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Otepää valla aasta ema on
Piia Künnapuu
Otepää valla aasta ema tunnustamine
toimus tänavu eriolukorrast lähtuvalt
video vahendusel. Valla aasta emaks sai
Sangaste perearstikeskuse pereõde Piia
Künnapuu.
Aasta ema konkursi kuulutas välja
Otepää Naisselts koostöös Otepää
Vallavalitsusega. Konkursile laekus üks
kandidaat.
Piia Künnapuul on kolm last. Ta on
hoolitsev ja armastav ema mitte ainult
oma lastele, vaid ka abikaasa venna
lastele, kuna laste isa hukkus õnnetuses.
Laste kodune olukord oli raske ja kaks
venda võeti noores eas enda hoole alla.
Oma lapsi on ta kasvatanud hoole ja
armastusega, pidades silmas väärtushinnanguid ja laste tulevikku. Piia on ka
uhke vanaema, kes veedab igal võimalusel aega oma lapselapse Kristoniga.
Piia on ametilt pereõde, kes hoolitseb
igapäevaselt sadade perekondade eest.
Aasta ema ütles, et tiitli saamine oli
talle üllatuseks. „Algul mõtlesin, et
minuga tehakse nalja, aga siis paistis, et
on tõsi taga. Tänan kõiki neid, kes mind
kandidaadiks üles andsid,“ sõnas Piia
Künnapuu. „Teistele emadele tahan
südamele panna – olge kannatlikumad,
ärge jookse esimese suure tüli peale
minema. Tundke rõõmu väikestest asjadest, kuna neist saavad kokku suured
asjad, mis jäävad meelde. Hoidke üksteist, ärge tormake, midagi ei juhtu, kui
teete selle kiire asja ka homme.“

Piia Künnapuu saabus Otepää Kultuurimajja suure aplausi saatel. Hiljem
toimus ka aasta ema poolt traditsiooniline tordi lahti lõikamine.
Aasta ema sai mälestuseks Helen
Ilvese poolt valmistatud keraamilise
meene „Pesapuu“. Aasta ema tervitasid ja tunnustasid Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits, vallavanem
Jaanus Barkala ja Otepää Naisseltsi
esinaine Ene Raudsepp. Piia Künnapuud oli tervitama tulnud ka Sangaste
perearst Tatjana Laadi.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala
märkis, et kui tavapäraselt on saal olnud
täis õnnelikke emasid ja rõõmsaid lapsi
ning toredaid külalisi, siis praegu valitses
eriolukorra tõttu saalis tühjus. „Põhjuseks on pisike viirus, mida me ei näe,
kuid mis on oma mõjult ülisuur ja vägev,
pannes seisma lennukid ja laevad,
muutes tavapäraste pidulike sündmuste tähistamist ning tuues meie ellu
ettenägematut segadust,“ ütles Jaanus
Barkala. „Emadepäev on üks traditsioonilistest tähtpäevadest, mida tähistatakse vaatamata sellele, milline on olukord.
Leian, et on oluline märgata pidevalt
seda, kuidas emad asju teevad ja küsimusi lahendavad. Et paneksime seda
tähele ja räägiksime sellest sagedamini
kui kord aastas kaunil kevadpäeval.“
Tunnustamisüritusel esinesid lauludega Heidi ja Merle Soonberg. Aasta ema
tunnustamise korraldas Otepää Kultuu-
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Eesti leevendab piiranguid
Läti, Leedu ja Soome
piiriületusel
Eesti, Läti ja Leedu elanike ja seal seaduslikult viibijate vaba liikumine taastub 15.
mail. Siis lõpeb Eesti ja Läti piiril ajutiselt
taastatud piirikontroll ja riigipiiri valvamine
ning ka Lätist ja Leedust Eestisse saabujad
ei pea enam viibima 14 päeva kodus, v.a
väljaspoolt Balti riike saabunud.
Samas peavad piiriületajad endiselt järgima koroonaviiruse tõkestamiseks antud
korraldusi, näiteks maskikandmise nõuet
või 2+2 reeglit, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist
vahemaad. Kuna korraldused võivad riigiti
erineda, tehakse vastav informatsioon piiriületajatele eraldi kättesaadavaks.

rikeskused koostöös Otepää Naisseltsi
ja Otepää Vallavalitsusega. Lavastas
Otepää Kultuurikeskused loomejuht
Merilin Kirbits.
Videograafideks olid Timo Arbeiter ja Karoliina Kruusmaa. Aasta ema
tunnustusürituse salvestust saab järele
vaadata: talvepealinn Otepää Facebooki
lehelt, otseviide: https://www.facebook.
com/TalvepealinnOtepaa/live
talvepealinn Otepää Youtube

kanal, otseviide: https://www.youtube.
com/channel/UChzjPyxGxkj8b4tEc2G2Uaw/live
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Eriolukorra juhi, peaminister Jüri Ratase
korraldusega leeveneb alates 14. maist
piirang, mille kohaselt pidid Soomest Eestisse saabuvad inimesed jääma piiriületuse
järel 14 päevaks isolatsiooni.
Loe kõigist kehtestatud piirangutest täpsemalt Vabariigi Valitsuse veebileheküljelt
www.valitsus.ee.

Otepää kesklinna haljastus
saab uue ilme

Taastatakse Munamäe tee pikendust
Elva Tarbijate Ühistu taastab Otepää
linnas Otepää Konsumi hoone esist
Munamäe tänava läbimurret, ehk teepikendust. Ehitustööd peaksid läbi saama
20. juuniks 2020.
Konsumi rekonstrueerimistöödega
2019. aastal kadus Munamäe tänava
pikendus, mis ühendas Lipuväljaku
tänavat ja Otepää turuplatsi, nüüd
käivad selle taastamistööd.
Ühendus saab asfaltkatte, selle
kõrvale tuleb jalakäijatele mõeldud
jalgtee. Lisaks sellele ehitatakse
Konsumi hoone juurde lisaparkimiskohad.
„Munamäe tänava pikenduse taastamine on piirkonna huvides ja sellega
anname oma panuse kohalikku ellu,“
ütles Elva Tarbijate Ühistu juhatuse
esimees Hando Ivask. Edasist hooldust
Munamäe tänava läbimurdel hakkab
teostama Otepää vald.
„Täname Elva Tarbijate Ühistut
panuse eest. Meil on alati olnud Elva
Tarbijate Ühistuga hea koostöö,“
märkis Otepää vallavanem Jaanus

Barkala. „Valla eesmärk on edaspidi
aktiviseerida turu piirkonda ja suunata
välikauplemine suures osas turule. Vallavolikogu maaelukomisjoni ettepanekul käivad praegu eeltööd turupaviljoni
kujundamiseks kinniseks turuhooneks,

et saaks aastaringselt kaubelda.“
Ehitustöid teostab Roadwest OÜ,
ehitus läheb maksma ca 100 000 eurot.
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

Seoses Otepää linnasüdame uuenduskuuriga, on mõnevõrra muutunud ka
haljastus. Keskväljakul on tavapäraste
lilletornide asemel koha leidnud istepinkide vahel asetsevad lillekastid.
Lisaks keskväljakule istutatakse linnas
lilli Otepää Kultuurimaja, Turismiinfokeskuse, Lipuväljaku piirkonda, tänavapostide juurde amplitesse ning ristteedele. Vallavalitsuse hoone ette tulevad
lillepüramiidid. Ka ehitusjärgus purskkaevu juurde on planeeritud haljastus.
„Õiteilu saab imetleda kogu suve,“ lisas
Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Val-

lamaja esise platsi ehituse käigus hävinud
mandžuuria pähklipuude asemele istutatakse roosade õitega jaapani kirsid.“
Otepäälasi rõõmustavad kuni sügiseni
ligi 20 erinevat lillesorti, lisaks võõrasemadele ja petuuniatele võib kohata ka
selliseid põnevate nimedega taimi, nagu
neegrihirss, kalevikepp ja miisusaba. Istutustöid teostab Kanepi Aiand OÜ, taimi
istutatakse kevadest kuni sügiseni kolm
korda.
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Sellel kevadel on kõik teisiti

AMETLIK INFO

AMETLIK INFO
n

Otepää Vallavalitsuse istungil
27.04.2020
n

Kinnitati Kibena külas asuva Ees-Käärike maaüksuse eras-

tamise tingimused. Kibena külas asuva Ees-Käärike maaüksuse
4486 m2 suuruse maa erastamisel on ostueesõigus vastavalt maareformi seaduse § 22 lõikele 12 Põhja-Käärike kinnistu omanikul
Oliver Meikaril.
n

Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Kase tn 2a

maaüksuse erastamise tingimused. Otepää vallasiseses linnas
asuva Kase tn 2a maaüksuse 318 m2 suuruse maa erastamisel on
ostueesõigus vastavalt maareformi seaduse § 22 lõikele 12 Kase
tn 2a kinnistu omanikul Aivar Nigolil.
n

Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee

42b maaüksuse erastamise tingimused. Otepää vallasiseses linnas
asuva Pühajärve tee 42b maaüksuse 88 m2 suuruse maa erastamisel on ostueesõigus vastavalt maareformi seaduse § 22 lõikele 12
Pühajärve tee 42a kinnistu ühisomanikel Aivar Nigolil ja Hepp
Nigolil.
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Keskuse kat-

lamaja katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:0010) uueks
lähiaadressiks Motoklubi.
n

Anti Aivar Rehemaale projekteerimistingimused Otepää

vallasiseses linnas Uus tn 2a kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Karl Lambakaharale projekteerimistingimused Arula

külas Rehe kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Taimar Alale projekteerimistingimused Nüpli külas

Saardelombi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Toomas Soole projekteerimistingimused Pedajamäe

külas Ala-Marsina kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Elektriteenuse kinnistul

asuvale ehitisele (garaaž) kasutusluba.
n

Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 30 eurot.

n

Sõlmiti Valga notar Katri Kutsariga äriruumi üürileping

Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone
ruumide nr 307 ja 308 (pindala 29,8 m2) kasutusse andmiseks
tähtajaga 1. mai 2020. a kuni 30. aprill 2025. a.
n

Sõlmiti Osaühinguga Consumetric (registrikood 10819043,

aadress Hobusepea 2, Tallinn, 10133) äriruumi üürileping Otepää
vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 317
(pindala 11,9 m2) kasutusse andmiseks tähtajaga 27. aprill 2020.
a kuni 31. detsember 2020. a.
n

Küllap on tänavu kõige enam tsiteeritum luulesalm Hendrik Visnapuu kuulus värsirida „See aasta
tuleb kevad teisiti, tiu-tiu! ja teisiti, see aasta teisiti“.
Tõesti, see aasta on kevad teisiti tulnud ja seda
üsna ootamatul moel. Põhjuseks on pisike viirus,
mida me ei näe, kuid mis on oma mõjult ülisuur ja
vägev, pannes seisma lennukid ja laevad, muutes
tavapäraseid rutiinseid tegevusi ning tuues meie
ellu ettenähtamatuid segadusi. Kuid nii nagu pärast
vihma hajuvad pilved ja hakkab paistma päike, nii
on ka kindel, et peatselt, kui viirusepilved hajuvad,
tuleb samuti välja vabadusepäike ja me kõik saame
jälle järk-järgult pöörduda tagasi harjumuspärase
elustiili juurde.
Tähistasime just emadepäeva. Ka see oli teisiti.
Ei olnud meil võimalik osaleda tavapärasel toredal
aasta ema tiitli üleandmistsetremoonial ja sünnikirjade jagamisel, kuid kõik said sellest osa videosilla
vahendusel.
Pidupäevakontserti on võimalik ka järele
vaadata. Iseenesest ju pisike asi – kuid südame teeb
soojaks. Leian, et on oluline märgata pidevalt seda,
kuidas emad asju teevad ja küsimusi lahendavad.
Et paneksime seda tähele ja räägiksime sellest
sagedamini, kui kord aastas kaunil kevadpäeval.
Tegelikult on küsimus hoiakutes ja suhtumistes.
Selles, kuidas me oma elu elame, seda korraldame
ja sellest räägime. Kas armastavate emade kombel
lugupidavalt ja lahendusi leides? Või pigem süüdlasi otsides ja vastandudes?Jagugu emade tarkust
meie tegemistesse! Uskuge, emad oskavad seda
tähele panna ja hinnata. Palju õnne teile kallid
emad ja vanaemad!
Valitsev ja taandumismärke näitav koroonakriis on esile tõstnud nõiajahi süüdlastele. On juba
esimesi langenuid. Ärme otsime süüdlasi – otsime
lahendusi, oleme tänulikud saadud kogemustele,
need teevad meid tugevamaks, need viivad meid
edasi. Keegi meist ei oma kogemust taolises kriisis
tegutsemiseks, me kõik soovime anda parima, kuid
pimedas toas kobamine võib pahatihti lõhkuda
kalli kristallvaasi või mõne muu meile tähtsa
eseme. Oleme kannatlikud ja proovime rahulikult
leida tee tagasi valgusesse.
Eeldatavasti uuel nädalal lõppev eriolukord on

jätnud püsiva jälje. On jätnud jälje meie mõtetesse,
tunnetesse ja tegudesse. Tavapäraste toimetuste
juurde pöördumine on raske. On tekkinud uued
rutiinid ja harjumused ning käitumismustrid. Kas
kaubakeskuste taasavamine toob inimesed tagasi
tarbimishulluse juurde, kas restoranide avamine
kutsub jälle kalleid roogi nautima... Eks lähinädalad annavad arutust, kuid sisetunne ütleb, et midagi
on muutunud. Inimesed on muutunud ettevaatlikumaks ja alalhoidlikumaks.
Oleme me ju kõik märganud, et hakkama saab
ka vähemaga kui varem. Varem tähtsatena tundunud kulutused ei olegi enam nii loomulikud.
Kindlustunne meis on kadunud – kuidas seda jälle
leida? Tekkinud on hoopis uus selgustunne – kes
avastab rõõmsalt oma aia potipõllunduse võlusid,
kes läheb kalale või sportima, kes tegeleb enesesse
vaatamisega ning mõttetööga.
Igaühele oma! Loodetavasti ikka soojemalt ja
soojemalt paistev päikene toob killukese kevadet
ning lootust meie kõigi südametesse.
Tänavused koolilõpetajad on segaduses ja ärevil.
On ju kevad abiturientide jaoks üks kauneimaid
aegu, kui pannakse punkt pikkadele õppeaastatele ja vaadatakse õnnelikult tulevikku. Kuidas see
sellel kevadel toimuma saab ei tea täpselt hetkel
veel keegi. Aga kas selle täpne teadmine ka midagi
muudab? Praegune aeg meenutab mulle natuke
Eesti taasiseseisvumisaega, kui kõik eesseisev oli
samamoodi teadmata ja muutustes, kuid hinges
valitses ikkagi positiivsus ja lootus.
Kui kevadel tehakse tavaliselt suveks puhkuseplaane, siis praegu tundub küll ilmselgelt kõige turvalisem ja otstarbekam puhata meie enda ilusal Eestimaal. Naudime seda ja avastame uusi ning taasavastame vanu toredaid paiku. Oluline on säilitada
optimism ning suuta ka keerulistes olukordades
märgata pisukest positiivset.
Jah, maailm on muutunud, kuid samas ikka endine
– niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus,
külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö.
Kaunist kevadet kõigile!

Anti Rainer Loddele projekteerimistingimused Puka ale-

vikus Jaama tn 1 kinnistul kuuri ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Tiit Keldole projekteerimistingimused Pilkuse külas

Särevälja kinnistul tiikide ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kadri Soele ehitusluba Päidla külas Aksli kinnistul

puurkaevu rajamiseks.
n

Anti Taaniel Stepanovile ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Pargi tn 4 kinnistul soojuspuuraukude rajamiseks.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Pihlaka tn 4 kinnistul

asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n

Anti Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul asuvale ehi-

tisele (elamu abihoone) kasutusluba.
n

Anti Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul asuvale ehi-

tisele (suvila) kasutusluba.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.

n

Määrati Puka Kogukonnale projekti “Puka kogukonna

õppeköögi sissepuhke ventilatsiooni väljaehitamine” elluviimiseks 900 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
n

Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.

n

Anti ühele isikule tasu eest üürile Keeni külas Keeni tee

1-6 asuv korter, suurusega 57,5 m2.
n

Asendati Otepää Vallavalitsuse 30. märtsi 2020. a korral-

duse nr 2-3/162 „Avalike rajatiste sulgemine“ punktis 1 lauseosa
“1. maini 2020. a“ lauseosaga „riikliku eriolukorra lõpuni“.

Alates 18. maist on avatud
Otepää valla raamatukogud
Otepää Raamatukogu direktor Kaido Mägi ütles, et
avatakse kõik valla raamatukogud. „Raamatukogukülastajatel palume desinfitseerida käsi ja raamatukogus
jälgida 2+2 reeglit,“ lisas Kaido Mägi.
Otepää vallas on seitse raamatukogu: Otepää Linnaraamatukogu, Keeni, Sangaste, Pühajärve, Nõuni,
Puka ja Kuigatsi raamatukogud.
Raamatukogude lahtiolekuaegu vaata Otepää valla
kodulehelt: www.otepaa.ee/et/raamatukogud.

Vallavanem
Jaanus Barkala

Monika Otrokova

Kutsuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS

nõukogu liikme kohalt tagasi Jaanus Barkala. Määrati Rein Pullerits SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS nõukogu
liikmeks kolmeks aastaks alates 28. aprillist 2020. a.
n

Maa-ameti avalik elektrooniline
enampakkumine

Otsustati korraldada riigihange “Puka kooli rekonstruee-

rimine – projekteerimis- ja ehitustööd” järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav
isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi
valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt
riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010
määrusele nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri
15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest.

(komisjoni esimees), Ake Andressoo, Valdo Liiv, Lea Ruuven, Irja
Sõnum ja Kaido Tamberg.
n

Otsustati lükata edasi 2. mai - 31. mai 2020. a kavanda-

tud Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses
linnas asuvate Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala
detailplaneeringu avalik arutelu ja korraldada see 18. mai - 16.
juuni 2020. a. Otsustati lükata edasi 11. juunile 2020. a kell 14.00
kavandatud Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas asuvate Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste

Keskkonnaministri 21.04.2020 käskkirja nr 1-2/20/195
alusel müüakse riigi omandis Keskkonnaministeeriumi
valitsemisel olev kinnisasi:

ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu ja korraldada see 29.
juunil 2020. a kell 14.00.
05.05.2020
n

Otsustati liita Otepää vallasiseses linnas asuv Lipuväljak 13

katastriüksus (katastritunnus 55601:004:1690) ja Lipuväljak 15

Otepää Vallavalitsuses lõpeb alates 18. maist töötajate kaugtöö

katastriüksus (katastritunnus 55601:004:0850) üheks katastriüksuseks.
n

Anti Rainer Loddele projekteerimistingimused Komsi külas

Villu kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.

SÜNNID
Kristiin Possul 			

26. aprillil

Vallavalitsuse töötajad on järgmisest nädalast kõik kohapeal tööl.
Head vallakodanikud! Vallamaja uksed on küll lahti, kuid palume siiski ettevaatuse huvides oma
toimetused teha võimalikult palju telefoni või e-posti teel. Palume vallavalitsuse töötajaga kohtumine eelnevalt kokku leppida.
Palume praegu ilma tungiva vajaduseta vallamajja mitte tulla. Vallamajas on kohustuslik käsi
desinfitseerida, desinfitseerimisvahend on sekretäri juures laual.
Kui oled haige, siis püsi kodus! Koroonaviirus pole veel päriselt taandunud, ettevaatusabinõud
on nii teie kui ka meie huvides.
Kirju ja teateid saab meile jätta ka postkasti, postkast on kohe vallamaja ukse kõrval.
Olge terved!

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

Otepää vallas Tiidu külas Kesalille kinnistu
(72401:001:0151), 2,22 ha, 100% maatulundusmaa.
Alghind 8880.-, tagatisraha 880.Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 19.05.2020 kella 10:00-ni.
Reeglid on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel
aadressil www.maaamet.ee ja riigimaa oksjonikeskkonnas https://riigimaaoksjon.ee avaldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud
tutvuma enne pakkumise tegemist.

Otepää Vallavalitsus

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.

MAA-AMET

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 28. mail.

14. mai 2020

Teade
Otepää Vallavalitsus pikendas liikumisvabaduse piirangu ja viibimiskeelu kehtimist valla
hallatavatel spordirajatisel ja spordiväljakutel,
mänguväljakutel ja mängurajatisel, supelranna
aladel ja seal asuvatel mängu- ja terviserajatisel riikliku eriolukorra lõpuni.

Maatükkide loodusliku
seisundi andmete muutus
maakonnas ja selle valdades
Maa-amet avaldas 7. mail pressiteate, kus kutsume maaomanikke kontrollima oma maatüki
loodusliku seisundi ehk kõlviku (nt haritav maa,
looduslik rohumaa, metsamaa jne) andmeid.
(https://www.maaamet.ee/et/uudised/maatukkide-loodusliku-seisundi-andmed-labisid-maakatastris-iga-aastase-varskenduskuuri).
Maatüki loodusliku seisundi andmed on olulised eelkõige maatulundusmaal (omanikuks
põllumehed, metsaomanikud), kuna nendest
sõltub maamaksu suurus. Maamaks arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel. Tänavuse
muudatused kajastuvad järgmise aasta maamaksuteatises. Omanikel on aega andmeid
kontrollida novembri lõpuni.
Omanik saab kõlviku andmetega tutvuda www.
maaamet.ee/kolvikute-pindala.
Küsimuste korral: kataster@maaamet.ee või
infotelefon 6750 810.
Maa-amet uuendas loodusliku seisundi andmeid ligi 55 000 maatulundusmaal. Valga maakonnas Otepää ja Tõrva vallas võiksid omanikud oma maatükkidele andmed üle vaadata.
Maa-ameti avalike suhete nõunik
Anu Ots

Ligi 56 km Lõuna-Eesti
kruusateid saavad katted
paar aastat varem
Lisaeelarvega suunab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 5 miljonit eurot Võru-,
Valga- ja Põlvamaa kruusateedele katete ehitamisse, mis muidu oleksid läinud ehitusse
2021-2024. aastatel. Lisarahastusega saavad
need teed katte alla juba sel aastal.
Kokku läheb 5 miljoni euro eest töösse 15
kruusatee lõiku, mille kogupikkuseks on ligi 56
km. „Nii paljude projektide ja märkimisväärse
koguse teedega saavad ehitusettevõtted lisatööd ning loodetavasti juba sügise lõpuks ka
lõuna-eestlased nautida korralikke teid,“ märkis
majandus- ja taristuminister Taavi Aas.
2021. aastast tõi Maanteeamet sellesse
aastasse Sihva - Vidrike - Kärgula – Järvere
kruusateele katte ehitamise. 2022. aastast tuleb sellesse aastasse Kaagvere – Kooraste,
Saverna – Tillundi, Ridali – Joosu ning Miiaste – Kanassaare kahele lõigule kruusateedele
katete ehitamise.
2023. aastast tuli varasemaks Tobrova – Helbi, Veretinä – Polovina, Elva - Palupera – Kähri
ja Kauksi – Terepi kruusateedele katete ehitamine. 2024. aastast võimaldas lisarahastus varasemaks tuua Holopi-Hellekunnu, Tootsi-Kasaritsa, Niitsiku – Kahkva, Erastvere – Sillaotsa
ning Põlgaste – Roosi kruusateedele katete
ehitamise.
„Katame ära kolme maakonna tuhandete inimeste igapäevases kasutuses olevad kruusateed, millest mõned oleksid tolmanud 2024.
aastani. Kriisis on küll raske, kuid peame looma
paremaid tingimusi ka maapiirkondadesse,“
lisas Aas.
Taavi Audo
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
avalike suhete osakonna nõunik
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Otepää Kultuurikeskuste logokonkursi tulemused on selgunud
Otepää Kultuurikeskused kuulutas välja logokonkursi,
mille eesmärk oli Otepää valla kultuurimajadele kaasaegse visuaalse identiteedi loomine ja ühise kaubamärgi leidmine.
Konkurss osutus üpris tihedaks – laekus 30 tööd 18-lt
autorilt. Otepää Kultuurikeskused juhataja ja logokonkursi komisjoni esimees Jorma Riivald ütles, et esitatud töödest kuus olid nii tugevad, et neid oleks võinud
kõiki kasutada. „Aga nii nagu Eestile on kombeks –
üks president korraga, nii on see ka Kultuurikeskuste
kaubamärgi puhul. Välja valiti üks, mis hakkab edaspidi olema Otepää Kultuurikeskuste lahutamatuks
osaks,“ lisas Jorma Riivald. Logosid valisid Otepää
kultuurimajade kultuurikorraldajad.
Võidutööks osutus Priit Ranna kujundatud logo.
Ülejäänud kõik tööd said tubli teise koha. Võidutöö
kavand on tuletatud Otepää põlle mustrist. Sümbolis

on näha nii lumehelvest, kui ka keset, keskust, kuhu
kõik teed, mõtted ja inimesed koonduvad. Lumehelves
– talve sümbol, sest talvepealinna kandis on vahel lund
ka siis, kui mujal Eestis on soe suvi. Logos kasutatud
värvid pärinevad Otepää rahvariietelt.
„Ma tänan kõiki, kes konkursil osalesid, olen siiralt
üllatunud, et osavõtt oli nii rohke ja loodan, et uus
logo hakkab elama ning leiab tee nii otepäälase, kui
ka Otepää külaliste südamesse,“ sõnas Jorma Riivald.
Logo hakatakse kasutama kultuurikeskuste meenetel,
visiitkaarditel, jm visuaalidel. Logokonkursi võitja saab
auhinnaks 500 eurot.
Monika Otrokova

Võidutöö,
autor Priit Rand

Emadepäeval algas looduskaitsekuu
Tänavuse looduskaitsekuu tunnuslauseks on Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet valinud „Hoia,
mida armastad!“. Sama tunnuslause saadab tervet looduskaitse juubeliaastat: möödub ju tänavu 110 aastat
Eesti esimese looduskaitseala loomisest Vaika saartel.
„Looduskaitse juubeliaasta on pühendatud elurikkusele ja seega võime peagi algava looduskaitsekuu
motot ka laiendada, öeldes – märka ja tunne, mida
armastad,“ sõnas keskkonnaminister Rene Kokk.
„Eestimaad asustab peale inimese vähemalt 40 000
elusolendit – looma, taime ja seent. Looduskaitsekuul
anname juhiseid, kuidas elurikkust märgata ja paremini hoida. Eesmärk on ikka üks – tuua inimesi loodusele
lähemale, aidata mõista ja lahti seletada seoseid meie
keskkonnas ning vältida loodusest võõrandumist.“
Koroonapandeemia ja sellest tingitud eriolukord on
toonud looduse ja keskkonna teravalt inimeste teadvusesse. Reaalsus on ilmselt kõige suurematele skeptikutelegi kinnitanud, et inimene on osa loodusest, mitte

sellest kõrgemalseisev olend. Meie tervis sõltub otseselt ja kaudselt sellest, kui terve on ümbritsev loodus.
Seepärast on Keskkonnaamet kutsunud inimesi üles
tegema loodusele pai: soov on üle Eesti koguda kokku
vähemalt 110 heategu (ehk paid) Eesti loodusele.
Kuidas paitada ja paisid avalikkusega jagada, leiad
siit: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/looduskaitse-110/110-paid.
Lisaks tutvustab Keskkonnaamet looduskaitsekuul
lähemalt ka kuut Eestimaa rahvusparki imekaunite
videotega, mis on valminud filmitegija Ants Tammiku
käe all. Harivaid lühifilme näeb ETV2 keskkonnakuu
programmis ja Keskkonnaameti YouTube’i kanalil.
Traditsiooniliselt oleme looduskaitsekuul pakkunud
inimestele mitmekesiseid matkamisvõimalusi kaitsealadel, kuid sel korral jäävad rahvaüritused ära. Õnneks
saab looduses käia ka üksi või perega ja eriolukord
on veenvalt tõestanud, et eestlane on jätkuvalt looduseusku, isegi nii palju, et on tekkinud vajadus inimesi

Otepää vald vabastas lapsevanemad
maikuu lasteaia osalustasu maksmisest
Otepää Vallavalitsuse istungil otsustati vabastada lapsevanemad maikuu lasteaia osalustasu maksmisest.
Otepää valla lasteaiad on avatud, nagu kriisiolukorra
algusest saadik. Valmisolek on vastu võtta neid lapsi,
kelle mõlemad vanemad on tööl ja lapsi ei ole võimalik
koju jätta. Alates 1. juunist võivad lasteaeda tulla kõik
lapsed, kes soovivad.
Enamus õpilasi jätkab distantsõpet õppeperioodi
lõpuni. Koolide juhtkonnad ja õpetajad otsustavad,
kes vajavad kontaktõpet. Peamiselt on need personaalset lähenemist vajavad ja õppetööst kõrvale hoidvad
õpilased.
Kontaktõppel on ka Otepää Gümnaasiumi 12. klass
eksamiteks ettevalmistumisel ja gümnaasiumiosa
õpilased, kes peavad sooritama üleminekuarvestuse.
Nende õppetöö toimub läbimõeldult väikestes grup-

pides. Eksamid korraldatakse vastavalt haridusministeeriumi juhistele.
Vajadusel pakutakse õpilaskodu kohta gümnaasiumiõpilastele, kes vajavad majutust konsultatsiooni- või
eksamiperioodil. Õpilased saavad koolis sooja koolilõuna.
Huvikoolide õppeperiood lõpeb mai lõpuga. Otepää
Muusikakool jääb õppeperioodi lõpuni distantsõppele.
Puka Kunstikool planeerib kontaktõpet, kui lapsed
kohale tulevad.
Maakonnaliinid sõidavad augusti lõpuni koolivaheaja graafikuga. Õpilaste transpordivajaduse selgitab
välja iga kool eraldi. Lõpuaktuste toimumised otsustatakse maikuu lõpul.
Monika Otrokova

tuntud matka- ja loodusradadelt mujale suunata.
Just nüüd on võimalus märgata ja tundma õppida ka
oma lähemat ümbrust, leida sealt liike, keda nimepidi
tundma õppida. Kui tunned oma naabrit, tead tema
nime ja vajadusi, oskad ka hoida ja hoolida.
Kutsumegi algaval looduskaitsekuul jälgima ja avastama oma lähiümbruse loodust ja mõtlema sellele,
kuidas igaüks meist saaks hoida olemasolevat elurikkust ja aidata kaasa selle suurenemiselegi. Järgmisel
esmaspäeval kuulutab keskkonnaminister looduskaitsekuu alguse puhul traditsiooniliselt välja Eerik
Kumari nimelise looduskaitse elutööpreemia laureaadi
ja Eesti looduskaitsemärkide laureaadid.
Looduskaitsekuu algab igal aastal emadepäeval, mis on
ka looduskaitsepäev, ning lõpeb 5. juunil ehk maailma
keskkonnapäeval.
Keskkonnaamet

PRIA avab 18. mail taas
teenindusbürood
Alates 18. maist 2020. a avab PRIA taas maakondlikud teenindusbürood. Pindalatoetuste
taotlemise perioodil kuni 15. juunini oleme erakorraliselt avatud esmaspäevast reedeni kell
9.00-16.00.
Teenindusbüroodes järgime kõiki turvalisuse
nõudeid: järgime 2+2 reeglit, desinfitseerime
käsi, pärast iga kliendi teenindamist puhastame
pinnad, teenindusbüroos saab korraga viibida
1-2 klienti.
2. mail algas PRIAs otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja
loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. See
on kõige suurema taotlejate arvuga toetus, mida
PRIA välja maksab. Selleks, et saaksime aidata
võimalikult paljusid kliente, on meie teenindusbürood avatud kõigil tööpäevadel kell 9.00-16.00.
Selleks, et oleks võimalik järgida kõiki viiruse
leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid, teenindame ainult eelnevalt aja broneerinud kliente.
Aja saate broneerida kas meie kodulehe kaudu
aadressil https://web.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroodesse. Kontaktid leiate
https://www.pria.ee/teenindusburood.
Soovitame siiski tungivalt esitada oma dokumendid ja taotlused võimalusel läbi e-kanalite (e-PRIA, e-post), et haigestumise risk viia
võimalikult madalale. Kuni teenindusbüroode
avamiseni toimub kogu suhtlus PRIA ja klientide ning koostööpartnerite vahel kas telefoni,
e-posti või kirja teel.
Tiia Tamm-Suik
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti
teabeosakonna juhtivspetsialist
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In Memoriam
Kuidas küll süttivad-kustuvad tähed õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu lähed liuglevas pimedas…

ERNST RAISTE
(5. IV 1925 – 30. IV 2020)

Sellest, et Otepää rahvateatrisse tuli lavastaja-abiliseks Ernst
Raiste Vanemuisest juba 1965.
aastal, on nüüdseks ainult mälestuste mälestus. Ja sedagi
üksnes kaasategijate mälus.
Tulija oli endine balletitantsija,
selleks ajaks aga Vanemuise
kuulsa pealavastaja Kaarel Irdi
ehk Vana Hirmsa parem käsi.
Täpsemini assistent. Kuidas
uustulnuk oma harvadel käikudel Otepää ellu sisse elas ja
peanäitejuhi Kalju Ruuveniga
ühe ennekuulmatu plaani välja
haudus, pole teada. Kui uudispomm sai väikelinnas teatavaks olid vastukajadki vastavad.
„Uskumatu! Kust need tegelased võetakse?“ „Ah, et operett
“Kellel on raha vaja?“ „See ju puha Ameerika värk – laulud,
tantsud ja tegevus… „Sellega lähevad ülevaatusele pealinna?
Ette teada, et kõrbevad!“
Aga pisikesi imesid hakkas sündima iga päev! Kodulaval hõõrusid tantsijad Ernsti proovides kingatallad auklikuks, sageli üle
kesköö! Laulutrupi liikmed harjutasid teisel korrusel ülinõudliku
August Krentsi käe all. Sõnalise osa täitjad tegutsesid Kalju Ruuveni juhendamisel väikseses tegelaste ruumis… Ja siis tuli aeg,
kus need kolm truppi kokku kutsuti, et neid tervikuks sulandada.
Ülevaatuseks pealinnas oli rahvateatritele antud Estonia suur
lava. Omavahel arutades lootsime lava ja saali ühes rütmis elama
saada II vaatusega, kus sadamakail toimub San Francisco suur
tänavakontsert… Suur aplaus kostis saalist aga kohe pärast lavaeesriide avanemist… „Tohoo! Aplaus lavakujundusele! Seda
pole Estonias varem juhtunud!“ kommenteeris teatri lavatööline.
Aga lavakujundus oli meil oma kunstnikult Udo Jäärilt, keda me
hiljem kallistama ruttasime. Nii kaunis ja ehtne oli pilt suurlinna
kõrghoonetest ja nende luminentsseeruvate akende peegeldusest kaiäärses vees! See oli tantsutrupile heaks hooandjaks!
Nii me seal õilmitsesime, kuni etenduse lõpuni. Ja ülevaatuse
lõpuni, kust kõik peategijad tunnustusi noppisid. Ja hiljem mitu
korda operetist parimaid osi teleekraanil esitasid.
Ernst võttis oma osa kanda Otepääl, kui Kalju Ruuveni tervis halvenes. Otsis ja leidis sobiva repertuaari väliseestlastest
autoritelt, nagu A. Lepp-Kaasik ja A. Mägi. Ta tõi Otepää teatri
repertuaari täienduseks ka leide Vanemuise varudest, nagu J.
Metua „Palju tarku targutajaid“. Otepääl lavastatud kaheksa lavatüki kõrval oli tegevus ka teises näiteringis Rannus. Seal said
Ernsti 75. sünnipäeval kokku kõik tema „teatrihullud“, endised
kolleegid Vanemuisest ja märgatav hulk kaitseliitasi, noorkotkaid.
Sealsamas selgub, et Ernsti põhitegevus oli hoopis Kaitseliidus,
mille eest pälvinud riikliku autasu – Valgeristi III järgu ordeni.
Tütar Anne lisandustest selgub, et isa on pärinud oma huvid ja
hoiakud lapsepõlvest ja oma isalt. Ja sealt ka tema isamaalisus
ning härrasmehelikkus, millega eristus tagasihoidlikul moel tänapäevaste meeste seast.
On trükisõnasse ehk Otepää teatriraamatusse jõudnud ka
opereti ühe naistegelase ehk neegertantsija hinnang: „Minu
meelest oli ta meie proovidel üks supermees: äärmiselt heatahtlik, kannatlik, lõpmatult rohkete ideedega, väga taktitundeline.
Halvasti ei öelnud kellelegi. Kui millegi pärast vihastus, surus pea
rinnale, liikus lavakardinate varju ja ilmus jälle rahulikult proovi
jätkama.“ Otepää teatri 40. sünnipäeval kirjutas Ernst mulje külalisteraamatusse: „Tunnen ennast nagu kodus.“
AILI MIKS

PEAMURDMIST
Leia ruudustikust etteantud sõnad
Sõnad võivad asetseda vertikaalis, horisontaalis või diagonaalselt. Järelejäänud 38-st tähest saate kokku lugeda 5-sõnalise
lause, mille palume saata hiljemalt 31.05.2020 e-posti aadressile:
kultuurikeskused@otepaa.ee.
Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja Otepää Kultuurikeskused uue logoga meene.
APLAUS
APTEEKRIMÄGI
ARMUALLIKAS
DALAI LAAMA
ENERGIASAMMAS
ENNO PUNG
ETENDUSKUNST

GUSTAV WULFF ÕIS
GOLF
HEINO MÄGI
HEINO NAPP
HELGI PUNG
HOTELL KARUPESA
JAANUS BARKALA

JAANUS RAIDAL
JAKOB HURT
JORMA RIIVALD
KALEV LÕHMUS
KALJU RUUVEN
KARUPEA
KIIGEMÄGI
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Kes siis võitis Teise Maailmasõja?
Kummaline küsimus, eks ole? Eriti veel selle
poolt esitatuna, kelle TÜ ajalooteaduskonna
lõputöömooduliks olid selle sõja lõpulahingud.
Vastus peaks ju olema kindel ja selge – endastki mõistetavalt liitlased – USA, Suurbritannia,
Nõukogude Liit ja Prantsusmaa, kes sundisid
teljeriike tingimusteta kapituleeruma ja lõpetasid kuus aastat kestnud verevalamise nii
Euroopas kui ka Vaiksel Ookeanil. Lüüasaanuil – Saksamaal, Jaapanil, Rumeenial, Ungaril
ja väiksematel sõjateatri tegelastel tuli leppida
tingimustega, mille võitja dikteeris ja kanda
sõjakurjategijate häbistavat märki, mille vari
siiani nende kohal lasub.
Meie väikesel Eesti rahval olid selles sõjas
ainult halvad ja väga halvad valikud. Ja neid
valikuid määras tihti sünniaasta. Suur sõda
kestab – ei mitte algusest kuni rahusõlmimiseni, vaid nagu targad mehed on öelnud – viis
inimpõlve. Alles siis hakkab temast saama
kiretu ajalugu. Nagu seda on saanud Euroopa
suurtest sõdadest keskajal või uusajal. Kui
lõppes Kolmekümneaastane sõda 1618-1648,
siis Westfaali rahu sõlmimisel helistati kogu
Euroopas kirikukelli. Ja lubati – et selliseid
hirmsaid asju ei pea enam kunagi juhtuma.
Juhtus aga küll ja kuidas veel. Ajalooarhiivi
riiulile on taandumas Esimene Maailmasõda,
Teise Maailmasõja üksikuid osalisi ja tunnistajaid elab veel praegugi meie hulgas ja ümber.
Neid oli oluliselt rohkem, kui paarkümmend
aastat tagasi oma diplomitööd alustasin. Ja üks
neist, kes omal ajal nendest veristest lõpuheitlustest 17-aastase poisina osa võttis ning mulle
raamatuid ning mälestusi saatis, lisas kaaskirjas:
“Kuule, kui sa midagi meist kirjutad….kirjuta
mõistlikult. Me ei olnud raudhammastega
kuradid, nagu võitjate sõjafilmid meid näitavad.
Olime hilisteismelised poisid, kes pihta saades
ema appi hüüdsid. Ja kellel veel oma tüdrukutki polnud, kodunt lahkudes kallistasin hoopiski
koera, kartes enam mitte kunagi teda näha.“
Sellel noormehel vedas. Suve lõpuks oli ta
kodus, taskud ameerika konserve täis, mis
vangilaagrist kaasa anti. Hoopis vähem vedas
nendel võitjapoolsetel eakaaslastel, keda hullunud kindralid lahingusse kihutasid ja keda
ainuüksi Rževi „hakklihamasinasse“ jäi 2,3
miljonit 1942. aastal, või neil, kelle surnukehad
ummistasid suure ning laia Dnepri, kui neid
sunniti jõge ületama ükskõik mil viisil ja ilma

KINO
KIVILABÜRINT
KOORILAUL
LAULUVÄLJAK
LIPP
LIPULAUL
LIPUMUUSEUM
MARIKA VIKS
MARINA PULVER
MARJU LÄNIK
MERILIN KIRBITS
MERLE SOONBERG
MULD
MÄGINE
NÕUNI KULTUURIMAJA
OTEPÄÄ GÜMNAASIUM
OTEPÄÄ KIRIK
OTEPÄÄ KULTUURIMAJA
OTEPÄÄ LINNAMÄGI
OTEPÄÄ TEATAJA
OTEPÄÄ TEATER
POPMUUSIKA
POPTANTS
PUKA KULTUURIMAJA
RAHVAMUUSIKA
RAHVATANTS
RÕÕM
SAFARI
SANGASTE KULTUURIMAJA
SANGASTE LOSS
SANGASTE RUKKIMAJA
SAUNAMARATON

igasuguse varustuseta. Või mida kõnelevad
tundmatud luud Seelow kõrgustikel ja Berliini
asfaldi all … võitjad ja kaotajad eraldamatult
läbisegi ning lõhkemata laskemoona sedavõrd
palju ümberringi, et ehitusfirmad nõuavad
topeltgarantiisid sellistes kohtades uute vundamendikraavide kaevamisel. Siiamaani.
Neetud sõdadel ei ole võitjaid. Mis sellest, et
ennast võitjateks pidajad on püstitanud suuri
ausambaid ja memoriaale, kaotajateks arvatud
peavad leppima tagasihoidliku plaadiga kuskil
kirikueeskojas lihtsa kirjaga: „Unseren Toten“
– meie surnutele. Neetud sõdadel on ainult
kaotajad. Need miljonid ja kümned miljonid,
kes sealt tagasi ei tulnud.
Kui üldse võitjatest rääkida, siis vast seesama
saksa poiss, kes oma konservikarpi suurest
heastmeelest poolitas oma neljajalgse sõbraga.
Ja minu kunagine naaber Viktor, vaikne mehikene, kelle keha nägi välja nagu vähisoomus
mitmel korral põlevana tankist väljaronimise
tulemusena. Ta ei käinud kunagi ühelgi veteranide üritusel ja igasuguste katsete peale
teda kuhugile kõnelema saada või maskotiks
mõnele võidujuubelile, vastas terve plejaadi
kirjeldamatute venekeelsete roppustega. Või
siis hoopiski minu „naabripoisid“ Alex ja Roll
siitsamast Sangastest Murumäe asunikutalust,
kes ema silmapisaratest saadetuna marssisid
oma sõjateele läbi Venemaa ja Poola, läbi Sileesia veriste lahingute, „Oppelni koti“ ja Tšehhi
põrgu, läbi õnneks küll lühiajaliseks kujunenud Vorkuta vangilaagri, kuni mõlemad koju
jõudsid ja kõrge vanaduseni lugupeetud mehed
olid. Nemad olid võitjad selles mõttes, et jäid
ellu ja tulid tagasi. Kui tihti aga oli ka tagasitulnutega lugu nii, et nende vaim oli murtud,
langeti alkoholi ja raskemeelsuse küüsi ning
nende edasine elu oli märgitud ning vaevaline. Surma hinda küsi surnutelt, elu väärtust
elavatelt. Kui mõistsid küsida. Ja ennekõike
– kuulata.
Suure sõja lõpust sai nüüd kolmveerand
sajandit, samahästi kui vaikinud on osalejate hääled ja järjest enam sõna on ajaloolastel
ning tagantjärele tarkadel. Ühest Muinaspõhja
saagast meenuvad read – surevad sugulased,
hävivad hõimud, kord minagi minema pean,
aga ma tean, mis kunagi ei sure, see on elavate
kohus lahkunute üle.
Lahkumas on viimased mäletajad, kõik
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suure sõja killud, mis kokku kogutud, jäävad
uutele inimpõlvedele aru pidada. Inglismaal
on püstitatud monument õhujõudude marssalile Arthur Harrisele, samale mehele, kelle
korraldusel pommitati leegitsevaks põrguks
Saksa linnad, kus mingit sõjaväge või tööstust polnudki. Seda monumenti on korduvalt punase värviga üle valatud ja täiendatud
sõnaga: “Butcher!“ – lihunik. Ja seda on teinud
Harrise enda kaasmaalased – need, kes tehtu
ja tegija tähendusest õieti aru saanud. Briti lendurid, kes kord Dresdeni pommitasid maatasa
– tegid oma vabast tahtest suuri annetusi selle
linna kauneima ehitise – Frauenkirche kiriku
taastamiseks.
Saksa kindral Gotthard Heinrici keeldus
taganedes hävitamast Smolenskit, Dietrich von
Cholditz säästis hävingust Pariisi. Kindralpolkovnik Nikolai Berzarin – esimene vallutatud Berliini komandant, suutis taastada korra ja lõpetada vägivallateod ning korraldada purustatud
miljonilinna varustamise ning toitmise, vältimaks nälga ja epideemiaid. Oberst Claus von
Stauffenberg oli valmis eluga riskides peatama
pommiatendaadiga selle hullumeelse sõja. Kui
meil väga vaja leida selle suure sõja kangelasi –
otsigem siis kuskilt sealt.
Aga miks mõni kuu enne oma mõrvarite käe
läbi hukkumist väidab oma ainsas avalikkusele suunatud intervjuus legendaarne tankikomandör Jochen Peiper – et „ajalugu kirjutavad
võitjad. Tõde teab vaid vahetute osaliste järjest
kitsenev ring“?

Ja võitjate poolelt kirjutas 20. sajandi
vene armastatuim poeet Jevgeni Jevtušenko
oma kuulsas laulus „Kas ihkab sõda meie
maa: “Спросите вы у матерей, спросите
у жены моей“ – küsige sõduriemade käest,
küsige minu naise käest – kas ihkab sõda
Venemaa?
Riigimehed püüavad relvi täristades ja oma
võitusid ülistades või kaotuste üle kurtes panna
rahvaid vaatama mööda oma elu viletsustest
ja elama endiste aegade lummuses, soojendama end ammuste sündmuste paistel. Aga pole
vist ühegi rahva hulgas sellist narri, kes rahuaja
elule ja rõõmule eelistaks sõjaaja viletsusi ja
surma. Ja kui mõni peaks leiduma, siis ei saa
ka ajaloolased aidata, tarvis läheks juba psühhiaatrite abi. Ei ole võitjaid neetud sõjas.

TURISTID
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Eriolukord pani noori tervise üle mõtteid mõlgutama
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum kuulutas
eriolukorra esimestel päevadel välja koolinoorte esseekonkursi “MINU SPORT JA TERVIS”.
Kuu aja jooksul oli kõikidel huvilistel alates 1.
klassist võimalik ennast sulejooksus proovile
panna. Lisaks soovis muuseum pakkuda eriolukorras kodus püsimiseks lisamotivatsiooni – võtta
aega, et mõelda spordile ja tervisele ja panna kirja
oma mõtted.
Välja pakuti 9 teemat, millest mõni keskendus

rohkem spordile ( „Eesti tippsportlane, kes on
mulle eeskujuks ja mida olen temalt õppinud“,
„Kuidas Eestit maailmas spordi kaudu tutvustada?“ jt), teised jälle rohkem tervisele („Kehaline
kasvatus ehk liikumisõpetus koolis aastal 2050“,
„Mida ma saan enda tervise heaks teha?“)
Esseekonkursi žürii, kuhu kuulusid Marju
Loorits (Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi haridusosakonna juht), Maris Lindmäe (Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuht) ja Johannes

Vedru (ERRi sporditoimetuse ajakirjanik), tõi
välja kogu konkursi kolm parimat tööd ja lisaks
veel igast vanusegrupist kolm silmapaistvamat
esseed. Kokku laekus konkursile 110 esseed.
Otepää Gümnaasiumi 10. klassi õpilase
Annabel Urmi kirjutis „Mida ma saan enda
tervise heaks teha?“ osutus gümnaasiumiastme
üheks parimaks tööks vabariigis.
Marika Paavo, OG eesti keele õpetaja

Mida ma saan enda tervise heaks teha?
Mina usun, et parim, mida oma tervise heaks saan
teha, on elada võimalikult stressivaba ja õnnelikku
elu. Pikemaajalisel stressil on immuunsust hävitav
mõju ja nii on ka oluliselt kergem jääda haigeks.
Ma olen mitmete tuttavate näol taibanud nende
kehva tervise põhjust. Vaadates nende stressirohket elu, muresid, millega ei osata hakkama
saada ja tervet elukorraldust on ilmselge, et
selline eluviis pole oma tervisele just kingitus.
Seega tuleb teha kõik endast oleneva, et elada
võimalikult harmoonilist elu.
Õnne aluseks on mitu olulist asja. Võib ju
öelda, et iga inimese jaoks on õnneni oma tee.
See on absoluutselt õige, aga samuti on paar ilmselget punkti, mis viivad õnnele lähemale. Igaüks
oleks oma eluga rahul, kui ka kõige ebareaalsemad unistused täituksid ja saaksime end armastada tingimusteta. Tegelikult peab ju paika ka see,
et iga inimene tahab välja näha hea, olla tugeva
tervisega ja vastupidav. Ma pole eales kuulnud
kedagi ütlemas, et tahab olla lodeva keha ja
nõrga tervisega, lisaks kehv välja näha. Meil on
kõigil taolised unistused alateadvuses. Vahel ei
julge me neid endale lihtsalt teadvustada. See
on hirm. Aga hirm mille ees? Meie elu on enda
kätes ning isiklikult teen ma kõik selleks, et elada
sellist elu, millest unistan. Ma olen motiveeritud
hirmust. Ma vihkan hirmu millegi ees, mis toob
meile pikemas perspektiivis kasu, millegi ees, mis
arendab inimesena. Vahel peab mugavustsoonist
välja astuma ja õppima elu mitte kartma. Kui
su unistus on ennast ületada ja sooritada langevarjuhüpe, siis pole mõtet tunda hirmu, kui
see toob tegelikult arengus kasu. Hirm pole ka
midagi muud, kui stressihormoonide allikas. See
nõrgestab ja mürgitab sisemiselt. Milleks olla
hirmul enne reaalset tegu? Miks olla hirmunud
oma voodis paar päeva enne hüpet? Parem on
nautida oma päeva, sest pole mingit põhjust olla
hirmunud, see rikub päeva.
Minu unistus oli käia poksitrennis. Teadsin, et
see tugevdab mind nii vaimselt kui ka füüsiliselt.
Ma tundsin enne seda ka hirmu, sest kõik oli

uus. Võtsin ohjad siiski enda kätte ja astusin selle
sammu, et sinna trenni ikkagi minna. Hirm ei loe,
see hoopis motiveerib. Pidin kaks korda nädalas
bussiga sõitma pika maa, et trenni ja tagasi jõuda.
Koju jõudsin kell 10. Lisaks sellele pidin oma
päeva mahutama õppimise ja muu kohustusliku. Pidin ka tõestama, et saan hakkama ja asjal on
mõtet. Kuna tean, et see on olnud mu unistus juba
pikka aega ja asi, mis annab jõudu, siis ma lihtsalt
teengi seda. Ükskõik, mida see vastu nõuab. See
on minu jaoks tegevus, mis siiski annab rohkem
vastu ja mis paneb mul silma särama. Selle näite
põhjal olengi aru saanud, et kõige olulisem on
täita enda unistused ja elada oma unistuste elu,
et olla elus õnnelik. See toob kõige paremat kasu
vaimsele ja ka füüsilisele tervisele. Mitte miski
muu ei loe.
Lisaks hirmule on tihti inimestel veel üks
takistus, millega silmitsi seista. See on distsipliin. Selleta on peaaegu võimatu end rajal hoida.
Minu põhimõte on elada võimalikult tervislikku ja
sportlikku elu. See nõuab meeletult enese distsiplineerimist. Tundmatu autor on öelnud: „Me kõik
tahame jõuda taevasse, aga mitte keegi ei taha
surra“. Peab mõistma, et elu on vaid enda teha ja
mitte keegi ei täida ise su unistusi. Kui ikka midagi
tahad enda heaks teha, siis peab end distsiplineerima. Mul pole olnud kerge jääda endale
kindlaks. Kui kaaslased kõrval söövad ebatervislikku toitu, on võimalikult tubase eluviisiga, siis
distsipliinita on keeruline endale meelde tuletada,
milleks seda kõike teen. Õhtu poole, kui sõbrad
lähvad välja pidutsema, on vaja kontrolli enda üle,
et võtta jälle see trennikott selga ja minna bussi
peale ja edasi trenni. Ma leian, et enesearmastusel
ja distsipliinil on omavahel otsene seos. Distsipliin
ongi definitsioon enesearmastusest. Me peame
end armastama, et olla õnnelikud. Mis tähendab,
et peame end distsiplineerima. Ehtne näide sellest
on, kui tõden endale: ma tean, et tahan ära süüa
seda pitsat ja see on kindlasti väga maitsev. Aga
ma armastan end liiga palju, et lasta endal see ära
süüa. Ma tean, et peale seda tunnen end väga-vä-

ga halvasti ja ma ei taha, et peaksin nii tundma.
See ongi otsene seos nende kahe vahel.
Tundmatu autor on öelnud: „Sa ei saa võita
sõda maailma vastu, kui pole võitnud sõda oma
peas.“ See tõestab, et peab alustama iseendast,
kui midagi saavutada tahame. Üks oluline punkt
rahulikuma elu suunas on ka raskuste kohtlemine. Peame mõistma, et kõik ei sõltu meist
enesest. Sõltub vaid, kuidas asjadesse suhtume.
Me saame võtta vaid ise vastutuse enda elu üle
ja kõige olulisem on hakkama saada raskustega.
Me pole süüdi, et saime mingis olukorras haiget.
Samuti pole süüdi ka selles, et oleme pärit vaesest
perest ning ei saa endale seetõttu lubada unistuste
täitmist. Elu, valikud ja õnn on ainult meie enda
vastutada. Nii kaua, kui me sõrmega kellegi peale
näitame ja kedagi meie halvas seisus süüdistame,
ei võta me vastutust ise oma elu üle. Kui oleme
rahulolematud millegi üle, siis saame süüdistada vaid iseennast. Alati on võimalused olemas,
et end vormi viia, et unistusi täita, et liikuda
oma unistuste elu suunas. Takistus on alati vaid
inimene ise.
Loovalt lahenduste leidmine on kõige võti. Ka
praeguses karantiini olukorras ei tohiks kedagi
süüdistada. Kui jõusaalid ja trenniklubid on
suletud, siis saab kasvõi teha väikseid samme, et
liikuda ikka edasi oma eesmärkide poole. Kui
minu eesmärk on olla heas vormis, siis teen oma
trenni ära ka käepäraste vahenditega kasutades
näiteks telliskive, metsast leitud palki, täidetuid
plastpudeleid või mida iganes. Mulle meeldib alati
ütlus: ükskõik kui aeglaselt me liigume, oleme
alati ees paigalseisjatest. Hetkelises olukorras ei
pea tekkima pausi oma tervise eest hoolitsemise
osas. Eesmärgid ei pea jääma teisejärguliseks. Sel
juhul jääb ka stress ja virisemine olemata, mis ei
vii kuidagi eesmärkidele lähemale.
Parim, mida oma tervise heaks teha saan, on
elada võimalikult õnnelikku ja harmoonilist elu
ning see aitab säilitada tugevat tervist nii vaimselt
kui ka füüsiliselt.
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Heategevuslik teatejooks tähistab
tänavu 15. sünnipäeva
Eesti osavõtjaterohkeimaks koolinoorte spordiürituseks
kasvanud teatejooks tähistab 15. sünnipäeva. Tänavu toimub jooks erandkorras sügisel – 23. septembril 2020 Euroopa spordinädala raames.
Teatejooksu korraldatakse samaaegselt kõigis maakondades kohalike spordikoordinaatorite ja koolidega koostöös.
Osavõtjate arv on ajaga kasvanud, ulatudes viimastel aastatel üle 12 000. Jooksust võtavad osa 5.-9. klassi noored
kaheksaliikmeliste võistkondadena, kus vähemalt pooled
on tüdrukud. Iga osaleja jookseb olenevalt jooksukohast
200 kuni 400 meetrit. Täpsemad võistlusreeglid on üleval
Teatejooksu kodulehel www.teatejooks.ee.
Teatejooksu eesmärk on populariseerida sportlikku eluviisi ja pakkuda noortele positiivseid emotsioone liikumisest.
Samal ajal korraldab Teatejooks igal aastal liikumispuudega laste toetuseks heategevuskampaaniaid, kutsudes
inimesi üles annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetuseks. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetuseks saab annetada helistades
heategevusnumbrile 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot)
või tehes ülekande HNRK Toetusfondi kontole SEB pangas
EE451010220268957228 märksõnaga Teatejooks.
"Olge terved ja liikuge värskes õhus ning kohtume Teatejooksul uue õppeaasta alguses 23. septembril 2020," ütles
Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.
Krista Must

Audentese spordigümnaasiumi
Otepää õpilaskodu
otsib
ADMINISTRAATOREID
Administraatorina hoolitsed
õpilaskodus majutuvate klientide eest: tagad
korra ja turvalisuse, kiire ja täpse infovahetuse
ning sujuva teeninduse.
Ootame Sind kandideerima, kui
• Sul on vähemalt keskharidus;
• valdad arvutit tavakasutaja tasemel;
• suudad ja soovid kliente hästi teenindada;
• väärtustad koostööd;
• oled valmis vähemalt mingi osa suvest töötama kuni 16 h vahetustes;
Audenteses ootavad Sind
• ühtehoidev meeskond;
• huvitav ja tähendusrikas töö;
• head sportimisvõimalused.
Kui meie pakkumine Sind kõnetab, siis
saada oma elulookirjeldus aadressile:
otepaa@audentes.ee hiljemalt 25.mail 2020.
Lisainfo Otepää spordigümnaasiumi
juhataja telefonil +372 53490493.

Annabel Urm, OG 10. klass

Kuidas me eriolukorras nukkudega mängisime
Eriolukorra kehtestamine meie riigis, mille
tulemusena on koolid distantsõppel, tekitas nii
mõneski mõttes õpilaste elus suurema või väiksema kaose. See, et õppida tuleb nii-öelda kaugõppe vormis ja kõige rohkem peab lootma iseenda
hoolsusele, sai selgeks juba esimestel nädalatel.
Märtsi lõpus jäi hinge väike lootus ikka veel
kevadsemestril koolipinki naasta, kuid päevpäevalt see kustus.
Mõnes mõttes on selline süsteem isegi tore,
kui oskame arukalt oma koolitööd korraldada,
kuid teisest küljest lõi selline elu meie plaanid pea
peale. Kogesime väga tõsiselt, kui vajalikud on
meile kaaslased, õpetajad ja kogukond, kellega
nüüd juba pikemat aega on saanud suhelda vaid
virtuaalselt. Nimelt pidime oma praktilise töö
käigus (selgitus: 11. klassis tuleb sooritada praktiline töö või koostada uurimus vabalt valitud

teemal) just sel päeval, kui kuulutati välja eriolukord, oma koolis lavastama omaloomingulise
nukunäidendi. Olime selleks valmistunud pikalt:
teinud nukud ja rekvisiidid, kaasanud oma klassivendadest lauljad, korraldanud hoolega lavaproove. Ja siis – nagu välk selgest taevast – tabas meid
tõdemus, et etendust polegi võimalik teha. Tol
hetkel oli veel lootus, et mis siis ikka, kooliaasta
lõpuni on ju pikk aeg, küll ära teeme. Aga võta
näpust – kooliuksed on jäänudki suletuks ja kellelegi meie lavastust etendada polnud. Ometi oli
see oluline osa meie kohustuslikust tööst.
Vana tõde on see, et pole olemas lahendamatuid olukordi. Nii otsustasimegi taotleda võimalust koolimajja pääseda, oma kallid nukud
taas välja võtta ning oma etendusest video teha.
Pidasime kinni kõikidest rangetest reeglitest:
olime sirmi taga vaid kahekesi, püüdes hoida

nõutud vahet, laulud salvestati eraldi
kodus ja need monteerisime hiljem näidendile juurde. Ainult kaitsemaske me ei
kandnud, sest see oleks olnud meie töö
kvaliteedile takistuseks.
Päris tore oli vahelduseks tulla oma
armsaks saanud koolimajja ja nukkudega mängida. Kahjuks jäi meil küll esinemisnärv saalitäie rahva ees kogemata
ja aplauski saamata, kuid teisest küljest
oleme positiivsed: tänu eriolukorrale
saame nüüd oma lavastust veel aastate
möödudeski vaadata. Tavaolukorras
poleks me selle peale tulnudki, et lavastusest video teha.

Vasakult: Teele Mägi ja Elo Liis Tammoja

Elo Liis Tammoja ja Teele Mägi,
OG 11. klassi õpilased
Foto: Toomas Palmiste
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Teeme Ära talgupäeval valmistati ka
Nõunis õuesõmblemise õpitoas maske

14. mai 2020

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja eluruumi kohandamise toetuse
2020. aasta taotlusvooru
Eesti
tuleviku heaks

Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsus
üles kõiki eestimaalasi valmistama ja
kandma riidemaske. See on koos teiste
ennetusmeetmetega kiireim ja tõhusaim viis, kuidas saame igaüks kaasa
aidata viiruse leviku peatamisele ning
tavapärase elukorralduse taastumisele.
Teeme Eesti viirusest puhtaks. Maskiga
või maskita...
Korraldasime meiegi laipäeval, 2. mail
kultuurimaja ees õuesõmblemise õpitoa,
kus käsitööna valmis oma disainitud
mask. Tore ning vajalik kingitus endale
aga ka pereliikmetele. Vahva, et tüdrukutel oli kaasas emme Kati õmmeldud
ägedad noortepärased maskid.
Aga ise teha on ka tore! Eve tõi lõiked
ja aitas õmmelda, Miia, Elerin ja Cäthy
disainisid, Marika hoolitses selle eest, et
õmblusmasin ja elekter saaksid õue ning
et miski ka kõhtu täidaks. Nii algas lõuna
magustoiduga – Nõuni poe ahjusoojad
saiad, siis tädi Eda küpsetatud lihapirukad ja lõpetuseks valikus kas nõgese- või

Toetust antakse projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise“ raames, mida rahastavad
Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond.
Euroopa Liit
Euroopa

Regionaalarengu Fond
Eluruumi kohandamise toetust on õigus taotleda isikul:
1) kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik eluruumi kohandamisega parandada;
3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks mõeldud eluruum Otepää valla haldusterritooriumil.
Juhul, kui puue on alaealisel lapsel või eestkostetaval, esitab avalduse esindusõiguslik isik (lapsevanem, eestkostja).

Seoses vahepeal kehtestatud eriolukorraga pikendame taotluste vastuvõttu
kuni 29.05.2020 a. , kas:
1) vallamajas/teenusekeskuses kohapeal,
2) postiga aadressil Lipuväljak 13, Otepää linn, Otepää vald 67405 või Valga mnt 7, Sangaste alevik, Otepää vald 67013 või
Kooli 6, Puka alevik, Otepää vald 67212 või
3) digitaalselt allkirjastatult aadressil: vald@otepaa.ee.

viinerisupp.
Nüüd on Eesimaa 8 maski võrra turvalisem. Mask in OK!
Marika Viks

Taotluses peab olema märgitud järgmine teave:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed, esinduse korral esindaja andmed ning esindusõiguse alus;
2) kohandatava eluruumi andmed;
3) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;
4) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähitud kiri).
5) taotleja kinnitus, et kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
6) taotleja nõusoleku, et ta võimaldab ligipääsu kohandatavale eluruumile projektiga seotud toimingute teostamiseks (paikvaatlus, kontroll jm.);
7) taotleja kinnitus, et ta kohustub leidma tööde teostaja, sh võtma tööde teostamiseks kaks võrreldavat hinnapakkumust;
8) taotleja kinnitus tasuda kohandamise tööde eest ise osas, milles kohandamise tööde tegelik maksumus ületab vallaeelarve
vahenditest tasutava summa.
Taotlusele lisatakse:
1) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi kaas- või ühisomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui
taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
2) Sotsiaalkindlustusameti, abivahendiettevõtte või koolituse läbinud kogemusnõustaja hinnang eluruumi kohandamise kohta
(juhul kui see on olemas);
3) kaks hinnapakkumust (olemasolul);
4) esinduse korral esindusõigust tõendav dokument (volikiri, kohtumäärus). Juhul, kui toetust taotletakse puudega lapse jaoks,
siis sünnitunnistust lisama ei pea.
Lisainfot projekti kohta ja abi taotluse esitamisel saab vallavalitsuse sotsiaalteenistusest ning tel. 524 7930 (Pille Sikk), e-post:
pille.sikk@otepaa.ee.

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali,
kasvavat metsa ja
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine
ja järelvalve,
- metsanduslikud
konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald,
Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Seoses eriolukorrast tulenevate
piirangutega on heakorrakonkursi
"Kaunis maakodu 2020"
kandidaatide esitamise uueks tähtajaks
15. juuni 2020.
Ootame aktiivset osavõttu!
Maaelukomisjon

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

1.1 1 lk 		
1.2 ½ lk 		
1.3 1/3 lk 		
1.4 ¼ lk 		
1.5 1/8 lk 		
1.6 1/12 lk 		
1.7 1/24 lk 		
1.8 1/48 lk 		

290x380 mm			 350.- EUR;
142x380, 290x190 			 180.- EUR;
290x130, 93x380 			 140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95
		 30.- EUR;
44x46
		 20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind
kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
1. reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
2. tähtpäevade lihtkuulutused,
kaastundeavaldused 4,00 EUR;
3. leinakuulutus luuletusega 6,00 EUR;
4. leinakuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää vallavalitsuse ja tema allasutuste
kuulutused avaldatakse tasuta.

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

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega. 56189517,
joosep.sepp@mail.ee.

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

Kinnisvarahooldus Lõuna-Eestis teostab muru niitmise töid. Võta meiega
ühendust info@greenworks.ee. Mob:
56 244 584

Elektritööd

520 50 16

Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928.
Ostan Otepääle või selle lähedusse (kuni 2 km) mõistliku hinnaga
väiksema maatüki, kuhu rajada
väikse kodu. Võib pakkuda ka
soodsa hinnaga maja, mis vajab remonti. Helistada R-P õhtuti numbril: 5115490.
Muruniitmise teenus, kaevetööd,
üldehitustööd. Tel 53439100
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused). Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835

Erinevad ehitustööd
ja siseviimistlustööd
kprehitus@gmail.com, tel: 53086338

AUTO KLIIMASEADME
KONTROLL JA TÄITMINE

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

Massaažiteraapiad

• Kõnniteede ja fassaadide

KODUMASINATE
REMONDITÖÖKODA

survepesu

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

tel. 5176599,
Ene Prants

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

In Memoriam
Mälestades ja meenutades
Laine Hein’i,
Ta oli palju aastaid meie ilusa emakeele ja -meele õpetajaks Otepääl.
Kokku viis meid temaga 1957. aasta
sügis kolhoosipõllul. Olime abituriendid, aga see staatus ei vabastanud meid kohustusest olla abiks
sügistöödel. Kooli poolt oli meie
saatjaks ja distsipliini eest vastutajaks määratud äsja ülikooli lõpetanud Laine Loog (hiljem Hein). Tema sai meiega
oma esimesed tuleristsed (olime tollel ajal vanuses
17-21). Õpetaja Laine läbis “testimise” vapralt,
auga ja me avastasime õppetöö käigus, et me
oleme saanud väga sümpaatse aineõpetaja, kes
inimesena osutus usaldusväärseks, diskreetseks,
mõistvaks ning hoolivaks. Meie väikese vanusevahe tõttu mõistsime üksteise probleeme, mida
noortel ikka jagub…
Temagi tundis end vahel ebakindlana oma õpetaja ametis, sest oli legendaarse õpetaja Vello Saage “mantlipärija”, kaheldes endas kas ta on ikka tasemel ja piisavalt hea? Õpetaja Laine antud tunnid
olid huvitavad ja köitvad. Temal polnud probleeme
distsipliiniga tunde andes. Nii kujuneski temast
meile mitteametlik klassijuhataja ja nii see ka jäi.
Olime tema “esimesed lapsed” koolis.
Vanemaks saades hakkasime oma klassikaaslastega kokkutulekuid kord aastas korraldama ja
Lainegi oli alati kohal: rõõmsameelne ja vitaalne.
Kui tervis takistas kokkutulemisel osaleda, läkitas

• Hekkide pügamine

Martin teeb

KliimaMV OÜ

Broneeri aeg

OMANIKU JÄRELVALVE

• Trimmerdamine

MÄE 27 OTEPÄÄ

TEL. 51 566 72

ja iluteenused.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

• Muru niitmine (kogujaga)

Tel. 5343 9509

Müüa lõhutuid küttepuid
koos veoga, koorem 6 rm.
Tel: 5251746

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

Mitte puhastada Adam Velneri
hauasammast Otepää uuel kalmistul, kuna puhastamine rikub
samba materjali.

KPR EHITUS OÜ

Professionaalne klaverihäälestus:
www.juhanungru.ee

Nerolid tervise ja
ilusalong Otepääl

Müüa küttepuud (märg sega-lehtpuu ja kask, eri mõõdud). Küsi
lisainfot: 58 515 167
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Autoromude tasuta äravedu ja registrist kustutamine, tel 53702052

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

Koristan kodumasinaid - veneaegsed elektroonikad, magnetkäiviteid ja automaatlüliteid, vaskkaableid, arvuteid, autoakusid ja
vanametalli. Pakkuda ainult suuremaid koguseid,. Tasuta, info
56165551. Kuulutus ei aegu.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

K U U L U T U S E D
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Et igapäev tooks kaasa rõõmu
ja sünnipäev topelt veel.
Et kätte saaksid iga õnnesõõmu
ning päike naerataks
Su iga päeva teel.

Kallis

HELJU OTT

83

Palju õnne sünnipäeva puhul!
Edu ja unistuste täitumisi.
Õnnitlevad Vilve, Kalju, Ave-Ly,
Armin, Margus, Viive, Veinika,
Veiko, Lea, Vaike, Maie

Tänan venna

JOHAN SALUNDI
ärasaatmisesest
Merle Lillepoodi, Otepää
Hooldekodu töötajaid,
Otepää Turismiinfokeskust
ja Esta Märssi.
Vend Hjalmar

ta meile kirjakese koos tervituste ja
heade soovidega…
2018. aasta suvel tähistasime
koos 60. aasta möödumist meie
keskkooli lõpetamisest. Klassikaaslasi oli kokku tulnud 20 ja siis saabus ka Laine, trotsides olukorda,
et buss Antslast ei väljunudki. Ta
pidas meile südamliku tervituskõne
ja hiljem jälgis ka õunapuukese istutamist oma kelmikail silmil. Meie
aukülaline oli siis 85-aastane!
Tookord otsustasime ühiselt, et
rohkem kokkutulekuid me enam ei
korralda, sest oleme nüüd kõik juba enam-vähem
seotud numbritega 80+, tervis igal ühel just nii
nagu saatus andnud on…
Ajad-olud on keerulised ja piirangutega. 2020.
aasta aprillis puudus meil võimalus oma armsa
õpetajaga hüvasti jätta, tema viimasel voodil teda
lilledega austada.
Süütasime kodudes küünla ja mõtleme tänutundega sellele, et meie elus on olnud Helge Inimene,
on olnud armastust ja headust.
Puhka rahus, armas Laine.
Sind mälestavad 1958. aasta Otepää Keskkooli
31. lennu vilistlased.

Laine (Loog) Hein
14.10.1932 - 24.04.2020.
Ärasaatmine 6. juunil kell 11.00
Otepää Leinamajast.

Mälestame klassiõde

Teatame kurbusega, et meie
hulgast lahkus isa ja vanaisa

Piia Pindist

Madis Künnapuu

MADIS MILK

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Leinavad lapsed la lapselapsed.

Pojad peredega

Klassikaaslased Otepää
Keskkooli 50.lennust.

Teatame sügava
kurbusega,
et lahkus meie kallis isa,
vanaisa ja äi
18. IV 1947 - 5. V 2020

Mälestame endist töötajat

EVI MÖLDRIT
Südamlik kaastunne
Erichile perega.

07.05.1950 - 28.04.2020

Sügav kaastunne lähedastele

Kallis Tiiu perega!
Sügav kaastunne kalli ema
ja vanaema

Madis Künnapuu

HELDIA KASEPUU

7.05.1950 - 28.04.2020

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Sinu klassikaaslased Pühajärve
kooli päevilt.

Ilmjärve küla naabrid
perekond Urm ja
Ene-Mall Vernik-Tuubel

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused jäävad meiega.

Siiras kaastunne Priidule ja Enno
perele ema ja õe

Piia Pindis`e
kaotuse puhul.
Arno, Mare, Eha, Hilja, Ene,
Jaan ja Mareta

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevase tähe....

Mälestan

PIIA PINDIST
Sügav kaastunne pojale
ja venna perele.
Helle

Saab igaüks
meist kingituseks aja
ta kestust
keegi meist ei tea...

LAINE HEIN

PIIA PINDIS

Mälestame ja avaldame
kaastunnet lähedastele.

Avaldame kaastunnet Ennole
kalli õe kaotuse puhul.

Aino ja Peeter perega

Eha, Mairi ja Asta perega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

Sügav kaastunne Sirlele kalli

ISA
surma puhul.
Töökaaslased Otepää
Vineeritehase IV vahetusest

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Mälestame töökaaslast

Piia Pindis`t
Tunneme kaasa lähedastele.
Töökaaslased Otepää Maximast.

Avaldan kaastunnet
Enno Peetersoo perele õde

PIIA PINDISE
surma puhul.
Tiiu

Maga vaikselt, puhka rahus.
Südamed on Sinuga.
Mälestuste päikeküllas
jääd Sa ikka meiega.

Tõnis Mehine

14.08.1958 – 17.05.2019
Mälestavad
1. surma-aastapäeval
lähedased.

Tähtede taga kord koidab Sul taevas,
ootus ja lootus seal täide Sul läeb...

Alati rõõmsameelset ja
heasüdamlikku sõpra

LAINE HEINA
mälestavad tänutundes
Eha, Merle ja Elise.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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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.
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.
Vaata Otepää valla töötajate kontakte Otepää valla kodulehel:
www.otepaa.ee/kontaktandmed.

Vallavalitsus ootab infot
abivajavate inimeste kohta!
Ootame jätkuvalt infot meie valla abivajajate kohta.
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.
Eriolukord on küll kohe-kohe läbi saamas, ent oht püsib ikkagi.
Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja
tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.
Abivajavate inimeste kohta palume info saata Otepää valla
sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommerile, tel. 766 4825; 5303 3032,
e-post: mailto:Kadri.Sommer@otepaa.ee.

Aarain Furniture OÜ

Pühajärve Spa & Puhkekeskus
avas hotelli ja pubi 1. mail
Pubi on maikuus avatud P-N kl 12-19 ja R-L 12-20. Lauad on ümber paigutatud nii, et kõikjal on
võimalik kinni pidada 2+2 reeglist.
Toite saab ka kaasa tellida, tellimuse vormistamine kodulehel www.pyhajarve.com.
Kaasatellitud toite väljastatakse pubi lahtiolekuaegadel.
Piiratud valikus pakutakse ka spaahoolitsusi, sealhulgas massaaže. Hinnad on maikuus tavapärasest kuni 30% soodsamad, valikuga saab tutvuda kodulehel.
Ujula, jõusaal ja bowling jäävad suletuks kuni valitsuse avamist lubava otsuseni, samuti
on maikuus suletud tornikohvik.
Lisainfo ja broneerimine tel 76 65 500 (24h) või sales@pjpk.ee.

pakub tööd

Tisler / puidutööline
Nõudmised kandidaadile:
Oskus kasutada mõõteriistu.
Tähelepanelikkus, täpsus ja hoolsus tööülesannete täitmisel.
Pingetaluvus.
Jooniste lugemise oskus.
Valmisolek meeskonnatööks.
Ettevõte pakub:
Huvitavat ja väljakutset pakkuvat tööd.
Tehtud tööle väärilist tasu.
Arenemisvõimalusi.
Meeldivat töökeskkonda.
CV saata: info@aarain.ee.
www.aarain.ee

Lisainfo telefonil: 5348 9493.
www.grillhouse.ee

