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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 Keskväljakule kerkib 
karupurskkaev

Otepää südalinn on viimasel aastal 
läbinud põhjaliku uuenduskuuri. 
Nüüd on veel vaja paigaldada viimane 
osa – purskkaev Otepää Keskväljakule. 
Purskkaevu paigaldamistööd on alanud.

2019. aasta alguses kuulutas Otepää 
Vallavalitsus välja suunatud ideekon-
kursi keskväljaku purskkaevu leidmi-
seks. Kolme laekunud töö hulgast valiti 
välja Bruno Kadaku töö „Lõbus Ott", 
mis kujutab istuvat karu, kes hoiab 
käppade vahel vihmavarju.

Kõigepealt on alustatud purskkaevu 
aluse ehitustöödega. Purskkaevu ääre-
kivid tulevad graniidist, mis on valmi-
nud Harjumaal, Paeknas. Istuv karu on 
koos vihmavarjuga 2,5 meetrit kõrge. 
Karu on kuldpruuni tooni pronksist, 
vihmavari on roostevabast terasest. 
Purskkaevu alusel on valgustus.

Skulptor Bruno Kadak sõnas, et karu 
detailid on juba pronksi valatud. „Pärast 
pronksivalamist algab karuskulptuuri 
osade kokkukeevitamine,“ selgitas 
Bruno Kadak. „Purskkaev peaks valmis 
saama juuni alguseks.“

Purskkaevu paigaldab keskväljakule 
Tormis Disan OÜ.

„Otepäälased on aastakümneid soo-
vinud linna purskkaevu ja kõik linna- ja 
vallavalitsused on seda mõtet arutanud. 
Nüüd saab see unistus lõpuks teoks – 
Otepää linna tuleb piirkonnale väga ise-
loomulik karupurskkaev,“ ütles Otepää
vallavanem Jaanus Barkala. „Loodame, 
et pärast eriolukorra lõppu saab vallako-
danike üheks lemmikkohaks lõbusa Oti 
juures kokku saamine, nii nagu Tartus 
suudlevate tudengite juures.“
Otepää Vallavalitsus esitas 2018. aasta 
alguses rahastamistaotluse EASile pro-
jekti „Otepää linnakeskuse väljaaren-
damine" elluviimiseks. EAS otsustas 
taotluse rahuldada. Projekti kogumak-
sumus on 1 592 350,96 eurot, millest 
EASi toetus on maksimaalselt 1 353 
498,31 eurot. Otepää Vallavalitsuse 
omafinantseering on minimaalselt 238 
852,65 eurot 2 aasta jooksul. Otepää 
südalinna ehitustööd teostas Mapri OÜ.

Monika otrokova

Ilmub 2 KOrda KuuS!

Valitsus otsustas 24. aprilli istungil 
pikendada koroonaviiruse levikust 
tingitud ja algselt 1. maini kehtesta-
tud eriolukorda Eestis kuni 17. maini 
(kaasa arvatud).

Oleme viimase kahe nädala jooksul 
näinud, kuidas uute nakatunute ja 
haiglaravil viibijate arv on langenud 
ning oleme selgelt jõudnud murde-
punkti. Valitsus esitas sel nädalal välju-
misstrateegia kavandi, mille loodame 
heaks kiita uuel nädalal. Seejärel saame 
hakata ka samm-sammult piiranguid 
leevendama, kui meditsiiniline olukord 
seda jätkuvalt lubab. Kuna aga väljumi-
ne ei toimu üleöö, vaid järkjärguliselt ja 
kaalutletult, siis pikendasime täna erio-
lukorda kuni 17. mai lõpuni,“ lausus 
peaminister Jüri Ratas.

„Rõhutan, et see ei tähenda piirangu-
te lõppemist samast ajast, vaid osa haka-
takse leevendama varem ning teised 
jäävad kehtima ka pärast eriolukorra 
lõppu. Samas on piirangute leevenda-
mise eelduseks ja sellega kaasnevaks 
kohustuseks ka edaspidi oluliste käi-
tumis- ja hügieenireeglite järgimine. 
Esimene leevendus oli plaanilise ravi 
taastamine sel nädalal ning järgmised 
sammud peavad olema suunatud ka 
majanduse elavdamisele, tehes seda 
mõistlikult ja tasakaalukalt,“ lisas Ratas.

Valitsus pikendas riigis kehtivat erio-
lukorda, et oleks jätkuvalt võimalik 
rakendada tõhusalt meetmeid, mis on 

haiguse leviku ja kontrolli jaoks endiselt 
vajalikud. Meetmed on jätkuvalt põh-
jendatud, arvestades, et Eestis tuvas-
tatakse üha uusi nakatunuid ja haigus-
koldeid.

Kriisist väljumise strateegia, mis näeb 
ette piirangute etapiviisilise leevenda-
mise eesmärgid, põhimõtted ja piiran-
gutest loobumise kava, kinnitatakse 
valitsuses järgmisel nädalal. Piirangu-
te leevendamist hakkab korra nädalas 
arutama koroonaviiruse levikuga seotud 
sündmuste ning rahvatervise ja majan-
duse probleemide lahendamisega 
tegelev valitsuskomisjon.

Valitsus kuulutas Eestis eriolukorra 

Valitsus pikendas Eestis eriolukorda 17. maini

välja 12. märtsil, et pidurdada viiruse 
levikut, näha ette selge juhtimiskor-
raldus ja rakendada viiruse kontrolli 
all hoidmiseks vajalikke lisameetmeid. 
Samal päeval oli Maailma Terviseorga-
nisatsioon kuulutanud koroonaviiruse 
leviku ülemaailmseks epideemiaks ning 
terviseamet kinnitanud viiruse Eesti-si-
sest levikut.

Nii valitsus kui ka eriolukorra juht on 
kehtestanud viiruse leviku kontrolli all 
hoidmiseks mitmesuguseid meetmeid, 
sealhulgas liikumispiiranguid ja viibimis-
keelde. Eriolukorra meetmetest saab 
ülevaate aadressil https://www.valitsus.
ee/et/eriolukord-eestis.

Avalikke üritusi Eestis 
mais-juunis ei toimu

Valitsuse liikmed arutasid 27. aprillil ka-
binetinõupidamisel rahvarikaste ürituste 
korraldamise võimalikkust kevad-suvisel 
hooajal ning kiitsid heaks otsuse, mille 
järgi avalikke üritusi Eestis mais ja juunis 
ei toimu.

Samuti kinnitati kabinetinõupidamisel ot-
sus, et kuni 31. augustini ei toimu Eestis 
ka suurüritusi.

Kuna tänaste andmete põhjal pole või-
malik öelda, kas juulis ja augustis saavad 
toimuda piiratud külastajate arvuga üritu-
sed, siis selle kohta seisukohta ei kujun-
datud. Otsuse avalike ürituste toimumise 
võimalikkuse ja tingimuste kohta võtavad 
valitsuse liikmed vastu mai kuu jooksul.

Valitsuse seisukohad on kooskõlas tea-
dusnõukoja soovitustega.

Loe kõigist kehtestatud piirangutest täp-
semalt Vabariigi Valitsuse veebileheküljelt 
www.valitsus.ee.

Otepää keskväljaku purskkaevu skulptuuri 
“Lõbus Ott” modelleering.  Bruno kadak, 2020
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Kevad toob kaasa uue alguse

Vaatamata eriolukorrale tuleb kevad pika 
sammuga. Osa rändlinde on juba kohal ja  usina-
tel rohenäppudel juba esimesed külvid ja istutu-
sed ka tehtud. Peale praktiliste tööde on oluline 
ka ilumeel. Paljud kodanikud on jõudnud juba ära 
teha esimesed  heakorratööd aedades ja hoovides. 

Soovikski valla poolt meelde tuletada, et Otepää 
vallas kehtivad nii keskkonnakaitse-, jäätme- kui ka 
heakorraeeskirjad. Proovime kõik nendest juhin-
duda, nii saab meie kodukant puhtam ja keskkon-
nasõbralikum. Vaadake palun üle oma territoo-
riumid ja kui pilt, mis avaneb ei ole ilus ning riivab 
silma siis proovige seda parandada. Lääpas aedu, 
hooldamata ja prügi täiskuhjunud hoove ei ole ei 
otepäälastel ega ka külalistel kena vaadata. 

Mõelgem suurelt ja andkem kõik oma panus 
kodukoha kaunimaks muutmisel. Vanad autoro-
mud, külmikud, igasugu ehitusjäägid jms. ei ole ju 
sugugi keskkonnaohutud. Nende koht ei ole hoo-
vides vedelemas. Paljudel juhtudel võib osutuda 
seisev kola hoopiski rahaks - seisva vanametalli 
võib ju kokkuostuga tegelevasse ettevõttesse ära 
viia. Julgelt võib valda ka teada anda avalikus 
ruumis  asuvast prügist, jäätmetest ja heakorra 
puudujääkidest. Oleme selle info eest tänulikud 
ning teeme territooriumid korda. 

Heakorra ja jäätmemajanduse küsimustes nõu 
saamiseks saate julgelt pöörduda valla majandus-
teenistuse juhataja Jaak Grünbergi poole, kes mee-
leldi aitab annab teile head nõu kuidas prügi ja 
jäätmetega käituda ning kuhu ja kuidas viia. (Tel. 
502 2316; e-post: Jaak.Grynberg@otepaa.ee).

Vallapoolne märgukiri ja tähelepanu 
juhtimine ennetab nii Keskkonna-
inspektsiooni kui ka Päästeameti 
ettekirjutusi ja trahvinõudeid

Vallas on eelmise aasta lõpust tööl menetleja Jüri 
Haamer, kelle ülesandeks on jälgida ka erinevatest 
eeskirjadest kinnipidamist. 

Rõhutan siinjuures, et valla sooviks ei ole kedagi 
trahvida,  ettekirjutusi teha ja sunniraha määrata. 
Vald on  oma kodanikule abiks ja nõuandjaks. 
Vallapoolset saabuvat märgukirja ei tasu jätta 
tähelepanuta, selle eesmärk on juhtida kodani-
ku tähelepanu sisulistele  vajakajäämistele ning 
ennetada erinevate riigiametite trahvinõudeid. Ja 
need trahvid, mis juba riigiametite ettekirjutuse 
läbi tulevad, on üsna märkimisväärsed. Teeme siis 
koos oma kodud ja kodukoha kaunimaks. 

Info ja nõu saamiseks võite alati pöörduda 
menetleja Jüri Haameri poole tel. 5194 8996, 
e-post: Jyri.Haamer@otepaa.ee. 

Veevargustest ja amnestiast

AS Otepää Veevärk on meile kõigile tuttav juba 
pikka aega  ja on pakkunud  aastakümneid otepää-
lastele sooja ning vee- ja kanalisatsiooniteenust. 

Pärast valdade ühinemisprotsessi liitusid ettevõt-
tega ka teised Otepää valla piirkonnad (Sangaste, 
Nõuni, Puka) See, et kraanist tuleb puhas joogi-
vesi ja reovesi jälle omakorda ära jookseb, tundub 
meile kõigile nii lihtne ja iseenesestmõistetav. Kuid 
need, kes on oma kinnistul pidanud kaevu pidama 
ja reovett käitlema, teavad et see kõik ei ole sugugi 
nii lihtne ja odav. Sarnaselt pole ka Otepää Vee-
värgile vee ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine 
sugugi lihtne ja odav. See saab toimida ainult meie 
kõigi koostöös – veevärk pakub teenust ja tarbijad 
tasuvad selle eest korrektselt. 

Viimasel ajal ja seoses kontrollide läbiviimisega 
on tulnud ilmsiks hulk vee omavolilisi tarbijaid. 
Jah, nimetame omavolilisi tarbijaid hetkel selliselt,  
kuid me kõik saame üheselt aru, et tegemist on 
veevargusega. Kahjuks peavad korralikud tarbi-
jad selle kõik kinni maksma. Ei hakka omavolilisi 
veetarbijaid siin nimeliselt loetlema, kuid uute juh-
tumite ilmnedes anname nendest kindlasti teada. 

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni sea-
dusele saab veevarguse eest karistada: juriidiline 
isik kuni 32 000 eurot, füüsiline isik kuni 300 trah-
viühikut. (Vastavalt karistusseadustikule on trah-
viühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on 
4 eurot).

Trahvid ja veevarustuse katkestamine ei ole valla 
eesmärgiks. Eesmärk on korrektne ja seaduslik 
asjaajamine ning hea kliendisuhe. Kindlasti on 
palju juhtumeid, kus vee omavoliline või eeskir-
jadele mittevastav tarbimine on välja kujunenud 
lihtsalt juhuste kokkulangevuse ja ajafaktori koos-
tulemusena. Sellepärast kuulutab Otepää vald ja 
Otepää Veevärk välja perioodi, mille jooksul oma-
volilised veetarbijad saavad oma tarbimise vormis-
tada seaduslikuks. Nimetame seda siis veeamnes-
tiaks. Kutsun siinjuures kõiki üles kasutama seda 
võimalust, et vormistada oma veetarbimine sea-
duslikuks!

Tunneli lõpust paistab esimene 
valguskiir

Paraku ei saa me tänasel päeval rääkimata jätta 
koroonakriisist. Olukord üldiselt paistab olevat 
stabiliseerumise teel, kuid praegu on veel vara 
hõisata. Seega – palun kõigil vallakodanikel jälgida 
eriolukorra meetmeid ja suhtuda täie tõsidusega 
eriolukorra juhi poolt antud korraldustesse. Jagu 
on võimalik koroonast saada siiski ühiste pingu-
tuste abil. Küll aga on tunneli lõpust paistmas esi-
mesed valguskiired ning on lootust, et mõne aja 
pärast saame hakata tasapisi oma elu juurde tagasi 
pöörduma hakata.

Seniks aga – kaunist kevadet kõigile ja püsigem 
terved!

vallavanem 
Jaanus Barkala 

tel. 50 36 109 

Otepää Vallavalitsuse istungil

14.04.2020
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 17. veebruari 2020. a kor-

ralduse nr 2-3/86 „Kuigatsi külas asuva Pauli-Risto katastriük-

suse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete 

määramine” punktis 1.1 Pauli-Risto katastriüksusele määratud 

sihtotstarvet, asendades maatulundusmaa sihtotstarbe elamumaa 

sihtotstarbega.
n	 Määrati Päidla külas asuva Kolli katastriüksuse (katastri-

tunnus 58202:002:0822) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n	 Määrati Vidrike külas asuva Toppavee katastriüksu-

se (katastritunnus 55701:001:0293) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed.
n	 Anti Aares Fjodorovile projekteerimistingimused Sihva 

külas Juusa kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Raimo Lepikule projekteerimistingimused Lauküla 

külas Palu kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Lauri Peilile ehitusluba Päidla külas Kintsli kõrts 

kinnistul üksikelamu laiendamiseks.
n	 Anti OÜ-le Hyde Park Estate ehitusluba Kaurutootsi külas 

Ojasalu kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
n	 Anti Elva Tarbijate Ühistule ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5, Munamäe 

tänav T1, Munamäe tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel 

Munamäe tänava rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Sihva külas Allika kinnistul asuvale ehitisele (elamu) 

kasutusluba.
n	 Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 461 eurot.
n	 Pikendati OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud rendilepingut 

Otepää vallasiseses linnas asuvate Munamäe tn 4a ja Munamäe 

tn 8a kinnistute kasutamiseks kuni 2. juulini 2020. a.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
n	 Kutsuti Kaido Tamberg sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus 

nõukogu liikme kohalt tagasi. Määrati Jaanus Barkala sihtasu-

tuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks 

alates 15. aprillist 2020. a.
n	 Suunati avalikule väljapanekule Otepää valla üldplanee-

ringut muutva Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 

1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneering (AB Artes Terrae 

OÜ töö nr 1857DP3). Määrati detailplaneeringu avalik väljapa-

neku ajaks 2. mai - 31. mai 2020. a ja kohtadeks Otepää Valla-

valitsus (aadress Lipuväljak 13, Otepää), Sangaste raamatukogu 

(aadress Kooli tn 3, Sangaste alevik), Puka raamatukogu (aadress 

Kooli tn 6, Puka alevik) ja valla veebileht www.otepaa.ee. Määrati 

detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks 11. juuni 2020. a kell 14.00 

ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsus.
n	 Otsustati anda volitused väärteomenetluses osalemiseks. 

Kinnitati ametikohaks, mida täitev ametnik on pädev osalema 

väärteomenetluses Otepää Vallavalitsuse kui kohtuvälise menet-

leja nimel, menetleja ametikoht.

20.04.2020
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Piiri tn 4 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 366440, katastritunnus 

55601:003:0490, pindala 1149 m2, sihtotstarve elamumaa) ja Lille 

tn 20 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 208240, katastritun-

nus 55601:003:0350, pindala 1070 m2, sihtotstarve elamumaa) 

piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n	 Anti aktsiaseltsile Generaator projekteerimistingimused 

Kassiratta külas Juusavahe kinnistul päikeseelektrijaama ehi-

tusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Darvin Trade OÜ-le projekteerimistingimused Restu 

külas Meleva kinnistul septiku ja imbväljaku ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Tiiu Tammele projekteerimistingimused Lutike külas 

Oruleigo kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Balti Puurkaev OÜ-le ehitusluba Otepää külas Väi-

ke-Juusa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Puurkaevumeistrid OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas 

Raja kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Kuigatsi külas Kuigatsi külamaja kinnistul asuva 

külamaja hoone ruumid 1 - 15 otsustuskorras Mittetulundusühin-

gu Josephine (registrikood 80565087, asukoht Kuigatsi külamaja, 

Kuigatsi küla) tasuta kasutusse.

AMETLIK INFO

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.

Üleskutse Otepää valla veetarbijatele

Perioodil 01. mai – 01. juuni 2020 endast teadaandvad mittekorrektsed veetarbijad saavad 
oma tarbimissuhte teenusepakkujaga (AS Otepää Veevärk) korrastada ilma karistust või 
trahve kartmata. 

Pöörduda võivad kõik, kes tunnevad, et nende veetarbimine ei ole eeskirjadele vastav – 
puudu on liitumis- ja teenuslepingud, vanad ja seadusele mittevastavad, mittetöötavad 
mõõdikud jne. 

Küsimused ja avaldused on oodatud: 
 AS Otepää Veevärk, 
 mobiil: +372 52 12 119; 
 telefon: +372 76 64 890, 
 e-post: veevark@otepvesi.ee. 

Valitsuse liikmed toetasid riigihalduse minister Jaak 
Aabi ettepanekuid, millistel tingimustel eraldatakse 
kohalikele omavalitsustele lisaeelarvest 130 miljonit.

„Aprilli alguses otsustas valitsus eraldada kohalikele 
omavalitsustele riigi lisaeelarvest 130 miljonit, mille 
ka Riigikogu kinnitas. Selle rahaga leevendatakse ko-
roonaviirusest tingitud kriisi tagajärgi ja turgutatak-
se majandust,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. 
„Sellest 30 miljonit on mõeldud otseselt kriisimõjude 
kompensatsiooniks, 70 miljonit uuteks investeeringu-
teks ning 30 miljonit kohalike teede hoiuks. Leppisi-
me valitsuses eile kokku, kuidas täpsemalt seda raha 
omavalitsuste vahel jaotatakse.“

Riigihalduse minister pidas enne ettepanekute valit-
susele esitamist nõu Eesti linnade ja valdade liiduga. 
Aab kuulas ära kohalike omavalitsuste soovitused ja 
tagasiside, kuidas oleks kõige parem lisaeelarvest 
eraldatud raha kasutada.

„Rahandusministeeriumi spetsialistid on linnade 
ja valdade esindajatega korduvalt sel teemal nõu 
pidanud. Viimase pikema virtuaalse koosoleku tegi-
me omavalitsusliduga veel teisipäeval,“ lisas minis-
ter Aab. „On väga oluline, et eraldatud 130 miljonist 
oleks omavalitsustele võimalikult palju abi selle raske 
aja üleelamiseks.“

Omavalitsuste erakorraliste kulude ja investeerin-
gute toetus jaotatakse peamiselt proportsionaalselt 
elanike arvule. Lisaks arvestatakse igale kohaliku-
le omavalitsusele baassumma. Saarvallad saavad 
lisatoetust. Kokku 30 miljoni suuruse tulubaasi sta-
biliseerimise toetusega aidatakse kompenseerida 
kohaliku omavalitsuse üksustele eriolukorrast tingi-
tud omatulude vähenemist ja kulude suurenemist. 
Näiteks vähenevad nende parkimistasud, lasteaia 
kohatasud, huviringide tasud, intressitulud jne. Krii-
siolukorra tõttu kasvavad kohaliku omavalitsuse ük-
suste kulutused sotsiaalvaldkonnas, aga samuti deso- 
ja isikukaitsevahenditele. Nende kulude katmiseks 
jaotatakse erakorraliste kulude toetusest 29 miljonit 
kõigi omavalitsuste vahel ning 1 miljon eraldatakse 
saarvaldadele. Igale kohaliku omavalitsuse üksuse-
le antakse baassummana 80 tuhat eurot (alla 4000 
elanikuga üksustele 40 tuhat eurot) ning ülejäänud 
toetus jaotatakse proportsionaalselt elanike arvule. 
Liikumispiiranguga saarvallad saavad lisatoetuse.

Lisaeelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatav 
investeeringutoetus aitab majanduslanguse nega-
tiivseid mõjusid leevendada. Toetusest 67 miljonit 
jaotatakse kõikide kohalike omavalitsuste vahel ja 3 
miljonit antakse saarvaldadele, kus kehtestati eriolu-
korras rangemad piirangud.

Investeeringutoetusest saab iga omavalitsus baas-
toetusena 200 000 eurot, kui nende elanike arv on 
suurem kui 4000. Teistele arvestatakse baastoetuseks 
100 000 eurot. Üle jääv osa jaotatakse kõikide oma-
valitsuste vahel proportsionaalselt elanike arvule.

Saarvaldadele mõeldud 3 miljoni jaotamisel on 
baastoetus 40 000 ja üle jääv osa jaotatakse nende 
vahel proportsionaalselt elanike arvule.

Kohalik omavalitsus võib toetuse vahendeid kasu-
tada uuteks investeeringuteks, remondikuludeks, 
lammutuskuludeks ja nendega seotud muudeks ku-
ludeks. Vajalikud lepingud peavad olema ära sõlmi-
tud selle aasta jooksul, kuid tööd võivad lõppeda ka 
järgmisel aastal.

Kohalike teede hoiu toetuseks lisandunud 30 miljo-
nit eurot jaotatakse sama valemiga, kui põhieelarvega 
antud 29 miljonit teede hoiuks. Seega iga omavalit-
suse riigipoolne toetus teedele ja tänavatele kasvab 
veidi rohkem kui kaks korda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi et-
tepanekul eraldatakse korterelamute ja väikeelamute 
rekonstrueerimistoetuseks 73 miljonit eurot. Kortere-
lamute rekonstrueerimistoetus on suunatud kõikidele 
korteriühistutele ja kohaliku omavalitsuse üksustele, 
väikeelamute rekonstrueerimistoetus on suunatud 
kõikidele väikeelamute omanikele.

Lammutustoetuseks on planeeritud 5 miljonit eurot. 
Meede on suunatud kohaliku omavalitsuse üksuste-
le. Korterelamu rekonstrueerimise regionaallaenuks 
on planeeritud 22 miljonit eurot. Meede on suuna-
tud korteriühistutele, mis asuvad madala kinnisvara 
turuväärtusega piirkondades (sh maapiirkondades) 
ega saa pangast rekonstrueerimiseks laenu või kellele 
pakutakse seda ebasoodsatel tingimustel.

kady-ann sutt
rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna 

peaspetsialist

Valitsus otsustas omavalitsustele 
kriisiabi andmise tingimused
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Otepää valla aasta ema

9. mail 2020 kell 14.00 

toimub 

Otepää valla 

aasta Ema tunnustamine

otseülekandena Youtube 
Talvepealinn Otepää kanalil. 

Lisainfot saate
 

Otepää valla kodulehelt 

ning 
Talvepealinn Otepää FB lehelt

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

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

Üldhariduskoolide koolivaheaeg jäi seljataha ja 
esmaspäevast jätkus Eesti koolides distantsõpe. Loo-
detavasti leidsite vaheajal võimaluse puhata, ilusat 
kevadilma nautida – mõistagi kehtivaid reegleid 
järgides – ning olete valmis veel pisut pingutama, et 
õppeaasta edukalt lõpule viia.

Tahan veel kord öelda, et kui pärast 15. maid 
osutub kontaktõpe osaliselt võimalikuks, ei tähenda 
see kindlasti seda, et kõik lapsed korraga koolidesse 
tuleksid. Enamike õpilaste jaoks lõpeb õppeaasta dis-
tantsõppel. Silmast-silma kohtumisi õpetajatega tuleb 
võimaldada eelkõige neile, kel seda kõige enam vaja: 
abiturientidele, põhikoolilõpetajatele ning lisatuge 
vajavatele õpilastele.

Distantsõppe nädalatel oleme palju suhelnud 
nii koolide, koolipidajate kui ka lapsevanematega. 
Saadud tagasiside põhjal julgen öelda, et distantsõpe 
toimib üle ootuste hästi: õppevahendid ja -keskkon-
nad on harjumuspäraseks muutunud ning töörütm 
välja kujunenud. Näeme üha enam, et distantsõppe 
õnnestumisel on ülisuur roll suhtlemisel ning koo-
li-kodu avameelsel infovahetusel. Seetõttu soovitan 

Head õpetajad, armsad õpilased 
ja lapsevanemad!

õppetööd puudutavate küsimuste korral jätkuvalt 
– rääkigem üksteisega. Kui tarvis, palun võtke ka 
meiega ühendust ministeeriumi infotelefonide või 
e-posti kaudu – püüame aidata ja üheskoos lahen-
duse leida.Kahtlemata on õpetajad olnud eriolukorra 
ajal erakordselt tublid. Tunnustagem neid südame-
ga tehtud töö eest! Sellega seoses tuletan meelde, et 
kuni pühapäevani ootame kandidaate aasta õpetaja 
konkursile.

Lõpetuseks vaatan veidi tulevikku. Julgen arvata, 
et meie ühisel distantsõppe kogemusel on suur mõju 
meie haridussüsteemile. Oleme saanud kõik õppida 
palju uut ning näha, kuidas on võimalik teha tööd ka 
väljaspool koolimaju. See on olnud pealesunnitud, 
kuid õpetlik võimalus, mis aitab kujundada indivi-
duaalseid õpiteid ja rikastada igapäevast õppetööd.

Soovin teile kõigile järgnevateks nädalateks jõudu, 
püsivust ja rahulikku meelt!

Mailis reps
haridus- ja teadusminister

Otepää vallavalitsus annab teada,

et seoses eriolukorrast tuleneva keeluga on edasi lükatud Otepää vallasiseses linnas asuvate Valga 
mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku 
järgne avalik arutelu. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. mai – 16. juuni 2020 Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 
13, Otepää), Sangaste raamatukogus (Kooli tn 3, Sangaste alevik), Puka raamatukogus (Kooli tn 6, Puka 
alevik) ja valla veebilehel www.otepaa.ee ning avalik arutelu toimub 29. juunil 2020. a kell 14.00 Otepää 
Vallavalitsuses.

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

Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku 
arutelu tulemused

Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 
7.–20. märts 2020, mille kestel laekusid arvamused kahelt isikult. Arvamuste esitajad ei nõustunud Otepää 
Vallavalitsuse seisukohtadega. Avaliku väljapaneku järgne elektroonne avalik arutelu toimus 13. aprillil 2020 
algusega kell 14.00, millest arvamuste esitajad osa ei võtnud. 

Arutelul anti ülevaade planeeringuga kavandatavast ning avaliku väljapaneku järgsetest muudatustest. 

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.

Tartu Ülikooli Kliinikum 
taastab järk-järgult plaanilise 

ravitöö

Tartu Ülikooli Kliinikum peab plaanilise ravitöö 
taastamisel silmas ennekõike nii patsientide 
kui tervishoiutöötajate ohutust ning taastab 
plaanilise ravitöö järk-järgult, samal ajal pide-
valt COVID-19 levikut Eestis ja ka mujal maa-
ilmas jälgides.

„Haiglad on täna olukorras, milles pole kuna-
gi varem olnud. Sellest hoolimata soovib kliini-
kum pakkuda patsientidele parimat võimalikku 
ravi nii eriolukorra ajal kui ka sellest väljudes," 
kinnitas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esi-
mehe kohusetäitja Marek Seer. 

Kriisijuhtimismeeskonna juhi professor Joel 
Starkopfi sõnul määratakse nende kriteeriumi-
te alustel, mis erialadel ja millises mahus saab 
plaanilist ravitööd hakata taastama. „Kindlasti 
on töö taastamine erialati erinev, niisamuti 
taastamise ajaline telg, sõltudes muuhulgas 
haigete logistikast ja protseduuride vajadu-
sest," selgitas professor Starkopf.

Ravitöö taastamisel tuleb leida tasakaal nii 
eriolukorra tõttu arstiabist ilma jäänud patsien-
tide kui ka teiste järjekorras olevate patsienti-
de vahel. „Tartu Ülikooli Kliinikumil on kõikide 
nende patsientide andmed, kelle plaanilised 
ambulatoorsed vastuvõtud, päevaravi või stat-
sionaarne ravi eriolukorra tõttu edasi lükkus. 
Võtame nende patsientidega ise ühendust, et 
leppida kokku, kuidas planeeritud vastuvõtud 
või haiglaravi toimub. Lähtume põhimõttest, 
et eelistatud on patsiendid, kelle ravi edasi lü-
kati, kuid samas peame leidma ka võimalused 
teiste patsientide jaoks, kelle eriarsti vastuvõtu 
või haiglaravi vajadus on muutunud akuutse-
maks," ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht 
Andres Kotsar. 

Ravitöö taastamine tähendab muuhulgas 
seda, et patsientide ja töötajate ohutuse nimel 
järgitakse kliinikumis ka edaspidi rangelt kõiki 
viiruse tõkestamise reegleid, mistõttu tuleb 
haiglasse sisenejatel läbida kontrollpunkt sis-
sepääsu juures. 

„Teiste riikide kogemusel saame öelda, et 
viiruse haiglast eemal hoidmine on võtme-
tähtsusega, mistõttu on plaanilise ravitöö taas-
tumine just sammhaaval ainuõige lahendus," 
ütles prof Starkopf.

ERITEADE: Välijõusaalid 
avatakse 2. maist

Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas 27. aprillil kor-
ralduse, millega tühistab alates 2. maist seni kehti-
nud viibimiskeelu välijõusaalides.

Välijõusaalides võib alates 2. maist treenida, kui 
selle omanik või valdaja tagab jõusaali inventari de-
sinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte 
harvem kui iga nelja tunni järel.

Samuti tuleb välijõusaalides kinni pidada 2+2 
reeglist, mille järgi võib jõusaalis viibida üksi või 
kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 
kahemeetrist vahemaad. Liikumispiirang ei kehti 
koos treenivate perekondade kohta.

Korralduse järgi on endiselt keelatud viibida sise-
ruumides olevates jõusaalides, kuna siseruumides 
on nakkuse leviku oht suur. Leevendusmeetmena 
nähakse ette välijõusaalide avamine. Välijõusaalide 
all peetakse silmas vabas õhus asuvaid treening-
seadmeid ja -vahendeid.

Järelevalvet nõuetest kinnipidamise osas viib läbi 
kohalik omavalitsus.

Käesoleval ajal unistavad kõik tavapä-
rase elu taastumisest, kuid kaval viirus 
seab omad tingimused, mis nõuab meilt 
kõigilt kannatlikkust ja reeglite järgimist. 

Terviseamet on omalt poolt esitanud 
järk-järgulise plaanilise ravi taastami-
se juhised kõikidele tervishoiuteenuse 
osutajatele. Praeguses epidemioloogi-
lises olukorras peame nii patsiente kui 
ka tervishoiupersonali hoolega kaitsma. 

Kõik plaanilised raviteenused ei käivitu 
kahjuks kohe, vaid samm-sammult. 
Esialgse plaani kohaselt (kui ei tule Ter-
viseameti või eriolukorra juhi täienda-
vaid korraldusi) avame plaanilise ravi 
hambaravis alates 04. maist 2020. a, 
samuti pakume mai algusest vältimatut 
hambaravi. 

Kõikide patsientidega võetakse täienda-
valt ühendust ning selgitatakse plaanili-
sele ravile saamise tingimusi. 

Otepää Tervisekeskus taastab 
plaanilise ravi vastavalt 

Terviseameti seatud tingimustele

Saabuvad patsiendid peavad arvestama 
sellega, et välisuks on suletud ning ravi-
ruumidesse pääsemiseks võtab teid vastu  
tervishoiu töötaja eelnevalt kokkulepitud 
kellaajal, seejärel mõõdetakse patsienti-
de kehatemperatuuri, patsient täidab ja 
allkirjastab  COVID-19 tervisedeklarat-
siooni ning desinfitseerib käed. 

Patsient peab tervishoiuasutuses viibides 
kandma kirurgilist maski, mis talle koha-
peal antakse.
 
Perearstid jätkavad tööd vastavalt erio-
lukorra alguses seatud tingimustele ja 
korrale, esialgse info kohaselt vähemalt 
eriolukorra lõpuni. 

Eriarstide vastuvõtud loodame taastada 
maikuu jooksul, infot telefonil 76 68 560.    

Püsige terved!!

otepää tervisekeskus
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Mitte keegi meist pole unustanud!

See artikkel on pühendatud 
veteranipäevale ja veteranikuule. 

Veteranipäev on mõeldud mälestamaks neid 
mehi ja naisi, kes on kaitsnud meie riiki kaugel 
kodust eemal ning ka oma kodumaal. Tähista-
ma hakati seda tähtpäeva 2013. aastal. 

Kuna praegu on Eestis eriolukord ja kehtib 
reegel 2+2 , siis ei saa koguneda nagu tavaliselt. 
Eelmisel aastal korraldasid Otepää naiskodu-
kaitsjad matka ümber Pühajärve, mis toetas 
sinilille kampaaniat. 

Seekord otsustasime mina, 5 aastat aktiiv-
selt tegutsenud noorkotkas Ander Alliksaar ja 
mu rühmajuht/ema Nadežda Alliksaar (NKK 
Valga ringkonna, Otepää jaoskonna juhatuse 
liige) seda päeva tähistada uutmoodi. Meie 
panuseks on sel aastal anda au Vabadussõ-
ja veteranidele ja nende peredele. 23. aprillil  
käisime Sangaste ja Ilmjärve surnuaedadel. 
Panime küünlaid põlema noorkotkaste ja nais-
kodukaitse poolt ning istutasime lilli. 

Tegelikult oleme vabadusvõitlejate hauaplat-
side korrastamisega varemgi tegelenud. Eel-
misel aastal käisime emaga Sangaste kalmistul 
hauaplatsi korrastamas, jalutasime ja vaatasi-
me hauaplaate-kivisid. Silm peatus ühel Peetri 
Kõivu nimetahvlil, kus oli aru saada, et inimene 
elas 102 aastat. 

Kindlasti on ta osalenud Vabadussõjas, mis 
oli meie jaoks väga oluline argument. Sellest 
algaski uurimine, otsustasime välja selgitada, 
kes oli selle inimese järeltulijad ning võtsime 
nendega ühendust. Otsustasime veel otsida 
kodukandi kalmistutelt vabadusvõitlejate ja 
langenute, kellest veel ajalugu vaikib, haudu.

Peeter Kõivu eluloo saime tema poja hr Arvo 
Kõivu käest.

Kõiv, Peeter  Karli poeg sündis 24.10.1895. a 
Mäeküla Matu talus. Haridusteed alustas Endu 
küla koolis. Teenis Vene tsaari sõjaväes Brjanski 
linnas ohvitseri abilisena. Vabadussõjas osales 
Paju lahingus (31. jaanuaril 1919. aastal) ja 
Lätis Võnnu all (19.-23. juunil 1919. aastal). 

Abiellus Erna Kallisega, peres kasvas 4 last. 

Isa andis talle algkapitalina tüki maad ja tollel 
ajal väga väärtusliku lina seemet. Pere kasva-
tas pikka aega lina ja müüs seda. Saadud raha 
eest ostis Andele maja. Eelmise Vabariigi ajal 
pidas Andel poodi. Teatavasti polnud tollel ajal 
üldsegi samasugune olustik ja elutingimused. 
Lihtsamatel inimestel tuli teha palju tööd, et 
see ka vilja kannaks. Samuti ei olnud nii lihtne 
tööd vahetada ja hoiti sellest, mis oli antud, 
10-ne küünega kinni. 
Pärast töötas Peeter Kõiv kolhoosis põllutööli-
sena. Hiljem, kui väiksed kolhoosid liideti,  oli 
Bolševiku kolhoosis hobufarmi juhataja ja see-
järel kuni pensionini pidas Mäekülas kolhoosi 
brigadiri ametit. Pensionärina tegutses kodus, 
punus ajaviiteks pajuvitsadest korve ja müüs 
neid külarahvale. Suri oma kodus 14. veebrua-
ril 1997. aastal ja elas seejuures väärikalt pea 
102-aastaseks.

Järgmine hauaplats asub Ilmjärve kalmistul, 
kuhu on maetud Harald-Karl Beitler-Dorch. 
Tema on juba kajastatud eelmises Otepää 
Teatajas. 

Kindlasti on olemas veel hauaplatse, aga tasa 
sõuad, kaugele jõuad. Saime kokkuleppele hr 
Arvo Kõivuga ja perekond Dorchiga, et nüüd-
sest meie ka hoolitseme nende hauaplatside 
eest. Koristame sügisel lehti, istutame lilli, 
paneme Eesti Vabariigi tähtpäevadel, sünni-
päevadel ning surmaastapäevadel küünlaid 
põlema naiskodukaitsjate ja noorkotkaste 
poolt.

Juba eelmisest aastast märkisime sini-
must-valge lintidega kahte Vabadusvõitlejate 
hauaplatsi.

Meie poolt suur kummardus, tänusõnad hr 
Arvo Kõivule ja perekond Dorchile lahkelt 
jagatud info ja koostöö eest!

Samas on meil plaanis veel uurida meie  
kodukandi vabadusvõitlejate elulugusid.

Mina, Pühajärve rühma noorkotkas Ander 
Alliksaar ja mina, Nadežda Alliksaar selle 
rühma juht, lubame, et peame oma sõna ja 
teeme kõik, mis meist sõltub!

ander alliksaar 

Ligi neli aastakümmet tuhandeid Eesti ning 
mitmete naaberriikide rattasõpru rõõmustanud 
Tartu Rattaralli toimub sel aasta virtuaalsõi-
duna. Et pakkuda osalemisrõõmu võimalikult 
erineva ettevalmistuse ja sõidukogemusega 
harrastajatele, lisandub distantside valikusse 
kolmas ning kõige lühem rada.

„Legendaarne rattaralli toob juba pikki 
aastaid maikuu viimasel nädalalõpul Taaralinna 
starti tuhanded rattasõbrad. Jätkuvas eriolukor-
ras, kus spordi- ja massiürituste läbiviimine on 
keelatud, soovime rallitraditsiooni jätkata, kuid 
teha seda seejuures kindlasti kõigile ohutult ja 
turvaliselt,“ ütleb Tartu Rattaralli võistluste 
direktor Indrek Kelk.

Virtuaalse rattaralli saab läbida kolme 
erineva pikkusega distantsil. Traditsiooniliste 
128 ja 58 km radade kõrval on valikus ka uus 
ning kõige lühem, 25 km distants. Koht, kus 
sõiduring teha, jääb iga osaleja enda otsus-
tada. „Valmistame ette ning tähistame rat-
taralli traditsioonilised rajad marsruudil Tar-
tu-Elva-Otepää stardi-ja finišipaigaga Tartu 
kesklinnas. Neile, kes Lõuna-Eesti kanti tulla 
ei saa, pakume kõigi kolme distantsi läbimiseks 
koostöös rattaklubidega välja võimalikud raja-
variandid Eesti erinevais paigus. Nii saab igaüks 
valida endale osalemiseks just sobivaima ning 
turvalisima marsruudi,“ selgitab Kelk.

Valitud distants tuleb läbida kahe nädala 

39. Tartu Rattaralli toimub virtuaalsõiduna 

Peeter Kõiv 
tütar Ernaga 
oma kodus.

Pilt on võe-
tud pere 
arhiivist. 

jooksul, vahemikus 29. mai kuni 14. juuni ning 
saata oma sõidulogi korraldajatele. Virtuaalse 
rattaralli läbijaid ootab uhke medal.

Täpsemad detailid ning virtuaalralli juhend 
on hetkel välja töötamisel, lisainfot annavad 
korraldajad oma kanalites esimesel võimalusel.

Tartu Rattaralli

kristina Hallik
klubi tartu Maraton MtÜ

turundus ja kommunikatsioon

Foto: tarMo Haud

Paljudel otepäälastel on omad meenutused ja mälestused kok-
kupuudetest Urmas Otiga kooliajast klassikaaslastena, sõbrana 
lapsepõlvepäevilt või vana hea tuttavana.

Meie teed ristusid, mil tulin Otepää Rahvateatrisse näiteju-
hiks. Tema oli tol ajal ajutiselt Otepää Kultuurimajas kunstilise 
juhi ametikohal (lavaka uks sulgus, Peda uks kohe avanes), et 
Tallinna õpingutele startida.

Andekas oli ta küll: Kalju Ruuven kutsus ta juba koolipoisina 
üheks peaosaliseks H.Luige kirjutatud lavastusse ,,Striptiis eri-
ravilas“. Seda menukat lugu mängiti 36 korda üle Eesti.

Uhke loomuga ja eesmärgikindlalt oma põhimõtteid taga 
ajades, just nagu kinnitust otsides oma teooriate õigsusele, nii 
tegi ta oma unistused teoks. Meediatööle ihkas ta hing, mingi 
maakultuurimaja juhataja koht oli välistatud. ,,Liiga väikesed 
kohad ja sumbunud õhk,“ võttis ta lühidalt kokku tolleaegse 
maaelu. Teleekraan ja raadio olid ilmselt ta unistus juba siis, sest 
õppides Pedagoogilises Instituudis astus ta ikka majast ja siinse-
telt pidudelt läbi, raadiomakk kaelas ja mikrofon valmis, et igal 
ajahetkel intervjuusid teha. Kas need kunagi kõik raadioeetrisse 
jõudsid, ei julge kinnitada aga kindlasti nii mõnedki otepäälased 
saavad täna meenutada, et ka nemad olid Oti intervjueeritavad, 
mis on ju tõsi.

Pedagoogilise Instituudi viimase praktika – üritused ja diplo-
milavastuse tegi ta siin, Otepää Kultuurimajas, praktikajuhen-
dajaks oli Udo Jäär.

Klubitööpraktika sidus ta tolleaegse klubitöövormiga „Elav 
ajaleht“, kus ta sai juba siis pommitada teravate küsimustega 
kohalikke partei- ja rajoonijuhte. Oti küsimusterahe all tundsid 
kutsutud ennast suhteliselt ebamugavalt, aga seda Ott nautis ja 
täie mõnuga. Töö tehtud ja hinne käes, ütles Ott kokkuvõtteks: 
,,Mitte iialgi ma ei kasuta sellist idiootset vormi ja mitte iialgi ei 
taha ma kuulda sõna „klubitöö““! Kahjuks jäi talle ütlemata, et 
kogu oma elu siduski ta tegelikult tolleaegse klubitöö vormiga 
„Elav ajaleht“, sest sellises vormis olidki tema telesaated!

Diplomilavastuse tegi Urmas Ott ise. Ei kaasanud ta sinna 
abimeheks teatrijuht Kalju Ruuvenit. Suurimaks abimeheks oli 
sõber Peeter Saarep ja siinsed head näitlejad Arne Laos ning 
Anni Kütt. Lavastuseks oli I .Bunini „Bunin-Play" ehk ,,Hämarad 
alleed“. Lavakujunduseks oli aga kirsipuu, mis läheb õitsema 
ja mis täidab lõpuks kogu lava oma iluga. Esietendus toimus 7. 
mail 1979. aastal, millele lisandus veel üks etendus ja siis oligi 
kõik. Miks Kalju Ruuven seda lugu heade näitlejatega etendus-
tuuridel rohkem ei kasutanud, võib täna ainult oletada.Ju siis oli 
Urmas Ott liiga uhke ja isepäine, et paluda Kaljut appi. Suurtele 
tegijatele peab jaguma õhku ja ruumi – nii lihtne see ongi!

Kui teistpoolsus on olemas, siis õitsegu kirsiaed Urmase auks 
ka seal, taevastel radadel!

valdur sepp
Foto autor/allikas: raivo tiikMaa/err

Urmas OTT
23.04.1955 –17.10.2008

Tähiseid eluteelt
Urmas Ott töötas Eesti Raadios aastail 1977-1979 ja Eesti TVs 
1979-1998 AK diktori, saatejuhi ja toimetajana. Tema viimaseks 
tööks rahvusringhäälingus jäi Raadio 4 saatesari “Sündsuse 
piires” 6. okt. 2007-21. juuni 2008.

Tuntumad saated: ETVs 1981-1983 “Estraaditähestik”, 1986-
1992 “Teletutvus”,1991-1995 aastavahetuse isikuintervjuud, 
1991-1992 “Duett-duell”, 1992-1998 “Carte Blanche”. TV-1s 
2001. aastal “Seitse päeva mais”, TV-3s 2002. aastal “Vali-
tud meeleolud” ETVs 2003. aasta augustis 7osaline saatesari 
“Augustivalgus”, Kanal 2s 2003-2006 “Happy Hour”. Venemaa 
TV-s ”Teletutvus” (1983-1989), ”Carte blanche” (1992-1998).

NSV Liidu Ajakirjanike Liidu preemia (1988). Tunnustatud 
mitmel korral ETV populaaseima meessaatejuhina, pälvinud 
aastapreemiaid. Valgetähe teenetemärk IV klass (2005), Tal-
linna vapimärk (2008).

Avaldanud mitmeid raamatuid: elulooraamatud Käbi Lare-
teist, Neeme Järvist, Tunne Kelamist, Erika Salumäest, Vardo 
Rumessenist, Karin Saarsenist jt. Lisaks “Playback”, “Carte 
Blanche”, ”Teine Eesti. Eeslava”, “Maestro”. Vene keeles ”Kü-
simus+vastus=intervjuu”, ”Teletutvus”, ”Playback”.

Mäletan Urmas Otti

23. aprillil oli telelegend urmas Oti 
65. sünniaastapäev
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Jätkuvalt paneme kõigile südamele jär-
gida eriolukorrast tulenevaid reegleid ja 

leida võimalusi värskes õhus viibimiseks. 

Olge hoitud ja püsige terved!

Maire Murumaa
Otepää Gümnaasiumi direktori kt

aprill 2020

Karantiin ja 
    koduõpe

Otepää Gümnaasiumi koolipere on olnud tänaseks distantsõp-
pel juba seitse nädalat. 

Õppetöö oli oodatust mahukam. Olenemata sellest, et koolis on 
juba varasemalt toimunud e-õppepäevad, pidid õpetajad suutma 
kiiresti teha muudatusi enda igapäevases töös. Rohkem tuli arves-
tada õppija taseme, tempo, iseseisva töö oskuste ja võimalustega. 
Õppematerjalide kohandamine, tööde kontrollimine ja personaalne 
tagasisidestamine koos õpilase ja vanemate nõustamisega kuju-
nes kordades ajamahukamaks. Reaalsuseks muutus klassiruum 
veebikeskkonnas, mis andis erinevaid võimalusi sotsiaalseks suht-
luseks ning pakkus lisalahendusi õppeprotsessi mitmekesistami-
seks. Õpilaste digipädevuste arendamise kõrval jäid loomulikult 
kasutusele töölehed, töövihikud ja õpikud. Uus olukord andis või-
maluse erinevate metoodikate praktiseerimiseks ning ainetevaheli-
seks lõiminguks. Tundub, et ka õpetajate omavaheline koostöö sai 
uue mõõtme ning jätkuvalt otsitakse erinevaid kokkupuutepunkte.  
Aitäh, õpetajad, et õppijast hoolite ja tema arengu toetamise eest 
hoolt kannate!

Õpilase ja lapsevanema vaates algas distantsõpe samamoodi ras-
kustega. Vähese ajaressursiga pidid lapsevanemad tagama igale 
peres õppivale lapsele digivahendi koos piisava internetiga ning 
võtma lisavastutuse ajutise õpetajarolli eest. Esile kerkisid problee-
mid õpiülesannete mahtude osas, ülesannete keerukuse, ebatäpsete 
juhiste, aga ka digioskuste vähesuse tõttu. Õnneks on kriis teinud 
suhtluse õpilane–õpetaja või õpetaja–lapsevanem liinidel avatumaks 
ning probleemide ilmnemisel otsiti kohe abi. Oleme kooliperega 
ääretult tänulikud kõikidele vanematele, et olete oma lapsele toeks, 
motiveerite ja suunate. Aitäh, teie panus on meile väga oluline! Ja 
aitäh teile, meie õpilased! Hea on kuulda, et väärtustate kooli tänu 
distantsõppele rohkem ning olete tänases eriolukorras tõestanud 
ennast iseseisvate õppijatena. 

Keerulised ajad ühendavad inimesi ja meil on hea meel, et oleme 
koostöös Otepää Vallavalitsusega saanud abi ja leidnud lahendusi 
erinevatele probleemidele või kitsaskohtadele. Olgu selleks siis va-
jalik toiduabi või mõne puuduoleva  olmevahendi hankimine. Aitäh 
teile, et hoolite!

Distantsõppest 
Otepää Gümnaasiumis

Eestis on eriolukord, koolitöö toimib distantsõppena. 
Tänaseks oleme juba kuus nädalat õppinud kodus ilma 
õpetaja ja klassikaaslaste toeta. See on uus ja kummaline 
kogemus. Esialgne rõõm, et „kaks nädalat ei pea koolis 
käima,“ asendus ruttu probleemidega, mida tulebki endal 
lahendada. 

Üksi õppimine on raske. Eriti tekitavad probleeme 
õppeained, mille teemadest oli isegi koolis raske aru saada. 
Arusaamine nõuab palju rohkem aega ja põhjalikku süve-
nemist. Õnneks saab sotsiaalmeedia abil ka targematele 
klassikaaslastele toetuda ja loomulikult tuleb ka enda abi 
pakkuda. 

Nii minu kui mitmete teiste õpilaste ühiseks problee-
miks on distsipliini puudumine. Kooli õhkkond hääles-
tab õppima, süvenema, lahendama ja end kokku võtma. 
Kodus tuleb end kogu aeg motiveerida, et järg käest ei 
libiseks. Koolilainelt viivad ära ka kodused kohustused, 
väiksemad õed-vennad, lemmikloomad või esimesed ilu-
sad kevadilmad. 

Kodus püsimine justkui sunnib suhtlema oma perekon-
naga ja võtab võimaluse sõpradega vahetult rääkida. Kui 
varem oli nutisuhtlus alternatiiv, siis täna on see ainus või-

malus. Nii mõnigi üksik laps kadestab neid, kel palju õde-
sid-vendi. Teine on aga koduse privaatsuse puudumisest 
häiritud, sest kogu pere on koos. 

Nende nädalate jooksul oleme õppinud kasutama mit-
meid uusi keskkondi ja kohanenud videotundidega ning 
lahendanud olukordi, kus internet ei tööta või Stuudium 
ei avane.

Hea on aga see, et saan ise oma päevakava planeerida. 
Ma ei pea ärkama vara, et sõita bussiga, kõndida jala. Ei ole 
vaja muretseda selle pärast, kas jõuan ülesande sooritada 
just 45 minutiga. Saan kulutada ka 50 minutit. Vahetunnid 
on mulle sobival ajal ja koolipäev lõpeb natuke varem. 

Eriolukord annab võimaluse mõista, et Otepää 
Gümnaasium tundide ja õpetajatega, vahetundide ja sõp-
radega, kodutööde ja kontrolltöödega on väga hea või-
malus õppimiseks. Ekraani ja õpikute taga on ka tore, aga 
vaid ajutiselt.

Ragne Jaama
OG 10. klassi õpilane

Kõige tähtsam koht 
kodus
Foto (Ragne Jaama erakogu)

2019/2020. õppeaastal
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Kuidas aga edasi? 
Tänaseks on selge, et lõplikult pole midagi selge. Kõik sõltub viiruse levikust ja riiklikest korraldustest. Kindlasti 

võtame hoiaku, et ei sea ohtu kellegi tervist, ning püüame olla paindlikud. Lisaks olen veendunud, et meie kooli 
õpilased ja õpetajad on piisavalt tõhusalt tööd teinud ning samasuguste mahtudega me kindlasti ei jätka. Täpsema 
info eesootava osas edastame peatselt.

EMAKEEL
7.-8. klass 
IV koht Katriin Ostrak (õp K. Vuks) 
V koht Mia Maria Arminen (õp K. Vuks) 
9.-10. klass                                 
II koht Marie Loog (õp M. Paavo) 
III-IV koht Linda Piirimäe (õp M. Paavo) 
III-IV koht Uku Sau (õp M. Paavo) 
VIII-IX koht Janser-Jax Lang (õp T. Lehismets) 
X koht Helen Hein (õp M. Paavo) 
11.-12. klass 
II koht Bärbel Moros (õp T. Lehismets) 
III koht Enelin Terav (õp T. Lehismets) 
VI koht Laura Meigas (õp T. Lehismets) 
VII-VIII koht Taavi Koppel (õp K. Vuks) 
KEEMIA
8. klass 
II koht Gerda Järv (õp M. Naaber) 
IV koht Fred Järv (õp M. Naaber) 
9. klass 
II koht Linda Piirimäe (õp M. Naaber) 
VI koht Marie Loog (õp M. Naaber) 
10. klass 
I koht Uku Sau (õp M. Naaber) 
BIOLOOGIA 
8.-9. klass  
II koht Marie Loog (õp A. Meldre) 
VI koht Linda Piirimäe (õp A. Meldre) 
VII koht Karl Martin Raid (õp A. Meldre) 
MATEMAATIKA 
4. klass 
I koht Laura Pirnipuu (õp M. Laiv)
IV-V koht Maria Raud (õp P. Möll)
5. klass  
I koht Gerli Ong (õp K. Palmiste)
6. klass
IX-X koht Sten-Erik Iir (õp A. Kikas) 
7. klass 
I koht Morten Oscar Orussaar (õp A. Kikas) 
VI-VII Brenda Järv (õp A. Kikas) 
8. klass 
I koht Martin Mõttus (õp K. Palmiste) 
9. klass 
II-III koht Janser-Jax Lang (õp E. Ever) 
10.-12. klass
II koht Uku Sau (õp K. Palmiste) 
Matemaatikavõistlus „Nuputa“  
5.-6. klass 
III koht Katarina Kivimäe, Gerli Ong, Mate Mändmets, 
Sten-Erik Iir (õp A. Kikas, õp  
K. Palmiste) 
7. klass 
I koht Morten Oscar Orussaar, Brenda Järv, Katriin 
Ostrak ( õp A. Kikas) 
AJALUGU 
6. klass 
III-IV koht Lisanna Lubi (õp K. Asmer) 
IX-X koht Rivo Simon Solna (õp K. Asmer) 
7. klass 
I-II koht Karl Silmere (õp H. Truu)
III koht Brenda Järv (õp H. Truu)
VI-VII koht Mia Maria Arminen (õp H. Truu)
8. klass
II koht Carena Roomets (õp K. Asmer)
VI koht Hans Markus Danilas (õp K. Asmer)9. 9.klass
9.klass
III koht Lauri Leis (õp K. Asmer) 
VI koht Hans Markus Danilas (õp K. Asmer)
10.-12. klass 
II koht Uku Sau (õp H. Truu) 
IV-V koht Helen Hein (õp H. Truu) 
VII koht Ervin Viks (õp K. Asmer) 
KUNSTIÕPETUS 
põhikool 7.- 9. klass 
II koht Eliise Peerna (õp J. Salumaa) 
III koht Kelly-Bettan Kreek (õp J. Salumaa) 
VIII koht Olle Liivak (õp J. Salumaa) 
 gümnaasium 10.-12. klass 
V koht Mari-Liis Piller (õp J. Salumaa) 
GEOGRAAFIA 
7. klass 
II koht Karl Silmere (õp Ü. Kümmel) 
III koht Morten Oscar Orussaar (õp Ü. Kümmel) 
VII koht Brenda Järv (õp Ü. Kümmel) 
 9. klass 
II koht Janser-Jax Lang (õp Ü. Kümmel) 
VI koht Kelly-Bettan Kreek (õp Ü. Kümmel) 
MUUSIKAÕPETUS 
põhikool 7.- 9. klass:
I koht Eliise Palmiste (õp E. Eljand) 
II koht Karl Silmere (õp E. Eljand) 
Gümnaasium:
I koht Liisabet Urm (õp E. Eljand) 
INGLISE KEEL
10. klass 
IV koht Kreete Kuusk (õp M. Viirmaa) 
VI koht Kaile Kuusik (õp M. Viirmaa) 
11. klass 
VI koht Taavi Koppel (õp A. Vetka) 
IX koht Isabel Võrk (õp A. Vetka) 
12. klass 
I-II koht Mihkel Org (õp A. Vetka) 
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 2020. aasta on Otepää Gümnaasiumi 9. ja 12. klasside jaoks eriline. 
Tulemas olid eksamid ja aktused, viimane koolikell ja lillesüle-
mid. Läheb natuke teisiti. Aga eriline on see kevad ikkagi. Üks 
koos kirjutatud lehekülg saab täis. Järgmine lugu kirjutatakse juba 
uue seltskonnaga. Enne lehekülje keeramist on õige aeg vaadata 
tagasi ja teha väike kokkuvõte. Armas lehelugeja, järgnevalt saad 
tutvuda meie koolilõpetajate mälestuste, tähelepanekute, tarkuste 
ja soovitustega. 

Sel aastal tuleb kevad teisiti...

 Tänase 9.b klassiõhtu 2016. a oktoobris (foto autor Külle Viks)
9. a klass räätsamatkal Rubina rabas 2019. a detsembris (foto Keiu Vakmanni 
erakogust)

 
esimene koolipäev
lõppematu naer sõprade seltsis
stiilinädalad
tuletõrjehäire raske kontrolltöö ajal
playback’id
kevadpeod

Hiiumaa
  Kesk-Eesti
     Riigikogu
      bastionikäigud
        räätsamatk

eesti keel, sest seda rasket keelt osates hoiame 
ka oma kultuuri
inglise keel, sest see on turistidega suhtlemise 
keel
matemaatika, sest õpetab loovat ja väljaspool 
karpi mõtlemist
ühiskonnaõpetus, sest see õpetab ühiskonnas 
elama
kehaline kasvatus, sest tarkusega pole midagi 
teha, kui jõudu pole

Ene Ever, sest „ta on lihtsalt ikoon ja me kõik ar-
mastame teda“, sest ta turgutab väsinud õpilasi 
Sünne Valteri ja Anne Veski, tantsimise, võim-
lemise ja heade naljade abil
Peeter Mändla, sest tema tundides on alati lõbus 
ja huvitav
Aivar Meldre, sest „temaga teeme uusi, elulisi 
ja põnevaid ülesandeid“

esimene spikerdamine
loovtöö
vene keele dialoogi õppimine
suusatunnid
seletuskirja kirjutamine
keemia kontrolltööd 
suvetöö
hinnete päästmine trimestri lõpul

Oskan pajupilli teha.
Viimasele minutile ei tohi kohustusi lükata.
Õpin endale. 
Kõike tuleb rahulikult võtta (v.a Kahooti 
küsimusi).
Haridus on oluline.

Hoia eemale sellest, mis Sulle keelatud!
Ära jäta asju viimasele minutile,  eriti 
kohustusliku kirjanduse lugemist!
Vaieldes ole rahulik ja toetu faktidele!
Ole soojalt riides: kunagi ei tea, millal tuletõr-
jealarm tööle hakkab!
Õpi teadlikult ja iseendale!

Täname südamest meie õpetajaid, kes on meile 
andnud aastate jooksul palju tarkusi ja teadmisi. 
Nad on meist osaliselt välja kujundanud inime-
sed, kes praegu oleme. Me poleks jõudnud nii 
kaugele ilma õpetajateta, kellele me ilmselt tihti 
peavalu valmistasime, kuid loodame, et pakku-
sime neile ka hetki, mil meie üle uhkust tunda.

Aitäh kõigile klassikaaslastele, kes on kujun-
danud need meeldejäävad üheksa aastat!

õpetaja kinga kõrge lend pärast jalalöögi 
demonstratsiooni
algklassiaegsed mängud
klassi rõõm sellest, kui kaua puudunud 
matemaatikaõpetaja taas tööle tuli
ööbimisega klassiõhtud
sõpradega kohtumine pärast suvevahe-
aega

Hiiumaa
  Spot of Tallinn
    Riigikogu
      bastionikäigud
         Narva

kehaline kasvatus, sest võisteldes avaldub 
inimese tegelik loomus
ühiskonnaõpetus, sest on oluline teada, 
mis maailmas ja Eestis toimub
inglise keel, sest see võimaldab välismaal 
õppida
matemaatika, sest seda on elus kogu aeg 
vaja ja see arendab loogilist mõtlemist

Ene Ever, kes teeb matemaatika igaühele 
selgeks, parandab kontrolltööd väga ruttu 
ja paneb tööle kõik laiskloomad
Kaja Oja, sest ta oli esimene ja õpetab ing-
lise keelt hästi
Külle Viks, sest ta hoolib väga palju

loovtöö tegemine
lõuatõmbed
üheksa minuti jooks
iga trimestri lõpul keemia hinde paran-
damine
praegune distantsõpe

Õppimist ei tohi viimasele minutile jätta!
Igas olukorras on positiivset!
Rumal on õhtul mõelda: „Ärkan hommi-
kul kaks tundi varem ja õpin..“ See ei toimi 
kunagi.
Õpin iseendale, mitte õpetajale.
Head suhted on väga väärtuslikud.
Tuleb loota eelkõige iseendale.

Maga palju!
Õpi ja naudi seda, mis on tasuta ja olemas
Pinguta teadmiste pärast! Hinne on vaid 
number paberil
Usalda iseennast ja ära looda teiste peale!

„Külle on üks parimaid õpetajaid, kes mul 
kunagi on olnud. Soovin tänada õpetaja 
Küllet meeldivate aastate eest, mil ta on 
olnud meie klassijuhataja. Aitäh, et oled 
olemas.“
„Aitäh teile, 9.b klass. Meil on väga vinge 
klass ja te meeldite mulle kõik tohutult.“

9. a klass
9. a klassi moodustavad  18 omanäolist noort. Kooliteed alustas seltskond 
Kaire Ojavee käe all. Viiendast klassist alates juhtis neid Anneli Vetka. 8. 
klassi talvel võttis teatepulga üle Kerri Rauk. Klass arvab, et õpetaja Kerri 
on rõõmsameelne, uudishimulik, vastutulelik, range, kohusetundlik ning 
pühendunud klassijuhatamisele ja loomulikult spordile. Õpilaste arvates 
soovib õpetaja Kerri klassile parimat, isegi kui õpilased sellest vahel aru ei 
saa. Ta on hoidnud klassi organiseerituna ja proovib arvestada kõigi arva-
mustega. Samas tõdeti ka, et poolteist aastat on liiga lühike aeg, et üksteist 
põhjalikult tundma õppida. 

9. b klass
9. b klassis õpib täna 17 noort. Koolikultuuri, lugemise ja kir-
jutamise õpetas selgeks Kaja Oja. Viiendast klassist tänaseni 
on nende klassijuhataja Külle Viks. Õpetaja Külle on õpilaste 
sõnul mõistev ja mõistlik, abivalmis ja heasüdamlik, töökas ja 
kannatlik, lahe ja äge. Ta suhtub õpilastesse kui võrdsetesse ja 
on oma klassi jaoks alati olemas. „Ta kuulab meie mured ära, 
kaitseb meid ja toetab ka siis, kui ise aidata ei saa.“  9. a klass

Mõtteid kogus Rita Arik
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10. klassi sügisel algas majandus-
mooduli kursus “Majandusõpe.” See 
võimaldas omandada majandusmaa-
ilma põhitõed. Läbisime interaktiiv-
seid ainetunde, täites töölehti, arutle-
des majanduse põhiteooria teemadel, 
osalesime Valgamaa ettevõtluspäeval 
ning kursuse lõpus kirjutasime majan-
dusteemalise essee.

Õ p p e a a s t a  t e i s e l  p o o l e l 
a lgas  “Majandusgeograafia” . 
Sissejuhatavalt tutvusime majandus-
geograafia ja majanduse struktuu-
riga, majandusressursside ning ma-
janduse paiknemisega seotud tegu-
ritega. Majandusgeograafia kursusel 
oli ka praktiline väärtus - külastasime 
erinevaid ettevõtteid: Otepääl asuvat 
Tehvandi spordikompleksi, UPM-
Kymmene vineeri- ja spoonitehast 
ning Nopri talumeiereid.

“Suhtlemispsühholoogia” kursuse 
raames õppisime mõistma iseenda kui 
suhtleja iseärasusi, suhtlemisvajadus-
tesse puutuvaid põhitõdesid ning  
sotsiaalsete suhete toimimisviise. 
Praktika abil analüüsisime erinevaid 
suhtlemissituatsioone. Iga õpilane 
sai loosi alusel suhtlemisega seotud 
teema, mille põhjal koostas kursuse 
lõpuks esitluse ning kandis selle kaas-
lastele ette. See võimaldas teemale sü-
vitsi läheneda. 

“Ettevõtlusõpe” ootas õpilastelt 
juba rohkem majanduslikke teadmisi, 
ettevõtlikku meelt ning meeskonna-
tööoskust. Kursuse vältel olime jao-
tatud gruppidesse ning meie eesmärk 
oli koostada äriplaan, et ettevõtlus-
maastikul orienteeruda. Igal loodud 
“ettevõttel” oli oma juht, raamatupi-
daja, ideede generaator ning nobe-
näpp. Koostatud äriplaani ning kogu 
kursuse lõpptulemus oli teadmine et-
tevõtete ülesehitusest, protsessidest, 

kaasnevatest riskidest ning mure-
kohtadest, turundustegevusest ning 
finantsilisest poolest. Õppisime ar-
vutama makse ja tööjõukulusid ning 
tegema hinnaarvestusi.  Praktika abil 
õppida oli väga tõhus ning emotsio-
naalsem kui teooriat pähe tuupida. 
Omaenda äriplaani koostamine ning 
ideede genereerimine tekitas hasarti.

Ainekursusel “Juhtimise alused” 
tutvusime juhtimise põhimõtetega 
ning juhtimisprotsesside kohaga ma-
janduse toimimises, õppisime ana-
lüüsima erinevate sektorite juhtimise 
eeldusi, iseärasusi ja keskkondi ning 
mõtestama juhtimist juhi kui ka töö-
taja vaatepunktist. Kuid eelkõige oli 
eesmärk õppida üksteiselt. Igal õpila-
sel oli kohustus teha intervjuu mõne 
ettevõtte juhiga ning lugeda läbi juh-
timisalane raamat. Intervjuude tege-
mine nõudis julgust ning külma närvi. 
Alati ei pruugi saada kohe vastust 
ning ühise sobiva aja leidmine võib 
osutuda keerukaks. Intervjuuläbi 
viimine andis omamoodi kogemuse ja 
võimaluse, mida igapäevaselt eriti ette 
ei tule. Juhtimisalane raamat andis 
võimaluse tutvuda teiste inimeste 
elukäikude ning õnnestumistega, 
vahel ka ebaõnnestumistega. Oli 
huvitav lugeda, kuidas inimesed 
rajavad oma tee tippu. Raamatust 
saadud teadmiste edasiandmine kaa-
sõpilastele mitmekordistas loetud ela-
musi.

Kõige viimane kursus majandus-
moodulis oli “Projektijuhtimine”. 
Tulenevalt eriolukorrast ning koroo-
naviiruse puhangust ei saanud me 
seda kursust planeeritud viisil läbida. 
Küll aga kohandas õpetaja selle meie 
jaoks distantsõppele sobivaks.

Laura Meigas, Bärbel Moros
OG abituriendid

Majandusmoodul 
Otepää Gümnaasiumis

Tegemist on eksamitööga, seega tuleb loovtöösse 
suhtuda tõsiselt ja töötada järjepidevalt. Oma ole-
muse poolest eristub loovtöö teistest õppeülesanne-
test. Rõhk ei ole pähe õppimisel, aru saamisel ega 
läbi lugemisel. Loovtöö eesmärk ja raskuspunktid on 
hoopis mujal. Õpilasel on võimalus ja kohustus seada 
endale ise eesmärk, leida parim lahendus eesmärgini 
jõudmiseks ja siis oma meetodeid tarvitades õigel ajal 
selleni jõuda. Ajaloo huvides tuleb oma tegevused ka 
täpselt ja korrektselt kirja panna. 

Tänased põhikoolilõpetajad sooritasid oma loovtöö 
eelmisel aastal. Valmisid originaalsed vitspunutised, 
aiatoolid, vineerist logod, voodi ja kapp, aga ka ko-
dukalja retsept ja turvakaamera. Koolikaaslastele kor-
raldati rattamatk, matemaatikanädal, tunnid kivipil-
tide ja mänguloomade valmistamiseks, karate näidis- 
treeningud. Arvuti abil loodi elektronmuusikapala 
ning videod tordi tegemisest ja hobuse hooldamisest. 
Kunstisõbrad esitlesid portselanmaali ja isikunäitust.

Mõne nädala pärast valmivad selle aasta loovtööd: 
isetehtud tekk, kampsun, prügikast, kaardikogu, ka-
namaja, võrkkiik ja teised originaalsed esemed või 
projektid. 

Loovtöö kannab endas mitmeid eesmärke, mille 
vajalikkuses ja päriseluga seotuses ei ole võimalik ka-
helda. Loovtöö aitab noorel aru saada, mis teda päri-
selt huvitab. Kui sügisel tuleb kavand esitada, selgub, 
et miski nagu ei huvita. Selleks, et väike õmblemise, 
meisterdamise või korraldamise pisik üles leida, tuleb 
õpilane tõsta mugavusalast välja ja ergutada teda 
enda tugevaid külgi leidma ning huvisid analüüsima. 
Enamik õpilasi leiab pärast kaitsmist, et tööga tege-
lemine oli huvitav ja õpetlik.

Loovtöö aitab mõista, et kõik arvutiõpetuse ja eesti 
keele tarkused ongi päriselt vajalikud. Töö tuleb ju 
kõigi reeglite järgi vormistada ja arusaadavalt kir-
jutada. Kuigi selja taga on sadu eesti keele tunde, 
tundub ikka, et seda, „mida ise tegin“, ei oska aru-
saadavalt sõnadesse seada. 

Kivipildid, kodukali ja karate
Riiklik õppekava näeb ette, et põhikooli lõpueksamina sooritab õpilane loovtöö või 

uurimistöö. Otepää Gümnaasiumis tehakse see kaheksandas klassis, sest siis ei keskendu 
õpilane veel sisseastumiskatsetele ega ilusa lõputunnistuse kujundamisele. Kuna loovtöö 
on koostööd nõudev pikem protsess, on see justkui aasta läbi aktuaalne.

Loovtöö paneb proovile õpilase suhtlemis- ja koos-
tööoskused. Iga töö õnnestumise juures on oluline 
küsida abi õigetelt inimestelt, teha kokkuleppeid, 
oma muredest rääkida, meeskonda luua ja mees-
konda kuuluda. 

Kuigi kõik tähtajad on sügisest saadik õpilasele 
teada, osutub kõige keerulisemaks ülesandeks ena-
masti aja planeerimine. Ikka jääb kaks tundi või kaks 
nädalat puudu. See õppetund võib õpilasele teine-
kord mõne hindepalli maksma minna, kuid tähtae-
gade järgimist on siiski turvalisem õppida koolis kui 
tööturul. 

Loovtööga seotud viimane ülesanne on kaitsmine. 
Sõna „kaitsmine“ on protsessi jaoks halb sõna, sest 
kaitstakse tavaliselt ju ikka rünnaku eest. Komisjon, 
kes sügisel on kavandid üle vaadanud ja töö õnnes-
tumiseks parimad soovitused pakkunud, ei ole lume 
sulades moondunud ründajateks. Komisjoni tahe 
on õpilast toetada, et tema töö maht, originaalsus ja 
keerukus võimalikult välja paistaks. Kui õpilane on 
oma loovtööga vaeva näinud, ei ole keeruline rääkida, 
mida ja kuidas ta tegi. 

Keeruliseks muudab kaitsmise tihti hoopis asjaolu, 
et kuulajaid on tavalisest enam ja väike klassiruum 
on asendunud väärika aulaga. Lisaks on sõna „ko-
misjon“ juba hirmutava kõlaga. Kui kaitsmine selja 
taga, ei tundugi see tavaliselt nii hirmus. Enese esit-
lemine, arusaadav ja selge jutt, enesekindlus on aga 
omadused, mida nõuab juba tänane tööturu lävepakk. 

Loovtöö protsess saab punkti hindega. Kuigi aasta 
jooksul on palju tööd ja mõnikord ka arusaamatusi, 
on loovtööde hinded enamasti head ja väga head. 
Vaid mõni õpilane saab rahuldava hinde, mõnel ei 
õnnestunud üldse. Olgu hinne missugune tahes, prot-
sessi jääb ikka meenutama omaloodud muusikapala 
või kiikpink, kunstitöö või õppemäng, mälestus õn-
nestunud laskmistrennist või rattamatkast. 

Rita Arik
loovtööde koostamise õpetaja

Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes on 
moodulõppesüsteem, mis võimaldab õpilasel teha 
endale sobivaimad valikud.  Gümnaasiumisse astujal 
on võimalik valida kuue mooduli vahel: loodus ja keskkond; 
inimene ja ühiskond; tehnoloogia; loovus; tervishoid ning majandus. 
Loetelust viimane on osutunud üheks populaarseimaks valikuks. 
Ka meie otsustasime majandusmooduli kasuks.

 Vitspunutised puupakkudel, Jako Voolaid

Kingitus Otepää vallas sündinud 
lastele, Meriliis Ilves

 Portselanmaal, Linda Piirimäe

Maria-Liisa Marki juhendamisel heegeldatud mänguloomad

Raspberry Bi turvakaamera, 
Janser-Jax Lang

Otepää Gümnaasiumis

on võimalik valida kuue mooduli vahel: loodus ja keskkond; 
inimene ja ühiskond; tehnoloogia; loovus; tervishoid ning majandus. 
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Oleme koondanud infot ettevõtjatest, kes 
pakuvad oma toodangut või teenust koju toomi-
sega 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: monika@
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 
suletud. Toitu saab ka kaasa osta! Tel. 5343 4705, 
https://www.facebook.com/Edgaritrahter/

GMP Clubhotel ja Pühajärve Restoran
Pühajärve e-restorani kullerteenus töötab R ja L 
12.00-20.00. Kindluse mõttes palume õhtused tel-
limused teha hiljemalt 15.00.  ALATES 25-euro-
sest tellimusest toidu TASUTA kohaletoimetami-
ne  10 km raadiuses GMP Clubhotelist, et kõik 
oleks ikka värske ja parima kvaliteediga.
E-restoran: https://clubhotel.voog.com/
Tel. 501 0504 e-post: restoran@gmp.ee
https://www.facebook.com/GMPclubhotel/
www.clubhotel.ee 

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, torte. 
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. Võima-
lik toitu koju tellida (kullerteenus). Tellida saab 
küpsetisi, kulinaariatooteid, poekaupa.
Tellimine: tel. 5360 0170,
https://www.facebook.com/nounikauplus/

Toidu kaasatellimine ja kojuvedu Otepää vallas

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/

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

Rukki Maja
Restoran avatud E-P 11.00-15.00 ning tööpäeva-
del 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@ruk-
kimaja.ee.
Toidupood: pakutakse toidu- ja esmatarbekaupa-
de 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@sil-
vaagro.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 meesegud 
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 (sangastemesi.eu või helistada 
52 89 331.
www.sangastemesi.eu

Tarmere
Mahetatrast ja kanepist tooted. Kauba kätte-
saamine Otepääl ja Valgamaal kokkuleppel või 
tellida 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. Roogasid 
on võimalik nautida kohapeal või kaasa osta. Jäl-
gitakse hetkeolukorda ja järgitakse vastutustund-
likult kõiki juhiseid. Näiteks on kõigil külastajatel 
restosse saabudes võimalus käed desinfitseerida 
ning restorani mahutavus on nendel päevadel 
täpselt poole väiksem. Külalised 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/vidri-
kekylamaja; telefonil +372 5884 4434; e-postiga 
vidrike@kylamaja.ee; kohapeal Vidrike külama-
jas. 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/

***
Tellimusi võtab vastu ka: 
Karupesa hotelli köök (helista tel. 513 6510, www.
karupesa.ee), 
Toidupada (helista tel. 5623 0922, 
www.toidupada.ee).

***
Seoses eriolukorraga on suletud: Pühajärve 
Pubi (www.pyhajarve.com) GMP Pühajärve 
Restoran (www.clubhotel.ee) Tehvandi kohvik 
(www.tehvandi.ee) Elsa kohvik (https://www.
facebook.com/Elsa-kondiitri-ja-pagari%C3%A-
4ri-790894187676279/).

Monika otrokova

Otepää Teatajas ilmunud Otepää valla riimkroonika kirju-
tamise kokkuvõttes oli kahjuks viga – Liidia Pettai asemel 
oli kirjutatud Linda Pettai. Palume vabandust ja avaldame 
siinkohal Liidia Pettai võistlustöö.

ELU

Elu on ilus,
Loodus on ilus,
Uus asi on ilus.

Oska kõiges näha ilu, siis
Naeruski leiad oma võlu, kuid

Inimestena oleme kõik erinevad, sest
Looja on loonud meid erinevaid, kuid

Usk lootust annab ning
Sünnist viimse päevani meid kannab

Ja meie oleme ise tegijad ja
Ajaga kaasa sammujad ja
Huvitavaks elu tegijad ja
Uudseviljagi lõikajad ja

Veskisse viijad,
Ikka ise, ikka ise, kui selle
Töö oleme ette võtnud ja
Adraga põllule läinud ja

Viljale au andnud – huvitav
ja ilus elu!

liidia pettai 

Riimkroonikast veel

Vallavolikogu ja vallavalitsuse oluliseks ülesan-
deks  on korraldada  vallas heakorda ja jäätme-
hooldust. 

Milline näeb välja valla territoorium,  on valla 
elanike ja külalistele hästi nähtav. Kas valla ter-
ritoorium on korralikult hooldatud – seal ei ole 
jäätmehunnikuid, lagunenud hooneid, hoolda-
mata võsa, kas kinnistut ümbritsev piirdeaed on 
terve, suvel on muru niidetud – sõltub eelkõige 
ikkagi kinnistu omanike hoolikusest. 

Üldjuhul juhinduvad kinnistuomanikud vallas 
kehtivast heakorraeeskirjast ja jäätmehooldusees-
kirjast  ning hoiavadki oma territooriumi korras. 
Kahjuks on aga üksikuid hooletusse jäetud kinnis-
tuid. Mõne puhul ei ole aastaid midagi paremaks 
muutunud. Ilmselt see omanikku ei häiri. Küll 
aga naabreid ja teisi valla elanikke ning külalisi. 

Ka on juhtumeid, kus jäätmeid on maha 
pandud selleks mitte ettenähtud kohtadesse. 
Näiteks metsatukad, kraavikaldad jne. 

Trahvimine ei ole eesmärk

Millised on vallavalitsuse võimalused selliste olu-
kordade lõpetamiseks? 

Tuleb silmas pidada, et hooletusse jäetud kin-
nistute puhul on tegemist valla heakorraeeskirja 
ja jäätmehoolduseeskirja rikkumisega. Nende 
lõpetamiseks juhib vallavalitsus kõigepealt pea-
miselt kirjalikult kinnistuomaniku tähelepanu ja 
palub oma territoorium korrastada. 

Kui kinnistu omanik on koostöövalmis ja mõist-
liku aja jooksul oma kinnistu korrastab, siis ongi 
üks varem hooldamata territoorium korras. Kui 
aga kinnistuomanik tähelepanu juhtimisele ei 
reageeri, kaalub vallavalitsus haldusmenetluse 
alustamist ja võib ettekirjutusega kohustada ter-
ritooriumi korrastama. Üldjuhul  sisaldab selline 
ettekirjutus ka hoiatust sunnivahendi kohta, 
mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise 
korral. Sunnivahend ongi  see instrument, millega 
vallavalitsus saab hooletuid omanikke korrale 
kutsuda, mõjutades neid ettekirjutust täitma. 

Ettekirjutuse täitmata jätmisel on vallavalitsu-
sel õigus määrata sunniraha. Sunnivahendit võib 
kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavuta-
miseni rakendada korduvalt. 

Kui kinnistuomanik siiski ei täida ettekirjutust, 
võib vallavalitsus täitmise korraldada ise ning 
kulud kinnistu omanikult sisse nõuda.

Heakorrast ja selle rikkumise tagajärgedest

Vallavalitsusele annavad tööd ka juhtumid, mis 
on seotud lemmikloomade, peamiselt koerte, 
mittenõuetekohase pidamisega. 

Kuigi koera omanik peab tagama järelevalve oma 
koera üle, on siiski juhtunud, kus koerad on oma 
kinniselt territooriumilt lahti pääsenud. Rihma 
otsas koeri jalutavad inimesed kurdavad, et lah-
tised koerad kipuvad tülitama ja nende koeraga 
tüli norima. 

Siinjuures panemegi kõigile koeraomanikele 
südamele, et nad peaksid lugu teistest kogukon-
naliikmetest ja ei laseks oma koeri vabalt ringi 
hulkuda. 

Kui koer on omaniku territooriumilt väljas, 
siis loetakse teda hulkuvaks koeraks ja vallava-
litsusel on õigus koer viia loomade varjupaika. 
Vallavalitsusel on õigus varjupaika viimise kulud 
koeraomanikult sisse nõuda.

Info ja nõu saamiseks võite alati pöörduda tel. 
5194 8996, e-post: Jyri.Haamer@otepaa.ee 

JÜri HaaMer
otepää vallavalitsuse menetleja

Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühi-
keseks ja loomulikult tagame postiteenuse kättesaadavuse 
klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid 
saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses 
või tellida kirjakandja koju/tööle. 

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 Ma-
xima pakiautomaadist, Valga mnt 1b, Otepää.

Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt: 
https://www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad

20.04-1.05.2020 on Otepää
postkontor ajutiselt suletud

Otepää vallas säilisid kõik apteegid

1. aprillil 2020 jäid Otepää vallas jäävad avatuks kõik neli 
apteeki: Otepää linnas tegutsevad Benu apteek ja Süda-
meapteek ning Pukas tegutsev Marika Oksaare apteek ja 
Sangastes Aphoteka apteek.

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

Monika otrokova
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Ajastufestival Retrobest 
lükkub aasta võrra edasi

Juuni lõpus Pühajärve ääres toimuma 
pidanud ajastufestival Retrobest lükkub 
aasta võrra edasi. 

Seoses kehtiva eriolukorraga ning 
Vabariigi Valitsuse otsusega keelata 
avalikud üritused kuni juuni lõpuni, lük-
kub Retrobest Festival väljareklaamitud 
kujul järgmisesse aastasse. “Meie jaoks 
on inimeste tervis ja festivalilt saadav 
emotsioon kõige olulisem, ühineme 
spetsialistide arvamusega, et sel suvel 
ei ole mõistlik ja turvaline korraldada 
suuri massiüritusi,” ütles Retrobesti 
peakorraldaja Tanel Samm.

Viienda Retrobesti juba kinnitatud 
programmi tuleb kindlasti lisandusi ja 
nii mõnigi üllatusesineja on veel välja 
kuulutamata. Lisa-aasta annab võima-
luse kõigil ajastusõpradel oma riidekap-
pides tuhnida, et järgmise aasta suu-
rim kostüümipidu varasemast veelgi 
võimsam oleks.

Retrobest Festival toimub 2. ja 3. 
juulil 2021. Kõik siiani väljareklaami-
tud artistid esinevad järgmise aasta 
juubelipeol, nende hulgas Hermes 
House Band & Lou Bega, DJ BoBo, 
Sandra, JAM, 2 Quick Start, Smilers, 
Vennaskond, Singer Vinger, Anne 
Veski, Justament. Lisa-aasta toob pro-
grammi hulgaliselt üllatusi ja pidu tuleb 
planeeritust veelgi uhkem, sest ette-
valmistusaeg on ju kahekordistunud. 
Kõik ostetud piletid kehtivad järgmise 
aasta festivalil ning keegi ei kaota oma 
kohta soovitud sektoris. Korraldajad 
garanteerivad, et selle aasta ürituseks 
ostetud piletid on parima võimaliku 
hinnaga.

Loe festivali korraldajate täispik-
ka pöördumist festivali külaliste-
le siit: https://www.facebook.com/
events/3041460442745012/perma-
link/3276795485878172/

Võõrliigid aias? Hoia neid aias!

keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist eike vunk

Võõrliigid on Eestis need liigid, kes ilma inimese abita siia 
ei jõuaks. Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse neid, kes 
inimese tahtsi või tahtmatult siia sattumise järel hakkavad loo-
duses vohama ja probleeme põhjustama. Invasiivsetest võõrlii-
kidest on koostatud nimekirjad ja neid meil kasvatada ei tohi, 
ka mitte oma aias.

Eesti siseriiklikusse keelatud liikide nimekirja on kantud 13 
taimeliiki, Euroopa Liidu omas on neid 36. Keelatud liikidest 
tuntuimad on kindlasti karuputke võõrliigid, pargitatrad, kanada 
kuldvits, verev lemmmalts ja Ameerika kevadvõhk. Kõikide kee-
latud liikidega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Keelatud võõrliikide tõrje kohustus lasub maaomanikul. 
Seetõttu tuleb igal maaomanikul ja rohenäpul endal olla ise 
tähelepanelik ja informeeritud. Riik on võtnud enda kanda karu-
putke võõrliikide ja vähemal määral ka vereva lemmmaltsa tõrje. 
Uusi võõrliike tuleb igal aastal meile juurde ja riigi vahendid 
nendega tegelemiseks on piiratud.

aiapidaja meelespea:

• mõtle hoolega, mida oma aeda tood ja istutad! Eriti sala-
kavalad on veeliigid, kuna neid ei ole võimalik veekogudest täie-
likult eemaldada. Ära too oma aeda keelatud võõrliike;
• tõrju keelatud võõrliigid oma aiast ise ja ära vii neid aiast 
välja, muidu võid neid hoopiski levitada;
• igasuguste võõrliikide loodusesse laskmine ja viimine on 
rangelt keelatud, sest ohustab meie oma loodust. Mis kasvab 
Sinu aias, hoia oma aias;
• mis vohab hästi Sinu peenras ja lämmatab teisi liike, on 
suur nuhtlus ka väljaspool aeda. Selliste võõrliikide levikut tuleb 
erilise hoolega piirata;
• ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE! Ka aiaprügi on 
prügi. Komposti see oma aias või käitu vastavalt kohaliku oma-
valitsuse juhistele ja võimalustele;
• kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivse võõrliigi 
kasvukohast teatada, kirjuta info@keskkonnaamet.ee.
Eesti loodus on meie ühine rikkus. Aita seda hoida, ära lase 
võõrliikidel seda rikkuda.

O  T  E  P  Ä  Ä

Kanada kuldvits

Verev lemmmalts

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 
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 Sangaste ja Puka alevikus asuva kinnistu omanik. 

Ettepanekuid 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 aadress), omaniku  või esitaja nimi ning kontaktandmed (tel. nr, e-post).

(7) Hindamiseks moodustab maaelukomisjon 7-liikmelise hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad esindajad maaelukomisjonist ja 
vallavalitsusest. 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
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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

Kaevetööd väikeekskavaatoriga 
56275133

müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Tel. 5117109

Tuleme ja teostame Teie juures nii 
suuremaid, kui ka väiksemaid lam-
mutus-ehitus-remonttöid! Vaja-
dusel utiliseerime ja korrastame 
viimse detailini. Samuti tegeleme 
trimmerdamise ja võsalõikusega. 
Peamiselt tegutseme Lõuna-Ees-
ti piirkonnas. Küsi pakkumist! 
Kontakt:53774277 või 56656669; 
email: t88mehed@gmail.com. 

Küttepuud 53436355.

Kiviraiduri teenused Otepää kal-
mistul, laupäeval 2. mail kell 12-
13. Küsimused tel. 5107312.

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

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

11K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Nii lillel, päevatähel 
kui ka inimesel 

on antud oma aeg...

Südamlik kaastunne Eerile, 
Reedale ja Kristale abikaasa ja 

ema

EEVi möLdEri
kaotuse puhul.

Talvi ja Rein lastega

Sügav kaastunne lähedastele 
kalli

JOHaN saLUNdi

lahkumise puhul.

Kastolatsi tee 25 hooldajad 
ja hoolealused

On lahkunud

HELdia KasEPUU
Mälestame. Meie kaastunne 

laste ja lastelaste peredele ema, 
ämma, vanaema ja vanavanaema 

surma puhul.

Virve, Mallis, Rainer ja Edna 
peredega.

Täname südamest 
Otepää õenduse kõiki 

õdesid ja põetajaid, kes 
hoolitsesid meie kalli 

EVi möLdEri 

eest tema elu raskel ajal.

Perekond Mölder

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,

- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

mapomets OÜ

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

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

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

Korstnapühkija, www.tahmatont.ee

KU U LU T U S E D

Sügav kaastunne Eerile, Reedale 
ja Kristale kalli abikaasa ja ema

EVi möLdEr`i

kaotuse puhul.

Helve ja Aavo pere

Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.

Kodusoojus, arm ja töökus – 
meie hinge sinust jäid.

Südamlik kaastunne Erichile ja 
lastele kalli abikaasa ja ema

EVi möLdEr
kaotuse puhul.

Leinavad kunagised koduküla sõb-
rad Lille, Aino ja Kalle peredega.

Astusin lihtsate asjade juurde,
toetusin lihtsale heale ...

Kaugete tähtede lõputu valgus
rahuna voolas mu peale.

(D.Vaarandi)

Lahkus meie kallis

EVi möLdEr
24.04.1941–16.04.2020

Mälestab perekond

Sügava kurbusega teatame, 
et lahkunud on kallis isa, 

vend ja onu

JaaK Tiirmaa
04.07.1946 - 20.04.2020

Leinavad omaksed.
Mälestusteenistuse aja ja koha 

teatame pärast eriolukorra lõppu.

Vaikus ja rahu on sinuga,
head mälestused jäävad meiega.

EVi möLdEr

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet abikaasale lastega.

Anneli ja Salme

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee.

LaiNE HEiN

Leiname kallist klassijuhatajat 
ja õpetajat.

Otepää Keskkooli 35 lend.

Mälestame kauaaegset head 
naabrit

EVi möLdEriT
Südamlik kaastunne Erichile 
kalli abikaasa kaotuse puhul.

Hariduse 1 elanikud

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Meie mõtetes püsid Sa ikka,
elad edasi meie seas.

Lahkus meie kallis klassijuhataja

LaiNE HEiN
14.10.1932 - 24.04.2020

Sind mälestavad ja jäävad vaik-
ses leinas meenutama Otepää 

Keskkooli 42 lend ja Laine.

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

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

Kallist klassikaaslast

KaTi KaLJUVaLdi

mälestab

Otepää Keskkooli 53. lend.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…

LaiNE HEiN

Mälestame endist eesti keele 
õpetajat.

Otepää Gümnaasium

Südame sügavaim kurbus
ja südame sügavaim õnn –

nad ainult aimata on.

EVi möLdEr 
24.IV 1941-16.IV 2020

Meie siiras kaastunne klassijuha-
taja Erich Mölderile kalli abikaasa 

ja lastele ema kaotuse puhul.

OKK VIII b klass

Puhka rahus

Meile väga kallist inimest 

EVi möLdriT 

mälestab Reinlo pere.

Sügav kaastunne Erichile 
ja tütardele.

Sa andsid, mis sul oli anda,
väärt tööd tehes kulus eluniit.

Sa kandsid, mida jõudsid kanda,
alles sellest jääb mälestusteviis.

Mälestame endist töötajat

EVi möLdriT

Südamlik kaastunne Erichile 
perega.

Pühajärve koolipere

Armas klassijuhataja

LaiNE HEiN!
Olid soe ja mõistev, noortest 
arusaav kaunis väike naine.

Sulle meeldis kaunis eesti luule, 
ilus eesti keel, lavakunst 

ja kaunid suhted.
Jääd alati meie mälestustesse.

Otepää Keskkooli 47. lend.

Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu.

Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.
Parajal määral saab elu meilt lõivuks.

(Artur Alliksaar)

Kallist klassijuhatajat 

LaiNE HEiN’a 

meenutavad hellalt ja mälestavad tema 
viimase, 58. lennu õpilased (lõpet.1985).

JUHaN saLUNdi
14.12.1942 – 25.04.2020

Ärasaatmine 30. aprillil kell 16.00 
Otepää leinamajas

Hjalmar perega

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad

Südamlik kaastunne Reinule, 
Tiiule, Jutale ja Hellele peredega

kalli ema, vanaema 
ja vanavanaema

HELdia KasEPUU
kaotuse puhul

Tamara ja Kalju

Vaikselt lahkusid emake hea,
muredest, valudest enam ei tea.

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie kallis ema, 
vanaema, vanavanaema

HELdia KasEPUU

Mälestavad lapsed peredega

LaiNE HEiN
Sinust mälestus me hinges elab , 

Sinu hääl veel kõrvus kõlab...

Mälestame leinas oma armast 
eestikeele õpetajat. 

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Otepää keskkooli 36 lend

In MeMorIaM

on kustunud küünal,
kuid valgus sellest jääb...

LaiNE (LOOg) HEiN 
14.10.1932 - 24.04.2020

Lainet meenutades meenub 
ainult hea.

Kui temaga viimastel aastatel 
kohtusin, siis jäi alati päevaks paa-
riks tunne, kui oleks näinud justkui 
Sinilindu. Me kõik mäletame tema 
käehoidmiskunsti kui seisad käsi hel-
lalt tema kahe käe vahel, sügav silmavaade sind 
jälgimas, kus sai tunda end ometi nii turvaliselt... 

Meid sidus kokku noorteetendus "Õhupall" aas-
tast 1979. Sirvides Aili Miksi Otepää Teatri ajaloo-
raamatut “Teatrimaagia kütkes” selgub, et Laine 
täitis Kalju Ruuveni palvel teatrikroonika raamatut 
1971. aastast alates. Nii on säilinud dokumenteeri-
tud jälgi ligi kahe aastakümne jooksul lavale jõud-
nud teatritükkidest, kunstinõukogu liikmete esie-
tenduse-eelseist arutlustest, kõrgete komisjonide 
ja kriitikute  hinnanguist. Laine enda rolle teatris 
oli 15, esimene juba 1957. aastal “Niskamäe nais-
tes” Ilonana kui ta juulikuus alustas tööd Otepää 
rajooni haridusosakonna juhataja kt. ametikohal. 

Laine hoidis ja süvendas sidet koo-
li ja teatri vahel, korraldades lastele 
koduteatri ühiskülastusi, etenduste 
arutelusid ja nähtust retsensiooni-
de koostamist. Õpetajana oli Laine 
õpilastele usaldusväärne autoriteet, 
kellega otsiti kontakti ka väljaspool 
kooliaega.

Seni teadaolevalt ainuke näitleja 
Otepääl, kellel on kirja pandud paksu 
klade täis jäädvustusi ühe lavastuse 
valmimisest, alates esimesest luge-
misproovist viimase väljasõidueten-
duseni. “Mõrumandli kokteili” proo-

vid talvest südasuveni ja etendused sügisest kauni 
kevadeni. Need on ausad ja huumorit täis, sest kri-
minaalse looga ringi rännates juhtus nii mõndagi.

Kõik austasid Lainet, sest ta oli kirjandust ja kul-
tuuri täis, ise seda tundes. Sooja tundega inimene, 
kelle juurde taheti tulla. Laine väike korter Otepääl 
oli alati külalislahke ja huvitavate kohtumiste paik, 
kus kogunesid tema kolleegid kooliajast, Otepää 
mõnedki näitlejad koosmängude päevist kui ka 
laulu- ja naljalembesed saarlased sõsarteatrist.

Armas Laine, Sinu õrn naeratus ja mahedalt hell 
hääl jäävad meie mälestusse, Sinust, kes Sa olid 
hingelt ilus ja ka muidu ilus!

otepää teatrirahva nimel ene prants

Lahkus meie armas ja südamlik 
naabritädi

LaiNE HEiN

Mälestavad Pärna 16 elanikud

Päike lõkendab õunapuude kohal.
Kuhu kadus aeg...

LaiNE HEiN

Unustamatut emakeeleõpetajat 

mälestavad Vaike, Heljo, Ene

Armast emakeele õpetajat

LaiNE HEiNi

Mälestab Otepää Gümnaasiumi 
45. lend.

Kui maine olemine lõpeb
ja vajub püsti hoitud pea,

mind lunastab üksainus mõte,
et inimesed olid head.

(K. Merilaas)

Kauaaegset kolleegi ja head 
sõpra

LaiNE HEiNa
Mälestavad Eha, Ene, Asta, 

Laine, Tiiu ja Ants.
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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.

Olulised kontaktid

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  

Hoidke endid ja lähedasi, olge terved!


