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Asutatud
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O t e pää, Nõu n i, P uka ja Sang as te ümbrus ko nna hääle k an dja
N e l j a p ä e v, 1 1 . j u u n i 2 0 2 0

N 11 (515)

Otepää tähistas 4. juunil Eesti lipu
136. sünnipäeva
Esimene sini-must-valge lipp pühitseti
Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna Otepää
kiriklas 4. juunil 1884. a.
Koroonaajale kombekohaselt tänavu
suuri pidustusi ei toimunud, kuid lipu
aastapäev sai väärikalt tähistatud.
Hommikul sai Otepää valla sotsiaalmeedia kanalites näha lipupäeva
tervitust, avati ka virtuaalne fotonäitus
"Eesti lipp minu sees ja minu ümber "
talvepealinn Otepää Facebooki lehel.
Fotonäitusel valitakse rahvahääletuse
teel kolm parimat, rahvahääletus kestab
kuni 22. juunini.
Südapäeval toimus traditsiooniline
pidulik jumalateenistus Otepää kirikus.
Teenis EELK Otepää Maarja koguduse
vaimulik Marko Tiirmaa. Kaasa teenis
EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse
õpetaja Triin Käpp. Oma lipud panid
kirikurõdule Otepää Gümnaasiumi,
Tartu Annelinna Gümnaasiumi, Jaan
Poska Gümnaasiumi, Hugo Treffneri
Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tamme Gümnaasiumi, Kristjan
Jaak Petersoni Gümnaasiumi esindused. Esinesid Annelinna Gümnaasiumi, Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja

Tamme Gümnaasiumi õpilased. Tervitused ütlesid edasi Otepää vallavanem
Jaanus Barkala ja EÜSi vilistlane, kultuuriminister Tõnis Lukas.
Pärast jumalateenistuse lõppu tegid
motomehed Otepää Motoklubi eestvedamisel Eesti lipu auks sõidu Otepää
vallas. Otepääl oli samal päeval külas
ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes kinkis Otepää motoklubi presidendile Argo Raidile sini-must-valge
trikoloori. Otepäälanna Marika Vasemägi kinkis aga presidendile endaõmmeldud teksariidest rahvariidemotiividega seeliku.
Eesti lipu häll Otepää tegi aga kogu
Eesti rahvale lipupäeva puhul kingituse – nimelt saab alates tänasest
vaadata Eesti lipp 135 vabaõhulavastuse „Taevas, muld ja tulevik“ salvestust
ERRi veebikanalil Jupiter. 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.
Vaata videotervitust: talvepealinn
Otepää Youtube kanalis (Otselink:
www.youtube.com/watch?v=2NhpD6ImX5U). Teostus: Otepää

Kultuurikeskused, lavastaja: Merilin
Kirbits, video: Timo Arbeiter.
Otselink etendusele Jupiteri kanalis:
jupiter.err.ee/1097571/teatrietendus-taevas-muld-ja-tulevik?fbclid=
IwAR0xKyHhsP8wZSqxH3jtIk7oJNC5dcguCanTXKVbgbxNWH8Bu8zu8r7n0h8
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid
külastas Otepää valda
4. juunil viibis Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid Otepää vallas.
Hommikul külastas riigipea Sangaste Linnast. Sangaste Linnas AS asub
Keeni külas Otepää vallas ja on loodud
1991. aastal. Ettevõte tegutseb Eestis
Heleni kaubamärgi all. Tehas on täisautomatiseeritud ning kuue töötaja juures
on ettevõtte käive umbes miljon. Tehas
toodab mitmeviljaputrusid ning helbeid.
Seejärel kohtus president Otepää
vallavolikogu esimehe Rein Pulleritsu

ja vallavanema Jaanus Barkalaga ning
tunnustas Otepää sotsiaaltöötajaid ja
vabatahtlikke, kes koroona ajal eesliinivõitlust pidasid. Kohtumisel oli juttu
sellest, et ühiskonnana oleme küll arenenud hariduses, teaduses ja majanduses, aga pööranud liiga vähe tähelepanu sotsiaalteemadele. Räägiti ka sellest,
kuidas märgata ja kuidas suhtuda abivajajatesse ning millised olid koroona-aegsed teravamad probleemid sotsiaalvaldkonnas.

Otepääle saabus
pronksist karu

Otepää keskväljaku purskkaevu kõige tähtsam element – pronksist karu on kohal.
2019. aasta alguses kuulutas Otepää
Vallavalitsus välja suunatud ideekonkursi
keskväljaku purskkaevu leidmiseks. Kolme
laekunud töö hulgast valiti välja Bruno Kadaku töö „Lõbus Ott", mis kujutab istuvat
karu, kes hoiab käppade vahel vihmavarju. Istuv karu on koos vihmavarjuga 2,5
meetrit kõrge. Karu on kuldpruuni tooni
pronksist, vihmavari on roostevabast terasest. Purskkaevu alusel on valgustus.
Purskkaevu äärekivid on graniidist, mis on
valminud Harjumaal, Paeknas.
„Tegemist on üpris sportliku karuga,
seega istub ta näoga Tehvandi suunas ja
jälgib sportlaste tegutsemist,“ sõnas skulptor Bruno Kadak. „Tehvandit võib kutsuda
Otepää teiseks südameks ja seal lähedal
on ju Väike-Munamägi, millega mul on
soojemad suhted – harrastan nimelt ise
lumelauasõitu.“
Otepää vallavanem Jaanus Barkala ütles, et üle maailma on tuntud uskumus, et
purskkaevu mündi viskamine toob õnne.
„Aga Otepää purskkaevule tulles tuleb karu
tagumist käppa puudutada või sügada, see
toob puudutajale õnne,“ lisas vallavanem.
Purskkaevu paigaldas Tormis Disan OÜ.
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kinkis Otepää motoklubi
presidendile Argo Raidile sini-must-valge trikoloori.

President kohtus Valgamaa omavalitsusjuhtidega.

Järgmine leht ilmub
2. juulil!

President kohtus Valgamaa omavalitsusjuhtidega Otepää Kultuurimajas, kus
arutluse alla tuli omavalitsuste maksubaasi küsimus.
Riigipea tegi külaskäigu vineeritootja UPM–Kymmene Otepää juurde.
UPM-Kymmene Otepää vineeritehas
tähistas mais oma 20. sünnipäeva. Nad
on Eesti suurim kasepuiduväärindaja.

Lipupäeva puhul saatis president
Otepää kiriku juurest teele motoparaadi, mis sõitis Eesti lipu auks läbi
Otepää valla. „Eesti on olnud kaasaegne riik oma sünnihetkest ja seda näitab
ka lipu sünnilugu. Meie iseseisvusdeklaratsioon kõnetas kõiki Eestimaa rahvaid
ja näitas, et oleme patrioodid olemata
kitsarinnalised. Meie riik sündis koos

naiste õigustega valida ja osaleda ühiskonnaelus. Tüdrukute kooliskäimist toetati juba
ammu enne vabariigi sündi. Ka meie lipp, riigi
üks sümbolitest, on sündinud mitte üksnes
haridusest, vaid Eesti kõrgharidusest, mis ei
olnud sellel ajal veel eestikeelne,“ märkis riigipea oma Facebooki postituses.
Pärast seda viis presidendi tee Pukka, kus
kohtuti MTÜ Puka Kogukonna liikmetega.
Puka kogukonnaköök on koht, kuhu leiavad
tee vanemad ja nooremad, et koos süüa teha
ja vaadata filme ning nautida ühiseid üritusi.
Päeva lõpul tegi riigipea Otepää vallamajast
otselülituse Hollandisse ja osales Delfti Tehnikaülikooli virtuaalses vestlusringis, kus räägib
tudengitele ja valitsuse esindajatele kliima ja
energeetika väljakutsetest.
„On väga tänuväärne, et president Kersti
Kaljulaid külastas Otepääd ja tunnustas meie
sotsiaaltöötajaid ning leidis Eesti lipu päeval
aega motomehi lipu tervitusteekonnale teele
saata, “ ütles Otepää vallavanem Jaanus
Barkala. „Presidendi külaskäik süstis inimestesse lootust ja rõõmu, et saame vaatamata
koroonale ikka hakkama!“
Tekst ja fotod:
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Head koolilõpetajad, õpetajad
ja lapsevanemad!

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil

AMETLIK INFO
külas Vahesaare kinnistul sauna laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
n

25.05.2020
n

Anti Raidar Mesilale projekteerimistingimused Arula külas

Vanamõisa kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Taimar Alale projekteerimistingimused Nüpli külas

Saardelombi kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Toivo Annusele ehitusluba Tiidu külas Väike-Niidu-

saare kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks.
n

Anti T.K. Varahalduse OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas Pii-

rimäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(kanalisatsioonitorustik) kasutusluba.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(veetorustik) kasutusluba.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(välisujula) kasutusluba.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.

n

Sõlmiti OÜ-ga NamiFT (registrikood 14862834, aadress

Kuusiku, Restu küla, Otepää vald, 67006) äriruumi üürileping
Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone
ruumi nr 302 (pindala 17,8 m2) ja ruumi nr 303 (pindala 11,1 m2)
kasutusse andmiseks tähtajaga 1. juuni 2020. a kuni 31. detsember
2020. a.
n

Otsustati võõrandada kaaspärijate Otepää valla ja Malle

Tera ühisomandis olev Puka alevikus Ääre tn 5-1 asuv korteriomand pärandvara jagamise teel.
n

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ

Suusahullud 300 eurot 21. - 23. augustil 2020. a toimuva spordiürituse „6. Otepää jooksutuur ja 7. Kekkoneni jooks" korraldamiseks; 1.2 Otepää Spordiklubi 250 eurot 20. - 22. juunil 2020. a
toimuva spordiürituse „Jaanipäeva suusahüppevõistlus" korraldamiseks; 1.3 Otepää Motoklubi 250 eurot 2020. a juulis toimuva
spordiürituse „Eesti MV mototrialis" korraldamiseks; 1.4 Otepää
Spordiklubi 200 eurot 2020. a juunis - augustis toimuva spordiürituse „Valgamaa orienteerumise kolmapäevakud" korraldamiseks;
1.5 Otepää rattaklubi 700 eurot 03. - 06. juulil 2020. a toimuva
spordiürituse „Eesti MV mitmepäeva sõidus ja Rahvusvaheline
Noorte Tuur" korraldamiseks; 1.6 MTÜ Otisurf 300 eurot 19.
juulil 2020. a toimuva spordiürituse „Veespordipäev ja öömatk
Pühajärve rannas" korraldamiseks; 1.7 Loodusturism OÜ 500
eurot 11. juulil 2020. a toimuva spordiürituse „V Pühajärve matkamaraton tõukeratastel" korraldamiseks; 1.8 Jalgpalliklubi FC
Otepää 250 eurot 2020. a juulis toimuva spordiürituse „Otepää
lahtised MV jalgpallis" korraldamiseks; 1.9 Jalgpalliklubi FC

Kätte on jõudnud jälle imekaunis aeg. Õues lokkab
kevadine loodus ja koolilõpetajad saavad kätte tunnustused oma tubli aastatepikkuse pingutuse eest.
Sellel tähtsal sündmusel etendavad kahtlemata
kõige suuremat rolli lõpetajad ise kuid vähetähtis
roll ei ole ka õpetajatel ja lapsevanematel.
Sellel kevadel tuli kõik teisiti ja pisut teisiti on
olnud ka viimane pingutus enne õppeaasta lõppu.
Soovin tänada ja tunnustada Otepää valla koolide
ja huvikoolide õpetajaid, kes pingutasid palju ja
mõtlesid nutikaid lahendusi välja, et kevadine distantsõpe hästi sujuks. Veel tunnustan õpilaste vanemaid, kes süvenesid kodus õppetöösse ja aitasid
lastel koolitööd teha. Vald ei ole kunagi saanud nii
palju õppetöö sisu puudutavat tagasisidet lapsevanematelt, kui distantsõppe ajal. Peab tunnistama,
et paljudest 3-listest lastest said kahe kuuga 4-lised
tublid õppurid. See on tore. Minu kiidusõnad ka
lasteaialaste vanematele, kes hoidsid eriolukorra
ajal lapsi kodus ja tegid nendega toredaid tegevusi
oma töö kõrvalt. Paljud lapsevanemad on maininud, et lastega koos veedetud aeg pani neid paremini oma lapsi mõistma ja tugevdas peresidemeid.
Samuti hakkasid erinevad pered rohkem omavahel
arutama, kuidas ühte või teist õppimisega seotud
ülesannet oleks mõistlik lahendada või kuidas loomingulistele ülesannetele läheneda. Nagu eeltoodu kinnitab, ei ole koosöös ükski raske olukord
ületamatu.
Noorus on ilus aeg. Kasvamise, otsimiste ja leidmiste aeg. Külvamise aeg.
Küllap olete sellist juttu oma vanemate ja õpetajate suust kuulnud üpris sageli. Miks nad niimoodi
räägivad? Sest tagasi vaadates tundub nooruse aeg,
kus võis olla muretu ja kus kogu maailm oli lahti,
väga ilus ja helge. Te teate kindlasti ju seda vana
ütlust, et vanasti oli rohi rohelisem ja päike paistis
paremini! Ma olen täiesti veendunud, et te vaatate
möödunud aegade ilu meenutajaid hämmelduse ja
mittemõistmisega. Aga paraku on elus niimoodi,
et mingi ajaperioodi tähendusest saame aru alles
pärast, kui see aeg on möödunud. Lohutuseks võin
öelda, et kõik hetked ja momendid elus on omamoodi head, helged ja ilusad, see, millisena mingi
ajaperiood meelde jääb, sõltub paljuski inimesest

endast. Kes näeb igas asjad head, mäletab head,
kes näeb ainult halba, ei saa paraku midagi head
meenutada.
Noorust on sageli võrreldud kevadega ning
see võrdlus peab paljuski paika. Kevad on aeg,
kus tuleb tegeleda külvamisega, kus tuleb panna
seemned mulda, et sügisel saaki saada. Kui see
moment mööda lasta, siis loodetud saaki ei tule ja
sügisel külvata enam ei saa. Nii on ka teie eludes
– praegu on õige hetk külvamiseks – iseenese tundmaõppimiseks, sihtide seadmiseks ja töötegemiseks. Nooruses tundub, et aega on küllalt ja jõuab
kõigega tegeleda. Tegelikul on meie aeg piiratud ja
inimese suurim tarkus seisneb oskuses seda õigesti
kasutada. Kas kasutatakse aega oma eesmärkide
poole pürgimiseks, õppimiseks, kogemuste omandamiseks või sihitu hängimise ja arvutimängude
peale? See aga juba, mille peale te oma aega
kulutate, kallid koolilõpetajad, on teie enda valik!
Seega – valige arukalt, valige külvamine, et pärastpoole oleks, mida lõigata ning saaks samamoodi,
tagasivaadates tõdeda – jah, noorus on ilus aeg!
Head abituriendid, praeguseks ajaks on teil
loodetavasti kõigil juba selge, milles olete tõeliselt
head, mida armastate teha ja mida maailm teilt
ootab ja vajab. Iga hea asi saab kahjuks ükskord
otsa, mõnikord on see käes olev maiustus, mõnikord pastakas tint, eksamil mõistus ja nüüd ka
gümnaasium või põhikool. See aga ei tähenda, et
oleks lõpp.
Me ei tea täpselt mis on veel ees, kuid me kõik
loodame hinges, et see on midagi suurt ja ilusat.
Kooli lõpuga on lihtsalt üks oluline periood teie
elus läbi saanud ja üks lugu saanud lõpusignatuuri.
Kuid palju lugusid on veel ees. See lugu jääb teie
kooli seinte vahele ning elab edasi teie mälestustes
ja mõtetes. Päris kindlasti jääb see lugu ajalukku ja
kahvatub nende edasiste lugude kõrval,
mida olete loomas, uhkuseks ning auks teile endile
ja teie kaunile kodukohale.

Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää vallasise-

ses linnas Hundisoo tänav kinnistul, Hundivälja kinnistul ja
Saviotsa kinnistul veetorustiku rajamiseks.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(heitealade väljak) kasutusluba.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(jooksuradade varikatus) kasutusluba.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(kaabelliin) kasutusluba.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(saun) kasutusluba.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(side kaabelliin) kasutusluba.
n

Määrati ühele isikule 68 euro suurune sotsiaalteenuse

toetus.
n

Määrata ühele isikule 64 euro suurune tervisetoetus.

n

Vaadati läbi üks vaie.

n

Otsustati korraldada riigihanke „Otepää liputoa sisustuse

ostmine“ järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav
isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik
(komisjoni esimees), Rein Org ja Lea Ruuven; 1.4 isik, kellele
esitatakse riigihanke alusdokumendid - TM Development osaühing.
n

Määrati turukaubanduseks lubatud aladeks järgmi-

sed Otepää valla omandis olevad müügikohad: 1.1 Otepää
vallasiseses linnas Munamäe tn 4a asuv kinnistu (katastritunnus 55601:004:0013 <http://www.maaamet.ee/ky/FindKYbyT.asp?txtCU=55601:004:0013> ); 1.2 Sangaste alevikus 72 Sangaste-Tõlliste tee T6 kinnistu (katastritunnus
72402:003:0043 <http://www.maaamet.ee/ky/FindKYbyT.
asp?txtCU=72402:003:0043>); 1.3 Keeni külas Hoovi tee kinnistu (katastritunnus 55701:001:0035 <http://www.maaamet.ee/
ky/FindKYbyT.asp?txtCU=55701:001:0035> ); 1.4 Puka alevikus
Kooli tn 6b kinnistu (katastritunnus 60803:001:0014 <http://www.
maaamet.ee/ky/FindKYbyT.asp?txtCU=60803:001:0014> ).
n

Määrati MTÜ-le Otepää Aedlinn 2020. a septembris,

novembris ja detsembris toimuvate ürituste “Aedlinna perede
sügistalvised kohtumised” korraldamiseks 220 euro suurune
ürituse korraldamise toetus.
n

Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 OTEPÄÄ

NAISSELTS 2. augustil 2020. a toimuva ürituse “XXIV Otepää

Soovin kõigile koolilõpetajatele oskust teha häid
valikuid! Edu ning tuult tiibadesse!

käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev” korraldamine 450
eurot; 1.2 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 2020. a
augustikuus toimuva ürituse “Ekskursioon Võrtsjärve ümbru-

Vallavanem Jaanus Barkala

ses” korraldamine 240 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Sangaste

Otepää 750 eurot 2020. a juulis - augustis toimuva spordiürituse

Rukkilill 2020. a septembrikuus toimuva üritus-ringreisi “Otepää

„Laste Jalgpalliturniir Otepää Cup 2020" korraldamiseks; 1.10

vaatamisväärsused” korraldamine 90 eurot; 1.4 Mittetulundusü-

Nõuni Purjeklubi 500 eurot 2020. a juulis - augustis toimuva spor-

hing Iiah 29. augustil 2020. a toimuva ürituse “Muinastulede öö

diürituse „Nõuni Regatt 2020" korraldamiseks; 1.11 Klubi VOPS

Kuigatsi järve kaldal” korraldamine 500 eurot.

250 eurot 22. augustil 2020. a toimuva spordiürituse „Pühajärve
Spinning 2020 Otepää Valla MV" korraldamiseks; 1.12 MTÜ

DETAILPLANEERINGUD

n

Määrati alates 1. juunist 2020. a hallatava asutuse Keeni

Põhikool direktori asendajaks Ülvi Kann.

Otepää Aedlinn 200 eurot 2020. a juulis toimuva spordiürituse
„Aedlinna perede spordipäev.
n

Kinnitati OÜ Otepää Üürimajad 2019. a majandusaasta

aruanne.
n

Kinnitati alates 1. juunist 2020. a hallatava asutuse Otepää

Gümnaasium direktoriks Maire Murumaa.
n

Moodustati Keeni Põhikooli direktori vaba ametikoha täit-

miseks korraldatava konkursi komisjon ja määrata komisjoni
liikmed alljärgnevalt: 1.1 Jaanus Barkala – vallavanem, komisjoni
esimees; 1.2 Kalle Kaart – Keeni Põhikooli hoolekogu esindaja;
1.3 Janika Laur – haridusspetsialist; 1.4 Heya Lepa – Keeni Põhikooli õpetajate esindaja; 1.5 Rein Pullerits – Otepää Vallavolikogu
esindaja; 1.6 Kaido Tamberg – Otepää Vallavolikogu esindaja.
01.06.2020
n

Otepää Vallavolikogu otsustas 21. mail 2020 otsusega nr 1-3/37 tunnistada kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuva Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu. ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ ja Aqua
Pesulad OÜ esitasid taotlused tunnistada kehtetuks Otepää Vallavolikogu 18. juuni 2015. a otsusega
nr 1-4-33 kehtestatud Väike-Veske kinnistu detailplaneering, kuna soovivad planeeringu edasisest
elluviimisest loobuda. Detailplaneeringu seni kehtiv osa hõlmas Otepää vallasiseses linnas asuva
Väike-Veske katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0175) maa-ala.
Tiku katastriüksuse osas on Otepää Vallavalitsuse 12. oktoobri 2016 korraldusega nr 2-4-475
kehtestatud uus detailplaneering. Kogu endist Väike-Veske kinnistut hõlmanud detailplaneeringu
koostamise eesmärk oli mootorsõidukite remondi ja hooldusega, kaubanduse, toitlustuse ja teenindusega seotud ehitiste ning tankla rajamise võimaluste väljaselgitamine. Planeerimisseaduse § 140
lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu
koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.
Täiendav info: Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Anti Kaupo Ojaveele projekteerimistingimused Päidla

külas Kikka-Sannu kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Anti Martin Kietzerile projekteerimistingimused Neeruti
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Mathias Laas 			
Miina Rohtla 			
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Ootame koolilõpetajate toetuste taotlusi!
Taotluse vorm saadaval Otepää valla kodulehel. Koolilõpetaja toetus määratakse põhikooli
või gümnaasiumi lõpetajale, kui tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää
vald ning ta on sooritanud lõpueksamid selleks ettenähtud ajal.
NB! Toetust saab taotleda ka see koolilõpetaja, kes ei õpi Otepää valla haridusasutuses!
Põhikooli lõpetajale on ette nähtud 35 eurot ja gümnaasiumi lõpetajale 45 eurot. Palun
taotlus esitada digitaalselt või paberkandjal hiljemalt 31. juuliks. 2020 e-postile: vald@otepaa.
ee.
Kontakt: Kristin Leht, 5125745 kristin.leht@otepaa.ee.

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

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

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.)

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 2. juulil.
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15.-30.06.2020 on Otepää postkontor ajutiselt suletud
Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame
postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka
postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid
asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja
koju/tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike
müügiks oleme sõlminud lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, et kliendid saaksid
mugavalt osta kõike kirja saatmiseks vajalikku. See on klientidele täiendavaks võimaluseks ka postiasutuse tavapärase töökorralduse
ajal.

Asendav postiasutus
Otepää postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Elva postkontor, asukohaga Puiestee
tn 1, Elva.
E,K 11:00-15:00, 15:30-19:00 T,N,R 10:0015:00, 15:30-18:00 L,P suletud.

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

tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta
koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie
kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi
võtame vastu E–R kell 9–20 ja L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
• rahakaartide kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
• postimaksevahendite müük;
• maksete vahendus.

Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leia
Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/
era/veel/edasimuujad
Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad
postiteenuste kasutamise klientidele maksimaalselt mugavaks. Täname mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.
Annely Noobel
OMNIVA Lõuna regiooni juht

Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik

Tõrva ja Otepää tahavad omavalitsuste
tegevust tõhusamaks muuta
Tõrva Vallavalitsus ja Otepää Vallavalitsus
alustasid ühisprojekti, et analüüsida läbi
valdade asutuste toimimise efektiivsust ja
leida optimaalne lahendusmudel avalike
teenuste pakkumiseks tulevikuks.
Projekti eesmärgiks on saada faktipõhised
vastused küsimustele, milliseid teenuseid on
mõistlik omavalitsustel arendada ja pakkuda
vallasiseselt, milliseid teenuseid valdade
koostööna ning mida oleks otstarbekas sisse
osta vabaturu teenusepakkujatelt. Samuti
analüüsitakse ja antakse hinnang valdade
juhtimisstruktuuridele, pakutavate teenuste
tõhususele ning valdadele kuuluva kinnisvara kasutusele. Töö käigus valmib ka rahvastikuanalüüs ja teenusvajaduse prognoos
aastani 2040, mille põhjal tehakse ettepanekud valdade asutuste edaspidiseks tõhusaks
toimimiseks. Analüüsi koostamisel võetakse
arvesse nii demograafilisi muutuseid, paikkondade eripärasid kui ka kohalike kogukondade vajadusi.
Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas,
et analüüs on vajalik valdade jätkusuutlikuks
toimimiseks. „On fakt, millest me mööda ei
pääse, et enamiku Eesti maavaldade rahvaarv on taasiseseisvunud Eesti ajal vähenenud ligi kolmandiku. Seetõttu peavad
valla poolt pakutavad teenused ja tehtavad
tegevused olema tõhusad ja arvestama muutunud oludega ning vaatama tulevikku, et
oleks tagatud vallaelanike vajadustest lähtuv
teenuste kättesaadavad ka pikemas perspek-

tiivis,“ kommenteeris Ruusmann ja lisas, et
kohati on praegune piirkondlik struktuur
ajale jalgu jäänud.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala kiidab
naabervaldade koostöö igati heaks ja tunnustab antud algatust. Otepää ja Tõrva vallad
projektipartneritena on võrreldavad oma
suuruse, rahvaarvu ja rahvastiku paiknemise poolest, mis on soodustav tegur projekti
edukaks läbiviimiseks.
Tegevuste tulemuslikuks läbiviimiseks
palgati appi uuringu- ja konsultatsiooniettevõtte Cumulus Consulting, mis on koostanud
arengukavasid, analüüse, prognoose ja optimeerimise kavasid enam kui 20 omavalitsusele Eesti erinevates piirkondades. Projekti
rahastab valdavas enamuses Riigi Tugiteenuste Keskus Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest
meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ raames.
29. juunil toimus ka juba esimene veebipõhine avakoosolek, kus veelkord seati paika
tehtavate tegevuste eesmärgid ja kinnitati
ajakava. Cumulus Consultingu poolt peab
töö lõppraport valmima hiljemalt 2020. aasta
detsembriks. Enne lõpliku töö üleandmist tutvustatakse analüüsi tulemusi mõlema valla
volikogudele.
Marianne Sokk
Tõrva Vallavalitsuse
avalike suhete spetsialist

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

Teade
Sotsiaaltöötaja Pille Sikk on puhkusel 8.06. – 12.06.2020 (kaasa arvatud).

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Maikuu lõpul läksid teele viimased pakid
abivajajatele
Veel paar-kolm kuud tagasi oli meil
üsnagi kindel lootus, et see kuri tõbi,
mis maailmas pead oli tõstmas, siia,
meie kaugesse põhjamaisesse kanti,
kohale ei jõua. Jõudis küll. Lootus, et
siia jõuavad vaid üksikjuhtumid, oli
toona täiesti asjakohane aga tuli siiski
kõrvale heita. Praegu, eriolukorra
lõppedes oleme tänulikud, et kurv oli
siiski sedavõrd lauge, et ei ületanud
meie meditsiinilise võimekuse piire.
Kas panite tähele, et Covid – 19
kriisi aegu ei kuulnud me palju ei
Süüria kodusõjast ega suure idanaabri maailmavallutuslikest plaanidest.
Ometi teadsime pikka aega, et just
need suured tegelased hoiavad uudistemajade toimetusi pikalt enda rüpes.
Ja siis tuli üks pisike tegelane läbimõõduga ligikaudu 120 nanomeetrit ja lõi
meie maailma lootusetult uppi. Paljud
meie hulgast leidsid end seepeale
istumas kodust, kenasti pestud käed
rüpes istumas. Kes vabast tahtest, kes
sunnitult.
Võrdselt kõikide teiste piirkondadega pidi ka meie vald erinevaid asju ja
olukordi ümber vaatama ja hindama.
Kriisikomisjon arutas mitmel korral,
kuidas ja kellele saame kriisi ajal abiks
olla. Üsna ruttu sai selgeks, et erilist
hoolt ja kaitset vajavad meie eakad ja
lapsed. Koduhooldustöötajate ning
tugiisikute abiga said paljud memmed-taadid kõik tarviliku nii toidukauplusest kui apteegist. Abi saamiseks pöördusid nii eakad ise kui ka
nende kaugemal elavad lähedased.
Tihti juhtus ka nii, et abi mis vajaka
oli, ei olnud mitte füüsiline. Suur infotulv ja uus segane olukord oli sageli
mõistetamatu ja hirmutav. Telefonitsi
olid kättesaadavad kõik meie teenis-

Vallavolikogu esimees ja vallavanem tänasid viimasel
pakijagamise päeval sotsiaaltöötajaid ja vabatahtlikke.
tuse töötajad ning paljud hirmud ja
mured said maandatud uue ja parema
aja lootuses.
Suur ja vajalik ettevõtmine oli ka
koolilastele mõeldud toidupakkide
komplekteerimine ja jagamine. Kõik
sooviavaldajad said iganädalaselt toidupaki, mis sisaldas väga erinevaid
toiduaineid. Terve valla peale kokku
jagati 1479 toidupakki.
Iga nädalaga saime juurde palju
kogemusi ja tarkusi ning teadmise, et
meie vallas on olemas suurepärased
inimesed, kes vajadusel alati enda õla
alla panevad. Viimane pakijagamine
leidis aset viimasel maikuu nädalal.
Lisaks sotsiaalteenistuse nobedatele naistele olid suureks abiks paljud
vabatahtlikud erinevatelt elualadelt.

Kindlasti oli see keeruline aeg hea
õppetund ja võimalus enda võimeid
proovile panna.
Viimasel „pakiralli“ päeval said kõik
asjaosalised süüa hea suutäie kringlit
ja torti. Eesliinil olijaid tulid tänama
Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja
vallavolikogu esimees Rein Pullerits.
Kuigi eriolukord on läbi, ei ole viirus
meid veel maha jätnud. Ootame üksteise kaelustamisega veel mõnda aega
ning hoiame kokku nõnda, et hoiame
lahku.
Kadri Sommer
Otepää valla sotsiaalteenistuse
juhataja
foto: MONIKA OTROKOVA

Suvi toob kaasa muudatused kirjade saatmisel
ja uued võimalused postiteenuste kasutamiseks
Postiteenus peab käima ajaga kaasas
ja seega toob suve algus kaasa mõned
muudatused postiteenuste osutamises.
Alates 31. maist muutus kirja saatmise hind ja see tähendab, et kirja
saates tuleb ümbrikule kleepida varasemast suurema summa eest marke.
Oluline uuendus on aga see, et eesti-siseste kirjade saatmiseks tekib kaks
erinevat teenust: kiri ja ekspresskiri.
Kiri, mille saatmise hind on 90 senti,
viiakse kohale üleandmisele järgneval kolmandal tööpäeval. Seega, kui
kirja kohalejõudmise täpne päev pole
oluline (näiteks meeleolupostkaardi
saatmisel) või seda saab pikemalt ette
planeerida (näiteks sünnipäevatervituste teelepanekul), saab kasutada
soodsamat teenust.
Ekspresskiri toimetatakse kohale
üleandmisele järgneval tööpäeval.
Ekspresskirja saatmiseks on eriline
oranž ümbrik, millel on tähistus „Ekspresskiri“ ja see maksab 1,50 eurot.
Ekspresskirja ümbrikule ei ole vaja
enam marki peale kleepida, sest mark
on juba ümbriku hinna sees.
Kirja postitades tuleb jälgida ka
kirjakasti tühjendamise aega, sest
kiri on üle antud alles siis, kui toimub
kirjakasti tühjendamine. Seega, kui

kiri pannakse kirjakasti näiteks õhtul
pärast kirjakasti tühjendamist, siis
läheb kiri teele järgmise tühjendamise ajal. Kirjakastide tühjendamise ajad
on märgitud kirjakastidele, samuti on
need leitavad kirjakastide registrist
Omniva kodulehel.
Välismaale kirja saatmisel ei pea
enam mõtlema, kui palju konkreetsesse riiki kirja saatmine maksab. Kõikidesse riikidesse saatmiseks kehtib
alates 31. maist ülemaailmselt hind
1,90 eurot, mis muudab selle teenuse
kasutamise lihtsamaks.
Senised margid kehtivad edasi, kuid
neile tuleb lisada täiendavas vääringus marke, et markide maksumus
vastaks kirja saatmise uuele hinnale.
Uued postmargid ning lisamargid
vääringus 5 või 25 senti, mida saab
kleepida vana hinnaga postmarkidele juurde, on müügil postkontorites
ja postipunktides. Samuti saab neid
mugavalt ja kontaktivabalt tellida ka
Omniva e-poest ja kaup tuuakse otse
kodusesse postkasti.
Margid-ümbrikud kirjakandja käest
Lisaks pakub Eesti Post kõigile maapiirkondade elanikele ka võimalust
kasutada postiteenust kodus või töö

juures. Selleks saab veebikeskkonna
omniva.ee/kirjakandja vahendusel või
telefoni teel kutsuda enda juurde kirjakandja, kes pakub kõiki postkontori
teenuseid.
Veebilehe kaudu saab märkida,
milliseid postkontori teenuseid
soovite oma koduuksel täpselt kasutada. Kirjakandja saab müüa marke,
tuua kohale pakke või panna teie eest
kirjad teele. Samuti saab kirjakandja
vahendusel tasuda oma arveid või
võtta vastu pakke. Kui inimene asub
postkontorile lähemal kui 5 kilomeetrit, siis on teenustel täiendav tasu.
Eriolukord on Eestis küll lõppenud,
kuid ettevaatust tuleb jätkuvalt säilitada. Praeguses olukorras kasutavad kirjakandjad kindaid ning desovahendeid
ning teenust osutatakse võimalusel
vabas õhus, vajadusel ka kortermaja
koridoris. Kliendi eluruumidesse kirjakandja ei sisene. Teenuse osutamisel hoiab kirjakandja 2 meetrist vahemaad, asetades üleantavad kaubad või
saadetised sobivale pinnale ja eemaldudes vastavasse kaugusesse.
Anette Lõhmus
OMNIVA kommunikatsioonija turundusspetsialist

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Maanteeamet sulges ohtlikus seisukorras
Restu silla
Alates 3. juunist 2020 sulges Maanteeamet

seks piiranud sillal koormust ja sulgenud silla

Otepää vallas asuva ohtlikus seisukorras

ühe poole, ent liiklejate ohutuse tagamiseks

Restu silla liiklusele ning korraldas ümbersõi-

tuleb sulgeda kogu sild.
„Kavandame Restu silla avariiremonti, et

du.
Restu sild asub Otepää vallas Pringi–Restu

muuta see taas ohutuks. Tulevikus plaani-

tee 9. kilomeetril, Restu paisjärve ja Väikese

me aga silla terviklikku ümberehitamist,“

Emajõe liitumiskohas. Ümbersõit toimub

ütles Maanteeameti lõuna teehoiu osakonna

mööda Õru–Keeni–Sikstina, Võru–Kuigatsi–

ehituse juhtivinsener Toomas Tõnurist.

Tõrva ja Tatra–Otepää–Sangaste maanteid.
Ümbersõidu pikkus on ligi 15 kilomeetrit.
Väike Emajõele rajatud Restu paisul
puudub vee paisutamiseks seadusega ette-

Silla sulgemine kestab eeldatavalt augusti
lõpuni. Silda remondib AS Eesti Teed.
Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute
kohta vaata www.tarktee.ee.

nähtud Keskkonnaameti veeluba. Paisutuse
tõttu tungib surveline vesi läbi silla konstruktsiooniks olevate sammaste ja on need muutu-

Kai Simson
Maanteeameti avalike suhete osakond

nud avariiohtlikuks. Maanteeamet on praegu-

11. juuni 2020

Vallamaja ette istutati jaapani kirsid
Vallamaja esise platsi ehituse käigus hävinud mandžuuria pähklipuude asemele on nüüd istutatud kaks jaapani kirsipuud.
Jaapanis hakkavad kirsipuud õitsema märtsi lõpus kuni mai keskpaigani välja. Kirsside õitsemine seostub jaapanlastele talve lõpuga
ja kevade algusega, ning kirsiõite vaatlemine, ehk hanami on Jaapanis olnud juba pikaajaline traditsioon. Hanami, nagu ka kirsiõied,
mis õitsevad ja seejärel maha pudenevad, sümboliseerib elu ilu ja
samal ajal ka selle haprust. Hanami ajal kogunetakse Jaapanis kirsipuude alla kogu perega piknikule ja tähistatakse rõõmsalt kirsiõite
õitsemist. Kirsside õitsemise perioodi nimetatakse sakuraks.
Ka Jaapani Suursaatkond saatis õnnitlused kirsipuude istutamise puhul.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala ütles, et järgmisel aastal saab
juba tulla ja Jaapani kombekohaselt Otepää Lipuväljakul hanamit
pidada. „Hetkel on meil küll kaks kirsipuud, kuid mine tea, ehk
istutame neid veel juurde,“ lisas Jaanus Barkala.
Jaapani kirsipuud on pärit Kanepi Aiandi OÜ aiast.

Vallavanem Jaanus Barkala
kirsipuud istutamas.
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

Otepää Kultuurikeskused võtab tööle

Puka kultuurimaja
kultuurikorraldaja
Töö kirjeldus:
• piirkonna kultuurielu korraldamine ja tegevuskava koostamine, lähtuvalt kohalikust
kultuuriruumist ja traditsioonidest;
• Puka Kultuurimaja sündmuste nädala-, kuu- ja aastaplaanide koostamine;
• huviringide ja Puka kultuurimaja sisutegevuse organiseerimine;
• valla kultuurisündmuste ettevalmistamisel ja läbi viimisel kaasa aitamine;
• reklaami- ja piletimüügi korraldamine;
• kultuuritegevuse arendamiseks Otepää vallas ettepanekute tegemine;
• saalide ja ruumide kasutusaegade reguleerimine ning välja rentimine.

Nõudmised kandidaadile:
• eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas;
• orienteerumine kultuurivaldkonnas ka. projektide kirjutamine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime;
• hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• hea esinemisoskus.
Omalt poolt pakume:
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
• sõbralikku kollektiivi;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalus antud valdkonnas.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 30.06.2020. a oma CV ja motivatsioonikiri e-posti
aadressile: jorma.riivald@otepaa.ee Lisainfo tel: 5845 4870.

Kalmistupühad Otepää vallas 2020
Otepää kihelkonna kalmistutel

Sangaste kihelkonna kalmistutel

24. juunil kell 11.00 Otepää kalmistul
2. augustil kell 11.00 Otepää vanal
kalmistul

24. juunil kell 11.00 Sangaste kalmistul
28. juunil kell 11.00 Laatre I kalmistul
28. juunil kell 13.00 Laatre II kalmistul
28. juunil kell 11.00 Puka kalmistul
5. juulil kell 11.00 Priipalu kalmistul
5. juulil kell 11.00 Ilmjärve kalmistul

Ilmjärve Õigeusu kogudus
24. juunil kell 13.00

Ära seisa mu haual ja nuta mind taga, mind pole seal, ma vaikselt ei maga.
Ma lendan koos tuultega taeva all, ma olen talvehommiku hall, Viljapõllul
paistan päiksena suvel, sügisel su juurde vihmana tulen. Kui hommikul ärkad
ja taevas näed linde, neid vaadates olla võid päris kindel, et laulan seal
eemal koos nendega, kuid öösel muutun täheks ma. Ära seisa mu haual ja ole
kurb, mind pole seal, see polnud mu surm.
Mary Elizabeth Frye
					

Head Otepää Naisseltsi liikmed!

Matk ümber Pühajärve.
Otsime selle suve sõnajalaõit!

Olete oodatud jaanipiknikule
17. juunil kell 17.00
naisseltsi maja juurde.

20. juunil algusega kell 19.00
Tondilossi juurest.

Kohtumiseni!
Osalustasu 2 eurot.
MTÜ Otepää Naisseltsi juhatus

Matka pikkus 14 km.
Toetavad Otepää vald ja
Otepää naiskodukaitsjad.
Info: Ene Prants, 517 6599.

RUKKI NARRID
Jaanuaris tuli Sangaste kultuurimajas kokku 8 inimest,
kellel oli soov koos teha näitemängu. Juhendajaks saime endale Pühajärve Koduteatri perenaise Egle Sisaski.
Alustasime suure hooga proove, mis koroona tõttu
katkesid. Mais alustasime taas proovidega ja nüüd on asi
nii kaugel, et toome rahva ette oma esimese külajandi.
Oleme saanud proovides palju naerda ja mida paremini
näitlejatel osa välja tuleb, seda naljakam see tükk näib.

Niisiis, Rukki Narrid ootavad teid oma esietendusele
27. juunil kell 18.00 Pühajärve Koduteatri laval. Järgmine etendus toimub Sangaste lossi hoovis 12. juulil
kell 16.00.
Ootame kõiki kuulama ja vaatama, kaasa võtke hea
tuju.
Sangaste kultuurimaja juhataja Marina Pulver
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Keeni Põhikooli
lõpetajad 2020

9A klass 			
			
1. Hans Markus Danilas
2. Helis Hein - lõpetab
		kiituskirjaga
3. ei luba nime avalikustada
4. Ermo Kikkas
5. ei luba nime avalikustada
6. Andre Kukk
7. Lauri Leis
8. Marie Loog - lõpetab
		kiituskirjaga
9. Andres Luik
10. Mairo Majak
11. Mikk-Martten Meema
12. Eliise Palmiste - lõpetab
		kiituskirjaga
13. Linda Piirimäe - lõpetab
kiituskirjaga
14.
Martti Sarv
15. Keiu Vakmann - lõpetab
		kiituskirjaga
16. ei luba nime avalikustada
17. Kadi Vikard
18. Ivar Všivtsev

1. ei luba nime avalikustada
2. ei luba nime avalikustada
3. Hans-Hannes Kängsepp
4. Mariana Pikulova
5. Chris Roio
6. Marleen Saar
7. Emil Saaron
8. Catharina Undrus
9. Reiko Vaher
10. Mariann Karbus
Klassijuhataja Heya Lepa

Klassijuhataja Kerri Rauk

9B klass
1. Cäthy Alev
2. Trevor Huopalainen
3. Meriliis Ilves
4. Liisu Kojus
5. Kelly-Bettan Kreek
6. Janser-Jax Lang - lõpetab
		kiituskirjaga
7. Karl Erik Lehes
8. Kaur Loigu
9. Maria-Liisa Mark
10. Helena Nuia
11. Emily Parve
12. Eliise Peerna
13. Karl Martin Raid
14. Chea Eleanora Sunts
15. Maria Viks
16. Jako Voolaid
17. Carl-Andre Wulff
Klassijuhataja Külle Viks

12. klass
		
			
1. Kristin Kannes
2. Liisi Kukk - lõpetab
		kuldmedaliga
3. Kenert Künnapuu
4. Henrik Luik
5. Laura Meigas
6. Bärbel Moros - lõpetab
		
hõbemedaliga
7. Silvia Oja
8. ei luba nime avalikustada
9. Carmen Piho
10. Marit Maribel Pulles - lõpetab
		kuldmedaliga
11. Calvin Savisaar
12. Enelin Terav - lõpetab
		kuldmedaliga
13. Ervin Viks
14. Silvia Vuks
Klassijuhataja Tiia Lehismets

Pühajärve Põhikooli
lõpetajad 2020
1. Reelika Almar
2. Tuule-Liis Jaagant - lõpetab
		
kiitusega
3. Mairo Kõiv
4. Rasmus Leopard
5. Maria Lohk
6. Vladimir Mihhailov
7. Heidi Eliise Mitt
8. Andreas Peterson
9. Mattias Toover
10. Riinu Vaht
11. Jörgen Arne Varjun
Klassijuhataja Peeter Kangur

Puka Kooli
lõpetajad 2020
9. klass
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Greete Häelme
Kalev Markus Koort
Kristin Laikask
Rasmus Linde
Ardo Petersmann
Siiri Pikker
Jaako Possul
Rasmus Prii
Romi Teorein
Rene Tomberg

Klassijuhataja Karin-Kaja Liigand

Audentese
Spordigümnaasium
Otepääl
lõpetajad 2020
1. Allain-Marco Anton – murdmaa
2. Grigori Fominykh – laskesuusa			tamine
3. Andreas Ilves – kahevõistlus
4. Raiko Jool – murdmaa
5. Antti Jussi Juntunen – jalgratta			sport
6. Roger Kaegas – murdmaa
7. Erik Kaha – murdmaa
8. Gleb Karpenko – jalgrattasport
9. Kaspar Krauvärk – murdmaa
10. Indra Kutser – jalgrattasport
11. Kustu Künnapas – orienteerumine
12. Anton Litvintsev – jalgrattasport
13. Kevin Maltsev – suusahüpped
14. Teiloora Ojaste – murdmaa
15. Ruslan Rakhmanov – laskesuusa			tamine
16. Ats Uulimaa - jalgrattasport
17. Vane Vähk – murdmaa
Klassijuhataja Anne Matt
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Eriliselt huvitav kooliaasta lõpp

Otepää valla koolide lõpetajad
Otepää Gümnaasiumi
lõpetajad 2020

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

O T E P Ä Ä

Kooliaasta hakkab lõppema ja käes
on kokkuvõtete tegemise aeg. Kõik on
kuidagi teistmoodi, kohanemine uue
olukorraga on võtnud aega, kuid lõpptulemusega võib rahule jääda.
Alates märtsikuust on koolitöö organiseerimine olnud meile kõigile paras
pähkel puremiseks. Meid kõiki nii õpetajaid, õpilasi kui lapsevanemaid visati
vette ja veest väljaujumisega pidi igaüks
ise hakkama saama. Kuidas siis saadi
hakkama?
Pühajärve koolil on olemas sülearvutid, mida saime vajadusel anda õpilaste
käsutusse. Rahulolu-uuringud on näidanud, et lapsevanemate mure seisnes
selles, kas pealesunnitud distantsõpe
andis sama häid teadmisi kui tavaline
koolis käimine? Kindlasti on see mure
põhjendatud, sest kaugeltki mitte kõik
õpilased ei suutnud iseseisvalt oma aega
ratsionaalselt kasutada ja tööle keskenduda. Võib nentida, et distantsõppe puhul
langes lapsevanematele palju suurem vastutus kui tavalise õppe korral. Ka koolid

ei olnud alguses valmis töötama e-õppena
sama tõhusalt kui koolimajas. Üleminek
oli äkiline, puudus metoodika ja suuresti
ka e-õpikud. Õpetajate arvates ilmnesid
puudused õpilaste edasijõudmises, sest
distantsõppes hakkas vahe õpilaste teadmistes kasvama. Need, kes suutsid kodu
toel või omaenese tarkusest õppimisele
keskenduda, said paremini hakkama kui
need, kelle õpioskused nõrgad või kodune
tugi puudus. Õpetajad leidsid võimalusi
õppeaasta lõpus juhendada individuaalselt neid õpilasi, kellel oli vajakajäämisi
õpitulemuste omandamises. Tegevused
eriolukorras on andnud uue kogemuse meile kõigile. Eeskätt tuleks mõelda
sellele, kuidas tõhustada kodu ja kooli
koostööd. Distantsõppe puhul on rollid
suuresti muutunud ja metoodika peaks
sellega kohanema.
Eriline tänu kuulub peredele, kes
toetasid ja õpetasid oma lapsi sel erilisel
kevadel! Tänu kuulub kõikidele õpetajatele, kes suutsid leida parima viisi õpetamiseks! Üheskoos suudame kõike!

Hüvasti, kallis Pühajärve
lasteaed!
29. mail toimus Pipi lasteaia iga-aastane kooli saatmise pidu.
Seekord olid sündmuste keskmes 13 koolilast – 7 tüdrukut ja
6 poissi, kes kõik sügisest alustavad kooliteed Pühajärve Põhikoolis.
Möödunud kevad oli meie kõigi jaoks eriline ja eriline oli ka
selle-aastane lõpupidu. Kui tavapäraselt toimub iga-aastane
lõpetamine trallimise ja mängudega, siis sellel aastal korraldasid õpetajad piduliku aktuse Pühajärve kooli aulas. Saabudes tervitas lõpetajaid südantsoojendav linnulaul ja pidulikult
kaetud lauad, mille ruumiline paigutus vastas igati sellel hetkel
kehtinud nõuetele. Õhkkond oli pidulik ja natukene ärevgi, sest
lapsed ei olnud õpetajaid ega oma sõpru mitu kuud näinud.
Sellest hoolimata said kõik lapsed tublisti hakkama aabitsa
lugemise ülesandega.
Direktor jagas koolieelikutele kätte tunnistused koos kingitustega lasteaialt ja tulevaselt 1. klassi õpetaja Tiina Kukelt.
Lapsevanemad said kaasa arengumapid. Direktor tänas tubli
töö eest lasteaia õpetajaid Lii Petersoni, Taivi Rästast ja Kaili
Ostraki laste kooliks ettevalmistamisel. Meie, vanemad, tänasime omalt poolt kogu lasteaia personali ja kinkisime rühmale
mälestuseks raamatu. Peale aktust sõime õpetajate küpsetatud minikoogikesi ja tundsime rõõmu eraldi, aga siiski KOOS
olemisest!
Meie siirad tänud kogu lasteaia töökale personalile, sest nagu
öeldakse, siis ühe lapse kasvatamiseks on tarvis tervet küla!
Soojad tervitused ka väiksema liitrühma õpetajatele: Riinale,
Solveigile, Ingele ja traditsioonilisele laste lemmikule Allale!
Olete meie lapsi julgustanud, toetanud ja innustanud uurima,
katsetama. Olete õpetanud olema õiglane ja sõbralik ning mis
peamine – kasvatanud neis enesekindlust olema MINA ISE!
Koostöös lapsevanematega olete kõik need aastad tegutsenud
laste heaolu nimel ning loodame sama tugeva koostöö jätkumist ka koolis.
Soovime teile kõigile kosutavat suvepuhkust!
Lapsevanemate nimel
Mailis Siilbek

Pühajärve koolis jäid ära paljud planeeritud huvitavad ettevõtmised. See
õppeaasta möödus ka mitmes teises valdkonnas eriliselt ja imeliselt. Meie kooli
jõulupidu peeti küünlatulede valguses,
sest toimus üleüldine elektrikatkestus.
Suusatunnid tuli asendada muu tegevusega, sest lund ei olnud. Meeldejääv
oli EV sünnipäevale pühendatud aktus,
kus esines ansambel “Lõõtsavägilased”.
Traditsiooniliselt avati 9. klassi õpilaste
poolt SEINAMAALING. Tänu erilisele kevadele kutsusime kooli tänuüritusele kiitusega klassi lõpetanud õpilased
ja nende vanemad. Kohalolijate arvates
selline pidulik ja meeldejääv vastuvõtt
võiks saadagi uueks kooli traditsiooniks.
Ees ootab veel eriline põhikooli
lõpuaktus, sest see toimub ainult lõpetajate ja nende vanemate osavõtul ning seda
kajastatakse otse ka veebis.
Päikest suvepäevadesse!
koolijuht ja hariduskomisjoni esimees
Miia Pallase

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.

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.

Pühajärve Põhikooli hindele “5“ õppivad õpilased
1. klass
Johannes Fjodorov
Neeli Jussila
Karl Henri Kikkas
Armin Näär
Maarja Türk
2. klass
Victoria Desiree Elvet

Madli Jussila
Margo Pulver
Astrid Tammjärv

Grete-Lisette Randmäe
Blanka Treufeldt
Grete-Marie Türk

Kaisa Lepp
Elsa Naruski
Saskia Treufeld

3. klass
Kadili Lemmik
Marili Lemmik
Säde Lepp
Ott Ostrat

4. klass
Loreida Tammjärv

7. klass
Paula Puksov

5. klass
Paul Aares Fjodorov

9. klass
Tuule-Liis Jaagant
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Kuidas unistada tööst?
Kas tööst tohib unistada?
Tiina Saar-Veelmaa,
psühholoog, koolitaja

Olen karjäärinõustajana tegutsenud
nüüdseks üle 15 aasta. Minu legendaarne
küsimus: millist tööd teeksid siis, kui Sul
poleks mingeid piire, on saanud paljude
mu klientide jaoks elu murdepunktiks.
Algul ehk küll ebalevalt, aga siis üha
julgemalt hakkavad inimesed mõtlema
oma tugevuste ja unistuste peale. Vahel
meenub neile, et samadest asjadest on
nad mõtisklenud ka lapsena, aga siis tuli
elu peale või ei jagunud julgust. Muidugi
on hirmutav mõelda, et kui nüüd hakkangi muutust ellu viima ja teostan oma
salamõtted, kuid kui ma läbi kukun?
Hirm kaob kui su ümber on inimesed,
kes sind igal sammul toetavad ja aitavad
takistusi lahendada.
Just selline on juba 27 aastat Eestis
tegutsenud Johannes Mihkelsoni
Keskuse koolitusprojektide eripära.
Selles programmis saab igaüks olla tema
ise ja kasutada kogu vajaminevat tuge
oma eneseteostuse teekonnal.
Aastate jooksul on mul au olnud
kohtuda gruppides nii geenitehnoloogia tudengite, endiste arstide, õpetajate,
teenindajate, maalrite, oma ala otsivate
noorte, juhtide, inseneride, teadlaste jt
teiste ametite esindajatega. Mõni on
saanud koondamise, teist vaevab tervisemure, kolmas on läbi põlenud või end
kaotanud, neljandal jäi kool pooleli ja
viies sai varakult lapsevanemaks. Inspireeriv on näha, kuidas kahe - kolme kuu
jooksul saab igaühe loost tema tugevus
ja kiht-kihilt kooruvad välja tegelikud
unistused ning selginevad suunad, kuhu
liikuda.
Koolitusprogrammis on suur rõhk eneseanalüüsil. Mitmed osalejad on rõhutanud, et alguses tundus see neile ebamugav mõte – rääkida endast ja kuulata teisi.
Aga õige pea sai sellest rituaal, millest ei
raatsitud ilma jääda.
Otepää koolitusel osalenu sõnad kirjeldavad tabavalt: „Koolituse alguses olin
väga skeptiline, kuna psühholoogia tundidel oli päris suur osakaal. Ma polnud
väga vaimustuses, et pean teistele end
tutvustama ja rääkima senisest elust ja
kogemustest. Kartsin, et mind mõistetakse valesti või halvustatakse, kuid pärast
esimest kaht tundi tundsin vabadust.
Nägin, et ma pole oma muredega üksi ja
tõesti teistel inimestel on samad hirmud
ja eelarvamused. Meie Otepää koolitusel
oli väga kihvt kooslus erinevatest generatsioonidest. Ma ootasin igat kohtumist
juba sellepärast, et saaksin nende inimestega koos olla ja muljeid vahetada.“

Uued võimalused
Lisaks eneseanalüüsile, on karjääriteekonna oluliseks punktiks võimaluste
nägemine ja leidmine. Sageli pelgavad
tööotsijad, et võimalus, see tähendab, et
tuleb iga pakutav töö vastu võtta (asendaks selle lausega: Sageli pelgavad tööotsijad, et võimalus tähendab iga pakutava
töö vastuvõtmist.).
Johannes Mihkelsoni Keskuse programmis seda hirmu pole. Eesmärk on
leida valdkondi ja disainida karjääristiil,
mis eeskätt ennast rahuldab ja rõõmustab. Enamus inimesi ei tea, et on olemas
kaheksa erinevat karjääristiili ja edutamine pole kaugeltki ainus võimalus erialaselt areneda. Mõne jaoks istub rohkem
asjade süvitsi pusimine, teine vajab vahel-

dust ja võimalusi, kolmandal on elustiili
ettevõtja geen, mis vajab realiseerimist.
Väga tabavalt jagas oma hiljutist kogemust kursuslane Võrust: „Olen enesekindlam, sain aru, mis on mu tugevad
küljed ja mida võiksin veel arendada.
Meeskond on väga sõbralik, pingevaba
õhkkond, toredad koolitajad. Esimest
korda elus sain aru ka sellest, et minul on
õigus töökohast ära öelda ka peale töövestlust. Mitte ainult, et mind valitakse,
vaid ka mina valin. Ja lõpus sain endale
töö, mida ammu tahtsin. Maagia?“
Enamus koolitusprogrammi läbinud
möönavad, et koolitus andis neile uue
hingamise ja palju mõnusat enesekindlust. Usun, et see on suur privileeg, kui
saame elus aja maha võtta ja innustavas
õhkkonnas enda tuleviku peale peale?
mõelda. Individuaalnõustamine on tõhus,
aga grupis töötamine annab lisaväärtust
teiste inimeste näol, kellest tihti saavad
meie arenguvitamiinid.
Ma olen kõige eriskummalisematest ja
liigutavamatest äriideedest kuulnud just
Johannes Mihkelsoni Keskuse koolitusgruppides. Üks meie kursuslane hakkas
tootma vanadest kändudest stiilseid valgusteid, teine enesehinnangut tõstvaid
rõivaid, kolmas aga võttis julguse kokku
ja liikus oma kunagisele unistuste erialale. Ka peale eneseanalüüsi ja võimaluste kaardistamist ei jää kursuslased üksi,
vaid saavad nii täiendõpet kui praktikat:
„Koolituse raames saab minna tööpraktikale, mis on hea võimalus uute kogemuste ja tutvuste saamiseks. Otsustasin seda
proovida. Nii võtsingi kohe ühendust ühe
tuttavaga asutusest, kuhu mõtlesin end
praktikale pakkuda. Sain koha samal
erialal, mida õpin ülikoolis ning leppisime kokku, et alustan kohe kui koolitus
läbi saab. Kui sõitsin esimesele praktikapäevale, helistati mulle võõralt numbrilt.
Helistajaks oli asutuse osakonnajuhataja, kuhu ma olin väga kaua tahtnud tööle
saada. Mulle pakuti sedasama kohta,
mida ma nii kaua soovinud olin,“ jagab
kursuslane Otepäält.
Jah, eestlased on tööusku rahvas:
kohusetundlik, enesekriitiline ja töökas.
Kahjuks viib see meid sageli rappa, teisisõnu läbipõlemiseni kui oma me tööelu
tasakaalukalt ja läbimõeldult ei kavanda.
Nii kannatame ise, aga ka meie lähedased. Kuidas teada, et vajan arengumüksu nõustamise või koolituse näol. Lihtne.
Kui kordki oled mõelnud, et ei taha hommikul tööle minna või on tunne, et ei tee
õiget asja, või unistused on totaalselt
teistsuguseid kui tegelikkus. See on märk,
et väärid unistamist eneseteostusest ja
samm-haaval sinna poole liikumisest.
Inimesed, kes saavad teha seda, mis
neil hästi välja tuleb ja mida nad naudivad, muudavad maailma paremaks
paigaks ja aitavad särada ka inimestel
enda ümber.
Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti
„Töökoht igaühele“ kontakt:
Liia Tinno; 56624441.
Võta ühendust, kui soovid jõuda oma
unistuste töökohani!
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"Valgusstart" võitis Kääriku kunstikonkursi
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus kuulutas 27. veebruaril välja kunstikonkursi, et
leida sobivaim kunstiteose ideelahendus
Kääriku Spordikeskuse arendustegevustega seotud aladele. 2. juunil kogunenud
konkursi žürii leidis, et Kääriku Spordikeskust peaks hakkama ilmestama Timo
Tootsi (Masinism OÜ) poolt esitatud
kunstiteos nimega “Valgusstart”.
Kunstikonkursi eesmärk oli leida sobivaim kunstiteose (kogumi) ideelahendus
2017. ja 2019. aastal valminud Kääriku
Spordikeskuse sportlasmajutushoone ja
Kääriku Spordikeskuse pallihalli ala(de)
le.
Kunstikonkursiga otsiti avalikku ruumi
rikastavat taiest/taieseid, mis lähtuks
spordikeskuse tegevustest ning arengutest „targa“ spordikeskusena, keskuse
(maastiku)arhitektuursetest lahendusest
ja ümbritsevast keskkonnast.
Tähtaegselt esitati konkursile neli tööd
neljalt erinevalt autorilt, kõik neli esitajat
vastasin võistlusjuhendis toodud nõuetele ning said hinnatud žürii poolt. Žürii
koosnes Kunsnike Liidu, Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu, SA Tehvandi
Spordikeskuse ning Tartu Ülikooli esindajatest.
Konkursi komisjoni esimees, SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige Kristjan aris tänab konkursil osalejaid oma
panuse eest ilmestamaks oma loomin-

guga Kääriku Spordikeskust ning žüriid
tehtud töö eest. “Koostöös võidutöö esitajaga astume nüüd edasisi samme, et
oktoobrist saaksid meie keskuse külastajad juba teost nautida”, mainis juhatuse
liige.
Oma kavandi kirjelduses on autor maininud, et "Valgusstart" … installatsioonid
visualiseerivad sportlikku liikumist erinevate spordialade näitel: lumelaua "big air”
hüpe, kuulitõuge ja lühimaajooks. Teosed
on interaktiivsed ning võimaldavad külastajal neid käivitada. Iga objekti juures on
element, mida katsudes animeeritak-

se lampide vilgutustena liikumise terve
liikumise trajektoor. Lambid näitavad,
kuidas lendab lumelaudur, kuidas tõugatakse kuuli ja kuidas joostakse sprinti.
Teosed suunavad liikumisele – katsudes
elementi, on võimalik joosta võidu Karl
Erik Nazaroviga, jälitada Kristo Galeta
kuuli või lennata nagu Mario Visnap.
Võistlustööde kavandid on leitavad:
https://www.dropbox.com/sh/cqsdlfoc9xxu8g3/AADzkK5iTak7G634Rpo-0lT3a?dl=0
SA Tehvandi Spordikeskus

Joonas Sakkis tegi
oma koondisedebüüdi!
2. juunil seisis Eesti U15 jalgpallikoondise eest väravasuul FC Otepää kasvandik
Joonas Sakkis. Tegemist oli tema jaoks
debüüdiga Eesti noortekoondiste eest.
Lisaks oli Joonas selles mängus U15
koondise kapten.
Mõnusat ja edukat uut jalgpallihooaega!
FC Otepää

SPORDikalender
FC Otepää esindusvõistkonna
kodumängud:
11. juuni kell 19.00 FC Otepää vs Tartu FC
Helios II, Tehvandi staadion
18. juuni kell 19.00 FC Otepää vs KohtlaNõmme, Tehvandi staadion
21. juuni kell 17.00 FC Otepää vs FC
Tarvastu ja JK Tõrva ÜM, Tehvandi
staadion
5. juuli kell 17.00 FC Otepää vs Tartu JK
Welco X, Tehvandi staadion

VALGAMAA OMAVALITSUSTE 2020. a SUVEMÄNGUD
1. Lasketeatejooks		
2. Jalgrattasõit			
3. Kalapüük			
4. Rannavõrkpall (naised)		
5. Rannavõrkpall (mehed)		
6. Kettagolf			
7. Petank (Duo) 			
8. Tänavakorvpall		
9. Kergejõustik 		
10. Jalgpall meeskonnad		
11. Orienteerumine lühirada
Juhend: www.valgamaasl.ee

26. juuni
26. juuni
27. juuni
27. juuni
27. juuni
30. juuni
1. juuli
2. juuli
4. juuli
7. juuli
8. juuli

k. 16.00
k. 19.00
k 6.00
k. 11.00
k. 11.00
k. 18.00
k. 18.00
k. 18.00
k. 12.00
k. 18.00
k. 16-19.00

Lüllemäe staadion
Lüllemäe terviserajad
Valga, Pedeli paisjärv, rannavalve maja
Riiska väljakud, Tõrva
Riiska väljakud, Tõrva
Õru kettagolfi rada
Valga petankiväljakud
Tehvandi korvpalliväljak/Otepää
Valga Keskstaadion
Valga, Kungla tn.väljak
Keeni

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel: 5291256

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

Müüa lõhutud küttepuid (lepp,
kask, saar, okaspuu) koos veoga.
Info tel. 509 3453

Elektritööd

Arvuti konsultatsioon sh veebilehe
loomist. Tel: 5566 1813

520 50 16

Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911

Müüa kuiva männi, haava oksavaba lauda 25x100x3m, termotöödeldud 5 tm kadaka plaat 0,50x1,5
m, vähene kogus sauna seina lauda, kokkupandav termo pikniku
laud ja pingid. Tel 5064319

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

Sanitaartehnika kauplus üle Eesti
www.dr-sanitaartehnika.ee
WC-potid, segistid, valamud,
radiaatorid, pumbad kaevu.
EPOOD avatud 24/7. D.R. Sanitaartehnika aadress: Lembitu 6, 50406
Tartu telefon: 7409142

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

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

Autoromude tasuta äravedu ja registrist kustutamine, tel 53702052

Müüa küttepuud (märg sega-lehtpuu ja kask, eri mõõdud). Küsi
lisainfot: 58 515 167

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157

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

Otepää Lasteaed

Soovime, et hele päike
kaua, kaua valgustaks te teed.
Saagu suureks rõõm
ja mure väikseks,
jätkugu teil ikka ühist meelt!

pakub alalist tööd

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

lasteaiaõpetajale.

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

KAJA ja KARL

Tööle asumise aeg 17. august k.a.
Kvalifikatsioonile vastavuse dokumentide
koopiad ja CV saata 15. juuniks k.a. e-mailile
marju.ilistom@otepaa.ee.
Täiendav info tel 53033034.

Õnnitleme kuldpulma
aastapäeval!
Reet ja Toomas peredega

Südamlik kaastunne
Otepää aukodanik Maie Niidule
kalli venna

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Jaanikuu laat

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Otepää Maxima poe taga
14.06.2020 9.00-16.00

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

ANTS TIIRMAA

Pühajärve - Rõngu
Puhkpilliorkester

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Lausa leekima löövad tähed,
viipab kutsuvalt põhjanael,
väljud maisest- koju lähed,
rajaks linnutee särav pael...

Tunneme südamest kaasa
Maie Niidule ja Anu Tiirmaale
kalli venna ja isa

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:
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.

Mälestame head naabrit

ANTS TIIRMAAD

kaotuse puhul.

Aino koos laste peredega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

Suvelaat

Südamlik kaastunne Maiele
kalli venna ja lastele peredega

Sügav kaastunne Anule kalli isa

Otepää Maxima poe taga

ANTS TIIRMAA

ANTS TIIRMAA

12.07.2020 9.00-16.00
Tel 5661 8707

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 		

Kaua naabruses elatud,
rõõme, muresid jagatud...

Südamlik kaastunne kõikidele
lähedastele.

ANTS TIIRMAA

Kustus elu, vaikis valu,
mälestus jääb alati....

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

EMA
lahkumise puhul.

lahkumise puhul.

Karni-Voor OÜ kollektiiv

Tel 5661 8707

Avaldame kaastunnet
Enn Pargile kalli

Eesti suusalegend Arne Sirel saab
Otepääle mälestuspingi

kaotuse puhul
OÜ Otepää Lihatööstus
Edgari pere

surma puhul
OÜ Otepää Lihatööstus
Edgari pere

Mälestame kauaaegset töötajat
ja firma asutajaliiget

ANTS TIIRMAA

20.08.1939 - 07.06.2020

Neljapäeval, 11. juunil avatakse Otepääl mälestuspink Eesti legendaarsele suusatajale Arne Sirelile,
millega tema sõbrad, õpilased ja võistluskaaslased
tänavad oma 2016. aastal varalahkunud treenerit
ja Eesti kahevõistluse eestvedajat.
Pink, mille on disaininud Arne Sireli hea sõber
kunstnik Priit Pärn koos tootedisainerite Martin
Pärna ja Kaspar Torniga, avatakse kell 12 pidulikult Otepääl Tehvandi staadioni autoparkla juures.
Arne sõprade eestvedamisel loodud pingilt avaneb
vaade staadionile, mis on Eesti suusatamise häll
ja seetõttu Arne Sireli meenutamiseks parim koht.
Pidulikule avamisele on oodatud kõik Arne sõbrad
ja tuttavad, kelle elus on Arne mänginud olulist rolli.

Sügav kaastunne abikaasale, lastele peredega,
Maiele ja Marele peredega.
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Maga vaikselt, puhka rahus - südamed on Sinuga ...
Mälestuste päiksekullas jääd Sa ikka meiega.

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud
kallis abikaasa, isa ja vanaisa

Ants Tiirmaa

20.08.1939 - 07.06.2020
Leinavad lähedased.
Hüvastijätt 13. juunil kell 14.00
Otepää leinamajas.
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Otepää Vallavalitsus tänab
ettevõtja Kert Kärnerit ja Vestman Energia
AS-i, Eesti Keskkonnateenused AS-i, Wesico
Projekt OÜ-d, kes kinkisid Otepää valla õpilastele 12 arvutit.
Kert Kärner kirjutab arvutite jagamise ideest alljärgnevalt: „Kui koroonakriis algas, nägin erinevates internetigruppides palju abipalveid, et paljudel peredel pole arvutit kodus, et lapsed õppida
saaksid. Või on üks arvuti mitme peale.
Mõtlesin, et kuna koroona ajal vaba aega palju
ja trenni teha ei saa ega millegagi tegeleda, siis
leidsin mõned ettevõtjad, kes nõustusid raha andma arvutite ostuks. Minu ülesandeks jäi need üle

Eesti laiali jagada. Võtsin ühendust ka Lõuna-Eesti
valdade haridusspetsialistidega ja Otepää valla
spetsialist Janika Laur leidis koostöös koolidirektoritega suisa 10 peret, kellele arvuti anda. Kokku sai
Otepää valla peredele antud 12 arvutit. Lõpuks
kogunes päris suur summa, mille eest sai üle Eesti
laiali jagatud 82 arvutit.
Kui toetajaid leidub, siis järgmisest aastast on
plaanis muuta see arvutite jagamine traditsiooniks – kord aasta jooksul jagada neid üle Eesti.
Kõige meeldivam selle arvutite jagamise juures
oli see, et uskumatult palju on Eestimaa peredes
lapsi.“
Monika Otrokova

Head piirkonna ettevõtjad
ja ürituste korraldajad!

Head
võidupüha
ja rõõmsat
jaanipäeva!

Koostame Otepää Teataja suviste
ürituste rubriiki, mis ilmub
2. juulil.
Ootame teilt suviste ürituste
kava hiljemalt 19. juuniks
e-posti aadressidele: teataja@otepaa.
ee ja monika@otepaa.ee.

Otepää
Vallavolikogu

Tuletame meelde, et seejärel ilmub
Otepää Teataja 13. augustil
ja 27. augustil 2020.

Varajase Kaasamise Keskus otsib oma meeskonda

Ostan

MAJAVAMMI
kahjustusega
MAJA
Lõuna-Eestis.
Tel 56606663 Kalle

usinat PUHASTUSTEENIDAJAT
Puhastusteenindajana tagad Sa ruumide korrashoiu ning
ohutu, puhta ja meeldiva töökeskkonna.
Oled just see, kellele usaldame selle töö, kui Sa:
•
oled positiivse ellusuhtumisega;
•
pead lugu puhtusest ja korrast;
•
oled kohusetundlik, töökas ja kärme.
Pakume Sulle stabiilset töösuhet, igati mõistlikku töötasu,
kaasaegseid töövahendeid ja -keskkonda, toetavat ja vahvat töökollektiivi.
Tööaeg: osakoormus (0,5).
Töökoht: Pühajärve tee 1, Otepää.
Kui tunned, et see pakkumine on just Sulle, saada oma CV
meiliaadressile: katriin@vkkeskus.ee.
Lisainfo: katriin@vkkeskus.ee, tel. 53974514.

Otepää
Vallavalitsus

Hea ettevõtja (FIE, MTÜ, KÜ, mikro)
2019. a majandusaasta aruande esitamise tähtaeg
läheneb.
Kui sa oled ajahädas, pole vajalikke teadmisi ega sobivat
raamatupidamisprogrammi, siis siin on sulle lahendus!
• sina edastad mulle dokumendid
• mina vormistan nendest aruande
Edasisel koostööl saad tänu pilvetehnoloogiale ise sama
programmi kasutada või lihtsalt oma raamatupidamise liikumistel
silma peal hoida. Programm on kasutatav ka tahvli ja mobiiliga.
Kirjuta mulle ja teen sulle personaalse pakkumise!
Teenust on võimalik kasutada ka kontaktivabalt! ☺
Anneli Aart
-sotsiaalteaduse bakalaureusekraad pluss 20. aastane töökogemusKaarnapesa OÜ

kaarnaklubi@gmail.com

