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Otepää tähistab Eesti lipu
136. aastapäeva
4. juuni on Eesti lipu päev
ja kuigi koroona seab üritustele oma piirangud, ei ole
Otepää, Eesti lipu häll, lippu
mitte unustanud.
Otepää Kultuurikeskused ja Otepää
Vallavalitsus kustuvad kõiki üles saatma
sini-must-valgeid fotosid teemal „Eesti
lipp minu sees ja minu ümber“.
Fotodest tehakse 4.juunil kell 9.00
virtuaalnäitus. Lisaks sellele saab 4.
juunil jälgida ka lipupäeva tervitust talvepealinn Otepää Facebooki lehelt ja
talvepealinn Otepää Youtube kanalilt.
Kell 12.00 on pidulik lipupäeva
jumalateenistus Otepää Maarja
kirikus. Jumalateenistusel teenib
EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, kohal on ka
liputoimkond. Pärast jumalateenistus
teevad motoklubid Eesti lipu auks sõitu
kogu vallas. Üritust veab eest Otepää
Motoklubi.
Lipupäeva õhtul on kõik oodatud
vaatama ERRi uuest veebikanalist

Jupiter Eesti lipp 135 vabaõhulavastuse „Taevas, muld ja tulevik“ salvestust.
Erki Aule poolt kirjutatud näidend pealkirjaga "Taevas, muld ja tulevik", jutustab pilte Eesti lipu ajaloost. Etenduses
kulgeb paralleelselt mitu lugu, mis põhinevad Eesti ajaloo hetkedel. See lugu ei
räägi ainult lipust vaid ka meist, meie
rahvast – meie minevikust, olevikust ja
tulevikust. Idee algataja ja etenduse projektijuht oli Otepää Kultuurikeskuste
loomejuht Merilin Kirbits, etenduse tõi
lavale Otepää Kultuurikeskused koostöös Otepää vallaga. Vabaõhulavastus
etendus esimest korda Otepää Linnamäel 4. juunil 2019.

4. juuni on Eesti lipu päev
Eesti lipu õnnistamisest möödub 136.
aastat. See päev on riiklik lipupäev.
Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu
võivad heisata ka kõik teised.
Head Otepää valla kodanikud – Otepää
on Eesti lipu häll. 4. juunil 1884. aastal
kogunes 24 eesti soost haritlast Otepääle, et pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp. Eesti
iseseisvumisel sai riigilipuks sini-mustvalge rahvuslipp.

Lipupäeva kava:
Kell 9.00 tervitusvideo "Otepää tähistab!" talvepealinn Otepää Facebooki
lehel ja talvepealinn Otepää Youtube
kanalis ja virtuaal-fotonäituse avamine
"Eesti lipp minu sees ja minu ümber "
talvepealinn Otepää Facebooki lehel,
valida saab lemmiku pildi. Ootame
fotosid kuni 2. juunini aadressile
minufoto@otepaa.ee , lisainfo www.

otepaa.ee.
Kell 12.00 Lipupäeva jumalateenistus
Otepää Maarja kirikus, teenib EELK
Otepää Maarja koguduse vaimulik
Marko Tiirmaa.
Kell 13.00 motoklubide liikmed sõidavad Eesti Lipu auks läbi Otepää valla.

Eesti lipu ajaloost
Sini-must-valge lipp oli esialgselt Eesti
Üliõpilaste Seltsi lipp. Lipu õmblemise
idee algataja oli Karl August Hermanni
abikaasa Paula Hermann. Mälestuste
kohaselt osteti lipuriie Põltsamaalt ning
Paula Hermann, Emilie Beermann ja
Miina Härma õmblesid selle Põltsamaal valmis. Emilie vend Christoph
Beermann tegi lipule varre ja viis lipu
siis Tartusse.
Sini-must-valge lipp pühitseti Otepää
kiriklas 4. juunil 1884. a. Eesti Üliõpilaste Seltsi väljasõit Otepääle sündis
Burchard Sperrlingki kutsel. Küllasõitjail oli peidetult kaasas seltsile kingitud sinimustvalge siidlipp. Kui Otepää
kiriku tornikiiver paistma hakkas,
päästeti lipukangas tuulde lehvima.
Järgmisel päeval toimus kirikla saalis
lipu võimas pühitsemine ja õnnistamine: esmalt pidas seltsi tollane esimees
Peeter Hellat avakõne, seejärel pühitses lippu kirikuõpetaja Rudolf Kallas.
Heinrich Rosenthal ütles tseremoonial:
“Olgu Eestimaa täis kuradeid, meie
lippu nad ei võida!” Pärast pühitsemist
peideti lipp aga ära oma aega ootama.
Sini-must-valgest sai rahva hulgas
populaarne rahvussümbol Vene impeeriumis tingimustes. Nii lehvisid 1917.
aastal kolmevärvilised lipud arvukatel miitingutel ja rongkäikudel Tallinnas, Tartus, Viljandis, Võrus, Valgas.
Tuntuim on eestlaste suur autonoo-

mianõuete toetuseks korraldatud meeleavaldus Petrogradis 26. märtsil 1917.
Orkestrihelide saatel kanti rahvuslipp
ridade eest mööda ning seda tervitati
sõjaväelise kombe kohaselt. Sama lipp,
mis seni oli keelatud, valitseva võimu
poolt põlatud ja tagakiusatud, lehvis võidulipuna maailmariigi pealinna tänavail.
Ka esimese maailmasõja rinnetele laiali
paisatud eesti sõjamehi ühendasid sinimustvalged sümbolid.
Kui 23. veebruaril 1918 Pärnus Endla
teatrihoone rõdult „Manifest kõigile
Eestimaa rahvastele“ ette loeti ning
sellega iseseisev Eesti riik välja kuulutati, kaunistasid teatri rõdu põlevad
tõrvikud ja Pärnu Eesti pataljoni suur
kolmevärviline lipp, tütarlaste gümnaasiumi õppurid jagasid kokkutulnud
rahvale sinimustvalgeid lindikesi.
Sini-must-valge all kaitsti Eesti Vabariigi iseseisvust Vabadussõjas.
Pärast pikki arutelusid kehtestas Eesti
Vabariigi Riigikogu 27. juunil 1922. a
sini-must-valgele lipule seadusandlikul
teel riigilipu staatuse. Heitlikel okupatsiooniaastatel õnnestus esimene riigilipp ära peita. Esimese sini-must-valge
rahvuslipu asukohta teadsid vähesed.
Lõpuks jõudis lipp Eesti Rahva Muuseumisse, kus see asub ERMi lipusaalis
ja on kõigile nähtav. Avalikult eksponeeritakse teda ainult EÜSi üldkoosoleku loal ning seltsile väga olulistel
tähtpäevadel.

1934. aastal avati Otepää kiriku lääneseinal skulptor Voldemar Melliku
loodud Eesti lipulugu tutvustavad bareljeefid. Need hävitati 1950. a, taastati
skulptor Mati Variku poolt ja taasavati
1989. aastal. 2014. aastal avati veel lisaks
kaks bareljeefi Otepää Maarja kiriku
müüri piirdepostidel. Ühel bareljeefil
on kujutatud sini-must-valge rahvuslipu
toomist Otepääle, teisel öölaulupidu kui
Eesti taasiseseisvumise sümbolit.
Otepää linnaruumis jutustab Eesti
lipu lugu Otepää kiriku pastoraadihoone, Otepää kirik, restorani Ugandi
Resto teise korruse ruum, interaktiivne lipusein ja Otepää Lipuväljak, kus
kõrgub 24 meetri pikkune lipumast. See
peaks olema Eesti üks kõrgematest lipumastidest. Lipp, mis masti otsas lehvib,
on vastavalt masti pikkusele 4x6 meetrit.
Sini-must-valget lugu jutustas eelmisel
aastal spetsiaalselt Eesti lipu 135. aastapäevale pühendatud suvelavastus
„Taevas, muld ja tulevik“.
4. juuni on lipupäev. Vastavalt Eesti
lipu seadusele heiskavad 4. juunil lipu
kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised
isikud. Eesti lipu võivad heisata ka kõik
teised.
(Allikad: K.Arjakas. Eesti lipp. 2013;
Otepää Vallavalitsus)
OT

Start Otepää kiriku eest. Üritust veab
eest Otepää Motoklubi.
Kell 19.00 Eesti lipp 135 vabaõhulavastuse „Taevas, muld ja tulevik“ salvestus ERRi veebikanalil Jupiter: http://
jupiter.err.ee/
Monika Otrokova

Värvime kogu valla sini-must-valgeks!
Heisakem lipud nii linnas, kui ka maal
ja tähistame üheskoos lipu sünnipäeva.
Head Eesti lipu 136. sünnipäeva!
Otepää Vallavalitsus

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

136 aastat tagasi sõitsid julged ja
uuendusmeelsed üliõpilased hobuvankritel Otepääle pühitsema oma
uut lippu.

21.05.2020
n

Kehtestati heakorraeeskiri.

n

Kehtestati koerte ja kasside pidamise eeskiri.

n

Tunnistati kehtetuks: 1) Otepää Vallavolikogu 1. novembri

2004. a määrus nr 17 „Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või
teenuse avalikul üritusel müügi kord“; 2) Otepää Vallavolikogu
17. detsembri 2009. a määrus nr 16 „Tänavatel, turgudel ja avalikel üritustel kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade
ja müügipileti vormi kehtestamine“.
n

Tehti muudatused Otepää Vallavolikogu 20. septembri

2018. a määruses nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks
arendustegevuseks toetuse andmise kord“: 1) paragrahvi 3 lõige 1
sõnastatakse järgmiselt: „(1) Tegevustoetuse andmise eesmärgiks
on aleviku, küla või vallasisese linna asumi arendamiseks ja ühistegevuseks vajalike tegevuskulude katmine.“; 2) paragrahvi 3 lõige 2

Viimane peatus enne kohalejõudmist toimus veel
Kintsli kõrtsis, kus tõsteti pisut veel meelekindlust
ning lipp sai ka väidetavalt viimased nõelapisted.
Enne Otepääle jõudmist rulliti lipp lahti ja uhkelt
sõideti asulasse sisse. Üliõpilaste jaoks oli kahtlemata tegemist äärmiselt tähtsa ja uhke sündmusega mille eesmärgiks oli näidata Eestit toona valitsevatele võimudele oma kodanikujulgust. Mida nad
täpselt mõtlesid ja tundsid ning millised olid nende
kaalutlused, võime me ainult ette kujutada, kuid
Eesti jaoks läks see päev ajalukku.

sõnastatakse järgmiselt: „(2) Tegevustoetust saab taotleda Otepää
vallas kogukondliku arendustegevusega tegelev mittetulundusühing või seltsing. Aleviku või küla kogukondliku arendustegevusega tegeleva mittetulundusühingu või seltsingu taotlus peab olema
allkirjastatud ka vastava aleviku- või külavanema poolt.“.
n

Kehtestati projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete

korrastamine“ toetuse andmise tingimused ja kord.
n

Kehtestati välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaami-

maks Otepää vallas.
n

28. mai 2020

Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

järgmised Otepää valla omandis olevad kinnistud: 1.1 Puka ale-

4. juuni on Eesti lipu päev ja lipu pühitsemise 136.
aastapäev. Eesti lipu päev on kõigi eestlaste jaoks
tähtis päev. Meie, otepäälased tunneme aga selle
päevaga veel erilisemat sidet. Justnimelt seetõttu,
et Otepääl pühitseti 4. juunil 1884. aastal esimest
korda sini-must-valge lipp. Otepääl on see au,
et edumeelne noorte eliit EÜSi üliõpilaste näol
otsustas pühitseda siin enda organisatsiooni lippu,
millest sai hiljem meie rahvuslipp. See sündmus
teeb uhkusega Otepääst Eesti lipu hälli.

vikus asuv 6080112 Uus tänav kinnistu (registriosa nr 8722350,
katastritunnus 60801:001:0355, pindala 1820 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 13
m2; 1.2 Puka alevikus asuv 6080107 Oja tänav kinnistu (registriosa nr 8450550, katastritunnus 60801:001:0359, pindala 2633 m2,
sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 172 m2; 1.3 Puka alevikus asuv Kesk tn 47 kinnistu
(registriosa nr 2252740, katastritunnus 60803:001:2110, pindala
7868 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste

Sellel lipul on iga eestlase südames oma eriline
koht. Kasutame seda uhkustundega riiklikel sündmustel, laulupeol, oma kodu kaunistamisel isiklikel
tähtpäevadel kui ka muudel juhtudel mil lipu lehvimine tundub asjakohane. Meenutagem kasvõi
neid hetki, kui spordivõistlustel koos meie hümniga
tõuseb masti ka sini-must-valge lipp. Seda vaadates
on iseäranis uhke tunne. Ükskõik, millised on eri-
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meelsused eestlaste vahel, meie lipp ühendab meid
ja loob rahvustunde. Meile, otepäälastele, tähendab aga rahvuslipp veel midagi – see on midagi
omast, südamelähedast ja kodust.

Anda Tiidu külas Lauda kinnistul asuvale ehitisele

n

(vedelsõnnikuhoidla) kasutusluba.
Anda Tiidu külas Lauda kinnistul asuvale ehitisele (leh-

n

malaut) kasutusluba.
Otsustati võõrandada Tõnu Riivikule osaühingu OTEPÄÄ

n

Ohvitserina saan öelda, et lippudel on ka sõjaväes oma eriline staatus – lahingulipp on sümbol,
mille alla koondutakse, kui isamaa on ohus, mida
kaitstakse oma elu hinnaga, mis innustab ja mis on
tähiseks oma ja võõra vahel. Võitja lõi oma lipu
vallutatud maa-alale ja võitja lipule alistuti.
Antiikajaloost on teada, kuidas kolm Rooma leegioni tähist ehk leegionikotkast kaotati germaanlaste hõimule ning kuidas roomlased hiljem sõdisid
kotkaste kättesaamiseks aastaid. Samamoodi on
ka lipp rahvuse uhkus ja sümbol, ning seda lahingus kaotada on häbiasi. Kuni rahvusvärvid on veel
kasvõi üheainsa eestlase kätes, ei ole me alistatud,
me võitleme edasi ja iga vaenlane peab sellega
arvestama.

MAAMÕÕDUBÜROO (registrikood 10270166) osa (nimiväärtus 40 000 krooni, s.o 2556 eurot) hinnaga 2739,59 eurot.
Otsustati vabastada Otepää valla koolieelsetes lasteasutus-

n

tes käivate laste vanemad osalustasu maksmisest 2020. a maikuu
eest.
18.05.2020
n

Määrati Pringi külas asuva Marjamäe katastriüksuse

(katastritunnus 72401:001:1030) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Liideti Otepää vallasiseses linnas asuv Tartu mnt 2

katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0166) ja Pärna tn 1a
katastriüksus (katastritunnus 55601:003:0020) üheks katastriüksuseks.

Eesti lipu hällina on Otepää seisnud alati selle eest,
et sini-must-valge lugu meie vallas eriliselt kõlaks.
Veelgi erilisemalt kui kogu Eestis ning oleme selle
üle uhked. Sellel aastal toimuvad lipu aastapäeva
pidustused koroona tõttu küll tagasihoidlikumalt,
kuid lippu pole me unustanud. Ootame kõigi fotomeenutusi sini-must-valgest lipust ning lipupäeval
pakume kõigile vaadata eelmise aasta lipuloo etendust „Taevas, muld ja tulevik“. Kutsun teid kõiki
ka üles 4. juunil, Eesti lipu päeval, heiskama sinimust-valget lippu ja asetama seda oma kodus või
töökohal aukohale.

n

Anti Taavet Tammele projekteerimistingimused Lutike

külas Leigo kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Jaak Karule ehitusluba Märdi külas Pärna kinnistul

saunamaja püstitamiseks.
n

Anti Janika Ilvesele ehitusluba Truuta külas Rehemäe

kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Merilin Pulleritsule ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Kesk tn 1 kinnistul ja Kesk tn 3 kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti OÜ-le Rock Ranch ehitusluba Nüpli külas Väike-Pos-

lovitsa kinnistul helistuudio püstitamiseks.
n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 150

eurot.

Head Eesti lipu 136. aastapäeva!
Vallavanem JAANUS BARKALA

maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 26 m2;
1.4 Puka alevikus asuv 6080114 Pargi tänav kinnistu (registriosa
nr 8984250, katastritunnus 60801:001:0378, pindala 5325 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava

Uued eeskirjad Otepää vallas

ala pindala 90 m2; 1.5 Puka alevikus asuv 6080110 Nooruse tänav
kinnistu (registriosa nr 11016350, katastritunnus 55701:001:0069,
pindala 3078 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 36 m2; 1.6 Puka alevikus asuv
6080113 Koidu tänav L1 kinnistu (registriosa nr 9134050, katastritunnus 60801:001:0379, pindala 1171 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 79 m2.
n

Otsustati anda projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluase-

mete korrastamine“ omafinantseeringu tasumiseks Otepää valla
2021. aasta eelarvest garantii summas kuni 24 579 eurot.
n

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida elektriener-

gia ostmiseks hankelepingud Hangete Korraldamise Mittetulundusühingu poolt korraldatava riigihanke „Üleriigiline ühishange
elektrienergia ostmiseks VIII: linnadele, valdadele, nende ning
teistele asutustele ja ettevõtetele 2020-2024“ (riigihanke viitenumber 223054) tulemusel sõlmitavate raamlepingute alusel.
n

V

allavolikogu võttis 21. mail 2020. a vastu mitu olulist määrust, mis asendavad
seni kehtinud ühinemiseelseid eeskirju
heakorra, koerte ja kasside pidamise ning välireklaami paigaldamise ja reklaamimaksu valdkonnas.

Nimetati Otepää valla esindajateks Valgamaa Omavalit-

Uue heakorraeeskirja alusel hakkavad kehtima
ühtsed heakorra tagamise põhimõtted kogu ühinemisjärgses vallas. Kuna vald on senisest oluliselt
suurem ja ka mitmekesisem, on heakorra nõuete
reguleerimisel arvestatud erinevate ruumiliste keskkondadega ja sellest tulenevate iseärasustega.

territooriumil, mis on käsitletav metsana, metsatunnustega alana või looduslikul alal, mis on suurem
kui 1 hektarit. Samuti on teega külgneva maatüki
omanikul kohustus korraldada sõidutee ja tema
kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristus, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab
kõnniteel ohutult liigelda.
Heakorranõuete üldiseks eesmärgiks on tagada
valla territooriumi puhtus ja kord ning nende kehtestamisel on püütud jälgida, et isikute õigusi ülemäära ei piirataks ega kehtestataks ebaproportsionaalseid kohustusi.

Uue õigusaktina kehtestati välireklaami paigaldamise eeskiri, kus on välja toodud välireklaami paigaldamise tingimused. Ühinemisjärgses Otepää vallas
oli reklaamimaks kehtestatud Otepää vallas endistes
piirides. Endistes Sangaste ja Puka valdades reklaamimaksu ei olnud.
Uue eeskirja kohaselt kehtib reklaamimaks kogu
valla territooriumil. Määruse järgi peab reklaamikandja ja reklaami kujundus sobima ümbrusega ning arvestama konkreetse piirkonna eripära.
Samuti peab reklaam hoonel sobima värvilt ja proportsioonilt antud hoonega.

suste Liidu üldkoosolekul: 1.1 Rein Pullerits (asendaja Kaido
Tamberg); 1.2 Jaanus Barkala (asendaja Valdur Sepp); 1.3 Jaanus
Raidal (asendaja Mare Raid).
n

Nimetati Otepää valla esindajateks Eesti Linnade ja

Valdade Liidu üldkoosolekul: 1.1 Rein Pullerits (asendaja Jaanus
Raidal); 1.2 Jaanus Barkala (asendaja Valdur Sepp).
n

Tunnistati kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuva Väi-

ke-Veske kinnistu detailplaneering.

Otepää Vallavalitsuse istungil
11.05.2020
n

Restu külas asuva Ees-Kärneri maaüksuse erastamise tin-

gimuste kinnitamine.
n

koostamiseks.
Anda Margus Värvale ehitusluba Räbi külas Käo kinnistul

tenthalli püstitamiseks.
n

Eeskirjas on välja toodud avalikus kohas kehtivad
heakorranõuded ja kinnistute omanikele kehtivad
nõuded ning koormised. Valla tihedamalt ja kompaktsemalt asustatud aladel Otepää vallasiseses
linnas, Puka alevikus, Sangaste alevikus, Keeni
külas, Sihva külas ja Nõuni külas asuvate kinnistute omanikele on eeskirjas pandud täiendavad
kohutused.

Anda Juhan Rohtlale projekteerimistingimused Vidrike

külas Järvemäe kinnistul abihoone laiendamise ehitusprojekti
n

Heakorra nõuete kehtestamise eesmärgiks on
eelkõige ohu ennetamine inimeste tervisele, keskkonnale või varale aga ka üldiselt aktsepteeritava,
esteetiliselt puhta, korras ja elamisväärse keskkonna
tagamise vajadus valla territooriumil.

Anda Kääriku külas Ala-Torni kinnistul asuvale ehitisele

(kõrvalhoone) kasutusluba.

Kuna tegemist on tihedamalt asustatud aladega ja
nendes piirkondades liigub rohkem inimesi, on rangemad nõuded põhjendatud ja vajalikud. Nimetatud aladel tuleb kinnistut ja lisaks sellega piirnevat
puhastusala üldjuhul niita selliselt, et heintaimede
kõrgus ei ületaks 15 cm. Kohustus ei kehti kinnistu

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

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt tuleb
edaspidi valla haldusterritooriumil peetav koer ning
soovituslikult ka kass mikrokiibistada ja registreerida lemmikloomaregistris. Enne eeskirja jõustumist
valla territooriumil peetavate koerte kiibistamise ja
registreerimise tähtaeg on 1. juuli 2021. a. Lemmiklooma registrisse kandmine on loomaomanikule
tasuta ja seda saab teha veebilehel www.llr.ee või
www.eesti.ee keskkonnas ID-kaardiga sisse logides.
Vajadusel saab pöörduda vallavalitsuse majandusteenistuse või registrit kasutava veterinaari poole,
kes saavad registriandmeid muuta. Uues eeskirjas
on reguleeritud ka lemmiklooma matmise nõuded.
Täpsustusena on eeskirja lisatud riiklikult kehtestatud nõuetest tulenev keeld surnud koera või kassi
matmiseks tiheasustusalale. Uue praegu menetluses oleva üldplaneeringuga plaanib vald tulevikus
näha ette lemmikloomade kalmistu ning jalutusalade rajamise võimaluse.

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

Teele ja tänavale ning nende kaitsevööndisse reklaami ja liiklusvälise teabevahendi paigaldamine on
määruse kohaselt lubatud, kuid seejuures peab
tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning ei tohi häirida liiklejat. Välireklaami
paigaldamiseks valla territooriumile tuleb üldreeglina taotleda paigaldusluba, mille väljastab majandusteenistus.
Enne eeskirja kehtima hakkamist paigaldatud
välireklaamile tuleb taotleda paigaldusluba ühe
kuu jooksul või võtta reklaam maha. Sama eeskirja
alusel kehtestatakse ka uuendatud reklaamimaksu
määramise kord, suurused ja tähtajad.
Palun kõigil vallakodanikel uute eeskirjadega põhjalikumalt tutvuda. Uued eeskirjad on leitavad
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee ja Riigi
Teatajas.

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.

Vallavanem
JAANUS BARKALA

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 11. juunil.
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Otepää Gümnaasiumi direktoriks
valiti Maire Murumaa
Otepää Vallavalitsus kuulutas hiljuti välja
konkursi Otepää Gümnaasiumi direktori
vaba ametikoha täitmiseks. Otepää Gümnaasiumi direktoriks valiti senine Otepää Gümnaasiumi direktori asendaja Maire Murumaa.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala ütles, et
konkurss oli väga tasavägine, kandidaate oli
14. „Konkursikomisjon vestles väljakutsutud
kandidaatidega ja valdava enamuse häältega osutus valituks Maire Murumaa. Maire
Murumaa on ennast tõestanud võimeka
juhina, taganud koolis toimiva õppekeskkonna ja omab selget visiooni Otepää Gümnaasiumi tulevikust,“ lisas Jaanus Barkala.
Maire Murumaa on töötanud Valga lasteaia
Walko liikumisõpetaja ja õppealajuhatajana,
Sangaste lasteaia Kratila direktorina ja Keeni
Põhikooli direktorina. Ta on omandanud Tallinna Pedagoogilises seminaris rakendusliku
kõrghariduse koolieelse pedagoogika alal,
lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri bakalaureuse kraadiga ja Tartu Ülikooli
magistriõppe koolijuhtimise erialal. Otepää
Gümnaasiumi direktori asendamise ajal oli

ta ka osakoormusega tööl Keeni Põhikooli
direktorina.
„Aasta direktori kohusetäitja rollis andis hea
ülevaate kooli tugevustest ja kitsaskohtadest,“
ütles Maire Murumaa. „Seetõttu pean väga
oluliseks traditsioonide jätkamist, gümnaasiumiosa arendamist, toimiva meeskonna
loomist ning usalduslike ja avatud suhetega
koolikultuuri kujundamist.“
Monika Otrokova

Otepää Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

Keeni Põhikooli
direktori ametikoha täitmiseks
Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning tulemuslik
finants- ja majandustegevuse juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•
•
•
•
•
•
•

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus;
nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks 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 tõendavate dokumentide koopiad;
motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab mõnda oma saavutust juhina.

Tööle asumise aeg:

kokkuleppel

Töö asukoht: Kooli tee 2, Keeni küla, Otepää vald
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 10. juunil 2020. a
e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.
Täiendav info telefonil 5239139, Janika Laur - haridusspetsialist.

Head külaelanikud, seltside, MTÜ-de, korteriühistute
eestvedajad ja aktiivsed vallakodanikud!
Otepää vald on meie kõigi ühine kodu.
Soovime aidata hoida vallaelu ja tulla appi
kohapealsete murede ja probleemide lahendamisel.
Oleme heameelega valmis osalema Teie koosolekutel,
et nõu ja jõuga muresid
lahendada ja rääkida valla plaanidest.
Ootame Teie kutset:
Rein Pullerits (tel. 504 9575, e-post Rein.Pullerits@otepaa.ee)
või Jaanus Barkala (tel. 503 6109, e-post: Jaanus.Barkala@otepaa.ee.)

Pühajärve rannavalve alustab
1. juunist

Alates 18. maist on avatud
Otepää valla raamatukogud

Pühajärve randa valvab ka sellel aastal G4S, rannavalve
kestab 1. juunist kuni 31. augustini 2020.

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.

Rannavalve valvab seitse päeva nädalas (kaasa arvatud
puhkepäevad ja pühad) iga päev. Korraga on tööl kaks
rannavalvurit. Rannavalve ülesanneteks on
Pühajärve rannas külastajatele rannavalve (vetelpääste ja meditsiinilise esmaabi) ning muude vajalike tegevuste (suplusakvatooriumi puhastamine, hooldus,
tähistamine) teostamine.

Monika Otrokova

Rannavalve töögraafik:
1. juuni – 31. juuli 2020 kell 11.00 kuni 20.00.
1. – 31. august 2020 kell 11.00 kuni 19.00.
Pühajärve rand Otepääl on läbi aegade olnud üks armastatuim vaba aja veetmise koht. Külastajaid ootab
rannahoone, lastele on ehitatud mänguväljak
ja pallimängijatele kaks võrkpalliplatsi. Olemas on dušši
kasutamise võimalus ja WC-d. Ratastoolis liikuvatele
külastajatele on ehitatud spetsiaalne sild.
Infot veetemperatuuride ja külastajate arvu kohta
saab Otepää Turismiinfokeskusest.

Rannavalve kontaktisikuks on Argo Raag tel. 528 1110.
Monika Otrokova

Teade esimesse klassi
astuvate laste vanematele
Koosolek 2020/21. õppeaastal 1. klassi astuvate laste vanematele toimub 17. juunil algusega kell 17.30
Otepää Gümnaasiumi aulas.

Teade
Sotsiaaltöötaja Pille Sikk on puhkusel
8.06 – 12.06.2020 (kaasa arvatud).
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Muusika kannab meid
jätkuvalt edasi
Taaskord on läbi saanud järjekordne
õppeaasta Otepää Muusikakoolis. Kui
õppeaasta algas meie jaoks üsna tavapäraselt – kontserdid, arvestused, üks täiesti
erakordne uhiuus tiibklaver, mis leidis tee
meie juurde ja mille eest suur tänu Estonia
Klaverivabrikule, Otepää Gümnaasiumile ja
Otepää Vallavalitsusele – siis õppeaasta lõpp
oli üsna suur katsumus meie kõigi jaoks.
Nagu enamus muusikakoole, läksime ka
meie, vastavalt eriolukorra kehtestamisele,
alates 16. märtsist distantsõppele. Võrdlemisi ärevast olukorrast hoolimata, oli meil
kindel plaan sellega edukalt hakkama saada.
Õpetaja, mentori füüsiline kohalolek on
algastme muusikaõppes määrava tähtsusega. Ergonoomiline kehatöö, õiged võtted ja
sõrmed saavad paika esialgu ikka õpetaja
abiga. Raske on häälestada viiulit, kui ise
seda veel päris hästi ei oska. Läbi erinevate
nutiseadmete ei kujutanud me neid tegevusi
kohe üldse ette. Ootamatult olime olukorras, kus pidime oma arusaama traditsioonilisest pilliõppest vähemalt mõneks ajaks
nö modifitseerima ja vähemalt püüdma ses
keerulises olukorras õpet võimalikult täisväärtuslikult korraldada.
Nüüd, kui on möödunud kaks ja pool
kuud, saame sellest kõigest järeldused teha.
Nagu ikka, on igal olukorral oma plussid ja
miinused.
Nutiseadmete kaudu on võimalik muusikat õpetada. Kindlasti toimivad rühmatunnid (muusikalugu, solfedžo), individuaaltunde saab väga edukalt läbi viia Skype’i,
Zoom’i Google Meets’i , Messenger’i ja
mida veel kõike kasutades. Nii mõnigi
õpetaja andis mõista, et lapsed on kuidagi
tublimad ja harjutavad rohkem. Kindlasti oli
võimalik aega planeerida vastavalt võimalusele – õpetaja sai tundi anda seal, kus ta
parajasti viibis. Aega võitsime muidu tööle
sõidetavate kilomeetrite arvelt.
Selge on aga see, et pikaajaliselt oleks
päris keeruline ainult distantsõppe kaudu,
vähemalt muusikaõppe algastmes kvaliteetset muusikaharidust anda. Jah, distantsõpe
muusikakoolis on vägagi tehtav – teatud
olukordades nagu meie praegune kriis, ka
õigustatud, kuid täiel määral pigem mitte.
Lisaks eelmainitud miinustele, mis puudutavad pilliõppe tehnilisi elemente, on veel
mõningaid olulisi kitsaskohti. Üks on kind-

lasti kehv internetiühendus või selle puudumine. Hea heli on olulise tähtsusega ja
pidev nö läägamine on ilmselt üks närvesöövamaid tegureid videosilla kasutamise
juures. Paljudel juhtudel peab lapsevanem
olema pea koguaeg lapse nö tunnis kaasas,
et lahendada tehnilisi muresid ja ka pilliga
aidata. Kel seda võimalust ei ole, ongi juba
veidi hädas. Unustame ära, et õpetaja on
oma olemuselt kasvataja, psühholoog, sõber
– läbi videoühenduse või telefoni on seda
emotsionaalset sidet keeruline hoida ja last
harjumuspäraselt toetada. Positiivne on
muidugi see, et lapsed ja ka õpetajad olid
sunnitud oma nö mugavustsoonist väljuma
ja leiutama võimalusi, et töö saaks tehtud ja
pillimängus edenetud. Ja kindlasti on meil
nüüd kindlus, et saame ka keerulistes oludes
muusikakooli eesmärgid muusikalise õppe
läbiviimise seisukohast siiski täita.
Siinkohal täname väga kõiki lapsevanemaid ja lapsi ülimõistva suhtumise eest.
Olete olnud erakordselt toetavad ja lapsed
on distantsõppega üldjoontes edukalt toime
tulnud.
Olenemata keerulisest ajast on kõige tublimad olnud aga hoopis meie lõpetajad, 8
noort muusikut, kellele ulatasime Otepää
Muusikakooli lõputunnistuse 26. mail toimunud sümboolsel lõpupäeval.
Tuule-Liis Jaagant lõpetas muusikakooli
viiuli erialal kiitusega. Samuti viiuli eriala
lõpetasid Gerda ja Fred Järv ning vioolal
Grete Kudu. Nende õpetajaks oli Milvi
Erm. Klaveri eriala lõpetas kolm õpilast:
õpetaja Anneli klaveriklassist Carena
Roomets ja Kadi Vindi ning õpetaja Anne
Are juhendamisel Karl Silmere. Aneth
Kaileen Peterson lõpetas aga plokkflöödi
eriala õpetaja Külli Teearu juhendamisel.
Palju õnne kõigile värsketele Otepää Muusikakooli vilistlastele ja soovime neile edu
kõigis edasistes tegemistes. Samuti täname
kõiki muusikakooli õpetajaid suure töö
tegemise eest.
Kaunist suve kõigile ja kohtumiseni sügisel,
kui alustame Otepää Muusikakooli 45.
õppeaastat.
Helen Kirsi
Otepää Muusikakooli direktor

Lõppevast ja eesootavast Otepää Lasteaias
Otepää Lasteaias oli lõppeva õppeaasta
teemaks „Maad ja rahvad.“ Nii mõnedki
üritused ja tegemised jäid teatud põhjustel ära, kuid enne eriolukorda jõuti palju
ka korda saata.
Eri rahvad tõid saali kokku Pähklikese
muusikaõpetaja korraldatud muusikapäev
ja Mesimummide planeeritud Eesti sünnipäev.
Liikumisõpetaja organiseeritud sportlikul perepäeval mängiti erinevate rahvaste
liikumismänge.
Pähklikese sünnipäeva tähistati Otikeste
eestvedamisel kaktuste vahel (teemaks
oli Mehhiko).
Kadripäeval toimus Pähklipurejate korraldatud palmisaare karneval, kus oli oma
roll kanda antud ka lapsevanemale. Võrukaelas oli jutustamise aasta – läbi muinasjuttude said lapsed teadmisi erinevatest
rahvastest. Mürakarud jutustasid türgi,

Kaisukarud jaapani muinasjuttu.
Muusikaõpetaja
korraldas Võrukaela sünnipäeva,
kus tutvustas läbi
muinasjutu erinevaid pille, liikumisõpetaja
vedas sügise sünnipäeva.
Aasta lõpus valisime aasta töötajad.
Sel korral sai „Tõeliseks Pähkliks“ Pähklipurejate õpetaja Aive Tämm ning „Tõelise
Võrukaela“ tiitli kandjateks lausa kaks
töötajat: Maru-Mürade õpetaja abi Jaanika
Tikk ja maja remondimees Alar Liivamägi.
Kuna nii mõnedki maade ja rahvaste
teemalised planee- ritud üritused ja töötajate ettevõtmised jäid ära, siis otsustasime, et jätkame uuel aastal uue hooga,
aga ikka sama, maade ja rahvaste teemaga.
Merike Kase
Otepää Lasteaia õppejuht

PAREMALE

ALLA

3. 1881. aastal avaldatud Jaan Bergmanni luuletustes „Eesti Lipp“ ja „Lipulaul“ on Eesti lipu
värvideks nimetatud sinine, must ja …?
5. Koht kodutalus, mille alla peitis 1943. aastal
toonane EÜS-i esimees Karl Aun pühitsetud
esimese Eesti riigilipu, kuhu jäi lipp varjule
1991. aastani?
8. Mis on 2019. aastal Otepää Linnamäel esietendunud lipuloo pealkiri?
9. Koht, kus õnnistati ja pühitseti Eesti Lipp
4. juunil 1884?
10. Eesti Üliõpilaste Seltsi lühend?
11. Kes on laulu „Eesti Lipp“ sõnade autor?
12. Mis on see tähtpäev, millal riigilippu ei
langetata?

1. Sõiduvahend, millega sõitsid üliõpilased 1884.
aastal Tartust Otepääle, et õnnistada Eesti lipp?
2. Kes algatas esimese sinimustvalge lipu valmistamise idee?
4. Kuhu tallu viisid EÜS-i liikmed ajaloolise lipu
Nõukogude võimu eest varjule?
6. Mis materjalist on Eesti esimene lipp?
7. Paiga nimi, kus asub Kalevipoja kivi, kuhu raiusid
Henn ja Ustav Mihkelsaar kuupäeva 4. juuni
1984 ning arvu „100“, kui lipu õnnistamisest oligi
möödas juba sada aastat?

Tähistame Eesti Lipu peatset 136. sünnipäeva väikese
ristsõnaga, mis sisaldab elementaarseid teadmisi meie
lipu kohta.
Vastused saata aadressile kultuurikeskused@otepaa.
ee hiljemalt 11. juuniks.
Kõikide õigete vastuste vahel loosime välja Otepää
Kultuurikeskuste uue logoga meene!
Vasta kõigile küsimustele ristsõnas ning peavastu-

se leiad kui kogud kokku numbritele vastavad tähed
ristsõnast!
Ristsõna moodustas: Merilin Kirbits
Head lahendamist!
Otepää Kultuurikesused

Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks ühendas
ligi 4000 jooksusõpra üle maailma
1. mail startinud 38. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks tõi esialgsetel andmetel rajale 3964 suurt ja väikest
spordisõpra. Baltikumi suurimast murdmaajooksust, mis
toimus esmakordselt ajaloos virtuaalsena, said seekord
eestlaste kõrval osa veel 34 välisriigi harrastajad.
„Huvi virtuaaljooksu vastu kujunes üle ootuste suureks. Aitäh kõigile osalejatele, kes uue formaadi sedavõrd hästi omaks võtsid! Meil on väga hea meel, et
aitasite pikkade traditsioonidega jooksufestivali ka tänavustes keerulistes oludes elus hoida ning toetasite oma
osalemisega Klubi Tartu Maratoni,“ ütleb peakorraldaja
Indrek Kelk. „Samuti on äärmiselt hea meel, et tänavuse
ürituse formaat võimaldas viia selle ka maailma kõige
kaugematesse nurkadesse. Eksootilisemad paigad, kus
rajale mindi, olid näiteks Argentiina, Uus-Meremaa,
Austraalia, Ameerika Ühendriigid,“ lisab Kelk.
1.-17. maini kestnud virtuaaljooksu neli põhidistantsi
tõid loodusesse liikuma 3019 jooksjat ja kõndijat. Ka
tavaolukorras äärmiselt populaarsetest lastejooksudest
võttis osa 945 last, neist 372 MINImaratonist ning 573
kõige pisematele suunatud TILLUjooksust.

„Oli täitsa tore üritus, kus sai ise oma tempot sättida ning valida just endale sobilik päev ja ilm. Lisaks
oli seekord hea võimalus olla toeks kõige nooremale
pereliikmele, kes võttis 10 km raja esimest korda ette,“
ütleb Janek Vana, kes läbis virtuaaljooksu koos perega. „Kui peaksin valima, eelistaksin siiski ühisüritust,
sest siis saab nautida ka kaassportlaste seltskonda ja
tuge,“ lisab ta.
„Pärast kahte kuud kestnud täielikku liikumiskeeldu
soovisin proovida midagi uut. Loomulikult oli seekordne jooks erinev tavaüritusest, kus minuga koos on rajal
väga palju inimesi. Olin üksi ilusal loodusrajal ning liikusin just endale sobivas tempos. Ometigi tundsin, et
olen osake millestki suuremast - minuga samaaegselt
jooksevad Eesti maratoni 5 km distantsi veel väga paljud inimesed, lihtsalt nad teevad seda väga erinevates
paikades,“ ütleb Anna Crosignani, kes tegi oma jooksu
Põhja-Itaalias.
Kristina Hallik
Klubi Tartu Maraton MTÜ
turundus ja kommunikatsioon
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Koroonakriisi kogemusest Otepää Tervisekeskuses

O

tepää Tervisekeskus on vaikselt, aga kindlalt liikumas normaalse elurütmi suunas! On
teada, et hetkel COVID-19 haiguse vastu
puudub efektiivne ravi. See tähendab jätkuvat hoolsust piirangute leevendamise
järel, et mitte soodustada viiruse levikut.
Tekkinud eriolukord oli meile kõigile uus.
Esmane ülesanne oli muuta perearstikeskuse töökorraldust, et kaitsta efektiivselt
võimaliku viiruse leviku eest patsiente ja
tervisekeskuse meditsiinitöötajaid, kes
olid nn eesliinil töötades otseses ohutsoonis. Koheselt alustasime koostööd isikukaitsevahendite varude suurendamiseks,
muutsime osaliselt ruumide kasutusotstarvet, vähendasime otsekontakte patsientidega. Eelistasime suhtlemist telefoni
või interneti vahendusel ning tõhustasime
ruumide desinfitseerimist. Samuti korraldasime perearstikeskuse töötajatele kohapeal toitlustamise, et vähendada võimalikku viiruse levikut sisse-välja käimistega.
Peatasime hambaravi plaanilise ravi
ning eriarstide vastuvõtud, hooldekodus
ja õendusabis jätkus peale eriolukorra
kehtestamist igapäevane töö, kuid kehtestatud oli karantiin ning klientide külastamine ei olnud lubatud.
Taolises ohu olukorras töötamine oli
meie kõigi jaoks uudne kogemus, tunda
oli närvilisust, vahest üle reageerimist,
kuid samas toimis koostöö suurepäraselt
ning kõik andsid omapoolse panuse, et
see raske aeg üle elada.
Siinkohal tahaks tunnustada kõikide
tervishoiu- ja hooldustöötajate tööd, kes
vaatamata raskele olukorrale suutsid iga-

päevaselt oma tööd teha ja inimesi aidata.

Koroonakriis läbi juhtkonna
pilgu
Positiivseks võib pidada fakti, et karantiini tingimustes ja klientide külastuskeelu
kestel pole kunagi meie töötajaskonda ja
hoolealuseid olnud tervislikult nii heas
seisundis – mitte ühtegi viirusinfektsiooni lainet, mis tavaliselt kevadisel perioodil
meie hoolealuseid ründab.
Perearst Gerta Sontak koos teiste
perearstidega soovis ka tänada patsiente väga hea arusaamise ja koostöö eest.
Valgamaa 9 positiivset näitab, et inimesed tegid ise palju selle viiruse levimise
tõkestamiseks.
Õendusjuhi Krista Antoni sõnul tekitab
taoline olukord mõtte, et kohustusliku
külastuskeelu võiks kehtestada iga aasta
kevadel, et säästa meie hoolealuseid viirushaigustest ning lisas: „Tänud omastele, kes mõistsid külastuskeelu vajalikkust
ning pidasid kinni reeglitest. Lugupidamine õdedele ja hooldajatele, kes eriolukorra ajal töökohustusi täitsid, järgisid
asutuses kehtestatud karantiinitingimusi
ning pakkusid igakülgset professionaalset
abi hoolealustele ja patsientidele.“
Samuti oli positiivseks eriolukorra ajal
korraldatud mugavad e-koolitused läbi
Zoom rakenduse, millel sai osaleda kabinetist lahkumata, säästes sõidukulusid ja
aega koolitusele minekul.
Raske oli toime tulla pidevalt meili
teel saabunud muutuvate korralduste
laviiniga , mis saabusid erinevatelt ametkondadelt, kuid olid sarnase sisuga ning
nõudsid tähelepanelikkust, et oluline ei

jääks märkamata.
Oleme väljumas eriolukorrast ning
taastamas oma igapäevast tegevust tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamiseks.
Alates mai algusest töötab hambaravikabinet, kus jätkuvalt osutatakse nii plaanilist ja kui ka erakorralist hambaravi. Muutunud on kabineti asukoht- see asub nüüd
esimesel korrusel samas hoones. Tunnustust väärib, et hambaarstid-õed võtavad
eriolukorra lõppemise järgselt patsiente
vastu ka nädalavahetustel, et pakkuda võimalikult operatiivset abi vahepeal ärajäänud vastuvõttude tõttu.
Ka eriarstid jätkavad korraliste vastuvõttudega ning taastunud on perearstide
vastuvõtuajad. Palume jälgida siiski, et
muutunud on töökorraldus kõigis tervishoiuasutustes, kuid see on vajalik eelkõige meie enda ohutuse tagamiseks.
Alates 1. juunist on jälle võimalik külastada omakseid õendusabi- ja hooldusosakonnas ning hooldekodus. Selleks
on kehtestatud erikord, millega saab
tutvuda selles Otepää Teataja numbris.
Lubatud on tuua jälle ka omastele pakke
kuid juhime tähelepanu, et piirangu ajal
kui külastatavust ja lisamaiustusi polnud,
olid hoolealuste kõhud terved. Isu võib ju
hea olla, aga seedetrakt on vanemaealistel tundlik ning kasu asemel saavad nad
kõhulahtisuse ja halva enesetunde. Me ei
keela omastele lisatoidu või maiustuste
toomist kuid palume teil arvestada asjaoluga, et kõike mõõdukalt.
Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ühiselt
ja ühtse eesmärgi nimel tegutsedes saame
hakkama iga viirusega. Rootsi vanasõna

Otepää Tervisekeskuse hambaravi on taas avatud
ja valmis patsientide vastuvõtuks.
ütleb, et kui pime aitab lombakat, saavad
mõlemad edasi.
Olge terved!
Andres Arike
Otepää Tervisekeskuse juhataja

Otepää Tervisekeskuse nõukogu esimees
Mare Raid:
"Üleilmselt levinud viiruse tõttu kehtestatud eriolukord seadis meditsiinipersonali võitluses nähtamatu, aga õela vaenlasega otsesele tulejoonele. Ühelt poolt
tuli kaitsta ennast ja asutust ning teisalt
tagada patsientide ja klientide ohutus
neile abi andes. See oli tõsine väljakutse
Otepää Tervisekeskusele, aga esimesest
lahingust väljusime võitjana – ühtegi teadaolevat nakatunut tänase seisuga ei ole

Foto: Andres Arike

personali ega patsientide ja hooldekodu
asukate hulgas tuvastatud.
Keeruline aeg oli kaitsevahendite
ajutise nappuse perioodil, aga koostöös
juhatuse, nõukogu ja vallavanemaga leidsime ka sellele probleemile lahendused.
Tänaste protsesside ja viiruste leviku valguses on õdedel ja üldse meditsiinipersonalil ülisuur roll ja vastutus kanda!
Nõukogu nimel tänan meditsiinipersonali – olete asendamatud ja üliolulised
Otepää vallaelanike tervise kaitsel. Olge
jätkuvalt terved ja hoitud!
Otepää vallaelanikele soovin sama ning
ikka reeglite järgimist enda ja lähedaste
kaitsmiseks. Säilitagem positiivsus olles
jätkuvalt viiruse suhtes „negatiivne“–
koos elame rasked ajad üle!

Otepää Tervisekeskuse hoolealuseid saab alates juunist taas külastada
Alates 1. juunist avaneb taas võimalus hoolekandeasutuse elanikke külastada, kuid selleks on kehtestatud range kord lähtudes Terviseameti nõuetest, et kaitsta hoolealuste tervist.
Karantiiniaegsest kogemusest lähtudes võime
tõdeda, et mida vähem on väliseid kontakte, seda
tervemad on meie hoolealused. Kuid mõistame,
et sotsiaalsed kontaktid lähedastega on meie elu
lahutamatu osa ja nende piiramine ei ole meie

eesmärk. Selleks oleme koostanud vastavad juhendid, et minimaliseerida haigestumist erinevatesse viirustesse.
Külastamine toimub igapäevaselt vastavalt kellaaegadele, et kontrollida külastajate arvu ning
võimaldada desinfitseerida ruume peale hoolealuste külastamist.
Juhime külastajate tähelepanu asjaolule, et välisuksed on jätkuvalt suletud, töötaja tuleb teile

vastu eelnevalt telefoni teel kokkulepitud ajal, kohapeal täidetakse ning allkirjastatakse tervisedeklaratsioon, desinfitseeritakse käed.
Külastajal on kohustus kanda kirurgilist kaitsemaski, kaitsemask võib olla isiklik, kuid vajadusel
tagab tasuta kaitsemaski asutus, palume külastajatel alluda asutuse töötaja korraldustele.
Lähedase juures saab viibida maksimaalselt 45
minutit, et anda külastamisvõimalus ka teistele

lähedastele. Külastamise aega kokku leppides tuleb arvestada asjaoluga, et teie soovitud kellaajal
pole külastamine võimalik.
Palume tutvuda erinevate osakondade külastamise korraga ning rangelt neid täita.
Meeldivate kohtumisteni!
Andres Arike
Otepää Tervisekeskuse juhataja

Klientide külastamise kord Otepää hooldekodus (Kastolatsi tee 25)
alates 01.06.2020
1.Klientide külastamine toimub igapäevaselt kella- aegadel: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00 –20:00.
2.Hoolealuse juures viibimise aeg on maksimaalselt 45 minutit (palume seda jälgida).
3.Külastamine lepitakse eelnevalt kokku personaliga, helistades hooldekodu telefonil 7668592.
4.Külastajatena on lubatud sisenda ainult isikutel,

kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud, kes ei
ole viimaste 14 päeva jooksul olnud lähikontaktis
COVID-19 ning kellel ei esine teisi viirusinfektsiooni
nähtusid – palavik, nohu-köha, kõhulahtisus.
5.Külastajal on kohustus täita tervisedeklaratsioon, millega ta tõendab, et tema ega tema lähikontaktsed ei ole COVID-19 viirusesse haiges-

tunud.
6.Majja sisenedes desinfitseerib külastaja oma
käed ning on kohustatud kandma kirurgilist kaitsemaski. Kaitsemaks võib olla külastaja isiklik, vajadusel tagab külastajale kaitsemaski asutus. Töötaja
kontrollib külastaja kehatemperatuuri puutevaba
termomeetriga.

7.Külastamise ajal ei tohi kliendi toas viibida üle
2-e külastaja, majas võib samal ajal viibida maksimaalselt nelja hoolealuse külalised.
8.Liikumisvõimelise hoolealuse külastamine
võiks soodsate ilmaolude korral toimuda värskes
õhus, asutuse sisehoovis järgides külastamise
korda.

Klientide/patsientide külastamise kord Otepää Tervisekeskuse hooldusosakonnas/õendusabis
(Tartu mnt 2) alates 01.06.2020
1.Külastamine toimub igapäevaselt kellaaegadel:
10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.
2.Hoolealuse juures viibimise aeg on maksimaalselt 45 minutit (palume seda jälgida).
3.Külastamine lepitakse eelnevalt kokku personaliga, helistades õendusabi telefonil 7668562.
4.Külastajatena on lubatud sisenda ainult isikutel,
kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud, kes ei

ole viimaste 14 päeva jooksul olnud lähikontaktis
COVID-19 ning kellel ei esine teisi viirusinfektsiooni
nähtusid – palavik, nohu-köha, kõhulahtisus.
5.Külastajal on kohustus täita tervisedeklaratsioon, millega ta tõendab, et tema ega tema lähikontaktsed ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud.
6.Hoonesse sisenemine toimub ainult Lille tä-

nava poolsest uksest (maja tagant).
7.Majja sisenedes desinfitseerib külastaja oma
käed ning on kohustatud kandma kirurgilist kaitsemaski. Kaitsemaks võib olla külastaja isiklik, vajadusel tagab külastajale kaitsemaski asutus. Töötaja
kontrollib külastaja kehatemperatuuri puutevaba
termomeetriga.
8.Külastamise ajal ei tohi kliendi toas viibida üle

2-e külastaja. Ühel korrusel võib samal ajal viibida
maksimaalselt kahe hoolealuse külalised.
9.Liikumisvõimelise hoolealuse külastamine
võiks soodsate ilmaolude korral toimuda värskes
õhus, asutuse sisehoovis järgides külastamise
korda.
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Aidates dementsusega inimesi
ja nende lähedasi
2018. a. septembris sõlmis Sotsiaalministeerium lepingu MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi Haigla, Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna Diakooniahaiglaga Dementsuse Kompetentsikeskuse loomiseks. Dementsuse Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada
dementsussündroomiga inimestele
ja nende lähedastele inimväärne elu
Eestis.
Märtsis alanud eriolukorra tõttu on
kompetentsikeskus keerulises olukorras – inimesed, kelle jaoks on kompetentsikeskus loodud, kuuluvad ise
riskirühma või puutuvad väga tihedalt
kokku riskirühma kuuluvate inimestega
ning sellest tingituna oli mõistlik loobuda ka kõikidest üritustest ja kohtumistest.
Kuid see ei tähenda, et töö oleks
seisma jäänud. Antud hetkel toimub
inimestega suhtlemine rohkem telefoni ja virtuaalsete suhtluskeskkondade
kaudu.
Dementsusealase nõu saamiseks on
võimalus helistada info- ja usaldusliinile
644 6440. Infoliin töötab tööpäeviti –
esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti
ja reedeti kella 12.00 – 16.00 ning kolmapäeviti kella 16.00 – 20.00.
Info- ja usaldusliinile saab helistada
nõu saamise kõrval ka murede/rõõmude jagamiseks ning helistada võib
ka lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis tekkivat üksindust, ärevust
ja depressiooni. Helistada võivad nii
dementsusega inimesed, nende lähedased, aga ka tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistid või kogukonna
liikmed, kui neil on mure dementsusega inimese käekäigu pärast. Kui helistaja ei soovi ennast tutvustada, siis ta
võib oma küsimused või mure esitada

ka anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad
MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud
tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Enne eriolukorra välja kuulutamist kogunesid dementsusega
inimeste lähedased 22 eri paigus üle
Eesti. Mõnes tugigrupis käis lähedasi
vähem, teises rohkem, kuid tagasiside
oli enamasti kõigil sarnane – nii hea, et
kokku saime – sai oma muret teistega
jagada, vahetada kogemusi ja nippe,
kuulata, kuidas teised hakkama saavad,
toetada ja saada ise tuge ning tunda,
et sa ei ole oma murega üksi.
Eriolukorra ajal ei saanud enam ka
lähedased kokku tulla ning seepärast
hakkasime korraldama virtuaalseid
tugigruppe dementsusega inimeste
lähedastele. Virtuaalses tugigrupis
saab osaleda ükskõik millisest Eestimaa paigast, ka need inimesed, kelle
kodukohta pole korraldajad tugigruppi
jõudnud veel luua.
Tugigrupiga ühinemiseks peab inimesel olema kõlaritega arvuti ja internetiühendus. Informatsiooni järgmise
tugigrupi toimumise kohta leiab meie
kodulehelt: www.eludementsusega.
ee või meie Facebook’i lehelt: Elu dementusega. Oma soovist tugigrupiga
ühinemiseks võivad lähedased anda
märku kirjutades info@eludementsusega.ee või helistades info- ja usaldusliinile 644 6440.
Helistades numbrile 644 6440, tasub
helistaja kõne eest telefonioperaatori
hinnakirja alusel.
Virtuaalses tugigrupis osalemiseks
peab olema internetiühendus, kuid nõu
ja tuge saavad kõik tasuta!
Dementsuse Kompetentsikeskus
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Eesti Autospordi Liit korraldab Otepääl autoralli
Eesti Autospordi Liit korraldab legendaarsetel Otepää ümbruskonna teedel
uudses formaadis kõrgetasemelise autoralli. Võistluste läbiviibimise eeldusteks
on kõigi kehtivate piirangute järgimine
ja riigipiiride piisav avanemine.
Erinevatel põhjustel on tänavu jäänud toimumata valdav osa planeeritud autospordisündmusi. Eesti Autospordi Liit on
keeruliste olude kiuste otsinud võimalusi autospordi koordineeritud tegevuste
jätkamiseks esimesel võimalusel. Seda
nii ühis- kui kogukondlikke huve silmas
pidades ja viiruse leviku takistamise meetmeid järgides.
Autospordi olulisust rahva jaoks ei ole
tänases Eestis võimalik üle hinnata. Kinnitagu seda tähelepanu, mida on viimastel
aastatel meedias saanud nüüdsed maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja,
või rahvahääletuse tulemused aasta pari-

mate sportlaste valimisel.
Mõistes autospordi kogukonna ootuseid ja valutades südant riigi seniste WRC
etapiks püüdlemise nimel tehtud investeeringute pärast on Eesti Autospordi Liit töötanud, et kõrgetasemelise ja
WRC tippsõitjate osavõtuga autorallide
traditsioon Otepää teedel ei katkeks.
Eesti Autospordi Liit kinnitab, et autoralli Eesti Meistrivõistluste etapp Otepää
teedel tänavu toimub. Mõistagi on selle
eelduseks kontrollitud ja turvaline tervislik seisukord riigis, rahvusvahelist mõõdet
silmas pidades ka piiride avanemine nii
naabrite kui ralli seisukohalt olulisemate
Euroopa riikidega. Ühiskondi raputanud
pandeemia on andnud põhjust autorallit
kui spordi- ja meelelahutusüritust ümber
mõtestada.
Eesti Autospordi Liidu töögrupp on
kujundanud innovatiivse spordiürituse
formaadi, mille loomisel seati kaks ees-

märki:
* vastata muutunud oludele nii tervisenõuete kui majanduslike võimaluste
kontekstis;
* pakkuda uudset rallikogemust.
Need kaks, esmapilgul ehk vastandlikku
eesmärki, on siiski üheaegselt täidetavad
ja soovime seda tõestada juba tänavu
suvel nii Eesti kui kogu maailma rallisõpradele.
Jälgime pingsalt arenguid viiruse leviku
tõkestamisel ja rahvusvahelist autospordikalendrit, et kinnitada ralli toimumise
lõplik aeg nii, et oleks võimalik maailma
parimate rallisõitjate osavõtt. Otepääl
toimuva autoralli võimalike kuupäevadena näeme nii 24.-25. juuli kui alternatiivselt 7.-8. augustit.
Janis Kaal
Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige

Suvevolle alustab
Suvevolle ehk juba traditsiooniliseks
saanud võrkpalliteisipäevakud saavad hoo
sisse üle Eesti 17 erinevas paigas 2. juunil
kell 18:00. Eelmisest aastast tuttavad 17
võistluspaika on Tallinn Pirita, Paide,
Tartu (AleCoq Spordimaja kõrval Rannakeskus), Võru, Jõhvi, Kohila, Hiiumaa
(ringi rändav), Põltsamaa, Kääriku, Kloogaranna, Taebla (Lääne-Nigula vallamaja platsid - Tallinna mnt 6), Põlva, Pärnu
(Aloha Surfiklubi), Rakvere, Tõrva
(ainult neli esimest etappi), Kuressaare
ja Viljandi.

Suvevolle etapid toimuvad juunis ja
juulis igal teisipäeval (va Jaanipäev 23.06)
algusega 18.00 ja seda olenemata ilmast!
Eelregistreerida saab aadressil volley.
ee võistluspäeval kuni 12.00ni, mängupaigas saab ennast kirja panna 17.45ni.
Eelregistreerunutele on osalustasu neli
eurot, võistluspaigas viis eurot. Võistkonnad moodustatakse igal turniiril koha peal
vastavalt reitingutabelile ja lähtuvalt osalejate arvust on need kolme- või neljaliikmelised. Mängitakse saalivõrkpalli
reeglite järgi.

Sel hooajal pööratakse erilist tähelepanu hügieenile. Haigustundemärkidega
inimesi mängima ei lasta! Maksimaalselt
võib ühel etapil osaleda kuni 100 inimest
(koos korraldajatega) ning pealtvaatajad
ei ole lubatud.
Suvevolletajaid oli möödunud aastal
üle 1200.
Lisainfo: Laura Rogenbaum
+372 523 1971
laura@volley.ee

Spordivõistlused
toimuvad taas
Tallinnas toimus 23. mail pärast
eriolukorrast tingitud pikka pausi
Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja
suusahüpete noorte karikasarja finaaletapp.
Otepäälased esinesid edukalt.
Suusahüpetes saavutas M8-klassis
teise koha Joonas Jüris, M10 -klassis aga said kaksikvõidu Oliver Reijo
ja Oskar Ruukel. M14 ja vabaklassi
arvestuses oli kolmas Andero Kapp.

Kagu-Eesti sai juurde 11 baaskoolituse läbinud
rahvatantsujuhendajat
23.-24. mail pani Eesti Rahvakultuuri
Keskuse veebiseminar virtuaalse punkti
möödunud aasta oktoobris alanud esimesele omataolisel koolitusele, mille
raames koolitati Lõuna-Eesti maakondade algajaid rahvatantsujuhte.
Valgamaalt läbisid koolituse Liivi Orav, Kadriann Kalamees ja Anne
Udeküll.
Koolituse seitsme kuu jooksul käidi
läbi pea kõik osalevad maakonnad ning
saadi osa põnevatest kohalikest ja üleriiklikest tantsusündmustest.
Kursuse koolitusjuhi, Eesti Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa rahvakultuurispetsialist Kati Grauberg-Longhurst
sõnul oli vajadus antud kursuse järgi

väga suur ning kursusele tuli väga erineva tasemega tantsujuhte.
„Osalejad said uusi teadmisi nii Lõuna-Eestis tegutsevatelt tublidelt õppejõududelt, üle-eestiliselt tunnustatud
mentoritelt kui ka oma kursusekaaslastelt. Antud kursus läks igati korda
ning on avaldanud soovi jätkukursuse
järele,“ selgitas Grauberg-Longhurst.
Koolitusprogramm sisaldas tantsujuhi ABC-d, mis laias laastus tähendab
Eesti tantsu ajaloo ja tantsujuhi eetika
tundmist, Eesti rahvatantsu põhisammude, oskuskeele ja tantsukirjelduste
lugemisoskuste omandamist ning häid
teadmisi kohalikest rahvarõivastest.

Kahevõistluses oli M10-klassis esimene Oskar Ruukel ja teine Oliver
Reijo.
OT

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

K U U L U T U S E D
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee

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

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

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

Elektritööd

520 50 16

Ostan Enn Volmere maale.
53 561309, volmere@hotmail.com
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928.
Muruniitmise teenus, kaevetööd,
üldehitustööd. Tel 53439100
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused). Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835
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
Müüa küttepuud (märg sega-lehtpuu ja kask, eri mõõdud). Küsi
lisainfot: 58 515 167

Pakutakse tööd Pühajärve ranna-ala koristajale. Töökohustusteks on ranna-ala koristamine ja
korrashoid, veepiiri puhastamine,
rannatualettide koristamine. Töö
aeg 2 korda nädalas, tipphooajal
tihedamalt. Sobib hästi Otepääl või
Pühajärve läheduses elavale inimesele. Tel: 53442138
Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel: 5291256
Müüa lõhutud küttepuid (lepp,
kask, saar, okaspuu) koos veoga.
Info tel. 509 3453
Autoromude tasuta äravedu ja registrist kustutamine, tel 53702052

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

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Tumepruun
RR32

NÜÜD SAAB

RUUKKI
VIHMAVEESÜSTEEMI
LAOST KOHE KÄTTE
aadressil Metalli tee 1
Techne Töökoda OÜ
tel 509 8625
toomas@techne.ee

Südamlik kaastunne
Laura Karavinile kalli

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.

HAUAKIVID,

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

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää vallavalitsuse ja tema allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

lahkumise puhul
Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

Mälestame kallist sõpra

Madis Milki

HELDUR TOOMi
Tütar Merle ja lapselapsed
Kristine ja Tauri peredega

Avaldame kaastunnet Jutale ja
Ingale armsa ema ja vanaema

HELDIA KASEPUU

Südamlik kaastunne Margusele
ja Toomasele peredega.

kaotuse puhul.

Perekond Reinlo

Võrukaela kollektiiv

Südamlik kaastunne Irinale
kalli äia

Sügav kaastunne Helgile kalli

Jaanikuu laat

MADIS KÜNNAPUU

VENNA

Otepää Maxima poe taga

kaotuse puhul.

kaotuse puhul

Pähklikese kollektiiv

Aavo ja Alo perega

Mälestame endist töötajat

Avaldame kaastunnet
Maarika Upruse perele kalli

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

VANAISA

Mälestame kallist isa, vanaisa
ja vanavanaisa

14.06.2020

9.00-16.00

Tel 5661 8707

EVI MÖLDRIT

Otepää Vallavalitsuses lõppes 18. maist töötajate kaugtöö
Vallavalitsuse töötajad on 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 Vallavalitsus

EMA

Südamlik kaastunne Erichile
perega.

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Pikk tn 1a elanikud

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu eel...

Teatame sügava kurbusega, et
lahkus meie kallis abikaasa, isa,
vanaisa ja vanavanaisa

Heldur Toom

18.10.1934 - 22.05.2020
Mälestavad abikaasa, lapsed
ja lapselapsed peredega

Kuigi rohtuvad rajad,
ei unune koos oldud ajad.

MADIS MILK
Mälestame kallist klassivenda.
Tunneme südamest kaasa
lähedastele.
Otepää Keskkooli 38.lend
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

M I T M E S U G U S T

28. mai 2020

Koolide lõpuaktused
Tänavu toimuvad lõpuaktused
erinõuetest tulenevalt järgmiselt:
Otepää Gümnaasium:
13. juunil kell 12.00
13. juunil kell 14.00
13. juunil kell 16.00

9.a klass.
9.b klass.
12. klass.

Kuna järgime 2+2 reeglit, siis iga lõpetaja
kohta on oodatud 2 pereliiget!
Keeni Põhikool:
20. juunil kell 17.00.
Pühajärve Põhikool:
12. juunil kell 14.00.
Puka Kool:
11. juunil kell 16.00 Puka Kultuurimajas.
Audentese Spordikooli Otepää filiaal:
22. juunil kell 14.00 Otepää Kultuurimajas.
Palume käituda vastavalt peaministri korraldustele.

LAPSEVANEMA TEATIS
Valgamaa noorte looduskool toimub 10.-12. august Tõrva vallas
Marja turismitalus. Kogunemine Marja turismitalus 10. augustil
kell 11.00 ning orienteeruv lõpetamine 12. augustil kell 14.00.
Valgamaa noorte looduskoolis osalevad Valgamaa noored vanuses 7-18aastat.
Soovitame lapsevanematel looduskoolis osaleja ise kohale
tuua ja hiljem järgi tulla, probleemide korral võtke ühendust
looduskooli korraldajatega.
Looduskoolis pakume noortele palju praktilist tegevust kogenud
instruktorite juhendamisel, võimalust viibida vabas looduses,
leida uusi sõpru, ööbida telkides ja õppida kasulikke teadmisi
toimetulekuks metsas ning praktiseerida õpitut. Looduskoolis
toimub õppetöö gruppides ja vastavalt õppeteemadele. Näiteks
orienteerumine, erinevad käsitöö õppetoad, rühmadevahelised
võistlused ja isetegevuskavad, metsas toimetulek väheste vahenditega ning palju muud põnevat.
Lapse kohustuslik varustus looduskoolis:
•
Magamiskott, magamisalus
•
Telk, soovitavalt kile telgile koos kinnitamisvahenditega,

VALGAMAA NOORTE LOODUSKOOL 2020

et tagada telgi suurem veekindlus
•
Riietus sooja-, kuuma-, külma- ja vihmakindel, vahetusjalatsid (sportlikud)
•
Taskulamp või pealamp
•
Joogipudel
•
Ujumisriided (ujumisvõimalus olemas, olenevalt ilmast)
•
Isiklikud hügieenitarbed (hambahari, hambapasta,
seep), käterätikud
•
Sääsetõrjevahendid (soovitav)
•
Päikesekaitsekreem (soovitav)
Toitlustamine toimub kolm korda päevas sooja toiduga, lisaks
õhtuoode. Looduskoolis on olemas inimene, kelle poole saab
pöörduda esmaabi saamiseks ning kes vajadusel suunab haige
lapse traumapunkti või koju ja teavitab sellest lapsevanemaid.
Ürituse ajal kehtib looduskooli läbiviijate poolt paika pandud
sisekorra eeskiri, mida tutvustatakse looduskooli avarivistusel
ning millest kõik osalejad peavad kinni pidama.
Reeglitest (suitsetamine, alkoholi kaasa toomine või tarbimine

Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht
Olen nõus oma lapse …………………………………………………………………………………….
			
( ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)
Osavõtuga Valgamaa noorte looduskoolist, mis toimub 10.- 12. augustil 2020 Valga maakonnas, Tõrva vallas, Marja turismitalus.
Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ja vastutan tema tervisliku seisundi ja korraliku käitumise eest.
Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest ning lapse kohustusest täita üldteada ohutusnõudeid ja täiskasvanud
juhendajate instruktsioone.
Nõustun korraldajate poolt väljaõppe käigus tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega organisatsiooni kodulehel ja
kommunikatsioonivahendites ning kolmandate isikute teabevahendites.
Osaleja andmed:
Lapse isikukood: …………….......………..…
Tel.nr : ……………………………………….
Lapsevanema / eeskostja kontaktandmed:
Ees- ja perekonnanimi…………………………………………………….........…………..
Telefoninumber:........................................................................................................
Meiliaadress:...................................................................................................................(vajadusel)
Informatsioon lapse tervisliku seisundi kohta:
……………………………………………………………………………………………............................................…………………
Muud märkused (pildistamine, ujumine, tegevusprogramm, toit):
…………………………………………………………………………………………………............................................……………
Olen tutvunud Valgamaa noorte looduskooli lapsevanema teatisega ning luban oma lapsel osaleda. Olen teadlik järgitulemise
kohustusest juhul, kui laps rikub üritusel korda ja ei allu kodutütarde ega noorkotkaste seadustele.
Luban vastutaval juhil paluda arstiabi, toimetada vajadusel haiglasse minu last või hoolealust. Olen nõus maksma tasud, mis ei
ole kaetud haigekassa või reisikindlustuse poolt.
Kinnitan, et minu laps on terve ning lapse ega tema pereliikmete osas ei ole rakendatud karantiini seoses COVID-19 viiruse
nakkusohuga.
Väljaõppe korraldaja teeb vastavalt riiklikele soovitustele kõik endast oleneva, et tõkestada COVID-19 viiruse levikut. Lapsevanemal tuleb teadvustada, et oht haigestumiseks on olemas ka kõikide nõutud meetmete rakendamisel.
Lapsevanema allkiri: //Allkirjastatud digitaalselt//
Kooskõlastusleht saata digitaalselt allkirjastatult korraldaja meiliaadressile hiljemalt 22.07.2020!

jms) üleastumise korral saadetakse korrarikkuja koheselt koju. NB! Kui selline
situatsioon juhtub, on lapsevanem kohustatud oma lapsele ise järgi tulema!
Palume osalejatel koju jätta tehnikaseadmed. Looduskooli korraldajad ei
vastuta nende purunemise või kadumise eest. Samuti ei vastuta korraldustoimkond mobiiltelefonide olemasolul nende säilimise eest. Akude laadimise
võimalus puudub. Kogu looduskooli jooksul saab meile kindlasti helistada
allpool toodud mobiilnumbril. Kui Teil on soov looduskooli külastada, siis
palun teavitage sellest korraldajat.
Kooskõlastusleht saata digitaalselt allkirjastatult korraldaja meiliaadressile
hiljemalt 22. juuli 2020! Probleemide korral võtke ühendust korraldajaga või
oma piirkonna noorsootöötajaga.
Kui osaleja tuleb looduskooli ilma eelnevalt korraldajale lapsevanema nõusolekulehte saatmata, saadetakse ta koheselt koju!
Ürituse üldise korralduse eest vastutab: Kaimo Vahtra. Tel: 5146384. Lisainformatsiooni saab küsida:
Kaimo Vahtra, tel: 5146384, meiliaadress: kaimo.vahtra@kaitseliit.ee.

