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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

Täname ning tunnustame 
vallavalitsust, ametnikke ja teenistujaid 

tubli töö ja ühtse meeskonnana tegutsemise eest. 

Nende päevade vältel on olnud hea jälgida, kuidas meie inimestel on avanenud 
need küljed, mis tavaolukorras jäävad varju. 

Enamik on täis otsustavust, on välja tuldud igapäevarutiinist, ei ole virise-
mist ja kõrvalehoidmist. Kõik võitlevad üksmeelselt ühise eesmärgi nimel 
eesliinil. Omatakse isiklikku algatusvõimet ja ei oodata, et kõike peab kusagilt 
ette öeldama. On hea meel, et allasutused töötavad hästi. Juhtimine on läbi 
mõeldud ja käsuliinid paigas. 

Volikogu liikmed on aktiivsed ja mõtlevad kaasa, teevad ettepanekuid kuidas 
asju paremini lahendada ja juhivad tähelepanu kitsaskohtadele. 

Kriisikomisjon tegutseb ja otsustusvõimeline. Sotsiaalosakond on leidnud 
abivajajad ja toimetanud abi nendeni. Haridusvaldkond on hoitud ja koduõpe 
toimib. Vallakodanikud on nii ajalehe, kodulehe kui ka sotsiaalmeedia abil in-
formeeritud. Külavanemad on olnud aktiivsed ja osavõtlikud. Vabatahtlikud on 
pakkunud oma abi. Ka ettevõtjad on soovinud oma abi pakkuda.

Kahjuks ei jõua kõiki üles lugeda, kuid meil on tekkinud kindlustunne ja 
veendumus, et selle meeskonnaga suudame läbi purjetada ka kõige karmimast 
tormist. Siiras tänu teile kõigile!

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala
Otepää vallavanem kaidO TamBerg

Otepää vallavanemaks saab 
31. märtsil Jaanus Barkala

Senine Otepää vallavanem Kaido 
Tamberg esitas märtsikuus tagasiastu-
mispalve.

Otepää Vallavolikogu 19. märtsi 
istungil valiti uueks Otepää vallava-
nemaks senine vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala. Valitud vallavanem 
astub ametisse 31. märtsil.

Vallavanema kandidaatideks esitati 
Jaanus Barkala (VL Ühinenud Kogu-
konnad) ja Kuldar Veere (Reformiera-
kond). Salajasel hääletusel sai Jaanus 
Barkala 12 ja Kuldar Veere 4 häält. 
Vallavanemaks valiti Jaanus Barkala. 
Senine vallavanem Kaido Tamberg 
naaseb tagasi vallavolikokku.

„Praegusel raskel ja keerulisel ajal 
kutsun kõiki osapooli üles üheskoos 
pingutama, et sellest olukorrast välja 
tulla“, ütles Jaanus Barkala. „Viima-
seld ärevad päevad on välja toonud 
erinevaid tahkusid inimeste käitumi-
ses. Mul on hea meel tõdeda, et meil 
on hea meeskond, kellega edasi minna. 

Olen valmis oma oskuste ja kogemuste-
ga panustama ka edaspidiselt nii Eesti 
kui Otepää arengusse.“

Jaanus Barkala on olnud aastatel 1997–
1999 Otepää Linnavolikogu esimees 
ning 2002–2005 Otepää Vallavolikogu 
esimees. Ta on lõpetanud Otepää Güm-
naasiumi ja 2005. aastal Tallinna Ülikoo-
li õigusteaduskonna magistrikraadiga. 

Ta on olnud mitmete asutuste nõu-
kogude liige, asutanud Sokka Puhke-
keskuse ning töötanud City Motors 
direktorina aastatel 2006–2010. Hetkel 
tegutseb ta eraettevõtluses. 

Jaanus Barkala on olnud aktiivne 
kaitseliitlane – 1992. aastal lõpetas ta 
Kaitsejõudude Peastaabi Ohvitseride 
Kooli II lennu ja talle omistati ohvitseri 
auaste. Alates 1996. aastast on ta Val-
gamaa Kaitseliidu Maleva pealiku abi. 
Jaanus Barkala on AS Otepää Veevärk 
nõukogu esimees. 2017. aastal valiti ta 
ühinenud Otepää Vallavolikogu esime-

IlmuB 2 kOrda kuuS!

heks.
Uus vallavolikogu esimees valitakse ja 

vallavalitsuse liikmed kinnitatakse järg- 

misel vallavolikogu istungil.

Tekst ja foto: mOnika OTrOkOva

Sõnavõtt kõlas 19. märtsi vallavolikogu 
istungil vallavanema kandidaatide tutvus-
tusvooru ajal. Teksti on Otepää Teataja 
tarbeks redigeeritud. 

Millest täna rääkida? Mis võiks süstida 
meisse kõigisse kindlustunnet tulevi-
ku ees? Mis annaks tagasi hingerahu? 
Õiget vastust ei ole kerge leida.

Ma ei räägi ainult enda nimel, vaid 
esindan ka paljude volikogu liikmete 
ja valijate seisukohti. Volikogu liikmed 
on avaldanud arvamust, et inimeste 
poole tuleb pöörduda lihtsate, selgete 
ja üheselt arusaadavate mõtetega. Aeg 
ei ole ilukõnedeks, aeg ei ole poliitikaks, 
aeg on tegudeks. Olen igati päri.

Maailma, Eesti ja ka Otepää jaoks on 
rasked ajad. Vaenlane on tulnud meie 
maale. Vaenlane soovib viia meie stabiil-
se elukeskkonna, meie vara, meie hinge-
rahu ja ka meie kõige kallima vara – elu 
ja tervise. See vaenlane on viirushaigus 
COVID-19, ehk koroona. 

Ühendagem jõud ja seiskem sellele 
koos vastu. Meil on tarvis koostööd, 
üksteisemõistmist, ühtsust! Tuleb teha 
palju loobumisi, et saaks tulevikus 
nautida uusi võite. Üksteist märgates 
ja abistades oleme selleks suutelised.

Ilmselt ei vaja ma lugejate jaoks pikka 
ja põhjalikku enesetutvustust. Minu 
teod läbi pika aja kõnelevad iseenda 
eest. Kellele need meeldivad ja kellele 
mitte, see on juba igaühe enda otsusta-

da. Vähem kui kuu tagasi täitus mul 30 
aastat Eesti Vabariigi teenimist. 

See on sisaldanud endas nii raskeid 
ja riskantseid kui ka toredaid ja võidu-
kaid aegu. Olen antud panuse üle uhke. 
Raskuste ületamine teebki tugevamaks.

Mulle on meeskonnakaaslased 
öelnud, et ma ei ole niivõrd “hea aja 
juht”, mulle ei sobi rutiin ja tegevus tege-
vuse enda pärast, olen juht määramatus 
olukorras, mis nõuab otsuseid, kiireid ja 
ebastandardseid lahendusi ja reljeefset 
väljendust. Kunagi ei tohi jääda kinni 
ainult pisidetailidesse, oluline on näha 
üksikute puude taga ka metsa.

Olen valmis oma oskuste ja kogemus-
tega panustama ka edaspidi nii Eesti kui 
ka Otepää arengusse. Usun, et minu 
pikaajalised kogemused ohvitserina nii 
väljas meeskonna juhina kui staabis juh-
timise koordineerijana, tulevad kasuks 
ka praegusel ajal valla juhtimisel. Tuli 
minu silmis ei ole veel tuhmunud. Ma ei 
karda olulisel hetkel vastu võtta kiireid 
otsuseid, ma ei karda vastutust. Ma ei 
karda kriitikat. Olen valmis igakülgseks 
koostööks.

Rasked ajad vajavad hästi läbimõel-
dud tegevusi. Praegu ei ole aeg partei-
poliitikaks. Tunnustan peaminister Jüri 
Ratast ja Vabariigi valitsust, kes teevad 
kriisi ohjeldamisel rasket ja vastutusri-
kast tööd. Tunnustan Kaja Kallast, kes 
on opositsiooniliidrina hoidunud kriiti-
kast ja pakkunud valitsuskoalitsioonile 
raskel ajal koostööd.

Loodame, et ka meil, Otepää vallavo-
likogul, on sellest käitumismallist midagi 

Praegune olukord vajab meelekindlust

õppida. On ju eestlased ajaloos suutnud 
ühise vaenlase vastu jõud ühendada, 
usun, et suudame ka nüüd.

Minu motoks on “mõtte ja teoga” 
ehk siis mõtleme ja teeme. Kogume 
häid mõtteid ja teeme need teoks, ainult 
nii jõuame üheskoos edasi.

Mustal ajal võib teha ka pisut huumo-
rit. Hiljuti esines praegune Pärnu abi-
linnapea Mart Järvik avaldusega, milles 
rääkis oma kogemustest bussijuhina. 
Tema sõitis ja kaasreisijad oksendasid. 
Need, kes on minuga sõitnud, teavad, 
et mu sõidustiil on eelpool kirjeldatud 
juhtumist oluliselt erinev. Algaja auto-
juhina püüdsin ma omal ajal juhinduda 
sõiduõpetaja nõuandest – hea autojuht 
või bussijuht paneb hommikul arma-
tuurile tikutoosi serva peale seisma ja 
õhtul tööpäeva lõpus seisab see selli-
selt endisel kohal. Autod olid kehvad 
ja teed auklikud, kuid kaasreisijad 
tundsid ennast turvaliselt ning muga-
valt. Loodan, et ka minu endised, prae-
gused ja tulevased meeskonnakaaslased 
võivad seda tunnet jagada.

Head kuulajad, lõpetan piiskop Phi-
lippe Jourdani hiljuti öeldud sõnadega: 
“Meie ajal ja kultuuris tundub eneseoh-
verdus minevat vastuollu eneseteostuse-
ga. Aga praegune maailm ja sündmused 
näitavad, et seda on meie ümber palju. 
See on see mis teeb inimese suureks”. 

Olgem siis suured! Teeme üheskoos 
kõik, et kriis mööduks võimalikult kii-
resti ja juba jaanilõkke ääres saaksime 
kõik jälle turvaliselt koguneda ning meie 
ilusat Eestimaad nautida.

vallavolikogu esimees, vallavanema 
kandidaat  Jaanus Barkala

Vabariigi Valitsus kuulutas 
Eestis välja eriolukorra 
1. maini 2020 ning 
rakendas erimeetmeid,

näiteks:
• Õppetöö on üleviidud kaug- ja koduõp-
pevormile.
• Kõik avalikud kogunemised on keelatud 
ja kuni 1. maini, suletud on muuseumid, 
kinod.
• Spordivõistlused on keelatud 1. maini.
• Piiridel kehtestati sanitaarkontroll.
• Lisaks peatus kruiiside müük Tal-
linn-Stockholm-Tallinn liinile.
• Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, 
Kihnu ja Ruhnu saartele on lubatud reisida 
üksnes saartel alalist elukohta omavatel 
inimestel. Teised inimesed piirkonda min-
na ei tohi. Seal praegu viibijad saavad koju 
pöörduda. Piirang ei kohandu kaubaveole 
ja elutähtsate teenuste osutamisele.
• Spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, 
saunad, spad, ujulad, basseinid, veekes-
kused, päevakeskused ja laste mängutoad 
üle Eesti, sh hotellides ja majutusasutus-
tes, suleti.

Loe kehtestatud piirangutest täpsemalt 
Vabariigi Valitsuse veebileheküljelt www.
valitsus.ee.
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Kala, mina ja Otepää 

Hiina vanasõna ütleb, et igast jões ujunud kalast 
jääb  jälg  jõevoolu, mis teda kaasas kandis ja 
pudeneb tema soomuseid vette, milles ta ujus. 

Nüüd juba ca 2,5 aastat tagasi tekkis uus Otepää 
vald. Haldusreformi tuultest sündinu on kestnud ja 
kasvanud tänaseni. Selle valla esimeseks vallavane-
maks oli au olla minul. Jõgi on voolanud ja voolab 
edasi. Kalad selles on ujunud ja ujuvad edasi. Jõgi 
muutub  ajas ja kalad liiguvad, tulevad ja lähevad , 
muudavad asukohta ja jätavad oma ,,jälgi“ jõkke. 
Nii, nagu meie elu ja inimesed selles elus. 

Kuidas siis see uus vald oma ajajões siis need 
aastad voolanud on ning kuidas näeb seda voola-
mist üks tema ,,kala“ minu näol?

Algus oli hirmus! Kiiruga kokku kihutatud 
vallad, kes sunniga, kes muidu. Igal kaasas oma 
harjumused ja oma siiani elatud lugu. Kõik see tuli 
kiires tempos läbi närida ja koos toimima saada. 
Samal ajal käis vastavalt kohalikule tavale vilgas 
,,särgisabast kinnihoidmine, jala taha panemine ja 
kõri närimine“. Mis parata, käis see kõik vist siis 
palga sisse! Meeskond oli ja on meil õnneks kokku-
hoidev ja stabiilne, minu enda närvikava tugev ning 
saime hakkama. Ajapikku olukord stabiliseerus, 
töötajaid vahetus ja töörahu sai paika. Hakkasime 
saama juba ka head tagasisidet paranenud- ja kii-
renenud teenindamise eest ning liikuma lükatud 
asjade pärast.  

Kohe algatuseks lahendasime operatiivselt ära 
vinduma jäänud lasteaia ehituse  ning tegime selle 
ära suuremalt ja paremini, kui alul plaanitud oli. 
Kohe seejärel sai ,,viimase hetke reisiga“ sisse 
antud keskväljaku ehitamise taotlus ja ka raha riigilt  
sinna taha. ,,Tagajärjed“ on täna juba näha. Uuenev 
linnaruum ja kaunim linn on nagu kaunis lill uue 
valla kuue nööpaugus.

Suur kaebamine ja ,,tagasitirimine“ ei aidanud 
ka Tervisekeskuse puhul, mis täna Teie silmi ees ja 
vägagi omaks võetud. 

Keeni kool ja lasteaed on on uuendatud ja sisus-
tatud üheks õdusaks paigaks ja see läheb edasi. 
Sangaste on saanud  omale uudse pereturismikes-
kuse.

Otepää linn on saanud uue katlamaja ja uued 
soojatrassid , asfalteeritud on tänavaid jms.

Väga tublilt ja tugevalt on edasi arenenud 
koostöö küladega ja kogukondadega, õitsele on 
puhkenud kultuurielu.

Ehk siis 2,5 aastat minu enda ja meie meeskon-
na tegutsemist uues võimus ning nähtavaks tule-
museks ca 5,3 miljonit eurot väljastpoolt eelarvet 
hangitud euroraha! Arvestamata juurde veel  1,2 
miljonit kortermajale, 1,6 miljonit Puka koolile 
ja ca 1,3 miljonit erihoolekandele ja hooldekodu-
le, mille ehitused seisavad veel ees, kuid millede 
rahastus on juba olemas.

Et areng saaks jätkuda ja tempot kõrgel hoida, 
on  Otepääl vaja: 1)stabiilsust ja 2)võimekaid juhte. 
Valitsemise stabiilsus on meie praeguse koalitsiooni 
näol nüüd Otepääl olemas ja seda pole suutnud 
rikkuda ka vahepealsed sündmused oma emot-
sionaalses soustis. Võimekaid juhte leidub meil 
oma ridades ka varuga. Ehk siis ühe tulek ja teise 
minek ei toimu Otepääl seekord enam läbi või-
muliidu lagunemise ja umbusaldamiste nukuteat-
ri. Sedapuhku on see mõistuspärane ja kultuurne 
koalitsioonisisene olude sunnil tehtud ümberreas-
tumine. Nii, nagu peakski olema alati, kui olud seda 
nõuavad.

Nüüd siis oludest. Kuna minule vallavanemana 
on esitatud kahtlustus, (mis pole veel küll isegi süü-
distuse esitamiseni jõudnud) siis pean õigeks seniks 
poliitilisest tipust taanduda, kuni seaduseveskid jah-
vatavad. Ei sunni mind selleks ei poliitiline surve, 
ega ka seadusemehed. Minu jätkamiseks on tuge 
andnud nii omad, kui ka koalitsiooniliikmed. Sel-
legipoolest otsustasin ise end taandada.

Arvan, et nii on lihtsam meeskonnal pooleli-
jäänud tööde pingelises ajagraafikus ja ka kaht-
lustuse fakti pahatahtlik ärakasutamine Otepää 

mainega mängimisel. Lisaks vajab praavitamist ka 
pisut enese tervislik olukord, mis sellest mõne isiku 
poliitilise motiiviga kaebustest alguse saanud kaht-
lustuse ,,aplaavast“ pihta sai.

Aga oma toetajatele ütlen kohe ära: ma  mitte 
ei taandu Otepää poliitilisest elust, vaid tõmbun 
ajutiselt juhtrollidest tagasi. Võitlusvere tilgad on 
mul alati vereringes olnud ja niisama alatusel ma 
võita lasta ei kavatse. Kui praeguste sündmuste 
aluseks olnud kahtlustused ükskord mingi lahen-
dini jõuavad, alles siis on see tõetund käes ja  õigeid 
vastuseid/vastutajaid näha. Loodame, et see käib 
võimalikult kiiresti.

Mis mind siis Otepää vallajuhina enim selle aja 
jooksul üllatanud on? Kindlasti halvast küljest 
see, et ei tea kusagil omavalitsustes käivat seda-
võrd väiklast ja alatut poliitilist kemplust isiklike 
pisihuvide nimel. Käiku läheb kõik: lausvale, sala- 
ja avalikud kaebused, mustamine jne. Reegleid ja 
aumehelikkus on vähe, sigadusi liiga palju. Kindlas-
ti üllatas ka see, et kui palju on tegelikult Otepääl 
veel vaja ära teha elementaarseid asju, sest mingi 
aeg on ilmselt kulunud muuks, kui valla arendami-
seks. Positiivses mõttes aga see, et meil elab väga 
palju tõeliselt lahedaid ja ettevõtlike inimesi, kes 
tahavadki midagi ära teha ja kellega on äärmiselt 
virgastav koos asju ajada.

Mis tegemata jäi? Palju oli  lisaks tehtule käsil 
ja palju mõttes. Otepää päevakeskuse asi on  juba 
käima lükatud ja vaja lõpuni viia. Samuti valla 
eakate omavaheline suhtlus ja valla siseekskursioo-
nid jne. Väga põnev oleks aastaringse talihalli ja 
suvekontserdite keskuse valmimist näha, linnaruum 
ja Linnamägi jne. Vald vajab minu meelest ka tege-
likku ja tõelist koolireformi (ja ei pea ma silmas 
koolide sulgemist) õppekvaliteedi tõstmiseks. 

Lasteaiandus vajaks  jõulist ajakohastamist ja ka 
lasteaiamaksu leevendamist peredele jms.

Oluliseks pean seda, et mu järeltulija suudaks 
jätkata ja edukalt lõpuni viia juba tänaseks käima 
lükatud  ja pooleli olevad olulised objektid. Kor-
termaja, väljaku lõpetamine, erihoolekande maja 
ehitus, tänavavalguste projektid, päevakeskused, 
Puka kooli ehitus, Sangaste depoo, Nõuni rand. 
Need on olnud siiani vallavanemana minu priori-
teedid ja nõudnud hulga vaeva ja närvi. Loodeta-
vasti on uus vallavanem juba asjade alguse juures 
olnuna sobilik mees seda kõike edasi viima. Jõudu 
talle!

Aga seda kõike saan ka mina ise veel tagant 
lükata ja abis olla volikogu liikmena!

Ma teen kummarduse Teile kõigile! Nii Teile, kes 
on olnud mu toetajad, kui ka Teie, kes seda polnud! 
Kui ei tea, mis on ,,ei“, siis ei oska ka ,,ja“-d hinnata. 
Ja vastupidi. Elus on mõlemit väga vaja, sest elu ei 
saagi olla must-valge.

Tänan oma valijaid ekstra ja luban Teie huvide 
eest lõvina võidelda! Kes mind teavad, teavad ka 
seda, et seda ma teen! Minu uks ja telefon on Teile 
alati avatud. Ja ma mitte ei lähe kuhugi, aga tulen! 
Tulen siis nüüd volikokku, et seal teha sealt lähtu-
des seda edasi, mis pooleli jäänud! Jätkan ka Puka 
kooli asjadel silma peal hoidmist, sest sellest on 
saanud mulle omamoodi põhimõtte küsimus, et 
see vaatamata arusaamatule vastu tegutsemistele 
ära teha. Samuti on minu  jälgimise all Lipumuu-
seumi rajamise lõpule viimine Otepääl. Sangaste 
kogukonna asjad on otse loomulikult minu isiklik 
suur südameasi ja kohustus. See on aga  isegi täiesti 
eraldi teema edasiseks.

Hea Otepää valla kogukond! On täna aeg öelda 
,,Head tervist!“ vallavanemana ja ,,Tere tulemast!“ 
volikogu liikmena! Elu läheb omasoodu, sündmu-
sed juhtuvad ja mööduvad, jäljed jäävad ja elujõgi 
voolab oma kaladega edasi! 

Tänan Teid senise eest ja teenin Teid volinikuna 
edasi!

vallavanem kaidO TamBerg

Otepää Vallavolikogu istungil

19.03.2020
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sisetehinguna 

sõlmida osaühinguga PALU- TEENUS töövõtuleping heakor-

ratööde teostamiseks Otepää vallas ajavahemikul 1. aprill 2020. 

a kuni 31. märts 2025. a.
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida Puka 

Kogukonnaga leping Puka alevikus Kooli tn 6 asutusehoone 

ruumide tasuta kasutusse andmiseks.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. 

a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistus-

kohtade koosseisu kehtestamine“ lisa punkti 5.7 veerus 5 tugiisiku 

koormuseks 3 kohta.
n	 Kehtestati Otepää Vallavalitsuse teenistusgruppide põhi-

palga vahemikud vastavalt lisale.
n	 Otsustati valida Otepää vallavanemaks Jaanus Barkala.
n	 Kinnitati Otepää valla 2020. aasta huvihariduse ja huvite-

gevuse kava.
n	 Otsustati delegeerida Otepää valla andmekogude asutami-

ne ja andmekogude põhimääruste kinnitamine Otepää Vallava-

litsusele.

Otepää Vallavalitsuse istungil

02.03.2020
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kaasiku tn 20 

katastriüksuse (katastritunnus 55601:001:0005) jagamisel moo-

dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed.
n	 Määrati Räbi külas asuva Madise katastriüksuse (katastri-

tunnus 58202:001:0712) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n	 Kooskõlastati Päidla külas Aksli maaüksusele kavandatava 

puurkaevu asukoht.
n	 Kooskõlastati Otepää külas Väike-Juusa maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Kristiine Karule projekteerimistingimused Ädu külas 

Kupli kinnistul elamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Vana-Otepää külas Krepi kinnistul asuvale ehitisele 

(saun-väliköök) kasutusluba.
n	 Kooskõlastati Neeruti külas asuvatel Kruusamaa (katastri-

tunnus 58202:003:0003) ja Neeruti karjäär (katastritunnus 

58202:003:0010) katastriüksustel Neeruti VIII uuringuruumis 

aktiivse tarbevaru kinnitamine ja hilisem kaevandamine 5820015 

Alliku-Neeruti karjääri tee kaitsevööndis mitte lähemal kui 20 

meetri ulatuses tee sõiduraja välimisest servast.
n	 Määrati Eesti Rukki Seltsile Fr. von Bergi elu ja loomingut 

tutvustava juubelikogumiku „Sangaste rukkikrahv“ väljaandmi-

seks 870 euro suurune kultuuriürituse toetus.
n	 Otsustati korraldada suuline enampakkumine Otepää 

vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuva kinnistu (kinnistu 

registriosa nr 1790940, katastritunnus 55601:004:1750, pindala 

788 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) 

võõrandamiseks alghinnaga 40 000 eurot. Moodustati enampak-

kumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komis-

joni  esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Jaanimetsa kinnistu 

ca 2800 m² suurune osa otsustuskorras rendile OÜ-le Mesinik 

(registrikood 11538599, aadress Maksi, Sirvaste küla, Kanepi 

vald).
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
n	 Kinnitati riigihanke „Otepää valla tänavavalgustuse reno-

veerimine“ tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke „Otepää valla 

tänavavalgustuse renoveerimine“ pakkujad Empower Aktsiaselts 

(registrikood 11445550), LEONHARD WEISS OÜ (registrikood 

12083348), Osaühing ELTAM (registrikood 10533430), Kagu 

Elekter OÜ (registrikood 11632588), Corle OÜ (registrikood 

11270435) ning ühispakkujad Corrente Grupp OÜ (registrikood 

11172767) ja MTR Halduse OÜ (registrikood 12249549). Otsus-

tati kõrvaldada hankemenetlusest EST Networks OÜ (registri-

kood 11826631), kuna pakkuja hankepassis puuduvad andmed, 

mida hankija on nõudnud. Tunnistati pakkujate Empower Akt-

siaselts, LEONHARD WEISS OÜ, Osaühing ELTAM, Kagu 

Elekter OÜ ja Corle OÜ ning ühispakkujate Corrente Grupp 

AMETLIK INFO
OÜ ja MTR Halduse OÜ pakkumused vastavaks, kuna need 

vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingi-

mustele. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hinda-

mise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks ühispak-

kujate Corrente Grupp OÜ ja MTR Halduse OÜ pakkumus 

maksumusega 344 003 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks 

tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Määrati 7. märtsil 2020. a toimuva Lõuna-Eesti tantsu-

juhtide kooli läbiviimisel Keeni Põhikooli ruumide kasutamise 

tasu suuruseks 100 eurot.

09.03.2020
n	 Määrati Märdi külas asuva Kuusiku katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:002:0910) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed.
n	 Määrati Sihva külas asuvate Kesk-Annimatsi ehitiste 

teenindamiseks vajalik maa, moodustatavale katastriüksusele 

kohanimi ja koha-aadress.
n	 Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Plika külas 

Puhastuse kinnistul Puka aleviku reoveepuhasti püstitamiseks.
n	 Anti Mart Roobile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Hundisoo tn 5 kinnistul abihoone lammutamiseks.
n	 Anti Arula külas Madsa-Järve kinnistul asuvale ehitisele 

(saun-puhkemaja) kasutusluba.
n	 Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1 

Otepää Spordiklubi 16 461,06 eurot; 1.2 MÄESUUSAKLUBI 

VÄIKE-MUNAMÄGI 14 250,99 eurot; 1.3 MTÜ Karupesa 

Team (murdmaasuusatamine) 12 518,08 eurot; 1.4 Mittetu-

lundusühing TARTU UJUMISKLUBI 6354,04 eurot; 1.5 Jal-

gpalliklubi FC Otepää 4813,67 eurot; 1.6 Tartu Spordiselts 

Kalev 4589,03 eurot; 1.7 MTÜ Kagu Biathlon 4204,78 eurot; 

1.8 Võimlemisklubi “Rütmika” 3177,02 eurot; 1.9 Otepää rat-

taklubi 2824,02 eurot; 1.10 Otepää Motoklubi 2150,10 eurot; 

1.11 SPORDIKLUBI “DO” 1925,47 eurot; 1.12 Jalgpalliklubi 

FC Elva 1765,01 eurot; 1.13 Võru Sulgpalliklubi 1604,56 eurot; 

1.14 Võru Judoklubi REI 449,28 eurot; 1.15 Mittetulundusü-

hing Jalgpallikool Tammeka 320,91 eurot.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Eesti 

Firmaspordi Liit MTÜ 300 eurot 2020. a märtsis ja augus-

tis toimuva spordiürituse „Talispartakiaad’20 ja Suvesparta-

kiaad’20“ korraldamiseks; 1.2 Puka Spordiklubi 200 eurot 2020. 

a aprillis toimuva spordiürituse „Valgamaa jooksusari - Puka 

etapp“ korraldamiseks; 1.3 Otepää rattaklubi 500 eurot 2020. 

a aprillis toimuva spordiürituse „Otepää Rattaralli“ korralda-

miseks; 1.4 Otepää rattaklubi 350 eurot 2020. a aprillis toimuva 

spordiürituse „Otepää GP“ korraldamiseks; 1.5 Mittetulun-

dusühing Valged Teed 500 eurot 2020. a aprillis toimuva spor-

diürituse „Sangaste Valgete Teede rattaralli“ korraldamiseks.
n	 Määrati neljale isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 189 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 12 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
n	 Otsustati valida AS-i Otepää Veevärk 2019. a ja 2020. 

a majandusaasta aruannete auditeerijaks AUDEST AUDII-

TORTEENUSTE OSAÜHING.

12.03.2020
n	 Nõustuti Mägiste külas asuva ca 235 m2 suuruse maa-

üksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina 

vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n	 Otsustati liita Ädu külas asuvad Mäe-Lipi katastriük-

sus (katastritunnus 72401:001:1572), Mäe-Lipi katastriüksus 

(katastritunnus 72401:001:1573) ja Mäe-Lipi katastriüksus 

(katastritunnus 72401:001:0020) üheks katastriüksuseks.
n	 Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Plika külas 

Puhastuse kinnistul, Suurefarmi kinnistul, Äärepõllu kinnis-

tul ja Ruuna külas Sule kinnistul Pukamõisa kanalisatsiooni-

torustiku rajamiseks.
n	 Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Plika külas 

Puhastuse kinnistul, Suurefarmi kinnistul, Äärepõllu kinnis-

tul ja Ruuna külas Sule kinnistul Pukamõisa kanalisatsiooni-

torustiku rajamiseks.
n	 Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt „Aren-

dusprojektid“ 1519 eurot Otepää Motoklubile projektide oma-

osaluse katmiseks, sh: 1.1 projektile „Ruumide kohandamine 

motospordi mitmekülgsete tegevusvõimaluste pakkumiseks 

kogukonnale“ 1336 eurot; 1.2 projektile „Liiklushariduse 

andmine noortele” 183 eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Heleri Palissaar         4. märtsil
Otto PavlovitŠ        10. märtsil

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.
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n	 Anti otsustuskorras kuni 31. detsembrini 

2020. a Mittetulundusühingule KARUKÄPP 

(registrikood 80186254, asukoht Tamme pst 13, 

Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse kultuu-

riliste ja/või huvialadega seotud tegevuste korral-

damiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 

13 suva asutusehoone III korruse ruum nr 305.

16.03.2020
n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva 

Kastani kinnistu võõrandamiseks korraldatud 

enampakkumise võitjaks 20 600 euro suuruse 

pakkumise teinud Akser OÜ.
n	 Määrati kahele isikule puuetega inimeste 

eluaseme füüsilise kohandamise toetus.
n	 Kinnitati OÜ Otepää Üürimajad osa võõ-

randamiseks korraldatud eelläbirääkimistega 

pakkumise tulemused. Tunnistati OÜ Otepää 

Üürimajad 1225 euro suuruse nimiväärtusega osa 

võõrandamiseks korraldatud eelläbirääkimistega 

pakkumise parimaks pakkumiseks Osaühingu Pro 

Kinnisvara pakkumine.

23.03.2020
n	 Anti Smartecon OÜ-le projekteerimistin-

gimused Valga maakonnas Otepää vallas Komsi 

külas TÄNTRE kinnistul päikeseelektrijaama 

püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 02. märtsi 

2020. a korralduse nr 2-3/122 „Riigihanke „Otepää 

valla tänavavalgustuse renoveerimine“ tulemuste 

kinnitamine“ punkti 3 ja sõnastati see järgmiselt: 

„Tunnistada pakkujate Empower Aktsiaselts, 

LEONHARD WEISS OÜ, Osaühing ELTAM, 

Kagu Elekter OÜ ja Corle OÜ pakkumused 

vastavaks, kuna need vastavad kõikidele riigi-

hanke alusdokumentides esitatud tingimustele.“ 

Täiendati Otepää Vallavalitsuse 02. märtsi 2020. 

a korraldust nr 2-3/122 „Riigihanke „Otepää valla 

tänavavalgustuse renoveerimine“ tulemuste kin-

nitamine“ alapunktiga 31 ja sõnastada see järgmi-

selt: „31. Tunnistada ühispakkuja Corrente Grupp 

OÜ (11172767)/MTR Halduse OÜ (12249549) 

pakkumus mittevastavaks, kuna pakkumuses 

esineb sisuline kõrvalekalle hanke alusdokumen-

tides sätestatud tingimustest.“ Muudeti Otepää 

Vallavalitsuse 02. märtsi 2020. a korralduse nr 

2-3/122 „Riigihanke „Otepää valla tänavaval-

gustuse renoveerimine“ tulemuste kinnitamine“ 

punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: „Lähtudes 

riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise 

kriteeriumitest tunnistada edukaks pakkumuseks 

pakkuja Kagu Elekter OÜ (11632588) pakkumus 

maksumusega 386 716 eurot (käibemaksuta), kui 

vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast mada-

laima hinnaga pakkumus.“
n	 Anti Diotech OÜ-le projekteerimistingimu-

sed Valga maakonnas Otepää vallas Truuta külas 

Rehemäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitami-

seks ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Leonid Tsyrulnikovile projekteerimis-

tingimused Valga maakonnas Otepää vallas Nüpli 

külas KÜLJEMÄE kinnistul elamu püstitamiseks 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Kooskõlastati Valga maakonnas Otepää 

vallas Pilkuse külas RAJA kinnistule kavandata-

va puurkaevu asukoht.
n	 Anti Andres Vaarikule projekteerimistingi-

mused Valga maakonnas Otepää vallas Neeruti 

külas Vahe-Saare kinnistul elamu püstitamiseks 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati OÜ-le U-DISAIN projekteerimis-

tingimused Otepää vallasiseses linnas Kesk tn 1 

ja Kesk tn 3 kinnistutel elamu püstitamise ning 

maakütte rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Kooskõlastati Otepää vallasiseses linnas 

Pargi tn 4 asuvale kinnistule kavandatavate soo-

jussüsteemi puuraukude asukoht.
n	 Anti Tartu Maakohtu kinnistusosakon-

na registriosa nr 2777850 koosseisus oleval 

katastriüksusel, asukohaga Valga maakond, 

Otepää vald, Nüpli küla, Kure, asuvale ehitisele 

(suvila) kasutusluba.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest kaks isikut.

AMETLIK INFO

3. märtsil kogunes vallamajas järjekord-
selt vallavolikogu maaelukomisjon. 
Päevakorras haja-asustuse programmi 
teema, valla teede olukord ja heakor-
rakonkursi korraldamise küsimused.

Hajaasustuse programmist ja valla 
elanikele avanevatest võimalustest 
andis ülevaate Puka teenuskeskuse 
juhataja Lea Madissov. Lea on selle 
abiprogrammiga tegelenud juba 10 
aastat ja selle ajaga on programmist 
toetust saanud kümned pered oma 
vee- ja kanalisatsioonimurede lahenda-
miseks.  Valla prioriteet on just lastega 
perede toetamine. Taotlusi võetakse 
käesoleval aastal vastu kuni 17. aprillini. 
Lea Madissov on lahkelt nõus abista-
ma abitaotlejaid taotluse koostamisel ja 
edasiste tegevuste korraldamisel. Tema 
kontakt 5187285.

Ülevaate valla teedel eelmisel aastal 
tehtust ja plaanidest käeolevaks aastaks 
andis valla majandusteenistuse juhata-
ja Jaak Grünberg. Töid tehti eelmisel 
aastal 361 063 euro eest. Suuremad 
tööd Puka alevikus, Keenis, Sangaste 
lossi teelaiendus, Alaküla-Truuta tee 
remont, Arula-Urmi tee remont ja 

Vallavolikogu maaelukomisjoni tegemistest 

palju muid teid, kus parandati teeka-
tet, tehti tolmutõrjet, ehitati truupe ja 
kraave. Lisaks jooksvad hooldustööd.

2020. aastaks on teehoiukava koos-
tatud ja maaelukomisjon kiitis selle 
heaks. Kava näeb ette töid 350 000 
euro eest.

Komisjoni liikmed juhtisid tähe-
lepanu probleemidele, mis ühes või 
teises piirkonnas eriti teravad. Näiteks 
tuleks piirata mõningatel teedel kiirust, 
paigaldada külade nimetusega tahvlid 
sinna, kus need puuduvad jne. Elanike 
soovil tuleks paigaldada Matu bus-
sipeatusse ootepaviljon. Aedlinnas 
on jalakäijatel raskusi Pühajärve tee 
ületamisega. Tamme tn. juures olev 
ülekäigurada on väga piiratud nähta-
vusega, Kolga teelt ja Sulaoja tänavalt 
tulevad inimesed ei pääse autodevoolus 
ohutult üle tee. Siia oleks vaja rajada 
ülekäigukoht. Kadaka, Sulaoja, Saare 
ja Keskuse tänavatel puudub osaliselt 
tänavavalgustus.

Maaelukomisjoni suuremaks ette-
võtmiseks koostöös vallavalitsusega 
saab olema heakorrakonkursi „Kaunis 
maakodu 2020” korraldamine. Kui 

Sangaste ja Nõuni kandis on selliseid 
konkursse ka varem korraldatud, siis 
Otepääl teadaolevalt mitte. Kinnitati 
konkursi tingimused ja hindamiskomis-
jon: Karl Mõts (esimees), Uuno Laul, 
Kalev Lõhmus, Jaak Grünberg, Ivika 
Nõgel, Voldemar Tasa ja Lea Madissov.

Otepää valla maapiirkondades on 
palju töökaid peresid, kes on oma 
kodud kauniks ja pilkupüüdvaks 
kujundanud. Kutsume julgelt konkur-
sil osalema. Samas ka külavanemad 
ja kohalikud eestvedajad, palun olge 
aktiivsed, julgustage inimesi osalema 
ja tehke ka ise ettepanekuid.  Teate ju 
oma kanti kõige paremini. Esitamise 
tähtaeg on 18. mai, sest parimad tuleb 
juba mai lõpuks esitada maakondlikule 
konkursile.

NB! Kõik tähtajad ja kuupäevad 
konkursi tingimustes kehtivad eeldu-
sel, et selleks ajaks on vabariigis eriolu-
kord tühistatud ja koroonaviiruse levik  
peatunud. Tähtaegade muutustest tea-
tatakse täiendavalt.

uunO laul
maaelukomisjoni liige 

Hajaasustuse programmi taot-
lusvooru eesmärgiks on tagada 
hajaasustusega maapiirkondades 
elavatele peredele head elutin-
gimused ja aidata seeläbi kaasa 
elanike arvu püsimisele hajaasus-
tusega maapiirkondades. 

Hajaasustuse programmi taot-
lusvoor on avatud kuni 17. ap-
rillini  2020 a.

Vaata lisainfot taotlemise koh-
ta Otepää valla kodulehel: www.
otepaa.ee.

Taotlus esitatakse allkirjasta-
tuna paberil või digitaalselt ko-
halikule omavalitsusele (Otepää 
Vallavalitsus, vald@otepaa.ee või 
Lipuväljak 13, Otepää) hiljemalt 
17. aprillil 2020.

Otepää Vallavalitsus on sead-
nud 2020. aasta hajaasustuse 
programmi prioriteedid valdkon-
dade kaupa:

1. prioriteet (kõrgeim) – vee- 
süsteemide valdkond;

2. prioriteet – kanalisatsioo-
nisüsteemide valdkond;

3. prioriteet – juurdepääsutee-
de valdkond;

4. prioriteet – autonoomsete 
elektrisüsteemide valdkond.

Seoses hajaasustuste prog- 
rammiga võtab Puka ja San-
gaste teenuskeskuste juht Lea 
Madissov huvilisi vastu Otepää 
Vallavalitsuses igal neljapäeval 
kell 9.00-15.00 kabinetis nr 222.
Lisainfo: Lea Madissov, lea.ma-
dissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.

mOnika OTrOkOva

Avanes uus haja-
asustuste taotlus-
programm 2020

Seoses kriisiolukorraga 
jääb ära 
2. aprillil 

PILKUSE KÜLASELTSI 
ÜLDKOOSOLEK.

Teatame uue aja olukorra 
normaliseerudes.
Pilkuse külaseltsi juhatus

Heakorrakonkurss „Kaunis maakodu 2020” 
Otepää valla maapiirkondades

Otepää vallavolikogu maaelukomisjon koostöös Otepää vallavalitsusega kuu-
lutab välja heakorrakonkursi „Kaunis maakodu 2020” .
  

Konkursi tingimused
1.Eesmärk ja korraldus

(1) Heakorrakonkursi “Kaunis maakodu 2020”  eesmärk on innustada valla 
külade ja alevike elanikke heakorrastama oma kinnistuid, et seeläbi luua Otepää 
vallas kõrgel tasemel heakorrastatud ja atraktiivne elukeskkond.

(2) Konkurss viiakse läbi maaelukomisjoni korraldamisel koostöös Otepää 
vallavalitsusega. Konkursile kaasatakse kõik valla territooriumil olevad külad 
ja Sangaste ning Puka alevik.

(3) Konkursi tingimustest ja tähtaegadest teavitatakse valla lehes Otepää 
Teataja ja Otepää valla veebilehel.

(4) Konkurss toimub, kui osalejaid on vähemalt kolm.
(5) Avalduse konkursil osalemiseks võib esitada Otepää valla külas või San-

gaste ja Puka alevikus asuva kinnistu omanik. Ettepanekuid konkursile sobivate 
kinnistute kohta võivad esitada ka teised isikud. Ettepaneku korral küsib hinda-
miskomisjon kinnistu omanikult nõusolekut konkursil osalemiseks.

(6) Avaldus või ettepanek esitatakse kirjalikult maaelukomisjoni esimehele 
e-post Karl.Mots@otepaa.ee või vallavalitsusele aadressil Lipuväljak 13, Otepää 
67405, või e-post vald@otepaa.ee. Avalduses või ettepanekus tuleb märkida 
küla ja kinnistu nimi (alevikes aadress), omaniku  või esitaja nimi ning kontak-
tandmed (tel. nr, e-post).

(7) Hindamiseks moodustab maaelukomisjon 7-liikmelise hindamiskomisjo-
ni, kuhu kuuluvad esindajad maaelukomisjonist ja vallavalitsusest. Komisjoni 
võib kaasata ka teisi antud valdkonda tundvaid isikuid. Komisjon külastab kõi-
ki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub 
omanikuga kooskõlastatult.

(8) Konkursi parimad selgitatakse välja ühes kategoorias.
(9) Esikoha võitnud objekt ei saa edaspidi kandideerida kolmel järgneval aastal.

2.Konkursi läbiviimise tähtajad
(1) Kandidaate konkursile võib esitada kuni 18. maini (k.a.) 2020. a.
(2) Hindamiskomisjon viib konkursiülevaatuse läbi ajavahemikul 20.-25. mai  

ja esitab tulemused maaelukomisjonile.  
3. Hindamise alused

(1) Objektide hindamisel lähtub hindamiskomisjon Eesti Kodukaunistamise 
Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi „Kaunis Eesti kodu” hindamise alustest.

(2) Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursil osalenud objekt, kui selle 
heakorras esineb olulisi puudusi.
4.Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

(1) Hindamistulemuste alusel selgitab Maaelukomisjon kolm parimat ning 
esitab võitjate nimed autasustamiseks vallavalitsusele.

(2) Maaelukomisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tun-
nustus välja andmata või vähesel osavõtul (kolm kuni neli osalejat) tunnustada 
ainult parimat.  Samuti jääb maaelukomisjonile õigus erandina esitada autasus-
tamiseks objekte, kus on eeskujulikult lahendatud mõni kujunduselement või    
silmapaistvalt heakorrastatud kortermaja või tootmisobjekt.

(3) Konkursi tulemused kinnitab maaelukomisjon oma istungil.
(4) Konkursi tulemused avalikustatakse Otepää Teatajas ja valla veebilehel.
(5) Paremateks tunnistatud kinnistud esitatakse maakondlikule/üleriigilisele 

kodukaunistamise konkursile “Kaunis Eesti kodu”.
(6) Konkursi võitjaid autasustatakse koos maakondliku heakorra tunnustusüri-

tusega või valla aastapäeva üritusel.
(7) Konkursi parimaid autasustatakse meene või rahalise toetusega (kinke-

kaart) ning kõiki osalejaid Vallavalitsuse tänukirjaga. Konkursi auhinnafond on 
1000 eurot.     maaelukomisjon

Otepää Naisselts ja Otepää 
Vallavalitsus ootavad 
kandidaate Aasta ema 

aunimetusele

Aasta ema aunimetusele ettepanekute esi-
tamistähtaeg on 20. aprill 2020.

Aunimetuse Otepää valla Aasta ema väl-
jaandmise eesmärk on väärtustada ema ja 
emadust, tunnustada naise rolli laste kasva-
tamisel. Aunimetust antakse igal aastal ema-
depäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele 
pereemale, kelle laps või lapsed saavad ko-
dunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.

Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi ko-
danik ja tema elukoht elanike registri alusel 
peab olema Otepää vallas.

Austatud isiku nimi kantakse Otepää Nais-
seltsi auraamatusse ja antakse üle Aasta ema 
meene ja Otepää valla tänukiri.

Ettepanekud palume esitada 20. aprilliks 
Otepää Vallavalitsuse e-posti aadressile: 
vald@otepaa.ee või tuua kirjalikult Otepää 
Vallavalitsusse, Lipuväljak 13, märgusõnaga 
„Aasta ema“.

Aasta ema avalduse saab Otepää valla 
kodulehelt www.otepaa.ee/et/aasta-ema.

mOnika OTrOkOva

Otepää Vallavolikogu otsus-
tas vabastada lapsevanemad 
Otepää valla lasteaia osalus-
tasu maksmisest

Otsus kehtib tagasiulatavalt alates 16. märt-
sist kuni 1. maini 2020.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg esi-
tas vallavolikogule seoses riigis kehtesta-
tud eriolukorraga ja viirusepuhanguga et-
tepaneku vabastada lapsevanemad Otepää 
valla lasteaia osalustasu maksmisest kuni 
1. maini 2020.

Otepää vallas on üks lasteaed ja kolm põ-
hikooli juures tegutsevat lasteaeda.

Kõikidele lapsevanematele on teatatud, et 
nad seoses eriolukorraga võimaluse korral 
jätaksid oma lapsed koju. Lapsevanemad 
on seda võimalust ka kasutanud – hetkel on 
lasteaedades kokku alla kümne lapse.

Otepää vallavalitsus otsustas vabasta-
da eriolukorraga seoses lapsevanemad ka 
Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu maksust, 
kuna koolid on viidud kaugõppele.

mOnika OTrOkOva

Alates 1. märtsist on 
tööl uus hooldustöö-
taja Ruth Leopard.

Ta on lõpetanud 
Räpina sohvoosteh-
nikumi aianduse eria-
lal. Ruth on Valgamaa 
Kutsehariduskeskuses 
läbinud tegevusjuhen-
daja ja hooldaja eriala 
väljaõppe. Varasemalt on ta töötanud Otepää 
maastikukaitseala puhkemaja administraato-
rina, Rõngu Hoodlusravikeskuses hooldaja-
na ja Otepää Tervisekeskuse hooldekodus 
hooldajana ning õendusabis.

Hooldustöötaja osutab eakatele ja puudega 
inimestele koduteenust.

Kontaktandmed:
Ruth Leopard
e-post: Ruth.Leopard@otepaa.ee,
tel. 5333 5185.

Otepää vallas on tööl 
hooldustöötaja 
Ruth Leopard 
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Otepää Kultuurikeskused kuulutas 1. jaanuaril välja 
Otepää valla Riimkroonika kirjutamise konkursi ning 
aega oli töid saata kaks kuud kuni 1. märtsini. Konkursi 
eesmärk oli innustada inimesi rohkem ennast väljen-
dama ning neid ümbritseva elu-olu kohta arvamust 
avaldama. Lisaks jäädvustatakse sellega ka Otepää 
valla ajalugu. 

Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsioo-
ni Oskar Kruus oma samanimelise luuleteosega ning 
iga-aastane Otepää valla jõuluvanade kokkutulek, kus 
lauldakse vanal heal viisil eelmise aasta põletavatel 
teemadel. Riimkroonika sisuks on ümbritseva elu-olu 
kajastus, kirjutaja jaoks olulised teemad, nende posi-
tiivsed ja negatiivsed küljed. Iga autor võis esitada ühe 

Otepää valla riimkroonika kirjutamise võistlus 2020

või mitu luuletust. Konkursil puudus vanusepiirang. 
Konkursile laekus 9 autorilt kokku 19 riimkroonikat. 

Suurd kummardus ja kallistused kõigile osalejatele: Tiia 
Lehismets, Kadri Reek, Linda Haaviste, Kaja Linder, 
Manuela Fantoom ehk Lea Ventsel, Linda Pettai, Aili 
Naruski, Kätlin Tamm ja Rou Kiss ehk Raivo Kiisler. 

Töid luges ja tagasisidet andis luuletaja, kunst- nik, 
muusik ja näitleja Kristel Mägedi, kelle põhimõtete 
vastane on inimesi ritta panna. Aga ta valis siiski sise-
tunde järgi välja kolm tööd, mida ja keda esile tuua: Aili 
Naruski, Kätlin Tamm ja varjunimega luuletaja Rou 
Kiss (Raivo Kiisler).

6. märtsil toimus Otepää Kultuurimajas Vaikse 
muusika õhtu, kus astusid üles Margit Tali ja sõbrad 

ning leidis aset ka riimkroonika kirjutamise lõpusünd-
mus, kus Kristel Mägedi luges ette igast autorist ühe 
ning mõned enda luuletused. Õhtu oli meeleolukas 
ja hubane. 

"Riimkroonika kirjutamise võistlus toimus teist aastat 
ning korraldajaid rõõmustas, et tööde arv on kasvav 
ning huvi suureneb. Näha oli tööde mahukus ja tunda 
kirjutajate pühendumus, mis pani saalis inimesed nii 
naerma kui nutma. Kokkuvõttes oli saak hea ja kui nii 
jätkub, saab paari aasta pärast välja anda kogumiku, 
et need talletuks ka ajalukku. " lausus võistluse idee 
algataja Merilin Kirbits. 

Otepää kultuurikeskused
loomejuht  merilin kirBiTs

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus kuulutas välja 
kunstikonkursi,

et leida sobivaim leida sobivaim kunstiteose (kogumi) ideelahendus 2017. aastal ja 
2019. aastal valminud Kääriku Spordikeskuse Sportlasmajutushoone ja Kääriku Spor-
dikeskuse Pallihalli ala(de)le. 

Kunstikonkursi raames otsitakse avalikku ruumi rikastavat taiest/taieseid, mis lähtuks 
spordikeskuse tegevustest ning arengutest „targa" spordikeskusena, keskuse (maas-
tiku)arhitektuursetest lahendusest ja ümbritsevast keskkonnast.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 1. juuni 2020 ning eeldatav 
taies(t)e valmimise tähtaeg 1. oktoober 2020.

Konkursi võistlusjuhend, taustaandmed ning tehnilised joonised on kättesaadavad 
alloleva lingi kaudu.
Lae alla: https://www.dropbox.com/sh/kmpqyge8ujolrxg/AABb9UqPwyP03cCy2Y-
7FB95qa?dl=0

Lisainformatsioon: Kristjan Karis   SA Tehvandi Spordikeskus.      kristjan@tehvandi.
ee,  tel. +372 51 74 766.

NÕUNI 
KÜLARAHVA 

SUUR 
AASTAKOOSOLEK 

29. märtsil jääb seoses 

kriisiolukorraga ära. 

Teatame uue aja olukorra 
normaliseerudes.

 nõuni külavanem elmo saul. 

Tel. 51 10 574

5. aprillil toimuma pidanud 

mesinike teabepäev jääb ära.

Tiiät mis asi om pedäjast  püürüss
Kosski viiendäh klassih vast säändse tei
Tol aigu viil esik oll  lihsalt vüürüss
Ja pere puht üte lava takah sei
Imä kõik söögi’ kiitse vai küdsäsi
Esä puha mõtsah vai põldõ pääl rügäsi
Lastõl egäl oll iks näide man tego
Oll tää siss poig vai latskõnõ hebo
Kohusõtunnõ ja kodorahu
Kaugõlõ käkse suurilma vahu

Nüüd saaki-õi’ arvo kiä hoit toda püürüst
Ja poliitikavattu ilma pääl lüü
Kes tükü võtt valskusõ-aususõ müürüst
Kas mõnõl viil alalõ süütüse vüü
Ja milles ja milles  MEIL
Toda küll vaja 
Olla’ poliitika
Püürhällü kaja

aili naruski

Palun ütle mulle, 
miks veel olen siin?!
Lumeta on olla
Otepääl ju piin.
Pori lume asemel ja
miski pole tasemel…

Kõik on justkui peata kanad,
hämmingus on noored-vanad.
Mis saab edasi, ei tea,
talvetaat see alt meid veab.
Kui veel talvi säänseid tuleb,
talvepealinn välja sureb.
Samas surm ei ole lahend,
on ka vihm ja udu vahend.

Aitab meid alati Aivar Pilv,
olgu ükskõik kui halb siin ka ilm.
Seega on lootust, et muutub kõik pea,
ka halb asi mõnikord millekski hea.
Sombune ilm, see katab skandaalid,
elul on meiega vist teised plaanid.

Porri on sõkutud nimi ja maine,
tundub, et „ladvik“ meil harva on kaine.
Joovastust annab vaid taskutes papp,
kohalik vihane, kurgus on sapp.
Suu on meil kinni kui Hermani pubi,
lahti veel õnneks on Come Back night klubi.
Hotellid on tühjad ja tühjad on pihud,
metsast vaid välja veetakse tihud.
Tühjusest karmim  on kadunud siirus,
õudsam vaid sellest on Corona viirus.
Uut juhti ei leita väärikal koolil –
kas tõesti siis enam keegi ei hooli?

Anname alla või jätkub me ving,
eestlasel kiuslik ja kange on hing.
Närime seni kui närvid on läbi – 
nagu on känd, nii on ka käbi.

Kuulsust sel aastal tõid Länik ja Liiva,
Liivale isegi anti vist tiivad.
Ausus on vahend ja omad on hinnas,
olgu või medal kui häbiplekk rinnas.

Mida siin kirun või mida ma ulun,
kiitus meil kõigile ära ju kulub.
Kodanik ise nii lahke ja hea,
tahab, siis parandab mõnegi vea.

Tahan ju olla just siin ja just praegu,
ootan vaid ilusaid, helgemaid aegu.
Aeg võib tulla täna, homme või pärast,
aitab nüüd minu lorast ja plärast!

Elagu Otepää ja otepäälased!

käTlin Tamm

NUUSTAKU ELLO

Om Nuustaku üts ilmatuma tore paik,
kes sejje saabu – si õkva panes laik.
Om seit ju pärit uhke Eesti lipu õnnis,
mes peidun igan suuren – ka pisipõnnis.

Kuid pääle tähtsä sini-must-valge,
om lipuplats si saanu uvve palge.
Nüit kaunis silutu om kogo välak,
mes kuulsas saa kui meie Tänak.

Om maha saagitu kik suured puud,
et platsi parembide pühis luud.
Om sinne ehitetu mitme kuuri,
et alt saas ilmaello parembide puuri.

Ja si kel tervis lännu päris käest,
saas nüit abi uvve Terviskeskse väest.
Kui asi aga tõesti päris hull ja pantu kõva mats,
sis tiivikmassinale kõrval kiirabijaaman katusplats.

Om sel aastal kogo ello ollu tumme,
sest Jummal kitsi pole saatnu lumme.
Pole päästnu ütski lummekahur,
talispordi sõber ikke pahur.

Aga kui ei avit miskit muud,
sis tünnil alla panti puud.
Ülleilma kutses lasti valla e-mögafon,
nõnna jälle toimse lustlik Euru-Sannamarafon.

Aga ollva vallamajan ka ärevad need ajad,
kui sisse potsativa siseorganite rajad.
Uurseva puurseva, võtseva analüüsis kaasa edimesed mehed,
oi kuis kirjutiva vabariigi suurlehed.
Kogo üü ni uurva korraldiva huulsalt vahti,
tõne õhta ikke kik na pidäsiva laskma lahti.

Ah jaa, kui üldse om si ello koskil hukan,
sis ei kusagil mujjal - kui ikke Pukan.
Ei saava kudagi na kõrraldetu umma kuuli,
inemese eivä osa valida ka puuli.
Ei keski saa aru kes om kurjatu,
ei kudagi levvä üles kes nurjatu.

Siiski uvvenenu Otepää laian laanen pole miskit hullu,
sest igal uuembal aasta iks parembide lätt kui mullu!

rOu kiss
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Pedajamäe küla mehed köögis

Naistepäevahommikul sõitis Pedajamäe 
küla meespere Puka Kogukonnakööki 
köögiasju toimetama. Iina Kalbri juhen-
damisel õppisid meie suured ja väikesed 
mehed valmistama hommikuks imehead 
ahjumuna, lõunaks süsimusta burgerit, 
magustoiduks hapukoore panna cottat 
ja tervislikke seemnekrõpse.

Päev oli meeleolukas, sai palju nalja 
ja muidugi ka kulinaarseid nippe ja 
nõkse kuhjaga. Koju toodi kõike head 
ja paremat ka maitsmiseks. Osavõtjad 
kiitsid väga Puka Kogukonnaköögi tore-
daid perenaisi ja päevaga jäid rahule kõik. 

Projekti läbiviimiseks taotlesime toetust 
Kohaliku Omaalgatuse Programmist.

Heleena Jõgi

Meedias on hakanud levima väide, et 
kultuuriministeerium on tennisekes-
kustele andnud eriloa avada välisvälja-
kud ja korraldada seal trenne. Lükkame 
selle ümber.

Kultuuriministeerium kinnitab, et 
klubid ja treenerid ei tohi initsieerida 
tegevusi, mis toovad inimesi kokku 
ja suurendab viiruse leviku ohtu, ka 
välisrajatistel.

Palume juhinduda kultuuriministee-
riumi korduma kippuvatest küsimus-
test (https://www.kul.ee/et/uudised/
korduma-kippuvad-kusimused-koroo-
naviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond), 
kus on kirjas: 

millised tegevused on vabas 
õhus ja välisrajatistel lubatud?
Vabas õhus asuvatele spordirajatistele 
ei ole keeldu rakendatud ning need on 
sarnaselt tervise- ja looduslike õppe-
radadega lubatud. Sellegipoolest on 
oluline, et rajatise omanikud teevad 

Kultuuriministeeriumi selgitus

Välisrajatistes trennide korraldamine 
ei ole lubatud

kõik selleks, et oleks võimalik järgida 
kõiki Terviseameti soovitusi. Samuti 
peab rajatise haldaja tagama, et seal 
toimuvad tegevused ei lähe vastuollu 
kehtestatud piirangutega.

Juhul kui vabas õhus asuva spor-
dirajatise kasutamine on tasuline, siis 
on oluline, et tasumine lahendatakse 
viisil, mis ei lähe kehtiva piiranguga 
vastuollu (siseruumid jäävad suletuks 
ja täiendavaid teenuseid ei pakuta jne). 
Samuti tuleb arvestada, et keelatud 
on nii avalikud kogunemised kui ka 
spordivõistlused. 

See tähendab, et ka vabas õhus 
asuvates spordirajatises (või mujal 
vabas õhus) ei ole lubatud korraldada 
keskselt koordineeritud (nt spordik-
lubi või treeneri või juhendaja poolt) 
treeninguid või muid ühistegevusi.

Hannus luure
kultuuriministeeriumi

kommunikatsiooninõunik

Jaapani nukkude pidu Võrukaelas

Käesoleval õppeaastal keskendutakse 
Võrukaelas jutuvestmisele. Muinaslu-
gude valimisel lähtutakse maadest ja 
rahvastest. 

Kuna kolmanda kuu kolmas päev 
on Jaapanis pühendatud nukkude-
le (kolmas märts on tütarlaste püha 
ehk nukkude pidu ehk hinamatsuri), 
siis etendasid Kaisukarude õpetajad 
Jaanika ja Liisi oma jaapani muinasjutu 
nukuteatrietendusena. Loost “Draako-
ni kingitus” jäi kõlama mõte, et oma-
kasupüüdmatut heategu ootab sageli ees 
üllatav kingitus. Nii juhtuski, et vaene 
poiss sai maoks muutunud tüdruku 
päästmise eest Draakonikuningalt kingi-
tuseks väikese karbikese. Karbikeses oli 
aga kuldleib, mis ei saanud kunagi otsa. 

Loo järel arutleti, mis on jaapanlastele 
ja Jaapanile omane. Alustati riietusega 
ning jõuti roosa kirsiõievahuni. Viimase 
puhul selgus, et kirsipuude õite imetle-
mine on oluline, sest jaapanlaste usku-
muse kohaselt elavad surnute hinged 
kirsipuude tüvedes ning kevade tulekuga 
kaasneb uuestisünd.

Muinasjutu kuulamise ja elu-olu kir-
jelduse järel rääkisid Mürakarud, mis 
neile loos enim meeldis, Maru-Mürad 
uurisid jutustajatelt, kas jaapanlased 
lambaliha söövad (?) ja Kaisukarud 
poseerisid muinasloo taustal (fotol). 

Otepää lasteaia õppealajuhataja 
merike kase

Foto: inga saar

Otepää vallas on valmidus avada lisaks lasteaia 
valverühm

Otepää vallas on eriolukorra ajal Otepää Lasteaias vajadusel avatud valverühm, 
mis töötab ööpäevaringselt, seitse päeva nädalas, st ka laupäeval ja pühapäeval.

Ööpäevaringne valvelasteaiarühm on mõeldud neile, kes töötavad meditsiini-, 
sotsiaal-, politsei-, kaubandus- jt olulistes toimepidevuse tagamiseks vajalikes 
valdkondades. Valvelasteaiarühm alustab tööd, kui eriolukord süveneb.

Vajalik on eelnev registreerimine Otepää Lasteaia direktori juures: Marju Ilis-
tom, e-post: marju.ilistom@otepaa.ee.

Sellisesse valverühma lapse toomise vajaduse kohta teeb lapsevanem kirja-
liku, argumenteeritud avalduse.

Otepää vallas on üks lasteaed – Otepää Lasteaed ja kolm põhikoolide juures 
tegutsevat lasteaeda – Keeni Põhikoolis, Puka Koolis ja Pühajärve Põhikoolis. 
Kõik lasteaiad on hetkel vajaduspõhiliselt avatud.

mOnika OTrOkOva

MAITSEV UGANDI 
2020 – kolmekäiguli-
ne erimenüü Otepääl

Ugandi Resto kutsub märtsi lõ-
puni nautima kolmekäigulist eri-
menüüd - MAITSEV UGANDI. 
Varasematel aastatel on Otepää 
keskväljakul asuv restoran val-
mistanud eritoite üliedukaks 
osutunud toidufestivali „Otepää 
Maitsed“ raames. „Saabunud ke-
vade alguses on meil taas rõõm 
üllatada piirkonna elanikke ja kü-
lalisi hõrkude ning naudinguid 
pakkuvate eriroogadega.“ ütles 
restorani peakokk Margus Nääs.  
Erimenüüle kehtib komplektihind 
22 eurot, mis sisaldab kolme kä-
iku ning seda on võimalik nautida, 
kui broneerite kohad vähemalt 1 
päev ette: info@ugandiresto.ee 
või +372 58334422.

Ugandi Resto on avatud tavapä-
raselt ning kõik on väga oodatud. 
„Jälgime hetkeolukorda ja järgime 
vastutustundlikult kõiki juhiseid. 
Näiteks pakume kõigile külas-
tajatele restosse saabudes käte 
desinfitseerimise võimalust ning 
restorani mahutavus on nendel 
päevadel täpselt poole väiksem. 
Külalised saavad istuda selliselt, 
et kõrvallauas tegevust ei toimu. 
Üle ühe lauad on kasutamisest 
väljas.“ täpsustas restorani juha-
taja Siim Kalda. 

Soovi korral saab kõiki Ugandi 
Resto roogasid ka kaasa osta. 

Hoidke tervist!

Kallid Vidrike Külamaja sõbrad!

Eriolukorrast on nädalaga saanud rutiin ja virtuaalreaalsus aina kasvab meie ümber. Tallinlastel on lõpuks ometi tulnud tung metsa 
minna. Viru rabas on kordades tihedamalt inimesi koos, kui Viru tänaval!

Meil Vidrikel paistab päike, isased pardid ajavad järve mööda pruute taga ja loodus tärkab uuele elule. Naabri talus sünnib iga 
päev vups ja vups lambatallesid lisaks - kõigil on kevad südames. Loodus liigub oma sisse tallatud rada, nagu eelmisel kevadel - 
lihtsalt kuu aega varem.

Meie siin Külamajas mõtlesime, et pakuks ka omakandi inimestele sellist toredat toidu koju toomise teenust, nagu Tallinna ning 
Tartu inimestele on võimaldatud. Mõeldud-tehtud, võtsime siis Boldi ja Woldiga ühendust, et hakkame nüüd üheskoos Vidrike pit-
sasid Otepää vallas laiali jagama! Tagasiside oli lihtne – maakate teenindamine on friikide teema, äri tuleb ajada ikka suurlinnades.

Ei jäänudki meil muud üle, kui hakata ise lahendust välja nuputama. Kaevasime internetist välja paar edukamat teenusportaali, 
mida sai tasuta oma restoranile mugandada. Nii sündiski uus Külamaja virtuaalne menüü, kus saab kaasaostu sooritada ning koju 
sööki tellida.

Toidu kojuveol tuli meile appi Oti takso, kes väikese lisatasu eest toob teile soojad pitsad ja külmad õlled ukse ette. Tellimuste 
eest saab tasuda internetis kaardiga või kohapeal sularahas.

https://kylamaja.ee/   www.facebook.com/vidrikekylamaja/app/701720909911837/
Vabandame, kui juhendavad eestikeelsed tekstid tunduvad natuke konarlikud, see on kahjuks automaattõlge, mida me veel muuta 
ei oska.
  Alati võib meile üle helistada +372 5884 4434.   Teie külamaja tiim



26. märts  20206
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

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

Elektritööd    520 50 16

Teostan sise-elektritöid. 5353 6160

Ostan Enn Volmere maale. 
53 561309, volmere@hotmail.com

Müüa 3-toaline korter Otepääl, 
Kopli 8. Üldp. 65,8 m2. Info 5664 
5815

Müüa 1-toaline (köök, tuba) reno-
veeritud korter looduskaunis ko-
has Neerutis. Korteri üldpind 42,6 
m². Hind soodne, huvi korral helis-
tada 56807031!

Müüa saematerjali, voodri-, põ-
randa- ja terrassilauda. Trans. ta-
suta! Tel.5258911

Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928.

Ostan Otepääle või selle lähedus-
se (kuni 2 km) mõistliku hinnaga 
väiksema maatüki, kuhu rajada 
väikse kodu. Võib pakkuda ka 
soodsa hinnaga maja, mis vajab re-
monti. Helistada R-P õhtuti numb-
ril: 5115490.

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

Müüa lõhutud küttepuid koos veo-
ga. Tel. 509 3453

Muruniitmise teenus, kaevetööd, 
üldehitustööd. Tel 53439100

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne Hiljale, 
Ehale lastega kalli poja, 

abikaasa ja isa

VELLO KUUSE

surma puhul.

Laine, Helkin, Ilse ja Vova

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud meie kallis

HEINO NAPP
23.03.1929 - 19.03.2020

Leinavad tütred peredega

Tuul puude ladvus tasa liigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Südamlik kaastunnet Hiljale ja 
Ehale perega

kalli poja, abikaasa, isa ja äia

VELLO KUUS
kaotuse puhul.

Helju ja Väino ning Veiko, Kaupo 
ja Maiken peredega

Avaldame kaastunnet Ehale, 
Janelile ja Marekile perega kalli 

abikaasa ja isa

VELLO KUUS´i
surma puhul.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ
Karni-Voor OÜ

Avaldame kaastunnet Ehale ja 
Triinule kalli poja ja onu 

KAIDO 

kaotuse puhul. 

Maarika ja Aavo, Sirli ja Maret.

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

VELLO KUUS

Südamlik kaastunne Ehale 
perega ja Hiljale

Eda, Priit, Maria

Mis tulema peab-see tuleb
kellel saab otsa aeg-see läheb.

Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Mälestame endist kolleegi 
Otepää Postimaja päevilt

KOIDULA PIHL
Südamlik kaastunne lähedastele.

Mai, Maie, Silvia, Ivi, Ülo, Helle, 
Mati, Ain, Mall, Evi, Marje, Õie, 

Maimu

Südamlik kaastunne 
Karl Mõtsale kalli 

ÕE

lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Kõike võib tahta, karta ja loota,
seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota.

(B.Alver)

Südamlik kaastunnet Hiljale ja 
Ehale perega kalli poja, abikaasa, 

isa ja äia

VELLO KUUS
kaotuse puhul.

Lembit perega

See armas, kellest äkki jäime ilma 
on tegelikult alles meie sees.
Ta on nii ligi,et ei torka silma,

nii nagu valgus tolmukübemes.

Unustamatult kallist 

VELLO KUUSI 

mälestavad kustumatus leinas – 
ema, abikaasa ja pojad 

elukaaslastega.

Avaldame kaastunnet Ehale, 
Marekile ja Janelile abikaasa 

ja isa

VELLO KUUS´e 
kaotuse puhul

Aivo, Erki, Marek ja Margus 
peredega

Aeg leina ja mure kord kergemaks 
muudab

kuid mälestust sinust ta võtta 
ei suuda...

Südamlik kaastunne omastele

VELLO KUUS`i
surma puhul.

Tiiu

Südamlik kaastunne Mihklile 
perega kalli isa, vanaisa ja äia

KALJU KAPP

kaotuse puhul.

Ivi, Eha ja Elen

Kustus elu, vaikis valu,
mälestus jääb alati.

Sügav kaastunne Ehale, Mareki-
le, Janelile ja kõigile lähedastele 

armsa

VELLO KUUS
kaotuse puhul.

Head sõpra mälestavad Guido, 
Mai, Terje ja Ülle

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
Sügav kaastunne perekonnale ja 
lähendastele pikaaegse Otepää 

Kultuurimaja direktori 

HEINO NAPI
lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Mälestame pikaaegset ja 
legendaarset Otepää 

Kultuurimaja direktorit 

HEINO NAPPI
Avaldame kaastunnet perekon-

nale ja lähedastele.
Otepää Kultuurikeskused tööta-

jad ja Otepää kultuurirahvas

Igaviku südamesse maandus 
Sinu elulaev.

Täheriigi avarustes lõppes 
Sinu valu ja vaev.

Südamlik kaastunne Ehale 
lastega ja kõigile lähedastele 

kalli abikaasa ja isa 

VELLO KUUSE 
kaotuse puhul

Anne, Eha, Maila, Malle, Leili, 
Helmi, Tiiu, Kersti

Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob....

Siiras kaastunne Hiljale ja Ehale 
lastegapoja, abikaasa ja isa

VELLO KUUSE

kaotuse puhul.

Naabrid Ene ja Merlin

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

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Sügav kaastunne Ehale perega ja 
Hiljale kalli abikaasa, isa, äia ja poja

VELLO KUUSE 

kaotuse puhul.

Valve ja Jüri lastega

Südamlik tänu sugulastele, 
sõpradele, tuttavatele, 
naabritele ja Merlele, 
kes meile väga kallist 

VELLO KUUSI 
viimsel teekonnal saatsid 

ja tema kalmu lillede 
ja pärgadega ehtisid.

Leinajad

MÄE 27  OTEPÄÄ

KODUMASINATE  REMONT

TEL.  51 566 72

KASUTATUD KODUMASINATE MÜÜK
                1A. GARANTII

Kaotus on valus
mälestus jääb

VELLO KUUS

Südamlik kaastunne Hiljele, Ehale 
ja laste perele poja, abikaasa ning 

isa kaotuse puhul.

Heljo, Mare, Arne, Mareta, Jaan, 
Mihkel, Arnold, Liidia, Piia

Läksid sinna, kus Linnutee
see helendav tähtedest kee

KAIDO UNGER

Südamlik kaastunne emale, 
abikaasale ja lastele.

Perekond Kroll

Siiras kaastunne Ehale ja 
Merikesele lastega kalli

KAIDO UNGERI

surma puhul.

Leida, Kaido ja Kairi

Mälestame kauaaegset 
naabrimeest

KALJU KAPP'i

ja avaldame kaastunnet omastele.

Sirje perega, Enu ja Rita perega

Südamlik kaastunne Harrile 
perega ema, vanaema ja ämma

SELMA TROMPI

kaotuse puhul.

Helmi ja Virve

Sügav kaastunne lähedastele kalli 

KAIDO UNGERI

kaotuse puhul.

Klassivennad 
Otepää Gümnaasiumist

Kaastunne Ehale poja, Merikesele 
abikaasa ja poegadele isa

KAIDO UNGERI

surma puhul.

Mälestavad Tiiu ja Rein perega

Mälestame kauaaegset 
naabrimeest

KALJU KAPPI
Avaldame kaastunnet Milvile 

ja lastele peredega

Vello, Asta, Aivo, Kaire

Avaldame kaastunnet Milvile, 
Mihklile, Kaidile ja Indrekule 

peredega kalli

KALJU KAPP 
surma puhul. 

Tiit perega

Sulgunud on eluraamat,
algab mälestuste kee...

KALJU KAPP

Siiraim kaastunne Indrekule 
perega isa, äia ja vanaisa kaotuse 

puhul.

perekonnad Allik ja Treufeldt

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2020. a.

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

11. aprill  Restu   10.00
   Keeni   11.00
   Mägiste   13.00
   Hellenurme  16.00
   Voki   16.30
   Vidrike   17.30

12. aprill  Aakre       8.30
   Pukamõisa  10.00 

   Komsi   12.30
   Palupera  14.00

19. aprill  Nõuni   11.00
    Traktor  25.- EUR
    Haagis  15.- EUR

Info tel. 76 63 751, 58 015 208, 55 169 20.

Otepää Vallavalitsus annab teada, 

et Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriük-
suse detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik 
arutelu (30.03.2020) on seoses eriolukorrast tuleneva kee-
luga on edasi lükatud 13.04.2020 algusajaga kell 14.00. 

Avalik arutelu viiakse läbi elektroonselt Skype platvormil. 
Arutelul käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arva-
musi. Palume huvitatud osapooltel anda teada eelnevalt 
(e-postile: neeme.kaurov@otepaa.ee või telefonil 766 4820) 
osalemisest ja ka sellest, kui ei ole võimalik elektroonilisel 
arutelul osaleda.
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Piirangud Otepää vallas seoses 
koroonaviiruse puhanguga

Vastavalt 12. märtsi Vabariigi Valitsuse 
otsusele kehtib Eestis 1. maini eriolukord 
(1. mai kaasa arvatud). Abinõud kehtes-
tatakse koroonaviiruse leviku tõkestami-
seks ülekaaluka avaliku huvi, inimeste 
tervise ja elu kaitseks.

Seoses sellega tuletame meelde, et 
Otepää vallas on alates 16.märtsist 
suletud kõik haridusasutused, noortekes-
kused ja huvikoolid. Koolid ja huvikoo-
lid on kaugõppel. Otepää Spordihoone 
on suletud, huvitegevust ei toimu. Maa-
konna bussiliinid sõidavad koolivaheaja 
graafiku järgi.

Otepää valla lasteaiad on avatud, kui lap-
sevanematel on vähegi võimalus, palume 
laps koju jätta.

Kuni 1. maini on keelatud kõik avalikud 
kogunemised. Otepää vallas jäävad ära 

kõik kultuuri ja spordiüritused.

Otepää Tervisekeskuse hooldekodus ja 
hooldusosakonnas ja Sangaste hooldeko-
dus on kehtestatud karantiin. Külastused 
on keelatud.

AS Otepää Veevärgi uksed on klienti-
dele alates 16. märtsist suletud. Endiselt 
saab asutuse poole pöörduda telefonit-
si numbritelt 76 64 890, 51 59 514 ning 
e-posti teel veevark@otepvesi.ee.

Otepää Turismiinfokeskus on alates 
14.03- 31.03.2020 suletud.

Erandkorras, kokkuleppel raamatu-
koguhoidjaga toimub raamatute laenu-
tamine kontaktivabalt. Palume helistada 
raamatukogude lahtiolekuaegadel raa-
matukogude telefonidele.

Need meetmed kehtivad kuni Vaba-
riigi Valitsuse korralduse muutmiseni. 
Abinõude vajalikkust hinnatakse iga kahe 
nädala tagant.

Alates 16. märtsist on suletud Otepää 
vallavalitsus, teenuskeskused ja raamatukogud

Otepää vallavalitsus otsustas seoses viiruse-
puhanguga peatada kodanike vastuvõtu val-
lavalitsuses ja teenuskeskustes ning sulgeda 
valla raamatukogud.

Vallavalitsuse töö toimib edasi ning inimesi 
teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahen-
dusel.

Toimuvad ka vallavalitsuse istungid. Aval-
dusi saab esitada e-posti teel, avalduste blan-
ketid on üleval Otepää valla kodulehel.

Vajadusel toimub vallamajas ainult sünni 
registreerimine, palume see eelnevalt kokku 
leppida kantseleis, tel. 766 4800; 515 7139. 

Kõik lapsevanemad saavad ka registreeri-
da oma lapse sünni ise Rahvastikuregistris: 
www.rahvastikuregister.ee.

Valla sotsiaaltöötajad on samuti kaugtööl 
ning vastuvõttu ei toimu. Vältimatu vajaduse 
korral palume võtta sotsiaaltöötajatega ühen-
dust ning leppida kokku eraldi aeg.

Kõik muud küsimused lahendatakse tele-
foni ja e-kirja teel. Valla sotsiaaltöötajad ei 
transpordi praegu kliente poodi ja apteeki, 
abivajajatele tuuakse kaup koju ja antakse 
ilma lähikontaktita üle. Samuti aidatakse 
jätkuvalt kõikide hädavajalike toimingutega.

Palume kõigil püsida kodus, jälgida oma
tervist ning konsulteerida vajadusel perears-
tiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220.
Avatud on  üleriigiline kriisitelefon 1247, mis 
nõustab koroonaviirusega seotud teemadel.

Otepää valla sotsiaaltöötajate kontaktid:

Sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer, tel. 766 4825; 5303 3032,
e-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee.

Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk, tel. 766 8046; 524 7930,
e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm, tel. 766 4827; 5199 4123,
e-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee.

Lastekaitsespetsialist Kristel Ilves, tel. 5341 9003, e-post: Kristel.Ilves@otepaa.ee.

Hooldustöötaja Ruth Leopard, tel. 5333 5185, e-post: Ruth.Leopard@otepaa.ee.

Hooldustöötaja Andra Rüütli, tel. 5197 0053, e-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee.

Hooldustöötaja Evelin Petter, tel. 5308 3023, e-post: Evelin.Petter@otepaa.ee.

Tugiisik Airin Hermann, tel. 5199 2717, e-post: Airin.Hermann@otepaa.ee.

Isiklik abistaja Fred Leopard, e-post: Fred.Leopard@otepaa.ee.

Tugiisik Anniki Kreek, tel. 5919 9564, e-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsuse kantselei tel. 766 4800; 515 7139.

Majandusteenistuse juhataja Jaak Grünberg 5022316.

Vaata Otepää valla töötajate kontakte Otepää valla kodulehel:
www.otepaa.ee/kontaktandmed.

Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et 
eakamad inimesed kipuvad end poes 
käies kohati ära unustama, jäädes poe-
pingile või poe juurde teiste eakaaslas-
tega seltskonniti juttu ajama. Vanemad 
inimesed, kellel viirusnakkused võivad 
põhjustada aga eriti raskeid tüsistusi, 
peaks lähikontakte teistega ning võima-
lusel ka poodlemist vältima.

Eakate tervise hoidmiseks ja liigsete 
riskide võtmisest hoidumiseks tuleks 
eakatel poes ja apteegis käimist pigem 
vältida ning paluda selleks appi näiteks 
nooremaid lähedasi või omavalitsuse 

Eakatel on soovitatav poes käimist pigem vältida

sotsiaaltöötaja.
Kui poeskäik on siiski vältimatu, 

tuleks see ette võtta võimalikult harva. 
Kui poodi minna, teha ostud kiirelt ja 
läbimõeldult, teistega lähikontakti väl-
tides ning poest lahkudes end mitte teis-
tega jutustama unustades.

Igasugune suurem rahvahulk ja hetk 
tähelepanematust teistega distantsi hoid-
misel võib tuua olukorra, kus luuakse 
soodne võimalus viiruse levikuks ja 
enamate inimeste nakatumiseks.

Eakad on viirushaigustele vastuvõtliku-
mad, mistõttu väldi võimalusel poodi 
minekut ja leia selleks noorem abiline.

kui poodi minek on vältimatu:

• Külasta poodi üksinda.
• Mõtle ostud eelnevalt läbi, et poeskäik 
kulgeks kiirelt.
• Pese käsi enne ja pärast poeskäiku.
• Hoia poes teistega distantsi vähemalt 
1 meeter.
• Väldi haigena poodi minekut.

kerly virk
PPa pressiesindaja

Muudatused Otepää tervisekeskuse 
ja perearstide  töökorralduses 

Praeguses eriolukorras ja seoses leviva koroonaviirusega on Otepää Tervi-
sekeskuse töö ümber korraldatud. 

Otepää perearstikeskus töötab ajutiselt 
esmaspäevast reedeni 8.00 – 16.00.

Perearstikeskuse välisuks on alates 23.03.2020. a lukustatud, et piirata nakkus-
te levikut ning planeerimata perearsti vastuvõtule tulekut. Perearsti praksise 
töötaja avab vastavalt eelnevale kokkuleppele välisukse. 

Perearstide vastuvõtule pöördumiseks palume helistada:

Dr. Gerta Sontaki praksis – 76 55 343.
Dr. Heiki Annuk praksis – 76 55 560.
Dr. Merle Kallas praksis – 76 55 272.
Sangaste perearst dr. Tatjana Laadi praksis – 76 90 388.
Puka perearst dr. Anželika Kovešnikova praksis – 76 92 142.
 
Juhul kui perearst on väljastanud saatekirja labori analüüsile, palume kinni 
pidada ette antud analüüsi teostamise kellajast. 
Samuti jätkame röntgenuuringute teostamist esmaspäeviti, kolmapäeviti ja 
neljapäeviti 8.00–13.45.  

Hetkel on peatatud kõik eriarstide ja teiste eriala spetsialistide vastuvõtud 
kuni olukorra stabiliseerumiseni.  

Otepää Tervisekeskuse õendusabi osakond, hooldekodu ja hooldusosakond 
jätkavad oma igapäevast tööd karantiini tingimustes ehk jätkuvalt on keela-
tud lähedaste külastused. 

Võimalusel palume lähedastele mitte tuua pakke, et välistada viiruste levikut 
osakondades. 

Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta!

Kui tead kedagi meie vallas, kellel puudub igasugune ligipääs uudiste saami-
seks – kui ei ole raadiot, televiisorit, ajalehte või internetti, siis palun anna meile 
sellest kiiresti teada. Nii saame tegutseda operatiivselt ja leida moodused, 
kuidas infoväljast täielikult ära lõigatud inimesed infoni jõuaksid.

Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega 
inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda 
kriisiolukorras lähedaste abile.

Palume võimalusel aidata oma eakaid naabreid jt, et nad ei peaks ise näi-
teks toidupoodi või apteeki minema. Abistamisel vältida kontakti – suhelda 
telefonitsi ja jätta vajalik näiteks ukse taha.

Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja 
tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

Abivajavate inimeste kohta palume info saata Otepää valla sotsiaaltee-
nistuse juhataja Kadri Sommerile, tel. 766 4825; 5303 3032, e-post: Kadri.
Sommer@otepaa.ee.
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Terviseameti poole on pöördunud paljud inimesed küsi-
mustega, miks kõiki koroonatesti soovijaid ei testita. Tervi-
seamet koostas seetõttu üleüldise info, miks kõiki soovijaid 
testida pole otstarbekas.

Iga koroonaviiruse kahtlusega inimese testimine oli asja-
kohane sel hetkel, kui püüdsime takistada viiruse Eestisse 
sissetoomist, et võimalikud haigusjuhud võimalikult kiiresti 
tuvastada, nakatunud inimesed isoleerida ja vältida viiruse 
edasist levikut.

Selleks, et tervishoiusüsteem suudaks raskelt haiges-
tunud patsiente vastu võtta, peame nüüd keskenduma 
viiruse leviku aeglustamisele, raskete juhtumite õigeaeg-
sele avastamisele ning ravile. Ennekõike peame kaitsma 
suuremas riskis olevaid haavatavaid rühmi.

Testimise tulemus ei anna inimesele vajalikku infot oma 
tervise eest hoolitsemiseks, sest spetsiifiline ravi puudub 
ja on võimalik vaid leevendada sümptomeid.

Testimise vajalikkuse otsustab arst. Arstidele on antud 
juhiseid, kus on ära toodud riskigrupid, kelle puhul on 
testimine haigestumise korral soovitatav. Keda perearst 
testile lõpuks tegelikult suunab, on alati tema arstlik otsus.

Testitakse eeskätt koroonaviiruse tõttu haiglaravil olevaid 
inimesi, riskirühma kuuluvaid inimesi (eakad, kroonilised 
haiged, nõrga immuunsüsteemiga inimesed, tervishoiu-
töötajad ja hoolekandeasutuste töötajad) ning juhuvalimi 
alusel haigussümptomiteta tervishoiutöötajaid, hoolekan-
deasutuste töötajaid, politsei, päästeameti töötajaid ning 
teisi - nö eesliinil olevaid inimesi, kes on töö tõttu võivad 
olla ohuks riskirühmadele.

Tervishoiu ressursid on piiratud. Testimiseks vajalikud 
testimiskomplektid ja isikukaitsevahendid on kogu maail-
mas otsa saamas. Seepärast peame kasutama olemasole-
vaid ressursse säästlikult, et neid jätkuks pikemaks ajaks.

Ilma haigustunnusteta inimeste testimine lihtsalt selleks, 
et anda neile turvatunne ei ole otstarbekaks, kuna võib 
anda valenegatiivse tulemuse, tulemus näitab olukorda 
vaid konkreetsel ajahetkel ega pruugi välistada nakatumist.

Kiirteste ei tehta, sest need põhinevad antikehade mää-
ramisel verest, samas kui haiguse algfaasis ei ole need 
veel tekkinud. Samuti tähendaks see lisatööd, sest kiirtesti 
vastus tuleb laboratoorselt üle vaadata ehk valideerida.

Haiguse leviku aeglustamiseks on kõige olulisem kõigil 
vältida kontakti haigussümptomitega inimestega, vältida 
rahvarohkeid kohti, järgida tavapäraseid hügieenireegleid 
ja haigena püsida kodus kuni tervenemiseni. Haigestumisel 
tuleb võtta ühendust oma perearsti või perearsti nõuande-
liiniga, tervise halvenemisel – õhupuuduse või hingamis-
raskuste tekkimisel helistada kiirabisse 112.

simmO saar
Terviseameti kommunikatsioonijuht

Tervisamet selgitab Sars-
CoV-2 testimise vajalikkust

Töötukassa plaanib hüvitada raskustesse sat-
tunud ettevõtete töötajatele kahe kuu jooksul 
70 protsenti palgast.

Töötukassa nõukogu jõudis kolmapäeva 
õhtul kokkuleppele, kuidas hoida ära koroo-
naviirusest tingitud majanduskriisis inimeste 
suuremahuline koondamine.

Plaani kohaselt hüvitatakse ettevõtetele, 
kelle käive ja tulud on järsult langenud ning 
kelle töötajatele ei ole tööd anda, perioodil 
märtsist maikuuni kahe kuu ulatuses 70 prot-
senti töötajate brutosissetulekust. Ettevõtted 
peavad hüvitise maksmises ka ise osalema.

Hüvitise saamiseks peab tööandja vastama 
vähemalt kahele punktile kolmest tingimus-
est: ettevõtte käive peab olema langenud vähe-
malt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga; ei ole vähemalt 30 protsendile töö-
tajatest tööd anda; töötajate palka on vähemalt 
30 protsenti langetatud.

Töötukassa hüvitab 70 protsenti eelmise 
12 kuu keskmisest brutopalgast, aga mitte 
rohkem kui tuhat eurot. Tööandjal on oma-
korda kohustus maksta töötajale lisaks vähe-
malt 150 eurot, ka tööjõumaksud peab tasuma 
tööandja ise.

Meede kehtib tagasiulatuvalt alates 1. märt-
sist 31. maini, ent kompensatsiooni saab taot-
leda kuni kahe kuu töötasu ulatuses tööand-
ja valitud perioodi eest selle kolme kuu sees. 
Seega on hõlmatud ka need töötajad, kes 
alates 1. märtsist on saanud juba koondamis-
teate.

Kõik ettevõtted, kes vastavad kvalifitseeri-
mistingimustele, on toetusega kaetud.

Plaanitava meetme maht on kokku 250 
miljonit eurot. Selle peab kinnitama veel ka 
valitsus.

Koroonaviiruse tõttu haiguslehele jäämise 
kompenseerimist alates esimesest haigus-
päevast töötukassa nõukogu ei arutanud. Selle 
kohta võib otsuse teha valitsus eraldi.

Töötukassa nõukogu vastu võetud pakett on 
üks osa valitsuse ettevalmitstatavast suuremast 
abimeetmete paketist.

Riik kompenseerib raskustes 
ettevõtete töötajatele 
70 protsenti palgast

Esimest korda näevad meie praeguste põlvkon-
dade silmad, kuidas terve maailm on ,,lukku 
pandud“! 

Koroona on riikide ja inimeste jaoks midagi 
ebamäärast ja ettearvamatut, mida peab kõigest 
jõust kartma. Just kõigest jõust, sest teda mitte 
tundes nõrgemalt ei oska. Just kartus ebamää-
rasuse ees on see, mis maailma kinni pani. Mitte 
sedavõrd viirus ise, sest teda tuntakse  veel vähe, 
kuivõrd hirm selle ees. 

Ühest küljest on see juba mugavaks muutu-
nud  ühiskonnale midagi ,,sõja asemel“. Tööle 
hakkavad alalhoiuinstinktid ning inimene tormab 
ostma konserve, makarone ja tualettpaberit. Meid 
tabavad erinevad maaniad ja hirmud, alates pea-
laeni enda maskidesse mähkimisest kuni iga kaas-
kodaniku köhatuse peale surmahirmu tundmiseni. 
Eks need käi asjaga kaasas. 

Selge on see, et see kõik muudab maailma 
mingil moel ikkagi. Kindlasti vaadatakse üle glo-
baalse majanduse ohud ning ilmselt maailma 
avatus väheneb. Samuti näitab praegune kriis, 
kui haavatavad on tänapäeva tarbimisühiskon-
nad kas või ,,torm veeklaasis“ poolt. Maailma on 
ajaloos räsinud koroonast hulga kurjemad haigu-
sed. Näiteks katk, mis tappis meilgi kuni pool ela-
nikkonnast. Siis 1970-ndate Hongkongi viirus jms. 
Ometi ei tekitanud viimanegi ligilähedastki  reakt-
siooni koroona omale. Maailm on ise vahepeal 
muutunud ja infoühiskonna käivitid on teised. Siin 
algavad põhilised paanikad mitte asjast endast, 
vaid kuidas sellest meedias räägitakse. Meedia 
aga tahab raha.

Ehk siis, hea kogukond, asju tuleb võtta ette-
vaatuse ja mõistusega. Seda ka praeguse koroona 
puhul. Normaalsed ettevaatusabinõud on igati 
teretulnud. Hoidkem eriti oma eakamaid või-
malikust nakkusest eemal, aga ise ennast ei tasu 
küll ka liiast üles keerata. Paniköörid on valmis 
kõike keelama ja lukku panema, sest selline kriis 
on paljudele neist ka esinemislavaks. Kriisi ajal 
kipub inimene lollustele vastuvõtlikum kuulaja 

Koroona-ajastu koomikud ja apostlid

Armsad kaasmaalased!
Kas me saame kurjast koroonaviirusest jagu, sõltub eelkõige 

igast ühest meist.
Kui võib tunduda, et ei ole veel midagi hullu ja küll see haigus 

minust mööda läheb, siis: ei – selline mõtteviis soodustab hai-
gestumist.

Mõistan, et tahaks tavaelu elada. Kuid palun, et teeme kõik 
võimaliku, et eriolukorra lõppemiseni elame kuue reegli järgi:

1. Jälgime tervist. Ka lähedaste oma.
2. Kui oleme tõbised, siis püsime kodus ja järgime oma perearsti 
juhiseid.
3. Veedame vaba aega vaid lähimas pereringis, mitte suures 
seltskonnas.
4. Igal pool liikudes hoiame teistega distantsi 1–2 meetrit. Ka 
looduses liikudes.
5. Igal sammul peame kinni hügieenireeglitest. Nii hoiame ka 
teisi.
6. Järgime meie tervisespetsialistide juhiseid. Eriti selle osas, 
kes on meie kõige haavatavamad kaasmaalased.

Kõik, vanusest ja elukohast sõltumata.
Ainult nii üheskoos pingutades ja üksteist hoides ületame 

need rasked ajad.

Hoidke end ja teiste tervist!

Peaminister Jüri Ratas: 
eriolukorra lõppemiseni 
elame kuue reegli järgi

Avati tasuta üle-Eestiline 
hambaravi nõuandeliin

Hambakliinikud on avanud koostöös haige-
kassaga üleriigilise nõuandeliini numbriga 677 
6822, et pakkuda esmast nõu ja tuge erinevate 
hambamurede korral. 

Telefonile vastavad hambaarstid, liin on 
avatud esmaspäevast reedeni kella 9-17 ning 
helistamine on kõikidele abivajajatele tasuta.

Koroonaviiruse leviku piiramiseks on plaa-
niline ravi peatatud paljudes hambakliiniku-
tes üle Eesti: avatud on üksikud kliinikud, kus 
pakutakse vältimatut esmaabi. 

Suurema osa inimeste hambamured küll 
esmaabi ei vaja, kuid põhjustavad siiski eba-
mugavust või vaevusi. Seega vajavad inime-
sed kiiret nõu, kuidas end ise aidata ja pro-
fessionaalset konsultatsiooni hindamaks, kas 
esmaabi on vajalik.

Otepää Hambakliinikumis jätkub erakor-
raline ravi. Erakorralistel patsientidel palume 
kindlasti ette helistada telefonil 5694 0830, et 
kokku leppida visiidiaeg ja vältida asjatut 
raviruumides viibimist. Kliinikusse sisenedes 
tuleb kõigil desinfitseerida käed!

Vaata sõiduplaane lehelt www.peatus.ee.
NB! Sõiduplaanides on erisusi! Eriolukorra 

ajal kontrollige liini väljumist reisiplaneerijas 
konkreetse kuupäeva otsinguga.

Ühistransport 
eriolukorra ajal

olema, kui muidu. 
Pole meil vaja sulgeda ja sildistada matkaradu ja 

laste mänguväljakuid ega tekitada täielikku liiku-
miskeeldu. See ei aita ja suurendab ühiskondlikku 
stressi veelgi. 

Minu arust on asjadega niigi liiale mindud, aga 
poliitikute hirmuotsuseid  kriisis saab ka mõista. 

Vald on omalt poolt selles koroonaohus teinud 
jõukohast. Tegin ettepaneku peatada lasteaiatasud 
ja volikogu andis selleks loa. Nüüd vaatame üle 
ettevõtjate rendileevenduste võimalused meie pin-
dadel jne. Kes vajavad abi, mida vald saab anda, 
need saavad. Oleme organiseerinud toidu kojuvii-
mist ja arvuteid lastega peredele jms. Tegutseme 
mõistuse piires ja püüame lollustega  mitte kaasa 
minna ning hädavajaliku ära teha. 

Maskide kandmisel, kel need on, on mõtet eel-
kõige teiste kaitsmiseks enese mingitegi pisikute 
eest. Mask pole imerohi ja koroona eest täiskaitset 
ei paku. Oleks katkuajal maskidest kasu olnud, 
oleks inimesed kartulikotid peas ringi käinud ja 
katkulaine olemata olnud. Aga kui mask on, siis 
kandkem seal kus ja kui vaja.

Kriisist tuleb võtta ka see hea, mis seal vähegi 
on. Koroonakriis pani selles juba lappama läinud 
ja oma kiirusesse lämbumas olnud maailmas ka 
aja seisma. Kasutagem seda ,,seisvat aega“ oma 
lähedaste ja iseenda jaoks, enda täiendamiseks ja 
tervisele pai tegemiseks. Meil on nüüd võimalus 
leida ennast uuesti üles ja puhata jalga enne, kui 
maailm jälle kappama ja lappama hakkab.

Hea on see kriis ka kindlasti kuritegevuse vähe-
nemiseks ja muude haiguste leviku piiramiseks.

Head kaaskondsed: võtame sest halvast kõik hea 
välja ja elame edasi! Aidakem ja nähkem üksteist, 
sest on toetamise aeg! Vallaametnikud on samuti 
teie jaoks  ja teie käsutuses, kui see meil vähegi 
võimalik!

Jõudu, tervist ja päikest kõigile!

vallavanem kaidO TamBerg


