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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

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

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.

Otepää Vallavolikogu esimeheks 
valiti Rein Pullerits

3. aprillil toimus Otepää Vallavolikogu 
istung, kus valiti uueks vallavolikogu 
esimeheks Rein Pullerits ja kinnitati 
vallavalitsuse liikmed.

Vallavolikogu esimehe kandidaadiks 
esitati Rein Pullerits (VL Ühinenud 
Kogukonnad). Salajasel hääletusel sai 
kandidaat Rein Pullerits 12 häält.

Otepää vallavalitsuse liikmeteks kin-
nitati lisaks vallavanemale ka Valdur 
Sepp (VL Ühinenud Kogukonnad), 
Uuno Laul (Keskerakond) ja Kalev 
Merisalu (Reformierakond).

Rein Pullerits on põline otepäälane, 
ta on lõpetanud Otepää Gümnaasiu-
mi ja Eesti Põllumajandus Akadeemia 
mehhaanikainseneri erialal. Rein Pul-
lerits on töötanud Ülenurme õppema-
jandis automajandi juhatajana ja Valga 
EPT kaubabaasi juhatajana ning olnud 
tegev erasektoris. 

Rein Pullerits on olnud varasemalt 
Pühajärve Vallavolikogu ja Otepää Val-
lavolikogu liige. Praeguses vallavoliko-

gus on Rein Pullerits eelarve- ja majan-
duskomisjoni esimees.

„Siiamaani oleme vallavanemaga 
tugevalt 90% ühtemoodi asjadest aru-
saanud ja ma loodan, et see niimoodi 
ka jätkub. Ega ilma tugeva koalitsiooni-
meeskonnata ei tee mitte midagi ära,“ 
märkis Rein Pullerits. „Praeguses olu-
korras kutsun kõiki üles selga kokku 
panema ja ühiselt koroonaviiruse ja 
selle tagajärgede vastu võitlema.“

Eelmine vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala valiti märtsikuisel voli-
kogu istungil vallavanemaks.

Tulenevalt eriolukorrast toimus 
Otepää Vallavolikogu istung Otepää 
Kultuurimajas kinnise istungina. 
Istungi pidamise tingis vajadus kinnita-
da uus Otepää vallavalitsus ning valida 
Otepää vallavolikogu esimees. Vasta-
valt KOKS-le tuleb seda teha salajasel 
hääletusel.

Monika otrokova

Ilmub 2 kORda kuuS!

1. aprillil 1936 andis Riigivanem Kons-
tantin Päts Otepääle linnaõigused. 
Tänavu möödus sellest 84 aastat.

Vastsed linnakodanikud olid oma 
linna üle uhked ning arvasid, et 
Otepääd on vaja hoolega arendama 
hakata. Näiteks arvas praost Johannes 
Oskar Lauri, et Otepää linnavõimu esi-
meseks hooleks on linna arendamine 
suvituslinnaks, milles tuleb kõvasti võis-
telda Tõrva linnaga.

“Tõrvale anti suvituslinna staatus 
Eesti Vabariigi otsusega 21. aprillil 
1937. Siinkohal tervitame kõiki Tõrva 
linna elanikke,” sõnas Otepää vallava-
nem Jaanus Barkala. “Täna on meil 
paraku selline olukord, kus ei saa pidu 
pidada ja oma häid sõpru külla kutsuda. 
Oleme kogu riigiga erakordses olukor-
ras, võitlus toimub meile nähtamatu 
vaenlasega, kes ähvardab hävitada 
nii meie tervise, kui ka elu ja heaolu. 
Tänan kõiki, kes selle vaenlasega on 
praegu eesrindel võitlemas ja panen ka 
kõigile südamele jälgida väga rangelt 
eriolukorra juhiseid ning mitte võtma 
antud olukorda liiga kergekäeliselt. 
Peame meeles, et meie otsustel on alati 
tagajärjed. Aga ühel päeval on vaenlane 
võidetud ja me saame oma toimetuste 
juurde tagasi pöörduda. Siis ootame 
kõiki külalisi ja sõpru endale külla ja 
rõõmustame. Seniks aga – olge hoitud!

Otepää linna ajaloost

Rahvasuus liikuvate mälestuste järgi 
kattis 19. sajandi algul praeguse Otepää 
linna all olevat kõrgustikku pähklimets 

(saksa keeles “Nusstage”). Kui 1862. 
aastal sai tegevusloa alevik, sai aleviku 
nimeks Nuustaku, mis vahetati ajaloo-
lise Otepää nime vastu välja alles 60 
aastat hiljem, aastal 1922. 

Linnaõiguste saamise ajal toimusid 
suurejoonelised pidustused. Ametiasu-
tused ja koolid ei töötanud, turuplatsil 
toimus koosolek, kohal olid “filmimeis-
ter” ja ajalehemehed.

1939. a oli Otepää linnas 2300 elanik-
ku. Linnas oli 370 maja ja 42 tänavat. 
Linna maa-ala kogupindala oli 413 ha.

Teise Maailmasõja ajal sai Otepää 
rängalt kannatada – 1944. aastal hävis 
tulekahjus üle poole hoonestusest. 

1950. aastal sai Otepää, mis varem 
oli kuulunud Tartumaa koosseisu, ise-
seisvaks rajoonikeskuseks. 1959. aastal 
likvideeriti väiksed rajoonid ja Otepää 

Otepää sai 84 aastat tagasi linnaõigused

liideti Elva rajooniga. 1962. aastal arvati 
Otepää Valga rajooni koosseisu.

Omavalitsusliku staatuse sai Otepää 
linn 21. veebruaril 1991. 22. oktoobril 
1999 ühinesid Otepää linn ja Pühajär-
ve vald. Sellest ajast alates on Otepää 
linn Otepää valla koosseisu kuuluv 
vallasisene linn.1. jaanuaril 2020 elas 
Otepää linnas 2137 elanikku, linnas on  
80 tänavat, linna pindala on 4,46 km2.

Vaata videot Otepääle linnaõigus-
te andmisest 1. aprillil 1936: https://
youtu.be/pUaXSEQ5VRA (Fil-
miarhiiv, filmi autor Konstantin 
Märska, tootja Eesti Kultuurfilm, 
taustamuusika TÜ Raamatukogu fono-
teek.)

Monika otrokova 
Foto: nuustaku aleviku lipuväljak, 

foto: erakogu

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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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 30. aprillil.

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

Elu uues normaalsuses 

See kõik ei olnudki nii ammu kui meie elurütm oli 
hoopis teistsugune. Olime harjunud kindlustun-
dega, kõik igapäevatoimetused olid ettemääratud, 
normaalsed ja kujunenud rutiiniks. Olid tehtud 
lühikesed ja pikad plaanid tulevikuks. Miski ei 
ennustanud ette ähvardavat ohtu. Ohtlikud sünd-
mused olid kusagil kaugel ja ei puutunud meisse. 
Võisime teistele vaid kaasa tunda ja ahnelt uudi-
seid lugeda. 

Kuid kõik on nüüd muutunud ja aasta 2020 
katk „Koroona“ on jõudnud ka meie maale. Ta on 
tulnud ootamatult, nähtamatult ja hiilivalt, kasuta-
des siiatulekuks meie sõpru.

Kõik rutiinid on segipaisatud, igapäevaelu on 
tundmatuseni muutunud, ühiskond ja meie oleme 
justkui tardunud. Koolid, lasteaiad on suletud, 
mänguväljakutel on hirmutavad sildid, meelelahu-
tuskohtades valitseb kurjakuulutav vaikus, tänavad 
on üsna inimtühjad. Kui kusagil kuuldakse köha-
tust siis kõigi pilgud pöörduvad kohe köhatajat 
otsima… Me kõik oleme mures nii iseenda kui ka 
oma lähedaste pärast. Me muretseme tervise, töö, 
toidu ja tuleviku pärast. Kõigi peas on küsimus – 
millal see küll kõik lõpeb? Sellele küsimusele ei 
ole kahjuks head ja õiget vastust. Seda ei tea keegi, 
isegi mitte teadlased, tähetargad, nõiad ja võlurid. 

Viirus on väga salakaval. Ta võib kaduda ootama-
tult nagu tekkis, kuid võib ka jääda meie kaaslaseks 
väga pikaks ajaks. Ärgem laskugem paanikasse ja 
masendusse, elu koos „Koroonaga“ ongi praegu 
meie uus normaalsus. Me peame selle uue rutiini 
lihtsalt omaks võtma ja sellega hetkel leppima ning 
harjuma. Peame juhinduma sellest, mida ütlevad 
meile erinevad kriisijuhid, teadlased ja arstid.

kõige tähtsam on üksteisele toeks olla

Kõige tähtsam on loomulikult meie enda mõtle-
mine ja tegevuste lahtimõtestamine. Olen näinud 
praeguses kriisis väga erinevaid suhtumisi. On 
olnud inimesi, kes on võtnud algul kõike naljana, 
naeruvääristanud ettevaatlikke, siis olukorra tõsi-
dust adudes, on sattunud ise algul paanikasse ja 
nüüd on alalhoidliku käitumise musternäidised. 
On inimesi, kes olid algul paanikas ja nüüd on rahu-
nenud. Kuid on ka kahjuks neid, kes ise edasi paa-
nitsevad ja paanikat külvavad. Praegune olukord 
on proovikivi meie kõigi jaoks. Me ei oma keegi 
kogemust, milline on õige käitumine. Kujunenud 
olukord toob välja meie head ja vead, paneb proo-
vile ühiskonna toimimise ja ühtsuse. Me peame 
olema üksteisele toeks, märkama abivajajaid ning 
hoidma kokku. Ainult selliselt saame me alistada 
vaenlase ja pöörduda tagasi oma tavapärase elu 
juurde. Maailm on pärast viirust kindlasti muu-
tunud, koos sellega oleme ka meie muutunud ja 

tahaks väga loota, et paremuse poole.

Juhiseid tuleb kindlasti järgida

On rõõm, et viirus on Valgamaad ja Otepää valda 
säästnud. Vaadates seda, mis sünnib meie lähinaab-
rite juures, peame olema ettevaatlikud ja valmis 
andma vajadusel vastulööki. Järgime juhiseid ja 
käitume säästlikult!

Vallavanemana pean iga päev kümneid kordi 
vastama küsimustele, kes meie vallast on haiges-
tunud, kes kannab viirust, keda peab isoleerima. 
Saan aru küsijate murest, kuid meie ühiskond 
on kokku leppinud, et isikuandmed on salajased 
ja neid ei avalikustata. Sarnaselt kõigiga ei tea ka 
mina neid nimesid ja võib olla ongi nii parem. Me 
peame võtma omaks mõtteviisi, et meie kõik võime 
olla nakatunud ja viirusekandjad. Peame vältima 
ise kokkupuuteid teiste inimestega ning kutsuma 
korrale ka neid, kes soovivad tungida meie isiklikku 
turvatsooni. Peseme käsi, vajadusel ja võimalusel 
kanname maske, püsime kodus ja oleme rahulikud.

Vallavalitsus töötab edasi

Informatsiooniks vallaelanikele – kõik vajalikud 
valla ametiasutused töötavad edasi. Ametnikud on 
valmis teid alati aitama, kuid võimalusel väldime 
füüsilisi kokkupuuteid. Vallamaja uksed on suletud, 
töö suletud uste taga käib endiselt edasi ja mõnes 
osakonnas veel suurema hooga. Teeme igapäeva-
selt kõik selleks, et abivajajad oleksid märgatud 
ja vajalik abi ka nendeni jõuaks. Vajadusel võtke 
ametnikega ühendust kas e-kirja või telefoni teel. 
Võimalikud on ka silmast-silma kohtumised, kuid 
seda siis eeldatavasti vabas õhus. Oleme varustanud 
valla ametiautod Otepää valla embleemidega ja 
tekstiga „Otepää vald“. Ka on kujundatud sarnaselt 
osade vallaametnike erasõidukid. Märgates kirjaga 
„Otepää vald“ ringiliikuvat autot, võite alati julgelt 
selles autos istuva inimese poole pöörduda.

Andke palun teada oma muredest, mõtetest ja 
ettepanekutest, olen alati valmis teie kirjadele ja 
ettepanekutele vastama. Praeguses olukorras küll 
vallavanema vastuvõttu füüsilisel kujul ei toimu, 
kuid minuga saab sobiva vestlusvormi kindlasti eel-
nevalt kokku leppida. Palun panna vestluseks sobiv 
aeg kinni sekretäri juures.

Ainult üheskoos saame me tugeva kogukonnana 
edasi liikuda ja võita koroona.

Soovin kõigile kaunist kevadet ja tugevat tervist. 
Hoiame kokku ja oleme hoitud!

vallavanem Jaanus Barkala
tel. 503 6109

Otepää Vallavolikogu istungil

03.04.2020
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 27. septembri 2012. a 

määrust nr 10 „Lastevanemate osalustasu määra kehtestami-

ne koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel“.
n	 Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää 

valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas Valga 

mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneering (AB 

Artes Terrae OÜ töö nr 1857DP3).
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigi-

hange “Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli koolitoi-

duteenus 2020 – 2023”.
n	 Otsustati maksta Kaido Tambergile vallavanema ametist 

vabastamisel hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses summas 

11 040 eurot.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsus alljärgnevas koosseisus: 1.1 

vallavanem Jaanus Barkala; 1.2 vallavalitsuse liige Uuno Laul; 1.3 

vallavalitsuse liige Kalev Merisalu; 1.4 vallavalitsuse liige Valdur Sepp.
n	 Määrati Otepää vallavanema Jaanus Barkala töötasuks 

Eesti keskmise brutokuupalga 2,5-kordne määr kalendrikuus.
n	 Otsustati maksta vallavanemale Jaanus Barkalale ajava-

hemikul 31. märts – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto 

ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise 

kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid 

mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Valiti Otepää Vallavolikogu esimeheks Rein Pullerits.
n	 Otsustati maksta volikogu esimehele Rein Pulleritsule 

ajavahemikul 3. aprill – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto 

ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise 

kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid 

mitte rohkem kui 335 eurot kuus.

Otepää Vallavalitsuse istungil

25.03.2020
n	 Määrati Pilkuse külas asuva VEREVA kinnistu jagamisel 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja 

kasutamise sihtotstarbed.
n	 Anti OÜ-le InserGrupp ehitusluba Raudsepa külas ESNO 

ja LUIGAKUURI kinnistutel ehitise (elektritootmisrajatis) püs-

titamiseks.
n	 Anti Rock Ranch OÜ-le projekteerimistingimused Nüpli 

külas Väike-Poslovitsa kinnistule stuudiohoone püstitamiseks 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Valga maakonnas Otepää vallas Pringi külas asuv Siimu 

karjääri kinnistu otsustuskorras rendile OSAÜHINGULE SANVA.
n	 Otsustati lükata edasi 30. märtsile 2020. a kell 13.00 kavan-

datud Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriük-

suse detailplaneeringu avalik arutelu ja korraldada see elektroon-

selt Skype platvormi vahendusel 13. aprillil 2020. a kell 14.00.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 2. märtsi 2020. 

a korraldus nr 119 "Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a 

asuva kinnistu võõrandamiseks enampakkumise korraldamine."
n	 Võeti vastu määrus “Otepää Vallavalitsuse infoturbepoliitika“.

30.03.2020
n	 Määrati Tiidu külas asuva Lepalehe katastriüksuse (kinnis-

tu registriosa nr 1992440, katastritunnus 72402:002:0472, pindala 

7,29 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Kivimaa katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 1496840, katastritunnus 72402:002:0890, 

pindala 15 410 m2, sihtotstarve elamumaa) piiride muutmise tule-

musena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aad-

ressid ja sihtotstarbed.
n	 Anti Pedjamäe külas Pedajamäe kinnistul asuvale ehitisele 

(elamu) kasutusluba.
n	 Anti OSAÜHINGULE MERILO GRUPP ehitusluba Nõuni 

külas Kaseoru kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Vidrike külas Köörimäe vkt 3/1 kinnistul asuvale ehi-

AMETLIK INFO
tisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Aiki Martinsonile ehitusluba Tiidu külas Lepalehe 

kinnistul Kivimaa mänguväljaku püstitamiseks.
n	 Anti Heleena Jõele ehitusluba Pedjamäe külas Nikluse 

kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Otsustati sulgeda avalikuks kasutuseks ajutiselt tähta-

jaga kuni 1. maini 2020. a järgmised avalikud rajatised: 1.1 

spordirajatised ja spordiväljakud, v.a Tehvandi staadion; 1.2 

mängurajatised ja mänguväljakud; 1.3 supelranna alad ja seal 

asuvad mängu- ja terviserajatised.
n	 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 65 eksemplari õpikuid, 

summas 447,84 eurot.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 240 

eurot.
n	 Määrata ühele isikule 80 euro suurune sotsiaalteenuse 

toetus.
n	 Kehtestati Otepää valla kalmistute registri asutamine ja 

põhimäärus.
n	 Kehtestati Otepää Vallavalitsuse dokumendihaldussüs-

teemi põhimäärus.

06.04.2020

n	 Anti Sihva külas Lõuna-Juusa kinnistul asuvale ehitisele 

(elamu) kasutusluba.

n	 Kinnitati osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO 

2019. a majandusaasta aruanne.

n	 Määrati vallavanema Jaanus Barkala asendajaks tema 

äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema 

asendamise järjekorrale: 1.1 vallavalitsuse liige Valdur Sepp; 1.2 

vallavalitsuse liige Kalev Merisalu; 1.3 vallavalitsuse liige Uuno Laul.

n	 Nimetati sihtasutuses Tehvandi Spordikeskus Otepää 

valla poolseks asutajaõiguste teostajaks Jaanus Barkala.

n	 Nimetati mittetulundusühingus Sangaste Asundused 

Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Jaanus Barkala.

n	 Moodustati Otepää Gümnaasiumi direktori vaba ame-

tikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjon ja määrata 

komisjoni liikmed alljärgnevalt: 1.1 Jaanus Barkala - vallava-

nem, komisjoni esimees; 1.2 Janika Laur - haridusspetsialist; 

1.3 Jana Mae - Otepää Gümnaasiumi hoolekogu esindaja; 1.4 

Marika Paavo - Otepää Gümnaasiumi õpetajate esindaja; 1.5 

Miia Pallase - Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.6 Rein Pullerits 

- Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.7 Kaido Tamberg - Otepää 

Vallavolikogu esindaja.

n	 Määrati kahele isikule puuetega inimeste eluaseme füü-

silise kohandamise toetus.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Chris Reinart      11. märtsil
Hans-Kristjan Jäär     13. märtsil
Benjamin Pindre      15. märtsil
Elisabeth Everaus     15. märtsil
Hans-Christian Seppa     27. märtsil
Karel Lukas Tiri      31. märtsil
Hardy Leesik         2. aprillil
Herman Lüüs         5. aprillil
Johan-Markus Priidik        7. aprillil

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

Toimetaja: Arvo Saal,
tel 5531235. 
Teostus: Otepää vallavalitsus 
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

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

Otepää valla autode ustel on nüüd-
sest vallavapiga kleebised ja tekst 
„Otepää vald“.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala 
ütles, et märgates kirjaga „Otepää 
vald“ ringiliikuvat autot, võib alati 
julgelt selles autos istuva inimese 
poole pöörduda.

„Viimasel ajal on tekkinud palju 
nö „libasotsiaaltöötajaid“, kes, 
kasutades ära antud olukorda, tege-
levad inimeste petmisega. Autol 
olev vallalogo kinnitab kodanikule, 
et tegemist on õige ametimehega. 
Meil on plaanis ka valla töötajatele teha töötõen-
did, mida töötaja saab oma tööülesannete täitmisel 
ette näidata,“ lisas vallavanem.

Valla hooldustöötajad kinnitavad oma isiklikele 
autodele tööülesandeid täites vallavapiga magnetid.

Monika otrokova

Otepää valla autod said vallavapiga kleebised

Vallavanem Jaanus Barkala vapiga 
auto juures.

KIK toetab tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoo-
rust 20 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 12 838 
079 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 5 
837 060 eurot. Toetust saanud omavalitsuste seas 
on ka Otepää vald.

Otepää Vallavalitsus saab toetust 110 406 euro 
ulatuses tänavavalgustuse renoveerimiseks. Kogu 
projekt läheb maksma 160 009 eurot. Projekti käigus 
renoveeritakse Pühajärve rannapargi ja sellega piir-
neva ala (Tennisevälja tänav) valgustuspunktid – kok-
ku 95 valgustuspunkti. Pühajärve rannapark on üks 
olulisemaid sportimise ning puhke- ja väliürituste 
läbiviimise kohti Lõuna-Eestis. Valgustuspunktide 
renoveerimisega tagatakse Pühajärve rannapargis 
ohutu ja turvaline liiklemine ning lisaks märkimisväär-
sele energiakulude kokkuhoiule ka nõuetekohane 
ja kaasaegsete lahendustega valgustus. Kavas on 
projekteerimisega alustada sellel aastal ning ehitus-
töödega järgmise aasta aprillis-mais.

Kõige enam toetusi saanud kohalikke omavalitsusi 
on Harjumaalt (5) ja Ida-Virumaalt (4). Kaks projekti 
viiakse ellu Lääne-Viru-, Rapla-, Tartu- ja Võrumaal. 
Valga-, Järva- ja Hiiumaal sai rahastuse üks kohalik 
omavalitsus.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-
2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja 
taastuvenergia osakaalu suurendamine” ning selle 
töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teerium. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuu-
luvusfondist.

Link KIKi uudisele: https://kik.ee/et/artikkel/
kik-toetab-20-kohaliku-omavalitsuse-tanavaval-
gust use-uuendamist

Monika otrokova

Otepää vald asub 
tänavavalgustust uuendama
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Seoses COVID-19 viiruse levikuga välja kuulutatud 
eriolukord on pannud ka kohalike omavalitsuste 
toimise uude olukorda.

Otepää valla juhid – eelmine vallavanem Kaido 
Tamberg ja praegune vallavanem Jaanus Barkala 
panid kokku 10-st punktist koosneva kriisiplaani, 
mis esitati ülevaatamiseks Otepää Vallavalitsusele ja 
kriisikomisjonile.

„Olude sunnil on juhtunud, et lahkun kriisiolu-
korras," märkis Kaido Tamberg. „See ei tähenda aga 
sugugi seda, et jätan Otepää valla raskel ajal üksi toi-
metama. Olen Jaanus Barkalaga praegust olukorda 
põhjalikult arutanud ja koostöös teemegi need ette-
panekud."

Põhitähelepanu on pööratud kohaliku ettevõtja 
ja abivajaja abistamiseks. Näiteks tehakse ettepanek 
peatada valla omandis olevatel pindadel tegutsevate 
ettevõtjate renditasu küsimine ja vallale vajalike toi-
mingute ja teenuste tarbimine ja ostmine teha võima-
likult palju kohalikelt ettevõtjatelt. Samuti abistatakse 
üksi elavaid ja paljulapselisi peresid ning aidatakse 
kriisi tõttu makseraskustesse sattunud hooldekodudes 
viibivate lähedaste kohatasude maksmisel.

„Meil on väga hea ja ühtehoidev meeskond, seetõt-
tu saame ka vallavanema vahetuse teha võimalikult 
sujuva," ütles Jaanus Barkala. „Antud olukorras ütlen 
meeskonnajuhina ja ohvitserina, et edu tagavad rahu-
likud, selged ning läbimõeldud ettepanekud ja nende 
täitmine."

Vallavanemate kriisiplaan:

1.Võtta hiljemalt mais 2020 vastu  lisaeel- arve, 
millega külmutatakse vallale hädapäraselt mitteva-
jalike kulude tegemine ja edasilükkamist võimaldavad 
investeeringud. (Allasutustel ja osakondadel peatada 
koheselt ka eelarves ette nähtud investeeringute tege-
mine ilma vallavalitsuse eriloata.)

2.Vabanevad vahendid kanda loodavasse kriisifon-
di, millest pool jääks vallavalitsuse reservi kiirreagee-

Otepää vallajuhid koostasid kriisiplaani 

rimiseks muutuvale olukorrale ja pool volikogu otsus-
tusreservi. Olude paranemisel ja kriisi taandumisel 
kasutatakse vahendeid edasi tavapäraselt.

3.Kriisivahenditest rahastatakse operatiivselt oota-
matuid koroonakriisiga seotud otsuseid ja tegevusi 
s.h. toidu- ja ravimiabi hädasolijatele ja isolatsiooni 
jäänutele, kaetakse  võimalike tulude alalaekumisest 
tekkiv vahe jne.

4.Vallas registreeritud ja tegutsevate kohalike ette-
võtete (s.h. FIEd ja väikeettevõtjad) vallal asuvate 
rendipindade eest tasu küsimise peatamine  eriolu-
korra lõpuni. Igat lepingut käsitletakse eraldi.

5.Vallale vajalike ostude (toit, kaubad, teenused 
jne) tegemine võimalikult maksimaalselt kohalikelt 
ettevõtetelt ja ettevõtjatelt, et toetada nende toimi-
mist.

6.Hooldekodudes olevate lähedaste kriisi tõttu 
kohatasude maksmisel hätta jäävate vallakodanike 
abistamiseks vahendite eraldamine juhtumipõhiselt. 
Eelistatud on siin lastega pered.

7.Vajadusel vabatahtlike kaasamine ja täiendava 
ajutise tööjõu palkamine sotsiaalvaldkonnas.

8.Valla ruumide (õpilaskodu, seltsimaja  jms.) 
hädaolukorraks valmisoleku seadmine nende kasu-
tamiseks ajutiste pindadena näiteks hooldekodude 
ajutiseks ümberpaigutamiseks haiguspuhangu korral, 
ajutine hospidalipind jne. Samuti läbirääkimine maju-
tusasutustega vajadusel valmisoleku loomiseks häda-
olukorras ajutise pinna pakkumiseks.

9.Sotsiaalteenistusel üksi elavate vanurite- ja pal-
julapseliste peredega individuaalse  igapäevase suht-
lusliini sisseseadmine nende olukorrast operatiivse 
ülevaate saamiseks.

10.Valla sotsiaalosakonnal  koostöös Otepää Tervi-
sekeskusega  vajadusel  esmaste käsimüügi ravimite 
mõistliku väiksema varu loomine juhtudeks, kui ris-
kirühmad vajavad tarneraskuste puhul abi.

Monika otrokova

Otepää Naisselts ja 
Otepää Vallavalitsus 
ootavad kandidaate 

Aasta ema aunimetusele

Aasta ema aunimetusele ettepanekute esita-
mise tähtaeg 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 kodunt 
armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.

Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi koda-
nik 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 Vallavalitsusele e-postiga: vald@ote-
paa.ee või tuua kirjalikult Otepää Vallavalitsus-
se, Lipuväljak 13, märgusõnaga „Aasta ema“.

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

Monika otrokova

Otepää vald sulges 
spordi- ja mänguväljakud

Otepää Vallavalitsus sulges avalikuks kasutamiseks 
valla hallatavad spordirajatised ja spordiväljakud, 
mänguväljakud ja mängurajatised, supelranna alad 
ja seal asuvad mängu- ja terviserajatised.

Rajatised on suletud kuni 1. maini 2020. Tervi-
seameti info kohaselt kandub koroonaviirus pin-
dade kaudu kergesti edasi. Mängu- ja spordivälja-
kuid kasutavad paljud inimesed ja sealsete pindade 
desinfitseerimine ei ole iga kasutaja järel võimalik.

Paneme lapsevanematele südamele, et lastele ja 
noortele tuleb selgitada eriolukorra juhiseid ja mitte 
lubada koguneda kampadesse ning seega rikkuda 
eriolukorra 2+2 reeglit.

Samuti palume kõigil vallakodanikel jälgida ohu-
tusnõudeid ja mitte eirata eriolukorra juhiseid.

Vallavalitsus paigaldas mängu- ja spordiväljakutele 
ka hoiatussildid.

Viide korraldusele: https://atp.amphora.ee/otepaa/
index.aspx?itm=253815

Teistest spordirajatistest vallas:

Tehvandi ja Kääriku spordirajatistel on keelatud ko-
guneda rohkem kui kahel inimesel, ka tuleb rangelt 
kinni pidada eriolukorra kehtestatud nõuetest.

Tehvandi personal jälgib eriolukorra nõuetest kin-
nipidamist. Lisainfo: www.tehvandi.ee.

Otepää Golfikeskus tervitab kõiki uusi tulijaid 
golfirajale. Samas tehakse kõik endast olenevat, 
et 60-hektarilisel maa-alal liiguksid inimesed piis-
avas kauguses teineteisest. Rajale lastakse ainult 
kahe inimese kaupa ja pikivahe peab olema samuti 
vähemalt 2 meetrit! Eriolukorra reeglid uudiste all: 
www.otepaagolf.com/et

Monika otrokova

Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala 
detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Otepää Vallavolikogu võttis 03.04.2020 otsusega nr 1-3/28 vastu Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää 
vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
ala (suurusega ca 4850 m²) hõlmab Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, Valga mnt 1c, Valga mnt 1d, 
Valga mnt 1e ja Lipuväljak T6 katastriüksusi ning osa 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2 katastriüksusest. 

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse võimaluste väljaselgitamine majutushoone-spa ehitamiseks, 
mille lisafunktsioonideks on väikesemahuline kauplus, toitlustus jms majutuse juurde kuuluv abifunktsioon, 
ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Otepää valla üldpla-
neeringu muutmiseks, selliselt et, Otepää linnas keskväljakuga piirnevatel kruntidel on lubatud kõrgemate 
hoonete ehitamine juhul, kui hoonete korruselisus ja kõrgus määratakse arhitektuurivõistlusega. Samuti 
tehakse ettepanek tunnistatakse osaliselt kehtetuks Tartu mnt-Lipuväljak-Valga mnt kvartali detailplanee-
ring. Uues lahenduses asendub Valga mnt 1c ärihoone ehitusõigus parklaga ja Valga mnt 1d ning Valga 
mnt 1e ehitusõigus suureneb nii pindalalisel kui kõrguselt. Planeeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne 
olulisi keskkonnamõjusid.

Otepää Vallavalitsus otsustas 14.04.2020 korraldusega nr 2-3/194 korraldada detailplaneeringu avalik 
väljapanek 2. mai - 31. mai 2020 Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää), Sangaste raamatukogu 
(Kooli tn 3, Sangaste alevik), Puka raamatukogu (Kooli tn 6, Puka alevik) ja valla veebilehel www.otepaa.
ee ning avaliku arutelu toimub 11. juunil 2020. a kell 14.00 Otepää Vallavalitsuses. Otsuse ja korraldusega 
on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris. 

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

DETAILPLANEERINGUD

Otepää Vallavalitsus 
kuulutab välja 

konkursi
Otepää Gümnaasiumi 

   (asukohaga Koolitare 5, Otepää)
direktori ametikoha täitmiseks

Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatus-
tegevuse korraldamine, kooli meeskonna juhtimi-
ne, õpilaste arengu toetamine, koostöö arenda-
mine lapsevanematega ning tulemuslik finants- ja 
majandustegevuse juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse ma-
jandamise oskus;
• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimi-
seks vajalikud isikuomadused;
• teadmised haridusvaldkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel.

Kandidaadil esitada:
• avaldus ametikohale asumiseks;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõen-
davate dokumentide koopiad;
• motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab mõn-
da oma saavutust juhina.

Tööle asumise aeg:    kokkuleppel

Töö asukoht:    Otepää

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume 
saata hiljemalt 5. mail 2020. a e-posti aadressi-
le: vald@otepaa.ee.

Täiendav info telefonil 5239139,
Janika Laur - haridusspetsialist.

Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimali-
kult lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse 
kättesaadavuse klientidele ka postiasutuse ajutise 
sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada kõiki pos-
titeenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirja-
kandja koju/tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike 
müügiks oleme sõlminud lepinguid alternatiivsete 
müügikohtadega, et kliendid saaksid mugavalt osta 
kõike kirja saatmiseks vajalikku. See on klientidele 
täiendavaks võimaluseks ka postiasutuse tavapärase 
töökorralduse ajal.

Asendav postiasutus
Otepää postkontorit asendab ja väljastab saadetisi 
Elva postkontor, asukohaga Puiestee tn 1, Elva.
E,K 11:00-15:00, 15:30-19:00 T,N,R 10:00-15:00, 
15:30-18:00 L,P suletud.

Lähim pakiautomaat
Saadetisi väljastatakse ja saadetisi saab saata Otepää 
Maxima pakiautomaadist, Valga mnt 1b, Otepää.

Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik telli-
da teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või 
kontorisse.

Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo 
telefonilt 661 6616. Tellimusi võtame vastu E–R kell 
9–20 ja L-P 9-15.

Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
· kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja 
kättetoimetamine;
· rahakaartide kättetoimetamine;
· ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
· postimaksevahendite müük;
* maksete vahendus.

Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodu-
lehelt: https://www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad

Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad posti-
teenuste kasutamise klientidele maksimaalselt mu-
gavaks. Täname mõistva suhtumise ja hea koostöö 
eest.

annely nooBel
omniva lõuna regiooni juht

20.04-1.05.2020 on Otepää
postkontor ajutiselt suletud

Valga Haigla pakub nüüd ka võimalust anda koro-
naviiruse proove.
 
COVID proovi saab anda ainult perearsti saatekirja 
alusel järgneval täpsustunud moel:

* COVID analüüsi tellimiseks, tuleb perearstil 
helistada tööpäeviti telefonil kl 9-12 766 5139 või 
saata tellimuskiri vabas vormis e-postiga covid19@
valgahaigla.ee märkides patsiendi IK, telefoninumbri 
ja põhjenduse, miks analüüsi on vaja võtta. Haigla 
suhtleb ise patsiendiga ja lepib kokku kellaaja.

* Proove võetakse tööpäeviti kl 13.00-14.00 Valga 
haigla estakaadi peal EMO pretriaaži ukse juures (sis-

sesõit Peetri tänavalt J.Kuperjanovi t poolt). Tähista-
tud sildiga COVID.

* Soovitav on patsiendil tulla autoga. Ära ei saadeta 
ka jalgsi tulijaid (hoida järjekorda ning distantsi ini-
meste ja autodega!)

* Patsiendil, kes analüüsi annab, peab olema kaasas 
mõni isikut tõendav dokument.

* Max 20 proovi päevas. Proovid analüüsitakse TÜ 
Kliinikumis.

* Analüüside vastused on nähtavad haigla infosüs-
teemis e-HL ja e-Tervises.

valga Haigla

Valga Haiglas saab viiruseproove anda

Otepää vallas säilivad kõik 
apteegid

1. aprillil 2020 lõppes Eestis pärast viieaastast 
üleminekuperioodi apteegireform, millega la-
hutati ravimite jae- ja hulgimüük ning aptee-
kide pidamise õigus jäi üksnes apteekidele.

Otepää vallas jäävad avatuks kõik neli ap-
teeki: Otepää linnas tegutsevad Benu apteek 
ja Südameapteek ning Pukas tegutsev Marika 
Oksaare apteek ja Sangastes Aphoteka apteek.

„Suuremas osas jätkavad kõik apteegid 
praegustes harjumuspärastes kohtades ja 
Ravimiamet kinnitab, et apteegiteenus on 
jätkuvalt kättesaadav ka aprillikuu algusest,“ 
sõnas Ravimiameti kommunikatsioonijuht Kris-
ti Sarap. „1. aprillil jätkab tänase seisuga 452 
apteeki, kuid neid tuleb veel juurde.“

Täpsem info apteekide nõuetele vastavuse 
kohta on leitav Ravimiameti kaardilt: 
https://apteegid.ravimiamet.ee/

Monika otrokova
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In MeMorIaM

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

HeinO nAPP
23.03.1929–19.03.2020

Jäävaim mälestusmärk lah-
kunule on Otepää kultuuri-
maja (1954), mis on stali-
nistliku ehitusstiili näitena 
võetud muinsuskaitse alla. 
See oli ajal, mil Heino töö-
tas maja direktorina. Põlise 
otepäälasena ja kodulinnas 
keskhariduse saanuna on tal 
meeles sõjajärgne Otepää. 
„Kogu linn oli hävinud, kaasa 
arvatud tuletõrjemaja, mis 
oli väikelinna kultuuri- ja selt-
sielu keskus. Kultuuritöö jät-
kus üle tee eramaja kahes 
toas kahe töötajaga. Mööbliks kaks pikka puupinki, mis 
vargale silma jäid. Direktor arvati süüdlaseks ja vallandati. 
Tegelikult vajas ühe parteibossi proua töökohta.“

Heino jäeti ametisse instruktorina, uues majas tõusis di-
rektoriks ja peatselt kosis kaasaks kauni ajalooõpetaja Linda. 
Neil sündis kaks tütart. Peres tehti ülesannete jaotus. Mee-
nutab vanem tütar Liili: „Lasteaeda meid ei pandud. Olime 
hommikupoolikul kultuurimajas isa valvata, õhtupoolikul, 
kui ema koolist tuli, läksime koos koju. Aga kultuurimaja 
jään mäletama oma teise koduna.“ Liili õppis kodulinna 
koolis, jätkas ülikoolis, sai arstiks. Otepääd mäletab ikka 
ja nimetab ka selle tööaja kõrgaastaid, mil tema sünnipaik 
tõusis lausa rajooni kultuurikeskuseks. „Juhid ja tegijad olid 
tunnustatud ning kogu vabariigis tuntud-teatud nii nime- 
kui ka nägupidi.“ 

Nii see oli, sest Otepääl on 100-aastane teatrilugu. 
1950-ndail lavastati 7 aasta jooksul 22 täispikka näidendit, 
kus kunstnikuna on juba tegev Udo Jäär. Varsti toodi Va-
na-Otepäält lisaks Kalju Ruuven. Nii sai 1957. aasta teoks 
rahvateater. Kolm meest töötasid koos ühes majas ja seda 
ligi 50 aastat! Sellist haruldast nähtust püsivusest polnud 
teada ühestki teisest paigast või kultuurimajast. 1996. aastani 
sündis ligi 80 uuslavastust, anti 2450 etendust. Käidi Saare-
maal ja üle lahe Soomes, Vihti vallaga sõpruse süvenedes 
korduvalt. Anti etendus väliseestlastele Rootsis. Kodumaal 
oldi korduvalt kutseliste teatrite lavadel ja teleekraanil. Puh-
kusekuul ei unustatud ka koguperereise Krimmi ja Mosk-
vasse, kultuuripaikadesse, teatritesse. Linda Napp oli kõik 
paigad marsruudikaardil märkinud. 

Teatri ringreisidel oli üks ja ainult Otepääle omane: kaasa 
olnud kolm meest ehk kultuurijuhti kehastusid tavalisteks 
„lavapoisteks“, sest ainsatena Eestis polnud Otepääl abi-
töölisi ette nähtud. Mehed kandsid autokoormast vajaliku 
igas esinemispaigas lavale, monteerisid ja seadsid kohale 
ja pärast etendust jälle veoautole. Olgugi et kavalehel oli 
Heino Napi nime taga tema vastutusaladeks valgus ja heli 
– vastutusrikkad alad (eriti vaesel vene ajal). Kas kustus 
valgus, purunes pirn või magnetofon oli „väsinud“, ei veda-
nud tihti – vastust küsiti pärast etendust ja kesköisel  taga-
sisõidul. Tema oli vait või vastas lõpuks: „Ei, jah!“ Esimest 
korda rääkis Heino tunnustusest ühel mälestusteõhtul 2009. 
aastal kultuurimajas. „Mul neid aukirju kodus paar riiulitäit.“ 
Tööpunalipu ordenit ei maininudki. See oli 1980-ndaist. 

Maja direktor Heino Napp kutsus huvilisi osalema vaba-
riiklikel võistlustel, koostama stsenaariume mitmesugusteks 
tähtpäevadeks, lubades täiendkoolitust. Katsetama tulnuist 
jäi püsima üks, kellele Heino sai ainukeseks ülemuseks kõi-
ges edasises. Tunnustusi tuli temaatiliste õhtute („Sillad“ 
sugupõlvede järjepidevusest) või estraadilike etenduste 
eest („Samm edasi Otepää moodi“). Või telesaade kultuu-
rikollektiivide osalusel Valgamaalt „Kootud ilo lõngaga“, kus 
saatejuht ja stsenarist oli Otepäält. Ainuke etteheide kostis 
kaasesinejailt, et otepäälasi on saates liiga palju. Ometi 
olid rahvateater, pereorkester „Pillipuu“ ja „Rindevelled“, 
kandleansambel ja lehepillisolist maakonnas ainukesed. 
Selles kõiges oli kodupaigas olemas Heino Napp, nii ka 
tunnustused tema juhitud kultuurimajale. Kuni tuli uus, 
karm aeg ja maja suleti. „Sport on Otepää Nokia“ oli uus 
suund. Heino tegi vapralt mõned katsetused veel, kuni väsis 
ja loobus, jäi koduseks. 

Kui vanemate tervis halvenes, viis tütar Liili nad oma koju 
Pärnumaale. Ema lahkus enne, isaga elati koos neli aastat 
tütrepoja majas. Sugupõlved koos nagu vanasti. Või nagu 
Liili lapsepõlves: kodu oli seal, kus olid vanemad. 

Heino Nappi jäid leinama kaks last, neli lapselast ja ühek-
sa lapselapselast. 

Rikas vanavanavanaisa. Ja hea inimene, keda mälesta-
vad lähisugulased. Ja mäletavad elavana kõik veel elavad 
kaasteelised. 
     aili Miks

Heakorrakonkurss „Kaunis maakodu 2020” 
Otepää valla maapiirkondades

Otepää vallavolikogu maaelukomisjon koostöös Otepää vallavalitsusega kuulutab 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 territoo-
riumil 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 Sangaste ja Puka alevikus asuva kinnistu omanik. Ettepane-

kuid konkursile sobivate kinnistute kohta võivad esitada ka teised isikud. Ettepaneku korral küsib hindamiskomisjon 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 aad-
ress), omaniku  või esitaja nimi ning kontaktandmed (tel. nr, e-post).

(7) Hindamiseks moodustab maaelukomisjon 7-liikmelise hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad esindajad maaelukomisjonist ja vallavalit-
susest. Komisjoni võib kaasata ka teisi antud valdkonda tundvaid isikuid. Komisjon külastab kõiki 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 tunnustus välja andmata või vähesel osavõtul (kolm kuni neli 

osalejat) tunnustada ainult parimat.  Samuti jääb maaelukomisjonile õigus erandina esitada autasustamiseks 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 tunnustusüritusega või valla aastapäeva üritusel.
(7) Konkursi parimaid autasustatakse meene või rahalise toetusega (kinkekaart) ning kõiki osalejaid Vallavalitsuse tänukirjaga. Konkursi 

auhinnafond on 1000 eurot.     
            Maaelukomisjon

Oleme koondanud infot ettevõtjatest, kes paku-
vad oma toodangut või teenust kojutoomise-
ga Otepää vallas. Nimekirja avaldame Otepää 
valla kodulehel, sotsiaalmeedias ja vallalehes 
Otepää Teataja, kust soovija saab endale kõige 
sobivama variandi leida.

Hea ettevõtja! Kui Sind ei ole siin nimekirjas, 
siis palun saada kiri oma andmetega: moni-
ka@otepaa.ee.

edgari Lihatööstuse pood ja trahter
POOD: Avatud E-R 8.00-18.00, L 9.00-15.00. 
Toitu saab kaasa osta, kirjuta: otepaalt@gmail.
com, tel. 580 25339. www.otepaalt.ee.
TRAHTER: Avatud E-R 10.00-15.00 L, P sule-
tud. Toitu saab ka kaasa osta! Tel. 5343 4705, 
https://www.facebook.com/Edgaritrahter/

Kraine kohvik-pagar
Avatud E-N 7.30-14.00 ja R 7.30-15.00ni. Toitu 
on võimalik osta kohapealt ja ka võimalik koju 
tellida (kullerteenus). Pakutakse praadi, suppi, 
kulinaariatooteid, saiakesi, pirukaid, kooke, tor-
te. Toitu saab kaasa tellida: tel. 5262599,
https://www.facebook.com/Krainekohvikpagar/

nuustaku Villa
Toitu saab kaasa tellida: E-P 08.00-20.00, 
tel. 5301 1988
https://www.facebook.com/NuustakuVilla

nõuni pood ja kulinaaria
Avatud: E-L 10.00 – 19.00, P 10.00-14.00. Või-
malik toitu koju tellida (kullerteenus). Tellida 
saab küpsetisi, kulinaariatooteid, poekaupa.
Tellimine: tel. 5360 0170,
https://www.facebook.com/nounikauplus/

Pizza Merano
Pitseeria on avatud E-P kell  12.00-18.00. Eelista-
tud on ettetellimine ja kaasaostmine, pitsakarp 
on tasuta. Viimane pitsa tellimus võetakse vastu 
pool tundi enne sulgemist.

Toidu kaasatellimine ja kojuvedu Otepää vallas

Tel.  7679 444
https://merano.ee
https://www.facebook.com/pizzamerano/

Rukki Maja
Restoran avatud E-P 11.00-15.00 ning töö-
päevadel pakutakse päevapakkumist - supp, 
praad, magustoit. Sööki saab ka kaasa osta, 
toidu saab kätte kontaktivabalt. Tavapärane 
menüü jääb käiku, kuid mitte täismahus.
Tel. 766 9323 / +372 523 7637; e-mail: info@
rukkimaja.ee.
Toidupood: pakutakse toidu- ja esmatarbekau-
pade kojuvedu. Kaubaring neljapäeviti kella 12-
15 vahel. Väljaspool eeltoodud aega pakutakse 
teenust kokkuleppel. Tellimusi võetakse vastu 
E-R kell 10-16 telefonil 76 69 331 või silva@
silvaagro.ee. Hinnakiri: 0,45 eurot/km (edasi/
tagasi, Silva Kodukaupade poe eest), kuid mitte 
vähem kui 5 eurot/kord.
http://www.rukkimaja.ee/
https://www.facebook.com/rukkimaja/

Sangaste mesi OÜ
Mesi ja erinevad mesindussaadused ja mee-
segud Sangastes. Kaup tarnitakse tasuta koju 
Otepääl ja Sangastes. Kohapealt saab kaasa 
osta E-R 9.00 - 17.00. Tellimuse esitamiseks 
tuleks võtta ühendust kas Facebooki teel (san-
gastemesi.eu või helistada 52 89 331.
www.sangastemesi.eu

Tarmere
Mahetatrast ja kanepist tooted. Kauba kättesaa-
mine Otepääl ja Valgamaal kokkuleppel või tel-
lida kodulehekülje e-poest. Tellimine: tel 5636 
7225 või mahekanep@gmail.com.
https://estecofood.eu/

Ugandi Resto
Resto on avatud iga päev 10:00–22:00. Roo-
gasid on võimalik nautida kohapeal või kaasa 
osta. Jälgitakse hetkeolukorda ja järgitakse vas-
tutustundlikult kõiki juhiseid. Näiteks on kõigil 

külastajatel restosse saabudes võimalus käed 
desinfitseerida ning restorani mahutavus on 
nendel päevadel täpselt poole väiksem. Kü-
lalised saavad istuda selliselt, et kõrvallauas 
tegevust ei toimu.

nB! Alustatud on toidu kontaktivaba ja tasuta 
kohaletoomisega. Esialgu pakutakse kohaletoo-
mise teenust reedel, laupäeval ja pühapäeval. 
Järgmisel nädalal tehakse analüüs ja otsitakse 
võimalusi päevade ja kohaletoomise piirkonna 
laiendamiseks. Valiku saab teha veebitellimuste 
aadressil: toidukuller.ugandiresto.ee.
www.ugandiresto.ee
www.facebook.com/ugandiresto
Ettetellimine: +372 6520120
Reserveerimine ja info: +372 58334422

Vidrike külamaja
Pakutakse kaasamüüki ja kojuvedu (tasuline, 
2 hinnapiirkonda – vt kaart kodulehel). Tellida 
saab: kodulehel https://kylamaja.ee/; fb.com/
vidrikekylamaja; telefonil +372 5884 4434; 
e-postiga vidrike@kylamaja.ee; kohapeal Vidri-
ke külamajas. Pakutakse pitsat, pastat, magusat 
ja jooke – menüü kodulehel ja fb-s.
Lahtioleku ajad: N, R 17.00-21.00; L:13.00-
21.00; P: 12.00-16.00
https://kylamaja.ee/
https://www.facebook.com/vidrikekylamaja/
app/701720909911837/

Otepää Grill & Pubi
Avatud E-L 10-22 ja P 11-22. Süüa saab nii 
kohapeal kui ka kaasa ostes. Ettetellimi-
ne telefonil 5656 4760. https://www.face-
book.com/Otep%C3%A4%C3%A4-Grill-
Pub-108295507262625/
***
Tellimusi võtab vastu ka: 

Karupesa hotelli köök (helista tel. 513 6510, 
www.karupesa.ee), 

Toidupada (helista tel. 5623 0922, 
www.toidupada.ee).

Monika otrokova
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Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis

Puka Kooli 4., 5.,  8. ja 9. klassidel toimus 
11. märtsil KIK-i rahastusega projek-
ti õppepäev Tartu Ülikooli Muuseumis 
teemal „Meie Läänemeri“. Suur buss 
sõidutas lapsed koolist Tartusse teadmi-
si ammutama. Vanematele õpilastele oli 
oma õpperuum ja toimetasid seal asjali-
kult.

4. ja 5. klassi õpilased olid teises 
õppeklassis, kus projekti läbiviija tutvustas 
programmi ja tegevusi. Ta esitas mitmesu-
guseid küsimusi lastele teadmiste kontrol-
liks Läänemere kohta. Meie õpilased olid 
üsna usinasti vastuseid andmas. Said uusi 
teadmisi juurdegi. Vaatasime videofilmi ja 
siis jaotati meid väikestesse 4-liikmelistes-
se gruppisesse. Laudadele oli paigutatud 
erinevad töövahendid ja ülesanded, mis 
tuli ära lahendad. Lapsed said töölehed 
“Märkmed Läänemere rännakutelt“, 
kuhu kandsid tulemused. Läbida tuli 5 
saart omal valikul Lestasaar, Hülgesaar, 
Merikilgi saar, Piknikusaar, Inimese 
saar, Kajakasaar ja Adrusaar. Igal saarel 
põnevad ülesanded. Saime teada põhja-
loomastikust meres, määrasisime piltide 
järgi päris merikarpe, mõõtsime kalade 
pikkust, määrasime linde topiste, piltide 
ja kirjelduste järgi, uurisime toiduvõrgus-
tikku, Läänemere taimi ja vetikaid erine-
vatel sügavustel kasvamas. Nii õppisime 

Väike märkamine teeb südame soojaks

Lõbusate leskede laulunaistel 
on iga-aastane tava varakeva-
del keeta igihaljast nõgesesup-
pi. 

Aga sel aastal on kõik teisiti. 
Igaüks laulab kodus omaette, 
helistab sõbrale ja õue ei kipu. 

Kuidas sa aga jätad nõgese, 
nurmenuku ja naadilehe kasu-
tamata. Vitamiinipomm! Ei, nii 
see asi küll ei lähe. Pott tulele 
podisema, kevadine rohelus 
sisse ja leemekulbiliiguta-
ja tööle. Valmis ta ongi. Aga 
kõrvale oleks hea ampsata ka 
lihapirukat. Meie hea Nõuni 
kauplus on avatud iga päev, 
tänu neile on pirukamaterjali 
võtta. 

Kolga talu perenaise 
nobedad näpud tegid valmis 
rohkelt pirukaid, mis jäid 
ootama Nõuni „kullerit”. 
Tuligi rõõmus päikeseline 
hetk tänavu aasta kevadesse. 
Telefon helises, kuller palus 
tulla uksele vastu võtma 1. 
aprilli üllatust – purgike suppi, 
ahjusoojad pirukad ja tervise 

kosutuseks kodune küüslauk. Suppi jagus meile 
kõigile ja naabritelegi. 

Hoolime ja hoiame ning varsti oleme „vanas ajas 
tagasi” . Olgem kõik terved, erksad ja tublid!

laulukaaslase hoolimisest veel lõbusam lõbus lesk

ja meenutasime juba varasemalt õpitut. 
Töö oli väga huvitav ja meeldiv. Aeg läks 
linnulennul. Peale väikest kehakinnita-
mist viis projektijuht meid muuseumisse. 
Seal olid nii ägedad loomade ja kalade 
skeletid. Igasugused lindude ja loomade 
topised. Muuseumis olid isegi elusad 
ussid, geko, putukad ja kalad. Tegime 
mälestuseks huvitavaid pilte. Väga lahe 

päev oli! Bussis tagasisõidul 
sai omavahel nii palju mul-
jetada sellest õppepäevast.

MeriBel kuus, karl-Markus laas ja 
angela toMBerg

Pildistas riina lõHMus

120 aastat Vabadussõja kangelase 
sünnist

Harald-Karl Beitler-Dorch
Elias-Antoni poeg
Sündinud: 26. aprillil 1900. a.
Surnud: 13. novembril 1981. a.

Harald-Karl sündis Ilmjärve mõisas. 
Kuni Vabariigi väljakuulutamiseni 
rentisid vanemad (ema Marie-Loi-
se ja isa Elias-Anton) Ilmjärve mõisa. 
Haraldi koduseks keeleks oli saksa keel 
(Haraldi ema oli rahvuselt sakslane ja 
isa taanlane). 28. detsembril 1918 võttis 
Harald-Karl kodutallist hobuse ja läks 
vabatahtlikuna rindele, kus võitles rat-
sakahurväelasena. Sugulaste sõnul auta-
sustati teda Narva all patareiülemana 
Vabadussõja ristiga. 

(Marie-Loise peitis 1940. a suvel 
Vabadusristi koos teiste asjadega ära. 
Seda pole üles leitud või siis keegi leidis 
peidetud asjad.  Harald-Karl oli kaitse-
liidus, omas jaapani vintpüssi, revolvrit 
ja jahipüssi. 1940. aasta suvel andis ära 
jahipüssi Pühajärve vallamajja, teised 
relvad peideti ära.)

3. jaanuaril 1920. a jõudis Harald-Karl 
koju (samal hobusel ratsa). Mõis riigista-
ti, maa jagati. Harald sai mõisasüdame, 
koju jäid elama vanemad. Ostis kõrvalt 
maad juurde ja rajas uue talu. Abiellus 
Endla Veskiga, neil sündis kuus last: 

viis poega ja üks tütar: Gunnar (8. nov. 
1930), Eero (18. jaan. 1933), Ülo (14. 
dets. 1936), Mare (4. okt. 1938), Maido 
(15. nov. 1944), Toomas (24. jaan. 1948).

1949. aastal perekond küüditati, maha 
jäid Gunnar ja Eero (Gunnarit polnud 
kodus ja Eero jooksis metsa). Neil 
õnnestus hankida uued sünnitunnistused 
Gunnar Dorchi ja Eero Dorchi nimele 
(nii on tänaseni), otsiti Beitler-Dorche ja 
ei leitud. Küüditamise ajaks on märgitud 
27. märts 1949 kuni 3. dets 1957. a. Küü-
ditati Omski oblasti Kalatšinski rajooni. 

Tagasi Eestisse jõudis Harald 1957. 
aastal. Tuli Läänemaale Ristile, kus 
elasid Gunnar ja Eero. Koju ei lubatud 
tulla. Töötas Risti tehases katlakütjana. 
3. aprillil 1970 sai pensionile. Hiljem 
rajas oma elamise Harjumaale Jaanika 
külla. Suri 13. novembril 1981. aastal. On 
maetud tema viimse soovi kohaselt Ilm-
järve kalmistule.

Pildid on pärit pere albumist.
Tänan Dorchi peret info ja piltide eest!

ander alliksaar
valgamaa maleva noorkotkas 

1. aprillist jõustus pensionitõus, millega 
kasvasid pensionid üle 9 protsendi, mis 
on ühtlasi viimase 12 aasta suurim pen-
sionitõus. Koos erakorralise tõstmise-
ga kasvas keskmine vanaduspension 45 
eurot. Samuti tõusid ümber arvutamisega 
ka töövõimetoetused.

„Alustasime sel aastal pensionite era-
korralise tõstmisega, et vähendada vana-
duspensionäride vaesusriski ja paranda-
da nende heaolu,” ütles sotsiaalminister 
Tanel Kiik. “Pensionite indekseerimise ja 
erakorralise tõstmisega suureneb keskmi-
ne vanaduspension 45 euro võrra. Oluline 
on ka see, et käesoleva aasta erakorrali-
ne pensionitõus aitab kiirendada pensio-
nitõusu  indekseerimise abil ka järgmistel 
aastatel.”

Keskmine 44-aastase staažiga vanadus-
pension suurenes 45 euro võrra, tänaselt 
483 eurolt 528 euroni.

Vanaduspension tõusis keskmiselt 45 eurot

Pensioni baasosa on pärast indekseeri-
mist 208,5 eurot ja aastahinne 7,104 eurot. 
Pärast indekseerimist tõstetakse pensioni 
baasosa erakorraliselt 7 euro võrra, mis 
tingib pensionide baasosa kasvu 208,5 
eurolt 215,5 euroni. Sellega koos suure-
nevad täiendavalt riiklikud pensionid, v.a 
rahvapension. 

Eesti riik arvutab pensionid igal 
kevadel ümber, et hoida pensionid tasa-
kaalus palkade ja hindade muutustega. 
Igale inimesele on arvutatud tema eel-
nevast tööpanusest sõltuv individuaalne 
pension. 

Praegune pensionide indekseerimise 
kord hakkas kehtima 12 aastat tagasi, 
1. jaanuaril 2008, kui indekseerimine 
seoti sotsiaalmaksu laekumisega vara-
semast suuremas mahus. Pärast indeksi 
kinnitamist arvutab sotsiaalkindlus-
tusamet uute väärtustega ümber kõik 

riiklikud pensionid. Oma uut pensioni 
suurust saab inimene alates 1. aprillist 
vaadata riigiportaalist eesti.ee (Pensioni, 
toetuste ja hüvitiste vaatamine). Lisain-
fot saab ka sotsiaalkindlustusameti 
infotelefonil 612 1360. 

Lisaks pensionile arvutatakse ümber 
ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. april-
list on puuduva töövõime korral päeva-
määr 14,89 eurot ja töövõimetoetus 
puuduva töövõime korral on 446,7 eurot 
kuus (2019. a 413 eur/kuus) osalise töö-
võimetoetuse suuruseks on 57% keh-
tivast päevamäärast, keskmiselt 254,70 
eurot kuus (2019a 235,8 eur/kuus) ning 
puuduva töövõime korral 100% kehtivast 
päevamäärast (keskmiselt 446,70 eurot 
kuus).

riina sooBik
sotsiaalministeeriumi 
meediasuhete nõunik

Harald-Karl valgel hobusel.

...kaasas korv sõõrikutega ja loomulikult väikese šokolaadiga. Ikka nii et 
väike tirts telefoniga, kutse õue ja siis rõõmsad pühadesoovid! Koju minnes 
oli küll korv sõõrikutest tühi, aga üle ääre ajas nii rõõmu kui lusti ning 
korvipõhjas oli nii mõnigi koduselt värvitud muna, lisaks imemõnusad 
mandliküpsised ja väike armas kevadine kompositsioon. 

Kuidas selline mõte seekord sõõrikuid küpsetada? Olid meil kultuurima-
jas sellised vahvad maiad lapsed, kes armastasid väga muffineid küpsetada. 
Ikka endale ja teistele ja kõigile. Ükskord tuli mõte, et tahaks niivägajube-
dalt sõõrikuid. Saigi ostetud vahva sõõrikuvormiga pann, otsitud retsepti. 
Aga siis juhtus nii nagu ühes eesti filmis lauldi,  „Koolid-kultuurimajad olid 
lukku pandud...„ Egas muud, kui katsetama ning tulemus tuli igati magus 
ja mõnus. Kui jälle kokku saame, siis küpsetame koos nii endale kui ka 
teistele ja kõigile. Maiustamiseni!

Päikesejänkuga lobises natuke Marika viks

Pühade pühapäeva õhtul olla 
Nõuni kandis nähtud 

ringi lippamas päikesejänkut...
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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.

Otepää vald hoiab kriisiolukorral silma peal

Viimased nädalad on valla elu muutnud väga kõvasti. Viirus 
Covid-19 on praeguseks igapäevases kõnepruugis. Otepää vald 
hoiab tekkinud olukorras silma peal kõigil abivajajatel ning val-
lavalitsuses käib töö edasi.

Otepää valla kriisikomisjon on eriolukorra ajal kogunenud kolm 
korda. Vallavalitsuse istungid on toimunud valdavalt e-istungi-
tena ning tagatud on kõik tavapärased teenused. Vallavalitsus 
on kaardistanud vabad pinnad, et vajadusel paigutada sinna 
haiged, isoleeritud või eriolukorraga tööl olevad meedikuid ja 
politseitöötajaid.

“Hoiame olukorral silma peal ja oleme ühenduses eriolukor-
da riiklikult reguleerivate asutustega,” sõnas Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala. “Kõikide vallavalitsuse teenistuste töö jätkub 
igapäevaselt elektrooniliste kanalite kaudu, projektide ja han-
getega minnakse jõudumööda edasi.”

Suured muudatused on haridusvaldkonnas - valla koolid 
on distantsõppel. Esimest korda on kaugõppele üle läinud ka 
Otepää huvikoolid – Puka Kunstikool ja Otepää Muusikakool. 
Kevadine koolivaheaeg toimub plaanipäraselt. Koduõpe on 
õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele toonud lisakoormu-
se aga sellega on üheskoos toimetades hakkama saadud. Valla 
lasteaedades on õpetajad ja abipersonal aprillis 2-nädalasel 
korralisel puhkusel, valverühm on avatud Otepää Lasteaias. 
Otepää Lasteaias on ka valmidus olla 24/7 eriolukorraga seotud 
lapsevanematele valvelasteaiaks. Noortekeskused on õpilastele 
suletud, noortekeskustes jätkub plaanipärane töö 1. septembril.

Majandusteenistuses toimub tavapärane töö. Otepää Jäätme-
jaam on tavapäraselt avatud. Majandusteenistus paneb vallako-
danikele südamele, et vaatamata eriolukorrale tuleb jäätmeid 
siiski sorteerida ja need panna selleks ette nähtud konteineri-
tesse. Nn „koroonajäätmed tuleb aga eraldi hoida. Olles haige 
või kahtlustades haigust, tuleb enda tekitatud jäätmed panna 
kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata segaolmejäät-
mete sekka.

Ka ehitus- ja planeerimisteenistuses, kantseleis ja finantstee-
nistuses jätkub töö tavapäraselt.

Raamatukogud on suletud, laenutamine toimub kontakti-
vabalt ja erikokkulepete alusel. Kultuuriüritusi ei toimu. Raa-
matukoguhoidjad ja kultuuritöötajad on vabatahtlikena abiks 
sotsiaalteenistuses ja mujal.

Kõige rohkem on eriolukord toonud muutusi sotsiaaltee-
nistuse töösse, kus terve teenistus töötab erirežiimil. Jagatakse 
isekomplekteeritud nädalase varuga toidupakke. Päev-päevalt 
tuleb abivajajaid juurde. Kui esimesel nädalal jagati peredele 

laiali 26 pakki, siis kolmanda nädala keskpaigaks on toidu-
pakkide arv ületanud 50-ne arvu. Praeguseks on enda abiva-
jadusest teada andnud mitmed eakad ja ka nende kaugemal 
elavad lapsed. Toidupakkide komplekteerimisel ostetakse kaup 
Otepää valla ettevõtjate käest, et toetada raskel ajal kohalik-
ku ettevõtlust. Lisaks sellele on appi tulnud vallakodanikud ja 
külavanemad. Sotsiaalteenistus tänab siiralt kõiki abistajaid ja 
aitajaid ning julgustab eakaid vallakodanikke enda muredest ja 
vajadustest teada andma. Koos proovitakse leida küsimustele 
kiired vastused. Palume helistada või kirjutada: Kadri Sommer, 
sotsiaalteenistuse juhataja, tel. 766 4825; 5303 3032.

Olge hoitud ja terved!

Monika otrokova
Foto: Pille sikk

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 hooldusosa-
kond jätkavad oma igapäevast tööd karantiini tingimustes ehk jätkuvalt on 
keelatud lähedaste külastused. 

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

O  T  E  P  Ä  Ä

Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja 
kogu Eesti territooriumil alates 27. 
märtsist.

Päästeameti ohutusjärelevalve osa-
konna juhataja Tagne Tähe sõnul tuleb 
looduses lõket tehes või grillides olla äär-
miselt ettevaatlik, sest isegi väike eksimus 
lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua 
rängad tagajärjed

„Unarusse jäetud lõkkest võib väga 
lihtsasti alguse saada tulekahju, mis on 
ohuks nii loodusele kui ka inimestele 
ja nende kodudele. Tuul puhub lõkke 
kiiresti laiali, tuli levib kuiva maapinna 
tõttu väga kiiresti ja nii võib puhkeda 
ulatuslik maastikupõleng, mille kont-
rolli alla saamine on väga raske,“ ütles 
Tagne Tähe.

Koroonaviiruse leviku tõttu kehtib 
Eestis praegu eriolukord ning inimes-
tel on keelatud kogunemised. Liikuda 
tohib ainult oma perekonnaga, vältides 
teisi kontakte, või maksimaalselt kahe-
kaupa, jälgides seejuures, et distants teis-
tega oleks vähemalt kaks meetrit. Eriolu-
korra nõudeid arvestades on mõistlik ka 
grillimine ja looduses aja veetmine jätta 
tulevikku, kui piirangud on lõppenud.

Viimase kahe nädala jooksul on Eestis 
toimunud 65 metsa- ja maastikutulekah-
ju, neist mitmed on olnud ulatuslikud. 

27. märtsist algas Eestis tuleohtlik aeg

Soojad ilmad viitavad sellele, et tulekah-
jude arv maastikul on kiirelt kasvamas.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld 
teha ainult selleks ettenähtud kohtades. 
Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul 
kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutus-
nõudeid. Enne lõkke tegemist soovitame 
uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte 
– tiheasustusalal võib olla lõkke tegemi-
ne keelatud või siis on määratud, mida 
lõkkes põletada tohib.

Tuld võib teha vaid vaikse tuulega 
ja tuleb tähelepanelikult jälgida, et 
sädemed ei lendaks põlevmaterjali-
dele. Lõkkekoht tuleb valida ohutus-
se kaugusesse hoonetest ja metsast. 
Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalve-
ta, sel lastakse lõpuni põleda, kustuta-
takse veega või summutatakse näiteks 
liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei 
saaks alguse kulupõleng.

Päästeamet tuletab meelde, et kulu 
põletamine on keelatud aastaringselt!

Lõkketegemise meelespea:

* Lõkke tegemisel veendu, et lõkke-
koht on põlevast materjalist puhastatud, 
hoonetest piisaval kaugusel ja tule tege-
misega ei kaasne tuleohtu loodusele.

* Lõket tee vaid vaikse tuulega ja 
tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel 
või grillimisel tuule suunda, et sädemed 
ei lendaks hoonele, metsale või põlevma-
terjalile.
* Koduaia lõkkes tohib põletada vaid 
puhast (immutamata) puitu ning pappi 
ja paberit.
* Tuleohtlikul ajal peab lõke olema 
metsast vähemalt 20 meetri kaugusel.
* Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab 
olema vähemalt 8 meetri kaugusel mis-
tahes hoonest või põlevmaterjali hoiuko-
hast (puukuurist vmt).
* Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga 
lõke peab asuma mistahes hoonest või 
põlevamaterjali hoiukohast 15 meetri 
kaugusel. 
* Lõkke tegemisel hoia käepärast tule-
kustutusvahend (näiteks ämber veega, 
tulekustuti vm).
* Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et 
lõke oleks täielikult kustunud.

Täpsemat infot tuletegemise ohutus-
nõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 
1524 või /www.rescue.ee/files/2019-04/
lokke-ohutusjuhised.pdf?8c8bf1f30d. 

silver kuusik
Päästeameti kommunikatsiooniosakonna 

nõunik

Otepää vallavalitsus on seoses viirusepuhanguga peatanud kodanike vastuvõtu valla-
valitsuses ja teenuskeskustes ning sulgeda valla raamatukogud.

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

Toimuvad ka vallavalitsuse istungid. Avaldusi saab esitada e-posti teel, avalduste 
blanketid 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 registreerida oma lapse sünni ise Rahvastikure-
gistris: www.rahvastikuregister.ee.

Valla sotsiaaltöötajad on samuti kaugtööl ning vastuvõttu ei toimu. Vältimatu vaja-
duse korral palume võtta sotsiaaltöötajatega ühendust ning leppida kokku eraldi aeg.

Kõik muud küsimused lahendatakse telefoni 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.

Otepää vallavalitsus ja teenuskeskused on suletud

Sotsiaalteenistuse töötajad toidupakke 
komplekteerimas.
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Müüa lõhutuid küttepuid koos 
veoga, koorem 6 rm. Tel: 5251746 

Pakun lintsaekaatri teenust. Saen 
ka üksikuid palke. Pikkus 1,5-8m, 
Ø > kuni 70 cm. Võimalik tellida 
erinevatest puiduliikidest saetud 
materjali. Telefon 5058231 Andres, 
info@kunstimae.ee

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

Ära anda suuremas koguses sea-
ja lambasõnnikut! Enda ära veol! 
Telef- 5525654

Korstnapühkija, www.tahmatont.ee

Müüa kuiva kuuse küttepindu, 
koos transpordiga. Hind kokkulep-
pel. Puu lõhkumise teenus. Info 
tel. 56837161

Müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Tel. 5117109

Üürile anda 1-toaline, kõigi muga-
vustega korter Otepääl, Kopli tn. 
Tel. 56503356*

Otsin muru niitjat Otepää aedlinna 
väikesele krundile suveperioodiks.
Soovitavalt oma niidukiga. Tasu 
kokkuleppel. Palun võta ühendust: 
Reet Kermas 56602234

Müüa lõhutud küttepuud (hind 
kokkuleppel). Müüa saematerjali 
(erinevad mõõdud).Tel 5260859

Müüa lõhutud küttepuud (lepp, 
kask, segapuu). Hind alates 36 
EUR/rm+km. Tel. 53226432

7K  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

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

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

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku. Tõsteteenus 3,5t kraana. 
Tel: 5291256

KU U LU T U S E D

AiGAR SePTeMBeR

Mälestavad 

klassikaaslased
 Pühajärve kooli päevilt.

Sügav kaastunne Milvile 
ja lastele peredega

KALJU KAPP-i 

surma puhul.

Viigi ja Indrek perega

Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas

Kallist ema, vanaema ja ämma

HeDViG SAAR't
05.08.1932 - 29.03.2019

mälestavad esimesel 
surma-aastapäeval

tütar ja poeg peredega.

Südamlik kaastune Vaikele ja 
tema lähedastele kalli venna

JAAn KÕLLi 

surma puhul.

Kullipesa elanikud Nõunist

Ei tulek ega minek pole meie endi teha
vaid see, mis sinna vahele jääb...

Südamlik kaastunne sulle Vaike, 
armsa venna

JAAn KÕLLi

lahkumise puhul.

Naisansambel „Lõbusad lesed” 
ja tantsurühm „Pääsusilmad”.

Sügav kaastunne lähedastele 
kalli

HeinO nAPi

lahkumise puhul.

Otepää Tartu mnt 8 majaelanikud

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Avaldame kaastunnet Milvile, 
Mihklile, Indrekule ja Kaidile 

peredega kalli

KALJU KAPP'i 
kaotuse puhul.

Mälestavad Luile ja Rutti perega.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Mälestame toredat naabrit

KAiDO UnGeRiT

Südamlik kaastunne Ehale 
perega kalli poja, venna,

 abikaasa ja isa kaotuse puhul.

Kopli 10 elanikud

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUS

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

19. aprill  Nõuni   11.00

 Traktor  25.- EUR Haagis  15.- EUR

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

ANTS ERIK   /  50 91 575

Oleme suurim eramaa 
omanik Valgamaal

ning tegutsenud üle 
21 aasta

Meie omandis on ca 
14 000ha maad

OSTAME
PÕLLU-
JA METSA-
MAAD

     HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
       valmistamine
       paigaldamine
       puhastamine
       kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

               
Indrek 5107312

    www.palukivi.ee
     Otepää vald, Miti küla, Palu 

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Ugandi Resto pakub Otepääl 
toidu kontaktivaba ja tasuta 

kohaletoomist

Otepääl on võimalus restoranist tellida toit kontak-
tivabalt ja tasuta enda juurde. Ootamatu olukord 
nõuab uudseid lahendusi ning Ugandi Resto on ol-
nud erinevate uuenduste osas alati esirinnas.

Riigis kehtiv olukord on teadupärast restoranide kü-
lastatavust kordades vähendanud. „Teame, et kõigil 
ei ole võimalik alati restorani tulla ning seega ot-
sustasime, et meie restorani ägedad töötajad too-
vad toidu ise kontaktivabalt ja tasuta kohale. Oleme 
loonud selleks lihtsa ja spetsiaalse veebitellimuste 
keskkonna, kus on lisaks roogade valikule ka kaardina 
välja toodud kohaletoomise piirkond.“ ütles resto 
juhataja Siim Kalda.

Kohaletoomise teenuse aegasid, piirkonda ja vali-
kuid näeb veebitellimuste keskkonnas: toidukuller.
ugandiresto.ee.

nB: Kasuta sooduskoodi TeATAJA ning saad aprilli 
kuus allahindlust kogu tellimuselt -15%.

Ugandi Resto on avatud iga päev 10-22 ning kõik on 
väga oodatud. Kinnitame, et jälgime hetkeolukorda 
ja järgime vastutustundlikult kõiki juhiseid.

Näiteks palume kõigil külastajatel kasutada restos-
se saabudes desinfitseerimise võimalust ja restorani 
mahutavus on nendel päevadel täpselt poole väik-
sem. Külalised saavad istuda selliselt, et kõrvallauas 
tegevust ei toimu.

Hoidke tervist!

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

1. reakuulutuse rida (26 tähemärki)  2,00 EUR; 
2. tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused  4,00 EUR; 
3. leinakuulutus luuletusega 6,00 EUR; 
4. leinakuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää  vallavalitsuse ja tema allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta!

Kui tead kedagi meie vallas, kellel puudub igasugune ligipääs uudiste saamiseks 
– kui ei ole raadiot, televiisorit, ajalehte või internetti, siis palun anna meile sel-
lest 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 näiteks 
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 tutta-
vatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

Abivajavate inimeste kohta palume info saata Otepää valla sotsiaalteenistuse 
juhataja Kadri Sommerile, tel. 766 4825; 5303 3032, 
e-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee.

ASUTUS   inFOTeLeFOn    KODULeHeKÜLJe AADReSS 

Häirekeskus    112      www.112.ee 

Häirekeskuse info 
koroonaviirusega seoses  1247  24h (tasuta)
    Välismaalt helistades +372 600 1247  

Perearstide nõuandetelefon  12 20  24 h     www.1220.ee 

Hambaarstide infotelefon 
koroonakriisi ajal    677 6822     E-R 9-17 (tasuta)  

Apteekide infotelefon   605 7171 (tasuta) 
    E-R 9-20  L-P 9-17  

Päästeameti infotelefon        www.rescue.ee
(info korstnapühkijate, metsa 
mineku keelu, lõkete tegemise 
reeglite, suitsuanduri paigalduse, 
maja ehitusnormide jms. kohta)  15 24   24 h    

Sotsiaalkindlustusamet        www.sotsiaalkindlustusamet.ee
(sh. pesnsioniamet)  16 106 (lauatelefonilt tasuta)  ja 612 13 60 
    E-R 9-17      

eesti Töötukassa    15 501      www.tootukassa.ee
    E-N 8.30 – 16.45 
    R 8.30 – 15.30, va kuu viimane R 8.30- 12.00

Politsei ja Piirivalveamet        www.politsei.ee
(sh. passide ja isikutunnistuste 
väljastamine)    612 3000  E-R 9-17 
    17 77 (ID-kaardi kaotuse korral) 24/7  

eesti Haigekassa    669 66 30      www.haigekassa.ee
    E. T, K, N 8.30-16.30 
    R 8.30 – 14

Tööinspektsioon    640 6000 (jurist)     www.ti.ee
    E-R 9.00-16.30 

Maanteeinfokeskus   612 32 80 ja 1510     www.liiklus.ee

ARK informatsioon   620 1200     www.mnt.ee
    E,T,K,R 9.00-17.00; 
    N 9.00 – 16.00  

Uimastiinfo (nõustamine, 
kuidas aidata sõltlast jne); 
HIV/AIDS –alane nõustamine 17 07 (tasuta, anonüümne) 24h  

Psühholoogiline nõustamine  126         E-P 19-23    www.usaldus.ee
    655 8088  E-P 19-07    www.eluliin.ee 

Psühholoogiline kriisinõustamine  6 314 300     www.eluliin.ee
    E-N 15-19  R 15-18 

Raseduskriisi nõustamine   800 2008 (tasuta) 24h     http://rasedus.ee 

eluliini naiste Tugikeskus   55 15 491     www.eluliin.ee 

Valgamaa naiste Tugikeskus   530 32 544     www.valganaistevarjupaik.ee 

Ohvriabi nõustamistelefon        www.palunabi.ee 
(varguse ohvrid, vägivalla ohvrid)  116 006

Kadunud laste telefon (kadunud       www.lasteabi.ee
lastest teatamine, nõu selle kohta, 
mida ette võtta)    116 000   24 h (tasuta)  

Lasteabi nõuande telefon   116 111 (tasuta) 24 h   www.lasteabi.ee

Tasuta õigusabi keskmise, raske       www.otb.ee
või sügava puudega inimesele  53 850 005

Tasuta õigusabi perevägivalla       www.otb.ee
ohvritele    53 850 005 ja 601 51 22  

Olulised kontaktid

Hoidke endid ja lähedasi, olge terved!


