w w w. o t e p a a . e e / o t

Asutatud
1932

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, 2 2 . a p r i l l 2 0 2 1

Nr 8 (534)

Otepäält pärit luustikud
läbisid uuringu
2020. aasta detsembrikuus leiti Otepääl välitööde käigus 17 ehitustöödele ette jäänud
luustikku, mis olid kunagisele alevikalmistule mitmekaupa koos sängitatud 13.–14.
sajandil maad laastanud katkupuhangu ajal.
Kõik luustikud mõõdistati, kirjeldati,
korjati üles ja viidi edasiseks analüüsiks
Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonna laborisse.
Lähiajal on plaanis detsembrikuus leitud
luustikke ka põhjalikumalt uurima hakata.
Tartu ülikooli arheoloog Martin Malve
ja tema assistent Lisette Reinvars tegelesid märtsi keskel aga teiste Otepäält pärit
luustike uurimisega, mis asusid Tallinna
Ülikoolis arheoloogia teaduskogu luuhoidlas Ossa. Uurimist ootasid Otepää katkukalmistult möödunud sajandi 20ndatel ja
30ndatel välja kaevatud luustikud. Luustikud kaevati välja 1928., 1929. ja 1938. aastal
ehk esimesel kolmel väljakaevamisel. Tegemist oli 13.-14. sajandist pärit katkuhaigete
luustikega.
Osteoloogilise analüüsi käigus määrati
surnute sugu ja surmahetke vanus, mõõdeti
luude pikkust ning tuvastati patoloogiad.
Luudele jälje jätnud ainevahetushäired ja
luukoe keemiline koostis annavad väärtuslikku teavet kunagiste kaasmaalaste tervise
ja toidulaua kohta. Martin Malve ütles, et
laste luude analüüsist võib järeldada, et neil
oli mitmesuguseid toitumise ja ainevahetuse
häireid ning nad on ka talunud tõenäoliselt
nälga.
Luud viidi Tallinna Ülikooli arheoloogia
teaduskogu röntgenisse. Röntgenpiltidelt
saab täpsemalt uurida paranenud luumurde, haiguskoldeid ja otsida kasvujooni. On
näha pärast murdu valesti kokku kasvanud
küünarluu, teisel eristub koljul paranenud
lohukujuline trauma. Kolmandal ülesvõttel on sääreluude otstes näha risti jooksvaid kasvu- ehk Harrise jooni, mis võivadki
tekkida lapse- ja noorukieas luukasvu ajutisel pärssumisel haiguste või toitumisvae-

Otepää politsei
uus asukoht
Alates 12. aprillist 2021. a on Otepää valla piirkonnapolitseinik Karl Kuntus senise asukoha asemel kätte saadav Otepää
looduskeskusest – Kolga tee 28, Otepää
67405 Valga maakond.
Tööpäevadel saab piirkonnapolitseinikuga ühendust telefonil 5340 5054 või
e-kirja teel aadressil: karl.kuntus@politsei.
ee. Üldisemate küsimuste korral võib nõu
küsida ka politsei infotelefonile 612 3000,
mis vastab kõnedele esmaspäevast reedeni ajavahemikus kell 9:00 – 17:00.
Kiire abivajaduse korral, kui on oht elule
või tervisele, tuleb helista 112.

Eesti Naisliit ootab
Aasta Ema kandidaate

guse tõttu.
Piltidel on näha Otepää luustike radiogrammidelt tuttavat patoloogiat "elusal"
kujul! Esimesel pildil on näha paranenud
lohukujuline trauma kolju vasakul küljel
ja teisel valesti kokku kasvanud vasaku
küünarluu murd. Ühel pildil on näha
alalõualuu hambaid, millel lähemal vaatlusel eristuvad ristipidi jooned. Need jooned
ehk emaili hüpoplaasia (nagu seda defekti
teaduskeeles tuntakse) tekivad imiku- ja
lapseeas põetud haiguste või toitumisvaeguse tagajärjel, mis pidurdavad normaalset
hambakrooni arengut.

Arheoloogid leidsid ka
sõnumi minevikust. Ühest
Otepää luustiku hoiustamiseks kasutatud puust kastist
tuli luude vahelt kokkukägardatult välja lendleht
aastast 1936 või 1937, mis
õpetab gripist hoiduma
ja on igati aktuaalne ka
tänasel päeval.
Ärge siis unustage sooja
pesu ja vältige “igasugust
enese liigväsitamist”!

Fotod ja allikad:
Lisette Reinvars ja Martin Malve

Teeme Ära talgupäev toimub 1. mail 2+2 vormis
Teeme Ära 2+2 talgupäeva meeskond
kutsub üles kõiki eestimaalasi korraldama sel kevadel oma isiklik talgupäev
pere ringis, et ohutust tagades ja kevadtöid tehes pakkuda üksteisele hoolimist,
õlatunnet ning koostegemise rõõmu.
Üle-eestiline talgupäev toimub
tänavu 1. mail, järgides kehtivaid piiranguid ning 2+2 reeglit. Igaüks saab oma
kodused talgutööd üles tähendada aadressile www.teemeara.ee ning postitada
pilte teemaviitega /#2+2talgupäev/.
Võtame tähelepanu alla igaühe looduskaitsega seotud tegevused ning toidu
raiskamise vähendamise, eraldi paneme
rõhku ohutule koostegutsemisele ja
vaimsetele vitamiinidele.

ILMUB 2 KORDA KUUS

Igaühe looduskaitse
Üheks tänavuseks üleskutseks on
märgata ja toetada meid ümbritsevat elurikkust. Alustada võib erineval
moel, kasvõi väikese kodumaiste lillede
või maitsetaimede kasti paigutamisest
rõdule, putukahotelli meisterdamisest,
mõne niitmata lapikese jätmisest maja
ümber, et seal saaksid õitseda niidutaimed ja neid tolmeldada putukad. Soovijatele saadame niidulillede seemnepaki,
mille abil võib rajada liigirikka niidulillede kasvuala. Putukahotelli meisterdajaid innustab LHV Noortepank.
Toiduraiskamise vähendamine
Rohetiigri algatusel pöörame tänavu
tähelepanu toidu raiskamise vähen-

damisele. Oluliseks oskuseks on seejuures, kuidas anda uus elu meil kõigil
igapäevaselt tekkivatele biojäätmetele
– pärinegu need köögist või aiast. Kompostimine on looduslik protsess, mille
käigus bakterid, mikroorganismid,
seened ja vihmaussid loovad jäätmetest väärtusliku toitaineterikka mulla.
Kompostikasti ehitamiseks pakub tuge
Bauhof. Nõuanded kompostikasti ehitamiseks ja komposteerimisega alustamiseks on kirjas talguveebis.
Hoolime üksteisest
Üle aasta kestnud koroonaviiruse pandeemiast tulenevalt pöörame tänavu
tähelepanu ka ohutusele ja turvalisusele, samuti vaimsele tervisele.

Teeme seda kahel moel: esmalt pakkudes tuge, et talgud toimuksid 2+2 reeglit
järgides võimalikult ohutult ka väikeses
pereringis. Soovijaile on Magnum välja
pannud käte desinfitseerimisvahendi.
Lisaks kogume talguveebi kokku asjatundjate soovitusi, et paremini toime
tulla olukorras, kus pere ja kogukonna
koostegemistesse on olude sunnil jäänud
pikem paus. Nõuanded, kuidas toetada
ennast ja inimesi enda ümber, kuluvad
praegusel ajal meile kõigile marjaks ära.
MTÜ Peaasjad vaimse tervise spetsialistid pakuvad välja erinevaid vaimseid vitamiine, mille seast saame valida
endale sobivad.
Tänavune Teeme Ära 2+2 talgukevad
saab hoo sisse aprilli lõpus ja kulminee-

Maikuu teisel pühapäeval tähistatakse
emadepäeva ja siis kuulutab Eesti Naisliit
välja 23. korda Aasta Ema tiitlikandja.
Aasta Ema tiitlile otsime kandidaati, kes
on Eesti kodanik, ta on pühendunud ja
väärtustab perekonda ning kelle peres
kasvab või on üles kasvatatud vähemalt
kaks tublit last, kes on oma töös pädev
ja tunnustatud ning on perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool
perekonda.
“Emadena oleme juba aasta elanud keerulisel ajal ja pingutanud igapäevaga aina
enam. Täna on ema rolliks olla nii õpetaja,
kokk, koristaja, meelelahutaja ja kõige selle
juures leida veel ka võimalusi igapäevatöö
tegemiseks. Meie Eesti emade pingutusi
tuleb tunnustada ja väärtustada”, sõnab
Eesti Naisliidu esinaine Mailis Alt.
“Kutsun kõiki üles märkama ja kandidaate esitama. Ema on see, kes meid armastab, lohutab, andes meile kaasa eluks
vajalikud väärtused. Ärgem, siis unustage
oma emasid tunnustada”, lisab Alt. “Ühtlasi oleme käivitanud facebooki kampaania,
kus kutsume inimesi ülesse jagama mõnda lõbusat lugu oma emast, koos toreda
pildiga.”
Ettepanekuid koos kirjeldusega ootab
Eesti Naisliit kuni 29. aprillini 2021 meiliaadressile: naisliit@gmail.com.
Lisainfo kodulehelt www.naisliit.ee,
Naisliidu Facebooki lehelt.

rub maikuu esimesel laupäeval, 1. mail.
Teeme Ära 2+2 talgupäeva korraldavad
Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud
võrgustik. Toetajate ja partneritena löövad
kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital,
Aktiivsete Kodanike Fond, Sigrid Rausing
Trust, Rohetiiger, MTÜ Peaasjad, Magnum,
Bauhof, LHV Noortepank, Vizeum, Tele2 jt.
Täpsem info: www.teemeara.ee.
Tarmo Tüür,
Teeme Ära 2+2 talgupäeva eestvedaja,
Eestimaa Looduse Fondi juht

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Puka koolimajadest
ja hariduselu tulevikust

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil

AMETLIK INFO
Otepää vallasisene linn Uus tänav T1.
n

n

Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antava maaük-

suse (katastritunnus 55701:001:0616, maaüksuse asendiplaan

05.04.2021

lisatud) kohanimeks Luiga-Esno-Loko tee ja koha-aadressiks

Nõustuti Nüpli külas asuva 203 m² maaüksuse (katastri-

tunnus 55701:001:0488, olemasolev lähiaadress Ees-Koidu) Eesti

Raudsepa küla Luiga-Esno-Loko tee.

Vabariigi omandisse jätmisega riigi omandis oleva maaga piirneva

n

maareformi seaduse § 312 lõikes 1 nimetatud maana vastavalt

suse (katastritunnus 55701:001:0605, maaüksuse asendiplaan

maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 14.

lisatud) kohanimeks Sakssoo tee ja koha-aadressiks Raudsepa

n

Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antava maaük-

küla Sakssoo tee.

Määrati Lauküla külas asuva Punga katastriüksuse

(katastritunnus 72402:003:0324) jagamisel moodustatava-

n

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise

suse (katastritunnus 55701:001:0610, maaüksuse asendiplaan

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Punga,

lisatud) kohanimeks Viinamäe tee ja koha-aadressiks Vana-Otepää

koha-aadress Punga, Lauküla küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2

küla Viinamäe tee.

katastriüksuse kohanimi Pungametsa, koha-aadress Pungametsa,

n

Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.

Lauküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse

n

Määrata tervisetoetus kahele isikule kogusummas 78 eurot.

kohanimi Pungapõllu, koha-aadress Pungapõllu, Lauküla küla,

n

Lõpetati Politsei- ja Piirivalveametiga Otepää vallasiseses

sihtotstarve – maatulundusmaa.

linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone I korruse ruumide kasu-

n

Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antava maaük-

tusse andmiseks sõlmitud äriruumi üürileping poolte kokkuleppel

Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antava

maaüksuse (katastritunnus 55701:001:0438, maaüksuse asen-

30. juuni 2021. a seisuga.

diplaan lisatud) kohanimeks Keeni kõnnitee ja koha-aadressiks

n

Keeni küla Keeni kõnnitee.

laste vanemad osalustasu tasumisest 2021. a aprillikuu eest.

n

Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antava

n

Vabastati Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes käivate
Vabastati lapsevanemad Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu

koha maksumuse tasumisest 2021. a aprillikuu eest.

maaüksuse (katastritunnus 55701:001:0530, maaüksuse asendiplaan lisatud) kohanimeks Pargi kõnnitee ja koha-aadressiks
Keeni küla Pargi kõnnitee.
n

12.04.2021

Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antava

n

maaüksuse (katastritunnus 55701:001:0622, maaüksuse asen-

1939. a valminud Puka koolimaja

diplaan lisatud) kohanimeks Munamäe tänav T3 ja koha-aad-

Foto: erakogu

Otsustati liita Otepää vallasiseses linnas asuv Pikk tn 24a

katastriüksus (katastritunnus 55601:005:0008) ja Pikk tn 26
katastriüksus (katastritunnus 55601:005:0230) üheks katastriük-

ressiks Otepää vallasisene linn Munamäe tänav T3.
n

Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antava

maaüksuse (katastritunnus 55701:001:0570, maaüksuse asendiplaan lisatud) kohanimeks Uus tänav T1 ja koha-aadressiks
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Puka hariduselus hakkavad septembrist puhuma
uued värsked tuuled. Valmib uus koolimaja, mida
on aastaid oodatud. Nagu kõik on juba märganud,
siis uus koolihoone kerkib jõudsasti ja ehitustööd
lähevad täpselt ajagraafikus.
Lähipäevil kuulutatakse välja riigihange uue kaasaegse koolimööbli soetamiseks. Hoolikalt valmistutakse kolimistöödeks ja enamik õpetajatest on
käinud põnevusega tutvumas uute valmivate klassiruumidega.
See kõik teeb rõõmu, kuid paljud inimesed on ka
murega minu poole pöördunud. Mis saab vanadest
õppehoonetest? Kirjutan järgnevalt natuke nendest
ja hariduselu arenguplaanidest.
Nõukogudeaegsest koolikompleksist säilivad võimla
ja söökla, mis kaasajastatakse ja viiakse vastavusse
tänapäevaste energiatõhususe nõuetega. Projekt
selleks on juba valminud ja rahalistest võimalustest
lähtuvalt minnakse töödega edasi. Vana õppekorpus
kuulub lammutamisele. On kõlanud küll aktivistide ettepanekuid osa sellest säilitada ja rajada sinna
lasteaed ning huviruumid, kuid kahjuks ei ole see
vastavalt koolivõrgu korrastamisplaanidele võimalik. Riigipoolse rahastaja üheks selgeks nõudeks
ning toetusmeetme aluseks on olnud koolimajade
ruutmeetrite vähendamine ja sellest peab lähtuma.
Koolimaja osalise säilitamise taotluse esitamine
tooks kaasa kogu projekti uuesti avamise, milleks
pole enam aega ning mis ülimalt suure tõenäosusega
lõppeks riigilt eraldatud 1,6 miljoni euro tagasivõtmisega. Nõukogudeaegse õppekorpuse lammutamine
on olnud läbi kõigi nende eelnevate vaidlusaastate teada fakt ja seda tagasi pöörata ei ole kahjuks
võimalik. Samuti on läbi viidud riigihanked ja allkirjastatud kõik lepingud, mille oluliseks osaks on
lisaks ehitusele ka lammutus- ja haljastustööd. Vana
õppekorpuse osalisest säilitamisest majanduslikus
mõttes ei ole üldse otstarbekas rääkida, sest selle
tänapäeva nõuetega vastavusse viimine võrdub rahaliselt peaaegu uue hoone ehitamisega. Ja mis kõige
tähtsam, mida sellisel juhul teha vana ja väärika eestiaegse koolimajaga?
Vana väärikas koolimaja

SÜNNID
Kristofer Rebane 			
Aleksandrs Leonards Lasmanis
Raul Willem Nämi 		

1. aprillil
4. aprillil
14. aprillil

1937. aastal alustati Pukas uue koolimaja ehitamist
(direktoriks sai Karl Kaalep), mis valmis 1939. aasta
sügiseks. Lisaks algkoolile paigutati uude majja ka
Puka Kodutööstuskool, kus õppeaeg kestis 2 aastat.
Muuhulgas õpetati arvepidamist, tervishoidu, ühiskonna-, perekonna- ja kasvatusõpetust, toitlustamist,

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

aiandust, kodukäsitööd, rõivastust, kunsti. Kodutööstuskool tegutses Pukas kuni 1944. aastani.
Koolimaja ehitati 200 lapse jaoks, ehitus läks
maksma 128 000 krooni.
1945. aastal muudeti kool 7-klassiliseks.
1954. aastal avati keskkool.
1964. aastal muudeti kool 8-klassiliseks.
Tippaastaks kujunes 1957/58 õppeaasta, kui kaheteistkümnes klassikomplektis oli kokku 318 õpilast.
Õpetajaid oli 22.
Tegemist oli ühe kaasaegsema kooliga toonases
Eestis. Tase, millega oli ehitatud, seadmestatud ja
sisustatud Puka uus koolimaja, oli ehituskvaliteedi eeskujuks. Ning ka pikka aega hiljem oli Eestis
võimalik kohata väga vähest, mis oleks seda taset
ületanud. Võrratu arhitektuur, ventilatsioonisiibrid
aknalaudade all, läikiv vesivarustuse armatuur, joogivee kraan jalutuskoridori lõpus, puhtad vesiklosetid,
täielikult süvistatud torustikud ja elektrijuhtmestik,
kunstsepisest peatrepi käsipuu võre, keraamilistest
plaatidest laotud täiesti siledad põrandad, kaasaegne keskküttesüsteem… Seda loetelu väärtustest ja
tehnikaimedest võikski jääda jätkama.
Kahjuks on kõik see toredus nüüd mahajäetud
ja laguneb. Kurb, väga kurb. Nõukaaegsete käkkmonstrumite taganutmise asemel peame mõtlema
hoopis sellele, mida teha selle vana ja ainulaadese
hoonega. Vallavanemana olen võtnud endale südameasjaks leida nimetatud küsimusele lahendus.
Oleme vallavalitsuse liikmetega käinud hoonega
põhjalikult tutvumas ning omame hetkeolukorrast
ülevaadet. Vallavalitsuse üksmeelseks seisukohaks
on, et praegune olukord ei tohi jätkuda ja väärtuslik
hoone tuleb võtta Puka rahva hüvanguks jälle kasutusele. Vajalike sammude astumiseks tuleb saada
veel vallavolikogu heakskiit järgnevatele sammudele, kuid usun, et arukad inimesed toetavad mõistlikke plaane. Kuna tegemist on suure ja ruutmeetritelt
mahuka koolihoonega, siis kindlasti ei ole vallale jõukohane selle hoobilt ja ühekorraga renoveerimine.
Esimese sammuna tuleb peatada hoone lagunemine
ja taotleda muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks. Need hooneosad, mida ei saa kohe
kasutusele võtta, tuleb konserveerida. Kiiresti tuleb
leida võimalused hoone uuesti küttesse võtmiseks.
Vana hoone, uued tegevused

majas. Puka Kunstikool vajab hädasti oma ruume
ning arenguid ja sinna majja sobiks see ideaalselt.
Otepää vald on laiendanud käesoleva aasta sügisest Otepää Muusikakooli tegevust Keeni kooli ja
vallavalitsuse plaanides on muusikakooli filiaali
laiendamine ka Pukka. Muusikakooli tegevus sobiks
samuti hästi sellesse väärikasse majja. Koolihoones
asub hetkel muuseumituba, mille tegevust võiks
laiendada. Miks mitte luua mõni muuseumiklass,
mis kajastaks ja annaks autentselt edasi tolleaegseid
õpivõimalusi. Eriti tore ja nostalgiline oleks omaaegsetel vilistlastel mõnusalt istuda vanas ja nii armsas
koolipingis.
Pukas ei ole eakatel oma kooskäimiskohta –
päevakeskus ja klubiruumid sobiksid jälle hästi!
Sobiks kaasaegne noortekeskus koos kõige juurdekuuluvaga, jõusaal ja spordiruumid, lasketiiru
edasiarendamine keldriruumides jne. Räägitud on
ka lasteaia kolimise vajalikkusest, kuid see on juba
kohaliku rahva teema, mida otsustada. Kas soovitakse oma kodune ning mõnusa päikeselise hoovialaga
lasteaed maha jätta ja kolida uutesse ruumidesse,
näiteks sellessamas vanas koolis, näitab ainult aeg.
Loetelu ideedest, mida väärt hoones teha, võiks
jäädagi edasi rääkima. Ruumid saavad tegevustega täidetud ja tuleb puudugi veel. Tarvis on ainult
pealehakkamist. Pealehakkamist aga nii minul vallavanemana kui ka vallavalitsusel jagub. Ootan väga
kohaliku kogukonna algatusi, mõtteid ja tagasisidet
nendel teemadel.
Juba lähiajal, kui koroonaolukord lubab, soovin
kohapeal kutsuda Puka inimesed kokku ja hakata
neid teemasid aktiivselt arutama. Loodan, et vallavolikogu annab lähiajal heakskiidu edasistele tegevustele, sest aeg ei oota. Puka vana ja väärikas kool peab
saama uue elu ja hingamise. See kool on seda väärt.
Loo lõpetuseks kõlbab hästi Puka Keskkooli direktori 1954-1961 LEMBIT SARAPIKU mõttetera:
“Puka kooli pika ajaloo jooksul on muutunud riigikorrad, koolimajad, õppekavad, rõivamoed ja palju
muud. Midagi on aga olnud jäävat, püsivat. Arvan,
et see on Puka õpilaste ja õpetajate töökus ja Puka
rahva toetus oma koolile. Need tugisambad tagavad
Puka kooli edu ka tulevikus.“
Kaunist kevadet kõigile!

Milliste tegevustega võiks vana hoone täita?
Esimene rakendus oleks huvikooli tegevus selles

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

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

Jaanus Barkala
vallavanem

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 6. mail.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kõik veel vaktsineerimist ootavad üle 70-aastased
peaksid endast perearstile märku andma
Eestis on praeguseks kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud üle Eesti enam
kui pooled. Lähinädalatel Eestisse
jõudvad vaktsiinikogused võimaldavad pakkuda vaktsineerimise võimalust
kõigile üle 70-aastastele. Üle 70-aastased inimesed, kellele veel ei ole vaktsineerimisvõimalust pakutud või kes on
varem vaktsineerimisest loobunud ja
praeguseks ümber mõelnud, võiksid
nüüd perearstikeskusele oma vaktsineerimissoovist märku anda.
„Vaktsineerimine on ainus tõhus
viis kaitsta end raske haigestumise
eest. Meie eesmärk on pakkuda aprilli
lõpuks vaktsineerimisvõimalust kõigile
üle 70-aastastele ja kaitsta seeläbi
enamikus maakondades vähemalt
70 protsenti üle 70-aastastest,“ ütles
tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kõik
vanemaealised, kes veel ei ole saanud
kutset oma perearstilt või on varem
vaktsineerimisest loobunud ja praeguseks ümber mõelnud, peaksid nüüd
kindlasti endast oma perearstikeskusele märku andma. Samuti tuleks teada
anda võimalikest takistustest vaktsineerima minekul, et saaksime koostöös
perearstide ja omavalitsustega vajadusel abi pakkuda. Ühtlasi kutsun kõiki
nooremaid inimesi üles aitama oma
eakaid lähedasi vaktsineerima. Mida
kiiremini suudame kaitsta COVID-19
haigusest kõige enam ohustatuid, seda
kiiremini saame pakkuda vaktsineerimise võimalust kõigile soovijatele.“
Kõik üle 70-aastased inimesed on
vaktsineerimise plaani järgi arvatud
COVID-19 riskirühma, kuna neil on
kõrge risk põdeda COVID-19 haigust

väga raskelt ning haigestumise korral
haiglaravi vajada.
„Perearstid on keskendunud riskirühmade vaktsineerimisele ja tegutsenud nii kiiresti, kui võimaldavad
vaktsiinide kogused, mis on Eestisse
saabunud,“ ütles Eesti Perearstide
Seltsi juht dr Le Vallikivi. „Kuna järgnevatel nädalatel on perearstidel võimalik
tellida rohkem vaktsiine, kutsume kõiki
üle 70-aastaseid inimesi oma perearstikeskusega ühendust võtma, juhul kui
neile ei ole veel vaktsineerimise võimalusest teada antud. Võib juhtuda, et inimeste kontaktandmed on muutunud ja
sel juhul saame olla kindlad, et kõik üle
70-aastased inimesed, kes soovivad end
COVID-19 vastu vaktsineerida, selleks
ka võimaluse saavad.”
Terviseameti andmeil on 16. aprilli
seisuga Eestis COVID-19 tõttu haiglaravil 506 patsienti. Neist 260 ehk enam
kui pooled on üle 70-aastased, 395
ehk 78% üle 60-aastased. Haiglaravil
viibivate inimeste keskmine vanus on
68 aastat.
Samas näeme juba ka Eesti vaktsiinide efektiivsust COVID-19 haigestumise eest kaitsmisel. Terviseameti andmetel on Eestis COVID-19 haigestunuid
vaid 0,08 protsenti täisvaktsiinikuuri
läbinud inimestest. Hea kaitse areneb
välja juba pärast esimest vaktsiinisüsti – esimese doosi järel on COVID-19
haigestumisjuhtumeid esinenud vaid
0,4 protsendil vaktsineeritutest.
COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda
raskemalt, ennetada ja vähendada

Valla Aasta ema konkurssi
pikendati
Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega ootab
ettepanekuid valla aasta ema aunimetusele. Ettepanekute
esitamistähtaega pikendati 1. maini 2021.
"Esitada võib ka eelnevate aastate aasta ema nominentideks
esitatud kandidaate,“ ütles Otepää Naisseltsi esinaine Ene
Raudsepp.
Aunimetuse Otepää valla aasta ema väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse igal aastal
emadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele pereemale,
kelle laps või lapsed saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema
elukoht elanike registri alusel peab olema Otepää vallas.
Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi auraamatusse ja antakse üle aasta ema meene ja Otepää valla
tänukiri.
Ettepanekud palume esitada 1. maiks 2021 Otepää Vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@otepaa.ee või tuua kirjalikult Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13, märgusõnaga
„Aasta ema“.
Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.
otepaa.ee rubriigis Üldinfo->Otepää tunnustab -> Aasta
ema.
Monika Otrokova

Otepää Lasteaia arengukava
2021 – 2023 avalikustamine
COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada
koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.
Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee
Korduma kippuvad küsimused:
https://kkk.kriis.ee/et/kkk/covid-19-vaktsineerimine
Sotsiaalministeerium

Arengukava on avalikustatud valla kodulehel 13.-27. aprillil
2021.
Kõik arengukava puudutavad ettepanekud palume saata
valla e-posti aadressile: vald@otepaa.ee hiljemalt 27. aprillil 2021 kell 12.00. Arvestatakse ainult kirjalikult saadetud
ettepanekuid.
Arengukava avalik arutelu toimub 28. aprillil kell 13.00.
Avalikule arutelule palume registreeruda e-posti aadressil:
vald@otepaa.ee hiljemalt 27. aprillil 2021 kell 12.00. Arutelu toimumise koht teatatakse kõigile etteregistreerinutele.

AMETLIK INFO

Monika Otrokova

Otepää Vallavalitsuses

suseks. Määrati moodustatava katastriüksuse kohanimi, koha-aadress ja sihtots-

saab tööd

tarve järgmiselt: kohanimi Pikk tn 26, koha-aadress Pikk tn 26, Otepää vallasisene

tugiisik

linn, sihtotstarve elamumaa.
n

Määrati Vidrike külas asuva Kesk-Kantso katastriüksuse (kinnistu registri-

osa nr 929540, katastritunnus 63601:003:1110, pindala 2,56 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), Luigekurmu katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2644140, katastritunnus 63601:003:0178, pindala 10 971 m², sihtotstarve elamumaa) ja Ojaparda
katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 5076750, katastritunnus 63601:003:0180,
pindala 10 807 m², sihtotstarve elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
1.1 katastriüksuse kohanimi Ojaparda, koha-aadress Ojaparda, Vidrike küla,
sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Luigekurmu, koha-aadress
Luigekurmu, Vidrike küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi
Kesk-Kantso, koha-aadress Kesk-Kantso, Vidrike küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Sarapuu külas asuva Valga metskond 182 katastriüksuse (katastri-

tunnus 72401:001:0049) uueks lähiaadressiks Tuulelohe.
n

Kooskõlastati Kaurutootsi külas Järvekalda maaüksusele kavandatava

puurkaevu asukoht.
n

Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitusluba Vana-Otepää külas

asuval Vana-Otepää õppe-spordibaasi kinnistul sauna rekonstrueerimiseks.
n

Anti Merilin Pulleritsule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Kesk

tn 1 kinnistul ja Kesk tn 3 kinnistul elamu püstitamiseks. Tunnistati kehtetuks

• Erivajadusega täiskasvanu abistamine Otepää valla territooriumil,
juhendamine ning toetamine. Töö on osakoormusega.

Nõuded kandidaadile:

• vähemalt üldkeskharidus;
• omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge pingetaluvus;
• tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest seadus näeb ette
vangistuse ja teda ei ole karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest;
• lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus erivajadustega inimestega;
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• täiendkoolituse võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks saata oma sooviavaldus, haridust tõendav dokumendi koopia ja CV
aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-posti aadressile:
vald@otepaa.ee kuni 30.04.2021. Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032 (Kadri Sommer).

Otepää Vallavalitsuse 18. mai 2020. a korraldus nr 2-3/244 „ Merilin Pulleritsule ehitusloa andmine“ ja selle alusel 18. mail 2020. a väljastatud ehitusluba nr
2012271/14842.
n

Anti Ott Kärsonile ehitusluba Vana-Otepää külas asuval Uuemäe kinnistul

elamu rekonstrueerimiseks.
n

Anti Taavi Ellerile ehitusluba Vana-Otepää külas asuval Aadliku kinnistul

suvila püstitamiseks.
9. Anti Taavi Ellerile ehitusluba Vana-Otepää külas asuval Aadliku kinnistul
puurkaevu rajamiseks.
n

Anti Kaurutootsi külas Ojasalu kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasu-

tusluba.
n

Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja toetuslepingu

täitmine.
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Tuusikud Taevaskoja noortelaagrisse
Otepää Vallavalitsus on broneerinud suveks 14 soodustuusikut Taevaskoja
Noortelaagrisse Põlvamaale. Soodustuusiku hind lapsevanemale on 41
eurot. Lapsevanema omaosalus on 25% soodustuusiku hinnast.
Eelkõige on oodatud paljulapseliste perede ja majanduslikes raskustes
olevate lastega perede avaldused. Soove oodatakse kuni 31. maini.
Rohkem informatsiooni kuupäevade ja avalduse esitamise kohta annab
Otepää Vallavalitsuse lastekaitse vanemspetsialist Kristin Leht tel. 5125745,
e-post: kristin.leht@otepaa.ee.

Tere külavägevad!
Suvi läheneb ja küllap ka nähtamatu pahategelane Coroona väsib.
Üritused ja kogukonna tegemised on teil hetkel ooteseisus
ja uutele ideedele kindlasti juba plaane peetud.
1. Kõigil, kellel Otepää valla toel juba rahastuse saanud kevadised üritused vajavad edasilükkamist, siis palun tehke
vabas vormis ürituse edasilükkamiseks taotlus ning saatke
see aadressil: vald@otepaa.ee.
2. Kes soovib teise poolaastasse jäävale uuele planeeritavale
üritusele taotleda toetust, siis aega selleks on kuni 1. maini.
Taotluse eeskirja ja planketid leiad:
www.riigiteataja.ee/akt/428092018020
Taotlusplanketid leiad:
www.otepaa.ee/eeskirjad-ja-korrad-taotlused
Meedetuletuseks:
Kaasfinantseerimise toetuse andmise tingimused.
1. Kaasfinantseerimise toetuse andmise eesmärgiks on
teistest fondidest taotletavate kogukonna elukeskkonda
parandavate või kogukondade vahelist koostööd soodustavate projektide elluviimiseks vajaliku kaasfinantseerimise
andmine.
2. Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda Otepää vallas kogukondliku arendustegevusega tegelev mittetulundusühing.
Kaasfinantseerimise toetuse taotlus hiljemalt üks kuu
enne projekti alguskuupäeva.
Tegusat kevadet ja suve kõigile külavägevatele
Valdur Sepp
kultuurispetsialist
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Kultuurikalender
Kallid kultuurisõbrad!
Seoses Vabariigi valitsuse kehtestatud piirangutega on Otepää valla kultuurimajades sündmuste korraldamine ja huvitegevus peatatud.
Sellest johtuvalt oleme edasi lükanud kõikide etenduste ja kontsertite toimumise
ajad.
Loodame siiralt, et kohtume Teiega peagi. Seniks aga soovime Teile kaunist
kevadet ja tugevat tervist!
Otepää Kultuurikeskused pere

Otepää uus loomejuht on Birgit Leopard
Alates 14. aprillist on Otepää Kultuurikeskustes tööl uus loomejuht – Birgit
Leopard.
Birgit on pärit Otepää vallast ning ta
on lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ja
Otepää Muusikakooli. 2013. aastal lõpetas ta Tartus H.Elleri-nimelise muusikakooli klarneti erialal. Ta on tegelenud
lisaks muusikale ka loometööga – maalimise, sisekujunduse, videotöötluse ja
graafilise disainiga. Varasemalt on Birgit tööl olnud Tartus Pierre’i restoranis
sisekujundajana. Ta on kätte proovinud
illustraatorina – kohe-kohe on välja tulemas proosakogumik „Piiritu vikerkaareteadus“ Birgiti illustratsioonidega.
„Mul on suur au ja privileeg olla tööl
Otepää Kultuurikeskustes, see on minu
jaoks unistuste töökoht,“ sõnas Birgit
Leopard. „Loomejuhina on mul kavas
tuua täiendavat osa kultuurimajadesse.
Kuna olen oma loomingus fantaasiarikas
ja mulle meeldib värviküllus, siis arvan,
et see hakkab edaspidi peegelduma
minu töös. Jätkan traditsiooniliste üri-

tustega ning püüan juurde tuua omaloomingulist osa.“
Birgit Leopardi kontaktandmed:
tel. 5853 5109,
e-post: Birgit.Leopard@otepaa.ee.

22. aprill 2021

Koroonaaja ristsõnade võitjad

22. aprill 2021
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Püüa alati aimata pilvede all
kasvõi killukest sinist taevast...
...Ja veel toredam, kui koos päikesega ning
ilma pilvedeta. Praegune aeg on keeruline,
aga esitab väljakutseid „Kuidas“. See kevad
on natuke selline nagu eelmine oli, aga hoopis
teistsugune kui üle-eelmine.
Meie naisansamblil Lõbusad lesed on Eda eestvõttel ikka selline tore traditsioon, et esimesed
nõgesed keedetakse supiks. Supisuitsukondid
keema, lisaks kruupi, kartulit, ohtralt nõgest
ning imemaitsev ning tervislik supp ootas
sööjaid.
Supiportsud purki, keedumuna ja hommikused soojad lihapirukad kotti ning tore laupäevane „sõbralt sõbrani” ring võis alata. Jagus
pirukat koduhoovis riisujale kui ka ühismaja
ees askeldavale lapselapsele. Viis tundi möödus
niuhti, aga rõõmu jagub kindlasti veel mitmeks
setmeks päevaks.
Loodan südamest, et järgmisel aastal saame
ikka kõik koos süüa „purgisupi” asemel kausisuppi.
Naistepäeval liikus ringi selline paariaastane lillekuller nelgisülemiga, vanaemade ja emmede

näol peegeldus üllatus
ja heameel.
Munapühadel sõitsime hobusega ja otsisime loodusest päikesejänku peidetud üllatusi.
Märtsis koostasid noored iga nädal
põneva nuputamisülesande.
Saime teada, et
Nõuni järv on Päidla
järvestiku suurim järv.
Kultuurimaja on koht,
kus saame kultuursed
olla. Kevad on inglise
keeles spring. Ka viisteist teada, tuntud eesti
naist läbi kümnendite tuli foto järgi ära arvata.
Siinkohal veel võitjate saladuseloori ei kergita,
kui tuleb aeg, läheme pidulikuks...
Öeldakse, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka
saab. Saame hakkama, hoiame üksteist ja teineteist ning telefoni võib ja saab kõrva ning suu

Heast inimesest, kes juhindus
elutarkusest
Täpselt kolm aastakümmet tagasi toimusid Otepääl Eesti ajakirjanike ja TRÜ žurnalistikaosakonna õppejõudude talvepäevad.

lähedal hoida.
Nii oluline on praegu heale tuttavale öelda, kes
natuke on hirmul, ei olnud see vaktsiinisüst
midagi hullu. Naudime kevadet ja oleme
hoitud!
Marika Viks

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad
kodutoetust taotleda
KredEx alustas 12. aprillil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste
perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Taotlusi saab
esitada 31. maini.
Võimalus oma elamistingimusi parandada
on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni
19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355
eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered,
kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase
ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem
või on pesuruumid amortiseerunud, katus ei
ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.
Suurim toetussumma on 10 000 eurot.
Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on
varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad
teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja
enamalapselised pered, kellele on varem korra

kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral
taotleda 10 000 eurot.
KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetuse
abil 14 aastaga parandatud enam kui 17 000
lapse elamistingimusi.
„Energiatõhusus ei ole lihtsalt sõnakõlks,
vaid kodude energiatõhusamaks muutmisel
on reaalne mõju inimeste rahakotile, tervisele
ja kliimale laiemalt. KredEx on rohkem kui 15
aastat panustanud energiatõhususe alase teadlikkuse kasvatamisele, tellinud vajalikke uuringuid ning panustanud valdkonna arengusse läbi
mitmekülgse koostöö erinevate partnerite ja
ehitussektoriga. Rõõm on tõdeda, et ka sel
aastal on meil võimalik panustada umbes 1000
lapse elamistingimuste parandamisse, viimase
14 aasta jooksul oleme parandanud enam kui
17 000 lapse elamistingimusi.“
Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti.
Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise,
ümberehitamise või laiendamisega seotud

väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või
asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib
seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui
leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna
omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on eluase
pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt liiga
väike.
Eelmisel aastal anti kõige enam toetust eluaseme omandamiseks (129 korral). Renoveerimiseks, püstitamiseks või ümberehitamiseks
sai möödunud aastal toetuse 128 peret.
Varasemalt toetust saanud pered peavad
korduva toetuse taotlemise hetkeks olema
eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt
ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda
kinnitava lõpparuande.
Taotlusi saab esitada kuni 31. maini käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja taotlemise
kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.
ee/kodutoetus.

Väikese-Munamäe juures võiks olla suusatunnel
Klubi Tartu Maraton, Sihtasutus Tehvandi
Spordikeskus ja Otepää Vallavalitsus on ühiselt
teinud pöördumise Kultuuriministeeriumi
poole ettepanekuga toetada riigimaanteele
maa-aluse suusatunneli rajamist.
Projekteeritud suusatunnel asub Tatra-Otepää-Sangaste maantee 27,99 kilomeetril
Tartu Maratoni rajal Väikese-Munamäe juures
ristumisel maanteega, kurvilisel teelõigul, kus
nähtavus on väga halb ja ootamatult teed
ületavad suusatajad on kõrge potentsiaalse
ohu allikas. Suusatunneli rajamisega tõuseb
teelõigul liiklusohutus ja sõidumugavus.
Üks allakirjutanutest, Otepää vallavanem
Jaanus Barkala sõnas, et 2020 / 2021 hooajal
oli rajal kokku üle 20 000 kasutuskorra ja
päeva keskmisena 276 inimest. Korraliku
lumega nädalavahetustel ületab antud teelõiku päevas kuni 1000 suusatajat. „See on suur

number ning väärib tähelepanu. Maa-aluse tunneli
rajamisega tekib võimalus
kasutada Tartu Maratoni
rada aastaringselt mugavalt ja ohutult,“ lisas Jaanus
Barkala.
Lisaks suusamaratoni
rajale on nimetatud asukohas talvisel ajal ka Otepää
valla avaliku mootorkelguraja ristumine maanteega
ning projekteeritud tunnel
lahendab ka selle ohutult.
Samuti võimaldaks nimetatud tunnel parandada kergliiklusteed kasutavate jalakäijate liiklust olemasolevate bussipeatuste juurde.
Otepää vallas on olemas üks maa-alune
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Selle idee külvas huviliste pähe tollane Eesti Ajakirjanike Liidu esimees Märt Müür (12. juuli 1942 - 10. aprill 2021). Lähimad kolleegid
ja “Viljaveski” saatejuhid on teda meenutanud kui “päikesepoissi,
keda kogu elu saatis eluterve huumor.”
Tihedalt hoidis ta sidemeid Otepääga. Selleks oli ka põhjust, sest
kogu muu töö kõrvalt kogus ta materjali tollase linnapea J. Raidali
elust. Planeeritava dokfilmi pealkiri oli “Eesti tulevane president”.
Kokku on Märt Müür teinud 28 dokumentaalfilmi, neist mitmed
tollasest maaelust, mida nende teravate probleemide tõstatamise
pärast keelati või “riiulile” suunati.
Minu ajakirjandustöösse tõi Märt Müür oma talvepäevade ideega mitu ööd-päeva murelikke toimetusi. Valgamaalasest kuulsin
toimetaja Toivo Gulbe suust: “Ise tead, ise teed!”
Ettenähtud ajaks olid mul eelkokkulepped kõikide teemade
valdajatega: vallajuhtidega ja arenduskeskuse juhi Avo Raidiga,
turismi- ja spordijuhi Jaak Uudmäega, giid Ene Keldriga, innovatsioonipanga juhi Arno Kaseniiduga ning kirikuõpetaja Jüri
Stepanoviga. Ainukesed ööbimis- ja toitlustamispaigad olid Pühajärvel: puhkekodus ja restoranis Aure. Ühte tervisliku kiirkõndi
pakkusin (kerge mäkketõusuga) ühel hommikupoolikul Pühajärvelt
Otepääle. Edasiseks jäi Eesti ajakirjandusest oodata muljeid-mõtteid talvepäevadest ja Otepääst.
Isiklikult võin kauge aja tagant meenutada seda tähelepanelikkust
ja enneolematuid tunnustusi. Aastast 1992 tuli Ajakirjanike Liidust
koguni kaks auhinda: aukiri tõhusa töö eest Otepää Teataja toimetamisel ja väljaandmisel ning tänukiri ajakirjanike talvepäevade
meeldiva sisustamise eest.
Olen kogenud, et Siberi-aastad läbi elanud inimesed on mõistvamad ja südamlikumad. Ega ma kõike, mis nüüdseks Märt Müürist
teada, poleks tema raskest noorusest aimatagi osanud. Aga tema
tähelepanelikku heatahtlikkust kogesin igal kohtumisel...
Kole on kujutleda, mida pidi talle lahkumisel tooma ülemaailmne
pandeemia. Kolleegid teadsid öelda, et ta ei kaevanud.
Aili Miks
Otepää endine ajakirjanik

Kui vajate nõu ja arvutiabi pindalatoetuste taotlemisel e-PRIAs,
siis Otepää valla inimestel on kodulähedane võimalus

Nõuni kultuurimajas
27. ja 28. aprillil ning 4. ja 5. mail kell 10:00-18:00

ja Sangaste kultuurimajas
29. aprillil ja 12. mail kell 10:00-18:00.
Palun aeg eelnevalt kokku leppida telefonil 5238902 või e-posti
aadressil selliseell@gmail.com.
Olen kindlasti osadega teist varem kohtunud Valgas PRIA büroos.
Katsume sel aastal vähema autosõiduga asjad korda saada.
Kui välja pakutud ajad ei sobi, helistage ikka, leiame lahenduse.
Ell Sellis
konsulent
Maaelu Edendamise Sihtasutus

Otepää vallavalitsus
vabastas lapsevanemad
lasteaia kohatasu maksmisest
5. aprilli vallavalitsuse istungil otsustati vabastada lapsevanemad Otepää valla lasteaia kohatasust maksmine aprillikuu eest.
Ühtlasi otsustati vabastada lapsevanemad Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu koha maksumuse tasumisest aprillis.

tunnel – Palu suusatunnel Rõngu-Otepää
maanteel (pildil).
Monika Otrokova
Foto: ARVO SAAL

Vallavalitsus andis lisaks sellele nõusoleku Otepää Muusikakooli
õppetasu tasumisest vabastamiseks vastavalt direktori ettepanekule.
Monika Otrokova
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Maastikumaratoni individuaaljooks annab võimaluse taas võistelda
Tänavu toimub esimest korda Tartu
Maastikumaratoni ajaloos individuaaljooks.
Selleks, et harrastusjooksjad saaksid
füüsilist vormi hoida ning seda ka testida,
on korraldajad tulnud välja ideega korraldada SI-ajavõtupulgaga individuaaljooks.
Mida see täpsemalt tähendab ning
kuidas erineb tavalisest virtuaaljooksust, räägib maratoni projektijuht Oliver
Kivimäe.
Kuidas tekkis mõte korraldada
individuaaljooks?
Idee sündis eelkõige sellest, et soovisime
pakkuda osalejatele midagi uut ja huvitavat, mis võimaldaks tekitada võistlusliku
olukorra ning teisalt olekssiiski arvestades
praegust olukorda turvaline.
Kellele see mõeldud on?
Individuaaljooks võiks huvi pakkuda inimestele, kes on harjunud kevadel oma
jooksuhooaega avama ning tahavad läbida
jooksu maastikul ning aja peale.
Kindlasti on see hea võimalus regulaarsetele treenijatele, kes ei ole ammu võistelda saanud ning soovivad oma vormi
realiseerida.

Mille poolest see tavalisest
virtuaaljooksust erineb?
Neid erinevusi on üsna palju. Esiteks
võtame kasutusele elektroonilise SI-ajavõtupulga, mille osaleja saab kontaktivabalt
Elvast, Tartumaa Tervisespordikeskusest,
kus asub ka jooksu start. Ajavõtupulgaga
saame fikseerida osaleja raja läbimise aja,
kuid seda on vaja registreerida ajavõtujaamades stardis, rajal ja finišis. Samuti on
rada meie poolt tähistatud, jooksja ei pea
marsruudi pärast muretsema.
Kõik need tegurid annavad võimaluse
hiljem võrdsetel alustel võrrelda osalejate
distantsi läbimist ning moodustada paremusjärjestuse. Lõpetajad saavad kohe
pärast finišeerimist ka diplomi ja medali.
Kuidas tagate osalejate ohutuse?
Jooks kestab üheksa päeva, igaüks saab
raja läbida vabalt valitud ajal. Selleks, et
tagada maksimaalne inimeste hajutatus
rajal, tuleb jooksule eelnevalt aeg broneerida.
Miks individuaaljooksu rajad
algavad ja lõppevad Elvas
Tartumaa Tervisespordikeskuses?

et oleks hea minna oma transpordivahendiga kohale ning hiljem ka tagasi koju.
Samuti on meil Tartumaa Tervisespordikeskuses osalejate abistamiseks kontaktivaba infopunkt. Sealt saab vajadusel nõu
küsida nii enne starti kui ka pärast jooksu
lõpetamist.
Kuidas näeb individuaaljooksu
protsess alates kirja panemisest osaleja jaoks välja?
Esmalt tuleb registreerida soovitud distantsile. Valikus on 42, 21, 10 ja 5 km. Seejärel tuleb endale sobiv stardiaeg broneerida – broneerimise avame aprilli teises
pooles. Kui aeg saab broneeritud, soovitame vaadata SI-ajavõtupulga õpetusvideot
ning tutvuda rajakaardiga (lisame peagi
kodulehele).
Jooksule kohale minnes tasub hoida
teiste inimestega distantsi ning järgida
muid praegu kehtivaid ohutusreegleid.
Kas individuaaljooksu eest
saab ka Kuubiku punkte?
Jah, saab küll. Kuna rada on kõikide jaoks
sama ja ajavõtt ühtse süsteemiga, arvestatakse punktid tulemuste alusel.

See on eeskätt osalejate mugavuse tõttu,

39. Tartu Maastikumaratoni individuaaljooks toimub 1.-9. maini, registreerimine
on avatud veebis 8. mai kella 17ni.
Kasulik info: https://bit.ly/Individuaaljooks

Registreerimine: https://bit.ly/MM_
Registreerimine
Liisa-Lotta Veiken
turundus ja kommunikatsioon
MTÜ Klubi Tartu Maraton
Foto: Adam Illingworth

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

ARMSAD LAPSEVANEMAD!
Koroonaviiruse laialdane levik on segi paisanud meie igapäevaelu, millal ükskord normaalne elurütm taastub, pole kahjuks hetkel teada ning seoses sellega soovime, et tänasel
distants- õppe ja kodukontorite perioodil ei jääks unarusse meie laste hammaste tervis.
Ootame lapsi oma hambaid kontrollima Otepää Tervisekeskuse hambaravisse (Tartu
mnt. 2), selleks sobiva aja saate broneerida esmaspäevast reedeni, kella 8:30–17:30 telefonil 76 68 565 või veebis www.visiit.ee lehel.
Laste hammaste kontroll ja ravi on tasuta, kulud katab Eesti Haigekassa.
Rõõmsate kohtumisteni,

Otepää Tervisekeskuse hambaravi

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 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.)
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Elektritööd

520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema
töökorras. Võib pakkuda ka raamatuid, mööblit, nõusid ja muud vanavara. Tel. 58725458
Müüa küttepuid. Tel: 58 515 167

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835
Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega. 56189517
joosep.sepp@mail.ee
Müüa ehituslikku saematerjali lauad, prussid. Pakume transporti
alates 1 m3. Tel 56837161
Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928
Mahetootmise ettevõte võtab
pika- ja lühiajalisele rendile põllu- ja rohumaid. Heizung.oy@eesti.
ee; tel 511 3543
Ostan Enn Volmere maale.
53 561309, volmere@hotmail.com
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku, sõelmeid. Veo- ja tõsteteenus 3,5t kraana. Tel: 5291256
Keskküttekatelde ja soojuspumpade paigaldus, hooldus. Sertifikaadiga paigaldaja. Tel 52 62 914.

Müüa lõhutud küttepuud teile sobivas mõõdus. Tel 5260859

K U U L U T U S E D
Muruniitmise teenus, kaevetööd,
üldehitustööd. Tel 53439100
Pere otsib enda suvekodule 8 km
Otepäält hoolivat majahoidjat aastaringselt nii sise- kui välitöödele.
Soovijatel palun helistada 5048392.
Müüa looduskaunis kohas, Puka
aleviku piiril Komsi külas asuv kinnistu koos majaga. Kool, lasteaed,
kauplus, perearst jne paiknevad ca
1 km raadiuses Puka alevikus. Vallakeskus Otepää asub ca 18 km kaugusel. Lisainfo: Pille Sikk, tel. 766
8046; 524 7930

Südamlik kaastunne Ilmarile
ja Neemele kalli

Enno Raudsepp

19.05.1953 - 06.04.2021

Alar Albrecht

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

20.04.1949 - 08.04.2021

Kalju Valge

19.10.1969 - 09.04.2021

01.08.1932 - 11.04.2021

25.08.1937 - 14.04.2021

Südamlik kaastunne Ennole
ja tema perekonnale

Siiras kaastunne omastele
Helge inimese

Südamlik kaastunne Mairele
abikaasa

ANNE PEETERSOO

ANNE PEETERSOO

ENNO RAUDSEPPA

lahkumise puhul.

surma puhul.

surma puhul.

AS Otepää Metall töötajad

Mälestab Teder Tiiu

Õde Virve perega

Sügav kaastunne kõigile
lähedastele

Toredat kolleegi ning
heatahtlikku kaasteelist

Mälestame endist ansambli
juhendajat

ILMI PUHMI

SINAIDA ERNITSAT

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

mälestavad ja tunnevad kaasa
Anneli perele

Südamlik kaastunne kõigile
lähedastele.

Rein

Mälestavad Tiiu ja Endrik

Marika ja Olev Paavo

Ansambel Laulurõõm

Õpetajatöö mentorit ja alati
abivalmis kolleegi

Kallist naabrinaist

Südamlik kaastunne
Kadri Sommerile kalli

Avaldame kaastunnet
Kadri Sommerile kalli

Sinaida Ernitsat

ema

leinavad naabrid
Puura, Tõld, Kaur, Rohumets

lahkumise puhul

Marika Paavo

•
•
•
•

Sinaida Ernits

Anne Peetersoo

SIINA ERNITSA

mälestab tänutundes ja avaldab
kaastunnet perele

PLAADID JA PIIRDED

Ilmi Puhm

12.08.1928 07.04.2021
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Sinaida

SINAIDA ERNITSAT

HAUAKIVID,

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

ema
lahkumise puhul.

Kolleegid Otepää vallavalitsusest

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Sügav kaastunne
Ernits Ilmar`-le perega

Südamlik kaastunne abikaasale
ja lastele peredega

Avaldame kaastunnet Ennole
ja lastele peredega kalli

Mälestame kauaaegset naabrit ja
avaldame kaastunnet lähedastele

Ernits Sinaida

Anne Peetersoo

ANNE PEETERSOO

IlmI Puhm

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

surma puhul.

Aivar perega ja Laine

Sirje, Ene, Ülle

KÜ Munamäe

KÜ Tehvandi elanikud

Südamlik kaastunne Ahtile,
Mairile ja Ennole
kalli ema ja abikaasa

Kallist esimest klassijuhatajat

Südamlik kaastunne Hiljale
kalli õe

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

ILMI PUHMI

Helle

kaotuse puhul.

mälestavad

kaotuse puhul.

Anneli ja Tiia

Hannes ja Madis Margusson

Eha, Maila, Vaike

ANNE PEETERSOO

In Memoriam
Kus on väsinud tuulte kodu,
sinna viivad rajad.
Lähen laulan sealgi
valgeks varjuriigi majad.
(Arved Viirlaid)

SINAIDA ERNITS

01.08.1932 – 11.04.2021
On lahkunud meie Vana-Otepää 7-klassilise kooli kauaaegne ÕPETAJA
Siina – innustav juhendaja, kes jagas meiega teadmisi nii eesti kui vene
keelest, matemaatikast, muusikast jt ainetest. Oli aktiivne isetegevuslane, ansamblite ja kooride juhendaja.
Oleme tänulikud ning meenutame kauneid ja sisukaid kooliaegu
Kaarna järve kaldal.
Mälestavad õpilased, vilistlased ja külarahvas Vana-Otepäält

Fotol Vana-Otepää kooli naispere 1957. aastal. Sinaida on esimeses
reas vasakult eelviimane täiskasvanu.
I rida: Malle Laas tütrega, Anne Raid, Linda Kaskel, Sinaida Ernits,
Vilma Tuubel (süles Anti Peips).
II rida: Ellen Astel, Helju Uibo, Erna Tiirmaa, Õie (Paal) Morozova

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Mälestame endist algklasside
õpetajat ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele

ILMI PUHMI
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasium

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad...

Mälestame Otepää Naisseltsi
asutajaliiget

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele ...

Kallis

URMAS TANNI

ANNE PEETERSOO`d

30.10.1964 - 16.04.2016

Südamlik kaastunne kõigile
lähedastele.

Mälestame sind viiendal
surma-aastapäeval.

Otepää Naisselts

Lähedased

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

Sügav kaastunne Ennole
abikaasa ja laste peredele
ema ning vanaema

ANNE PEETERSOO
kaotuse puhul.
Hilja, Eha, Mare, Arno, Mareta
ja Jaan

Miski ei kao päriselt,
me mäletame ja oleme tänulikud!

Mälestame kallist sõpra

Mälestame
esimest klassijuhatajat

Sinaida Ernitsat
Otepää Gümnaasiumi 48 lend

Sa olid nagu päikene
ja paistsid südame –
ja kadusid kui päikene
öö musta hõlmasse.

Südamlik kaastunne Ennole
perega.

PRIIT LOIDE´t

Ülle, Liivi, Ele, Mairi

Mälestab Kent perega

ILMI PUHMI

SINAIDA ERNITSA
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasium

Töökas ja sõbralik oli su hing.
Nüüd puhkama ära kutsuti sind.

Südamlik kaastunne Ilmarile
ja Neeme perele kalli

SINAIDA ERNITSA
kaotuse puhul.

Perekond Sander
Vaikus ja rahu on sinuga
head mälestused meiega.

Alati rõõmsameelset ja toredat
male- ja kabeõpetajat

Kallist kolleegi ning sõpra

Mälestame endist vene keele,
muusika- ja algklassiõpetajat ning
avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

Mälestame kallist kolleegi ja
õpetajat.

ANNE PEETERSOO

Kevadtuultega läksid sa teele
soojad mälestused jäävad
meile meelde

Aeg annab, aeg võtab
aga mälestused jäävad…

Ajajõgi voolab,
lõpeb leinatee.
Sinu hingesoojus
kaua meeles veel.

Armast sõbrannat
ja head peretuttavat

Kurbuses ja leinas
mälestades oma esimest
väga head Õpetajat

SINAIDA ERNITS

01.08.1932 - 11.04.2021
Vana-Otepää algkooli
1962-63 aasta viimane klass
Anne, Inga, Evi

Aeg tõttab nagu tuulehoog,
toob uusi helinaid –
küll tasaseid, küll kõvemaid,
küll kurbi...
(Anna Haava)

ILMI PUHM

12.08.1928 - 07.04.2021

SINAIDA ERNITS

Sinust mälestus me hinges elab,
Sinu hääl veel kõrvus kõlab…

ILMI PUHM
Mälestame head ja sõbralikku
oma esimest õpetajat.
1974. a. kooliteed alustanud
OG 1b klassi õpilased

Sellest, kelle aeg su kõrvalt viis,
on taevas saanud sinu kaitseingel,
ta on su kõrval alati.
Ka siis kui headus silitab,
kui kurjus salvab...
Ta ikka valvab.

Mälestame

01.08.1932 - 11.04.2021
Kalleid klassijuhatajaid
aastatel 1983-1986 I-III b
ja 1986-1991 IV-IXb
Endast andsite parima,
kõiki keda teele saatsite, Teie
mälestuseks süütame küünlad.
Meie klass

Ei tulek ega minek
pole meie endi teha.
Vaid see, mis sinna vahele jääb,
on elavate mäletada
(J. Viiding)

Kallist klassikaaslast ja pillimeest

12. VIII 1928 - 07. IV 2021

Anne Peetersoo

mälestavad Ene, Tiiu, Asta
ja Eha.

mälestab Asta perega ja Eha.

Vello Brikkerit

09.08.1941 - 02.04.2021

Südamlik kaastunne Ennole,
Mairile ja Ahtile peredega.

Pojad, Kristel ja Urmas

leinavad Otepää KK 1960. a
XXXIII lennu lõpetajad

Siiras kaastunne Anneli perele.

18.03.1962 - 26.04.2011

KULDAR SUITSU
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130 otepäälast on kahe nädalaga
liikunud üle 40 miljoni sammu
1. aprillist alustas Otepää vallas
kogukonna liikumise sari „OTEPÄÄ
LIIGUB“.
Tänaseks on ettevõtmine toimunud juba pisut
üle kahe nädala ja kokku on tehtud üle 40 miljoni
sammu mis on siis ümberarvutatuna, võrdne
teekond kolmveerand tiiru ümber meie maakera.
Liikumise sarjaga on liitunud tänaseks üle 130
osaleja, kellest kõige suurema osalejate hulga on
suutnud kokku panna Pedajamäe küla, kust on
hetkel 29 osalejat, nende järel kohe Pilkuse küla
26 ja siis juba Vidrike küla 13 osalejaga.
Suurimad aktiivselt liikuvad sõpruskonnad on
Metsakunnid 15 liikmega ja Keeni Põhikool 9 ja
Otepää Winterplace 6 osalejaga.
Ettevõttetest ja asutustest on aktiivseimad
Ugandi Resto ja Otepää Vallavalitsus mõlemad
6 osalejaga.
Esimese kahe nädalaga andis kogu sammude
summasse suurima panuse Pedajamäe küla, kes
tegi 1/10 kogu summast ehk üle 4 miljoni sammu
kokku.
Rääkides aga individuaalsetest numbritest siis
need numbrid on lausa ulmelised mõnedel
meestel ja naistel. Näitena kõige suurem liikuja
Mait Mändmets Pedajamäe külast, kes suutis 2
nädalaga teha üle poole miljoni sammu, mis teeb
siis jämedalt arvutades 340 km (68 cm keskmise
inimese sammu pikkus) liikumist ehk siis keskmiselt 24 km päevas! Igaüks võib siinkohal mõelda,
mis distantse ise igapäevaselt liigutakse.

Naistest juhib edetabelit Gaidy Toomsalu Keeni
Põhikoolist, kelle kahe nädala sammude kogusumma 480 000, on ka aukartust äratav. Kindlasti
plaanime kuu lõpus teha nende mõlemaga lühiintervjuu, et teada saada millega nad tegelevad, kust
sellisel hulgal samme koguneb ja kui palju tosse
sellise mahu juures kulub aastas.
Kõigile, kes pole veel tänase seisuga enda aktiivsust kirja panema hakanud, siis soovitame kindlasti kohe allalaadida endale YuMuuv rakendus,
liituda seal Otepää Liigub sarjaga, sisestades koodi
OTEPÄÄ.
OTEPÄÄ LIIGUB liikumise sarja korraldab
Otepää Sport koostöös Otepää Vallavalitusega.
Tublimaid premeerivad Ugandi Resto, Tartu Mill
ja Otepää Lihatööstus.
Soovime kõigile sportliku kevadet ja rohkelt liikumist looduses.
Küsimuste korral pöörduda korraldaja Ago
Arro poole, tel: 5301 4619 / ago@otepaasport.ee.

Rally Estonia eduloo alus on koostöö kohaliku kogukonnaga

Tänavu juuli keskel, juba vähem kui kolme
kuu pärast toimub Eestis taas WRC autoralli maailmameistrivõistluste etapp Rally
Estonia. Ajalooliselt oleme rallit sõitnud
Lõuna-Eestis – Valga-, Põlva-, Võru- ja
Tartumaa teedel. Sel aastal liigume Tartust
kirde suunas Jõgevamaale ning kiiruskatsed toimuvad kahes uues omavalitsuses
Mustvee ja Peipsiääre vallas.
Ehkki ametlikult on aasta suurima suurvõistluse korraldamisega ralli ajal seotud
umbes 3000 inimest, kiirabiarstidest turvatöötajateni ja teeparandajatest toitlustajateni, sõltub Rally Estonia eduloo jätkumine kordades suuremast inimeste hulgast.
Alustades rallifännidest nii kodu- kui
välismaalt, kes tunnevad ja austavad reegleid ning teavad une pealt, kuidas nemad
saavad oma lugupidava käitumisega anda
panuse selleks, et kolmepäevane rallipidu
lõppeks kõigi jaoks turvaliselt, õnnelikult
ja meeleolukalt.
Väga otsustav roll ralli õnnestumisel on
aga teil, head Otepää valla elanikud.
Kohalik kogukond puutub ralli korraldamisega kokku kõige vahetumalt, sest just
teie teedele tulevad mõned kiiruskatsed,
mis kasvatavad huvi ja tähelepanu teie
kodukandi vastu märgatavalt. See tähendab rallinädala jooksul liikumispiiranguid,
palju külalisi ja autosid, mõned tunnid

rohkem müra ja tolmu. Aga ka suuremat
käivet teie toitlustus- ja majutusasutustele,
huvi valla vaatamisväärsuste ja meelelahutuspaikade vastu, teede ehitamist ralli
eel ja korrastamist ralli järel korraldajate
eestvedamisel jne.
Seda kõike arvesse võttes tahan teile ralli
korraldusmeeskonna poolt rõhutada, et
koostöö teiega on meile väga oluline. Eriti
seetõttu, et Rally Estonia toimub juba teist
aastat järjest ajal, kui koroonakriisist tingitud ranged piirangud mõjutavad endiselt
kogu maailma. Viiruse leviku peatamiseks
toimub lõviosa spordisündmustest üle
maailma endiselt ilma publikuta. Rally
Estonia korraldajatena teeme täna tööd
selle nimel, et koos rallirahva ja kohaliku
kogukonnaga pingutades õnnestuks meil
siiski sel aastal taas publik raja äärde tuua.
Kas see on võimalik ja kui palju publikut
täpselt, seda ei saa me täna veel öelda,
kuid me väga loodame, et kõik koos pingutades, kitsendusi järgides ning viiruse
levikut ohjes hoides suudame me tänavu
ületada eelmise aasta pealtvaatajate arvu,
mis oli 26 000.
Koroonakriisi kitsenduste tingimustes
on meil kohalikule kogukonnale eriliselt
suur palve. Palun jälgige lähikuude jooksul
tähelepanelikult nii kohalikku- kui üleriigilist meediat, Rally Estonia kodulehte,
kohalikke vallalehti ja avage oma isiklikke
postkaste. Me proovime nii palju ja ruttu
kui võimalik jagada teile infot, kus täpselt
lähevad ralli ajal kinni teed, kus tohib ja ei
tohi liikuda, et ralli saaks toimuda ohutult
ja turvaliselt, ning millised piirangud seab
terviseamet ralli ajal kiiruskatsete piir-

konnas oma isiklike pidude
korraldamisele ehk kui suur
hulk inimesi on soovitatav
kutsuda täpselt ralli ajaks
oma sünnipäevale või pulma,
kui te elate kiiruskatse kõrval.
Juba etteruttavalt võib öelda,
et just tervisekriisi tõttu saab
piirkonnas olema tavalisest
rohkem politseinikke ja terviseameti kontrolle, et tagada
meie kõigi turvalisus.
Kitsendusi ja pealtnäha ebamugavaid reegleid tuleb kindlasti veel, seetõttu palume
teilt juba ette mõistvat suhtumist. Usume, et ka teie suur
soov on, et nii nagu eelmiselgi
aastal lõppeks Rally Estonia
ilma ühegi uue nakatumiseta
ning Eesti riigi ühe suurima
turundusteona saaks Rally
Estonia edulugu jätkuda.
Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, siis
meie kontaktid on Rally Estonia kodulehelt lihtsalt leitavad. Vastame teile esimesel võimalusel.
Üks asi veel. Ehkki me ei saa veel praegu
lõplikult öelda, kui palju rahvast sel aastal
raja äärde lubatakse, on siiski oluline, et
keegi neist ei jääks teie koduvallas peavarjuta. Siit ka üleskutse teile. Lisage Rally
Estonia andmebaasi oma vaba voodi,
tuba, korter, maja, majaosa või kasvõi
telkimisplats, et juhul kui publik rallile
pääseb, siis leiaksid nad endale mõnusa
öömaja. Oluline on rõhutada, et teie

öömaja ei pea olema spetsiaalselt majutuseks kohandatud. Eeldus on, et see on
puhas ja valmis külaliste vastuvõtmiseks.

vaatajate hulk tänavu, on selge, et varem
või hiljem saab koroonapandeemia läbi
ning maailm avaneb taas.

Kui teil on sellist majutust võimalik pakkuda, siis teil ei ole vaja teha
muud, kui täita Rally Estonia kodulehel
(https://www.rallyestonia.ee/pealtvaatajale/majutus/kuulutuse-lisamine/) väike
ankeet, mille põhjal saavad huvilised
teiega ühendust võtta ning ööbimise täpsemad asjaolud ja tingimused teiega läbi
rääkida.

Kuna Rally Estonia eesmärk on jääda
ralli maailmameistrivõistluste etapiks,
siis kodumajutuste andmebaas on fännide
jaoks oluline koondada juba täna.

Sõltumata sellest, milliseks kujuneb pealt-

Suur tänu teile koostöö ja mõistva suhtumise eest!
Urmo Aava,
Rally Estonia direktor
Foto: Gergely Makai

