minu-
tile. Risk oleks olnud lihtsalt liiga suur,” 
nendib Markvardt.

Markvardt lisab, et Rahvusvaheline 
Suusaliit oli otsusega päri ja olulisi muu-
datusi see maailmakarika programmi ei 
too – kahevõistlejad saavad pärast Seefeldi 
kaks vaba nädalavahetust enne Trondheimi 
MK-etappi.

Võistlustele olid registreerinud tiimid 13 
riigist, sealhulgas praegu maailma abso-
luutsesse tippu kuuluvad Norra, Saksamaa 
ja Jaapani tiimid. 

Otepää Maailmakarikaetapp on aga uuesti 
kavas 2021. aasta veebruaris, kui toimub 
esmakordselt maailmakarikavõistlus ka 
naiste kahevõistluses! 

eesti suusaliit

19. jaanuaril käis Pedajamäe küla rahvas koos sõpradega räätsa-
matkal. Seekord valisime vallutamiseks Rubina raba Valgamaa 
ja Viljandimaa piiril. Kui esimene pool päevast tibutas vihma ja 
taevas oli mossis, siis ühtäkki tuli päike välja ja taevas muutus 
ilusaks helgeks. Matkajuht Mikko rääkis meile huvitavaid lugusid 
rabadest, kuidas rabas toimetada ja muud huvitavat. Saime tänu 
räätsadele minna päris laugaste servale ja mütata läbi kohtadest, 
kus muidu olnuks ohtlik liikuda. Laste jaoks oli vetruv ja kõikuv 

Pedajamäe küla räätsamatk

Otepääl tegutseva laskesuusaklubi Kagu 
Biathloni sportlased võistlesid edukalt jaa-
nuaris Austrias Innsbruckis peetud suur-
võistlusel nimega Winter World Masters 
Games. Tegemist oli maailma suurima 
talispordifestivaliga, mis on mõeldud 30-aas-
tastele ja vanematele sportlastele. Spordi-
peost võttis osa üle 3000 sportlase.

Vanusegrupis 45-50 sõitnud Janno Pärt 
võitis laskesuusatamises 10 km indivi-
duaalsõidus esikoha. Rainer Tokko oli samas 
vanusegrupis 5. ja Allan Mägi 9. Vanusegru-
pis 40-45 saavutas Heiki Kanistik 3. koha, 

Kagu Biathloni sportlased võistlesid edukalt 
Austrias veteranide maailmamängudel

Sulo Mannine oli 5. ja Anti Annom 10.
Sprindivõistlusel saavutas vanusegrupis 

45-50 Rainer Tokko (laskmine 1+3) 2. koha. 
Samas vanusegrupis sai Janno Pärt (0+1) 4. 
koha – 3. koht jäi kõigest 0,2 sekundi kau-
gusele.

Teatevõistlusel 3x6 km pandi kokku vanus-
egrupid 40 ja 50 ning võistkond Eesti-2 koos-
seisus Allan Mägi, Rainer Tokko ja Janno 
Pärt võitis tihedas konkurentsis puhta las-
kmisega 2. koha. Eesti-1 võistkond (Heiki 
Kanistik, Sulo Mannine, Anti Annom) sai 
6. koha. Võistluspäeva üllatajad olid Allan 

Mägi ja Anti Annom – meestelt ülihea sõit 
ja kindel laskmine.

Väga hästi võistlesid meie sportlased ka 
murdmaasuusatamises. Sulo Mannine tuli 
30 km murdmaasuusatamises klassikateh-
nikas 3. kohale.

Kagu Biathlon on loodud laskesuusasõp-
radele, kes on huvitatud tegelema laske-
suusatamisega. Tegevus on suunatud lastele, 
noortele ja harrastajatele. Treeningute toi-
mumise koht on põhiliselt Otepää.

slava všivtsev,
kagu biathloni treener

Olematute lumeolude tõttu jäävad ära 9. 
veebruariks kavandatud 47. Tartu Mara-
toni eelüritused, 8. Tartu Teatemaraton ja 
avatud raja sõidud.

Käimasolev talv olnud äärmiselt vih-
mane ning soe. Jaanuari keskmine tem-
peratuur on olnud +3,08 °C (selgelt vä-
hemalt viimase 14 aasta kõige soojem, 
vt lähemalt: https://ilm.pri.ee/ilmatee-
nistuse-kuude-ekstreemumid/1?fbcli-
d=IwAR3C8M9rIF7 

Looduslikku lund on sel talvel sadanud 
minimaalselt, lisaks pole olnud ka kind-
laid ja stabiilseid miinuskraade, mis oleks 
võimaldanud korraldajatel toota kunstlund. 
Paraku näitavad erinevad prognoosid, et 
püsivaid talviseid ja lumiseid olusid vähe-
malt lähiajal tulemas ei ole.

Info osalustasu kompenseerimise kohta 
saadavad korraldajad osalejatele eraldi 
kirjaga.

8. Tartu Teatemaraton ja Tartu Maratoni 
avatud raja sõidud jäävad ära

Ööl vastu teisipäeva langes õhutemperatuur Otepääl miinuspoolele, mis 
võimaldas Tehvandi Spordikeskuses alustada kunstlume tootmist. 25. 
veebruarist 1. märtsini toimuvad Tehvandil laskesuusatamise Euroopa 
meistrivõistlused.

Töös on nii kõik keskuse enda kui juurde renditud lumekahurid. 
„Kunstlume tootmine käib täistuuridel, et maksimaalselt ära kasutada 
lähipäevade miinuskraadid,“ ütles laskesuusatamise Euroopa meistri-
võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Tehvandi Spordikeskus on Poolast lisaks tellinud spetsiaalse lume-
tootmise konteineri, mis võimaldab plusskraadidel kunstlund toota. 
Konteineri tootmisvõimsus plusskraadidel on kuni 100 meetrit rada 
päevas. „Plaan on toota kunstlund Tehvandi enda ja juurde renditud 
lumekahuritega ning plusskraadidel toetada lumetootmist Poolast telli-
tud konteineriga,“ sõnas Nigol.

Järgmise nelja päeva ilmaprognoos on lumetootmiseks soodne. 
Korraldajate eesmärk on ette valmistada laskesuusastaadion ja mini-
maalne rada. „Jätkame ettevalmistustega ning teeme omalt poolt kõik, 
et võistlused saaksid toimuda,“ ütles Nigol.

Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlustel on kavas individuaal-
distants, paarissegateade, segateade, sprint ja jälitussõit. Tegemist 
on kolmanda korraga, mil Eesti võõrustab laskesuusatamise Euroopa 
meistrivõistlusi.

Kuna võistlus toimub talvisel koolivaheajal, saavad kõik kuni 19-aas-
tased pealtvaatajad rajal võistlust nautida tasuta.

greta külvet
eesti laskesuusatamise Föderatsioon

Tehvandil alustati kunstlume tootmisega

16. veebruariks planeeritud 47. Tartu Ma-
ratoni põhiürituste ning päev varem kavas 
olevate lastesõitude toimumise kohta an-
navad korraldajad uut infot järgmise nä-
dala jooksul.

tanel rungi
Mtü klubi tartu Maraton 

turundus ja kommunikatsioon

pinnas justkui batuut, millel käimine tundus väga lõbus. 
Üllatus oli ka see, et rabas oli mulluseid jõhvikaid nii palju, et 

mõned kohad lausa punetasid. Küll olid nad maitsvad! Puhkepau-
side ajal mõtisklesime looduse üle ja üks väike matkaline ütles 
väga toredasti – aeg seisab rabas... Peale matka sõime sooja 
suppi ja pirukat kuuma teega. Kõigil oli peas üks küsimus – kuhu 
järgmisena?

Matka korraldamiseks saime toetust Tervise ja heaolu edenda-
mise programmist 2019. Aitäh!

heleena jõgi

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) otsib vabatahtlikke 
21. maist kuni 6. juunini seitsmes linnas pee-
tavale U17 EM-finaalturniirile. Registreeri-
mine kestab 29. veebruarini.

Vabatahtlikke otsitakse erinevatesse val-
dkondadesse: meedia, võistkondade saatja, 
transport, festivaliala, mängude korraldus, 
teenindav ala ja palju muud.

Vabatahtlikele kehtiv vanuse alampiir 

Kandideeri vabatahtlikuks U17 EM-finaalturniirile!

on 18 eluaastat. Transpordi valdkonnas 
on vanuse alampiir 21 eluaastat ning peab 
olema vähemalt kaks aastat sõidukogemust. 
Üldiseks nõudeks on eesti keele oskus, 
kasuks tuleb ka võõrkeelte oskus.

Vabatahtlikuks registreerides tuleb esmalt 
täita küsimustik, mille leiab:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp-
QLScze5P_Q3pYhjwYgrask91xmhfq_91B-

nIkXhBBWvb0wspyaYw/viewform. 
Seejärel viiakse kandidaatidega läbi vestlu-
sed.

Küsimuste tekkimise korral saab pöördu-
da EJLi vabatahtlike koordinaatori poole 
e-posti aadressil: vabatahtlikud@jalgpall.ee.

ejli pressiteenistus

Lumekahurid töötasid Tehvandil. Pilt on tehtud teisipäeva, 
4. veebruari hommikul.

Foto: Monika otrokova
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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.

Koristan kodumasinaid - veneae-
gsed elektroonikad, magnetkäi-
viteid ja automaatlüliteid, vask-
kaableid, arvuteid, autoakusid ja 
vanametalli. Tasuta, info 56165551. 
Kuulutus ei aegu.
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Mälestame 

MARGUS LEHTMAAD

ja tunneme kaasa lähedastele.

Miia ja Peeter

Südamlik kaastunne Oljale 
lastega ja lastelastega

MARGUS LEHTMAA

kaotuse puhul.

Kaie ja Kristi

Ühel päeval tuul viib pilved
ja päike tuleb välja.

Ühel päeval
lein on kergem kanda.

Südamlik kaastunne headele 
naabritele Oljale, Dorisele ja 
Raunole kalli abikaasa ja isa

MARGUS LEHTMAA
kaotuse puhul.

Kondi talu rahvas Heino, Raivo,
Urmas ja Kristiina.

Üks tee on lõpuni käidud,
Üks süda on vaikinud...

Sügav kaastunne Oljale, Raunole 
ja Dorisele perega kalli abikaasa, 

isa ja vanaisa 

MARGUS LEHTMAA 

kaotuse puhul.

Aivi, Vaido, Keio, Kristiina.

Südamlik kaastunne 
Ene Raudsepale

ISA

surma puhul.

Tantsurõõmu tantsijad

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Mälestame head naabrit 

VLADIMIR LIBBA`t

Südamlik kaastunne abikaasale 
ja lastele peredega.

Perek. Luik, Parts, Maspanov, 
Kõiv, Lubi ja Vutt.

Kallist isa, vanaisa 
ja vanavanaisa

KARL RAUDSEPPA
25.11.1932 – 03.02.2020

Mälestavad tütar Ene ja tütrelap-
sed Ranno ning Eve, Elve, Juta, 

Jüri ja Ants peredega.

Ärasaatmine Sangaste kirikust 
8. veebruaril kell 13.00.

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Üürile anda 
Otepää linnas 

Tartu tn 1a  
äriruumid 

üldpinnaga 98 m2.

Tel: 5064083

Varajase Kaasamise Keskus otsib oma meeskonda 

usinat PUHASTUSTEENIDAJAT

Oled just see, kellele usaldame selle töö, kui Sa: 
• oled positiivse ellusuhtumisega;
• pead lugu puhtusest ja korrast;
• oled kohusetundlik, töökas ja kärme. 
Pakume Sulle stabiilset töösuhet, igati mõistlikku töötasu, kaasaegseid töövahendeid 
ja -keskkonda, toetavat ja vahvat töökollektiivi. 
Tööaeg: osakoormus (0,5)  Töökoht: Pühajärve tee 1, Otepää
Kui tunned, et see pakkumine on just Sulle, saada oma CV hiljemalt 11.02.2020 mei-
liaadressile: katriin@vkkeskus.ee.
Lisainfo katriin@vkkeskus.ee, tel. 53974514.

Nüüd hetk ilma sinuta,
Kuid sa oled minuga

Mu hinges ja südames,
Mu sammus ja mõtetes.

VALENTINA PÕDER 
17.03.1940 - 31.01.2020

Mälestab tütar Ella.
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Kõik huvilised on oodatud esmakordselt 
Otepääl aset leidvale Abeli mälumängule, 
mis saab teoks Keskkonnaameti ja Eesti Or-
nitoloogiaühingu koostöös ning Urmas Abeli 
eestvedamisel. Mäng toimub 13. veebruaril 
algusega kell 18.30 Otepää looduskeskuses 
(Kolga tee 28).

Mälumängul saab osaleda kuni kuueliikmelistes 
võistkondades. Kohale võib tulla nii üksi kui 
sõpradega, võistkonnad moodustame koha-
peal. Vastata tuleb paarikümnele looduse- ja 
kultuuriteemalisele küsimusele, mille koostaja 
on Kotkaklubi liige ja linnusõber Urmas Abel. 
Parimaid võistkondi premeerivad auhindade-
ga Eesti Ornitoloogiaühing ja Keskkonnaamet.

Osalejad saavad paarieurose annetusega 
toetada juuni alguses toimuvat looduslaagrit, 
kus on soovi korral võimalik ka ise kaasa lüüa.

Abeli mälumängu sari on Tartus legendaarne 
loodushuviliste kokkusaamise koht. Ettevõtmi-
ne pälvis 2015. aastal Keskkonnakäpa auhinna 
tubli tegutseja ja rahva lemmiku kategoorias. 
Tartu-sarjaga saab kursis olla ornitoloogiaühin-
gu veebilehel www.eoy.ee ja Facebooki lehel 
www.facebook.com/ornitoloogiayhing.

Tule osalema, sest mälumängust võidavad 
kõik!

Lisainfo: Margit Turb, 
margit.turb@keskkonnaamet.ee, tel 518 6747.

Otepääl toimub 
esimest korda 

Abeli mälumäng


