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Otepää valla aasta ema 2022 on
Inger Zimmer
7. mail toimus Puka kultuurimaja laululaval Otepää valla aasta ema väljakuulutamine. Valla aasta emaks sai kolme
lapse ema Inger Zimmer.
Aasta ema konkursile laekus neli nominenti: Inger Zimmer, Anneli Uffert,
Krislin Uibo ja Merilin Salundi.
Enne, kui aasta ema välja kuulutati, tuli kõigil nominentidel koos oma
pereliikmetega torti kaunistada. Hiljem
pandi kõik tordid oksjonile, saadud tulu
annetati Valgamaa Naiste Varjupaigale.
Nominendid said mälestuseks Helen
Ilvese poolt valmistatud keraamilise linnukese, aasta ema sai traditsiooniliselt
sama kunstniku poolt tehtud keraamilise vaasi „Pesapuu“ ning Otepää valla
tänukirjad. Aasta ema tervitasid ja tunnustasid Otepää vallavanem Jaanus
Barkala ja Otepää Naisseltsi esinaine
Ene Raudsepp.
„Iga emadepäev tuleb natuke omamoodi. Emadepäev on üks neist traditsioonilistest tähtpäevadest, mida tähistatakse vaatamata maailmas toimuvale.
Kas oleks keegi võinud aasta tagasi ette
kujutada, et elame ajajärgul, mil maalilmas möllab suur ja laastav sõda?“ ütles
vallavanem Jaanus Barkala. „Mõtlen
sageli neile sõduriemadele, kes on
saatnud oma pojad ja tütred sellesse
mõttetusse sõtta. Paljud ei tule sealt
enam tagasi või kui tulevad, siis invaliididena. See kevad on paljudele pisarate kevad. Hukkunud sõdurid on oma
emade lapsed, kes olid hoitud ja armastatud.
Pärast vihma pilved hajuvad ja päike
hakkab paistma. Nii on kindel, et kui
sõjapilved hajuvad, tuleb välja vabadusepäike ja inimesed saavad järk järgult
pöörduda tagasi oma tavapärase elustiili juurde. Sõjahaavad aga jäävad
aastakümneteks. Praeguses olukorras
peab otsima lahendusi ja olema tänulik
saadud kogemuste üle, sest need teevad
meid tugevamaks ja viivad edasi. Me
keegi ei oma kogemust sellises situatsioonis tegutsemiseks. Me kõik soovime
anda parima, kuid pimedas toas kobamine võib pahatihti lõhkuda kalli kristallvaasi või mõne muu meile tähtsa eseme.
Oleme kannatlikud, tasakaalukad ja
proovime rahulikult leida tee valgusesse.
Jagugu emade tarkust meie ja kogu
Eesti tegemistesse! Uskuge, emad
oskavad seda tähele panna ja hinnata.“
Aasta ema väljakuulutamine toimus
Puka kodukandipäevade raames,
kogu päevale pandi meeleoluka punkti
Getter Jaani kontsert. Sündmuse korraldas Otepää Kultuurikeskused, toetas
Otepää vald.
Aasta ema Inger Zimmer on pärit
Pukast. Ta on ta Puka kalmistuvaht ja
Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme kodu töötaja. Ingeril on kolm last:

ILMUB 2 KORDA KUUS

Tulekul on taas XXVI
Otepää rahvamuusikute
ja käsitöömeistrite päev
Traditsiooniline Otepää rahvamuusikute ja käsitöömeistrite päev
toimub 7.augustil 2022
kell 10.00-15.00 Otepää Keskväljakul.
Kavas on rahvatantsijate- ja muusikute esinemine, laadaloterii ja põnevad õpitoad.
Müügile võib tuua käsitööd, talukaupa, istikuid, puutööd, toidukraami, keraamikat jne.
Laadale eelregistreerimine ja info
tel. 56153357 (Ene Raudsepp).
Laada korraldab Otepää Naisselts
koostöös Otepää Kultuurikeskuste
ja Otepää Vallavalitsusega.

Head piirkonna ettevõtjad
ja ürituste korraldajad!

Otepää vallavanem Jaanus Barkala, Otepää Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp,
Anneli Uffert, Inger Zimmer, Krislin Uibo ja Merilin Salundi
Keiri, Janne ja Rasmus, kes kõik õpivad
Puka Koolis. Kõik lapsed on tegevad
spordis. Ema Inger on õppinud mitmeid
ametid. Esmalt õppis ta Valga Kutseõppekeskuses õmblejaks. Kool oli huvitav
ja Inger jätkas õppimist valides erialaks
hooldusõde-sotsiaalhoolduse. Inger on
täiendanud oma õpihimu erinevate koolitustega. Viimane kursus oli tegevusjuhendaja kursus ja sellel erialal asus tööle
Hellenurme Hooldekodusse.
Inger on kogukonna hing, kes särasilmi kuulab ja leiab aega aitamiseks.
„Anname ära“ heategevusüritus on
tegutsenud Pukas 10 aastat ja seda on
vedanud Inger. Ta on osalenud ka kohalikus kultuurielus – pärimuskultuuri
tantsutrupis „Atina“. Mustlasteemalises vabaõhuetenduses „Õnnelinnud“
näideldi koos tütre Keiriga. Ta hoolib ja
on tugi oma lastele ning laste sõpradele. Tema tegevusest spordialal räägivad
medalid seinal. Ingeri leiab mudajooksul, ekstreemjooksul ja muudel spordialadel. Koos elukaaslase Kaidoga on nad
rajanud ilusa kodu. Kõige vanem tütar
on öelnud, et tema ema on kõige parem
ema. Ta on alati mõistev ja usaldav. Tal
on alati aega lastega tegelemiseks ning
nende huvide toetamiseks.
Aasta ema nominent Anneli Uffert on
samuti Puka elanik. Ta on väga aktiivne ja pühendunud naine, kes on emaks
kahele täiskasvanud noormehele ja
naiseks toetavale abikaasale. Anneli
töötab ilusalongis. Kindlasti ei jää pojad
aktiivsuselt alla emale. Poeg Mihkel
avastab maailma ning töötab Austraa-

lias ning poeg Venno õpib Eesti Lennuakadeemias. Anneli on vabatahtlikuna
panustanud palju oma elukoha arengusse. Tema algatusel on hoo sisse saanud
segakoor U-Tuur, samuti on loodud
MTÜ Puka Kogukond ning just tema
ideest sündis kogukonna õppeköök, kus
nüüdsest on inimestel suuremad võimalused kodu lähedal põnevatest üritustest
osa võtta, ennast täiendada ning uusi
oskusi oma igapäevaelus rakendada.
Aasta ema nominent Krislin Uibo elab
ka Pukas. Ta on väikeettevõtja ja hetkel
kodune. Krislinil on kolm last: Emili,
Oliver ja pesamuna Eleri. Krislini abikaasa on teda iseloomustanud nii – ta
on lastele parim ema, ettevõtlik, suudab
perele anda, mida perel vaja on – armastust. On alati oma laste jaoks olemas,
teeb laste kõrvalt seda, mida armastab – käsitööd. Ta ei anna alla, isegi kui
lööb käega, siis ikka ja ikka proovib kuni
hakkama saab.
Aasta ema nominent Merilin Salundi
elab Otepää mail. Ta on noor ema, kellel
on neli last: Alex, Aksel, Andy ja Andry.
Lisaks elab perega koos ka Merilini laste
isa Aivo vanaema, kes on voodihaige ja
keda Merilin hooldab. Merilini lapsed on
väga hästi hoitud ja hoolitsetud, tal jagub
alati kannatust kõigiga. Suvel ja sügisel
leiab Merilin tee alati metsa, korjab vaarikaid, seeni, pähkleid. Oma aias kasvavad lisaks lilledele aiasaadused.
M onika Otrokova
Foto: Valju Aloel

Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste vahelehte, mis ilmub 16. juunil 2022.
Ootame teilt suviste ürituste kava hiljemalt
10. juuniks e-posti aadressidele: teataja@
otepaa.ee ja monika@otepaa.ee.
Vahelehes saab ka pikemalt kirjutada oma
suvistest üritustest või teenustest. Vahelehes on tutvustava artikli (kuni 1000 tähemärki) avaldamine tasuta. Artikli asemel on
võimalik avaldada tasuta reklaami mõõdus
93x95 mm.
Juulis Otepää Teataja ei ilmu, augustis
ilmub Otepää Teataja 11. ja 25. augustil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Head Otepää valla asutused
ja organisatsioonid, seltsingud
ja ettevõtjad!

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil
02.05.2022
n

19. mai 2022

AMETLIK INFO
lundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Roni, koha-aadress Roni,

Määrati Sarapuu külas asuva Sepakalda katastriük-

Neeruti küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse

suse (katastritunnus 72402:003:1520) jagamisel moodusta-

kohanimi Kruusa, koha-aadress Kruusa, Neeruti küla, sihtots-

4. juunil tähistame Eesti lipu 138. sünnipäeva rongkäiguga
Lipuväljakult Otepää kirikumõisa.
Ootame Teid koos oma asutuse lipuga kell 9.45
Lipuväljakule, rongkäik algab kell 10.00. Kõik on oodatud!
Palume rongkäigus osalemisest ja osalejate arvust teada
anda hiljemalt 03.06.2022 e-posti aadressil: Monika.Otrokova@otepaa.ee.

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi
Sepakalda, koha-aadress Sepakalda, Sarapuu küla, sihtotstarve elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Sepaveere,
koha-aadress Sepaveere, Sarapuu küla, küla, sihtotstarve

tarve maatulundusmaa.
n

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Meleva,
koha-aadress Meleva, Kurevere küla, sihtotstarve maatulun-

maatulundusmaa.
n

Anti Kajar Tilga’le ehitusluba Kolli külas asuval Väi-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Melevatuka, koha-aad-

Eesti lipu õnnistamise 138. aastapäeva tähistamine
Otepääl 4. juunil 2022

ke-Kaasiku kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Räbi külas Käo kinnistul asuvale ehitisele (tent-

hall) kasutusluba.
n

Anti Räbi külas Käo kinnistul asuvale ehitisele (tiik)

n

Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 175,

22 eurot.
Jäeti rahuldamata neli korraldatud jäätmeveoga liitu-

misest vabastamise taotlust.
n

Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Eesti

vapõllu, Kurevere küla, sihtotstarve maatulundusmaa;
n

21216650, katastritunnus 55701:001:0298, pindala 15 699 m²,
sihtotstarve transpordimaa) ehitatava side maakaabelliini

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Männimäe,
koha-aadress Männimäe, Kääriku küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kätriini, koha-aadress
Kätriini, Kääriku küla, sihtotstarve maatulundusmaa.

Algatati Otepää Raamatukogu arengukava aastateks

2022 – 2027 koostamine.
09.05.2022
Määrati Neeruti külas asuva Roni katastriüksuse (kin-

60801:001:0357, pindala 8112 m², sihtotstarve transpordimaa)

Monika Otrokova

nistu registriosa nr 1741940 katastritunnus 58202:003:1251,

Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ

tuse tänav kinnistu (registriosa nr 8612650, katastritunnus

4. juuni on Eesti lipu päev ja lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused
ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Eesti lipu võivad heisata ka kõik teised. Head Otepää valla kodanikud – Otepää on Eesti lipu häll. 4.
juunil 1884. aastal kogunes 24 eesti soost haritlast Otepääle, et pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste
Seltsi sinimustvalge lipp. Eesti iseseisvumisel sai riigilipuks sinimustvalge rahvuslipp.
Värvime kogu valla sini-must-valgeks! Heisakem lipud nii linnas, kui ka maal!

osas, koormatava ala pindala ca 542 m².

Määrati Kääriku külas asuva Männimäe katastriüksuse

(katastritunnus 55701:001:0946) jagamisel moodustatavate

kasuks Otepää valla omandis olev Puka alevikus asuv Töös-

Värvime Otepää valla sini-must-valgeks!

olev Tõutsi külas asuv Tõutsi tee kinnistu (registriosa nr

n

1.3 katastriüksuse kohanimi Melevapõllu, koha-aadress Mele-

n

Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks Otepää valla omandis

n

ress Melevatuka, Kurevere küla, sihtotstarve maatulundusmaa;

Kell 9.45 kogunemine Otepää Lipuväljakule, vallavalitsuse hoone ette.
Kell 10.00 pidulik rongkäik Lipuväljakult Kirikumõisa.
Kell 10.15 Otepää Kirikumõisas Eesti lipu heiskamine, kõned ja tervitused
Kell 11.00 Otepää Maarja kirikus pidulik jumalateenistus ja kooliõpilaste kontsert.
Kell 17.00 Otepää Kultuurimajas Eesti lipu päeval pühendatud kontsert. Esineb Eesti Rahvusmeeskoor,
dirigent Mikk Üleoja. Kavas Eesti heliloojate muusika. Pilet 5 eurot. Piletid müügil Otepää kultuurimajas
ning enne kontserti.

kasutusluba.

n

Määrati Kurevere külas asuva Meleva katastriüksuse

(katastritunnus 72402:001:0990) jagamisel moodustatavate

ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala ca 35
m².
n

Seati Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus elektrivõrgu

talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Kaurutootsi külas asuvale Kiiviti kinnistule
(kinnistu registriosa nr 1794840).
n

Anti Inge Reimanile ehitusluba Mäeküla külas asuval

Põhjakonna kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.

pindala 15,12 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Kruusa

n

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1338040 katastritun-

asuval J.Hurda tn 7 kinnistul majandushoone lammutamiseks.

nus 58202:002:0043, pindala 6,53 ha, sihtotstarve maatu-

n

Anti Jana Maele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas
Anti Merike Susile ehitusluba Nüpli külas asuval

Susimäe kinnistul elamu püstitamiseks.
n

MAI JUUBILARID
85

Laine Koska 			
Arvi Jääger 			
Helju Ott 			
Heli-Reet Poolus 			

80

Hille Maidla 			
Aino Juhkam 			
Vaike Küngas 			

75

Evald Kaur 			
Jüri Oja 				
Helju Loog 			
Vello Ainsalu 			
Kalju Pettaig 			
Jaan-Heino Tipka 			

70

Väino Lomp 			
Vaike Kõiv			
Eeri Teder 			
Mirjam Frantz 			
Aita Järv 			

Otepää Vallavalitsus
pakub tööd

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:

• lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse
h eaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning
lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu;
• vanemate ja teiste lapse kasvatamises osalevate isikute vaheliste last puudutavate vaidluste lahendamine;
• Otepää valla lastega seotud probleemide ja vaidluste
lahendamisel laste huvide esindamine (sh. kohtus);
• vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste korraldamine;
• erivajadustega laste perede nõustamine, teenustele
suunamine ja teenuste koordineerimine.

6. mail
10. mail
10. mail

2. mail
6. mail
12. mail
12. mail
21. mail
23. mail

Nõuded kandidaadile:

• vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele;
• vastavus lastekaitseseaduse § 19 lastekaitsetöötajale
esitatavatele nõuetele;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus
suhtlustasandil;
• iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime;
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus, meeskonnatöö
o skused, kohuse- ja vastutustunne, oskus planeerida
tööprotsessi ja algatusvõime, hea pingetaluvus;
• valdkonnaga seotud õigusaktide tundmine ning oskus
töötada vajalike andmekogude ja infosüsteemidega;
• B-kategooria juhiload.

8. mail
8. mail
15. mail
15. mail
27. mail

SÜNNID
29. aprillil
12. mail

Otepää Vallavalitsus
saab tööd

lastekaitse vanemspetsialistile
(asenduskoht)

12. mail
18. mail
28. mail
29. mail

Kasuks tuleb:

hankespetsialist

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• täiendkoolituse võimalusi;
• toetavat meeskonda.
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 31.05.2022
avaldus koos kinnitusega, et ei esine ametniku teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia e-posti
aadressile: vald@otepaa.ee.
NB! Tegemist on asenduskohaga!
Lisainfo tel: 766 4825; 53 033 032 (sotsiaalteenistuse juhataja Kristin Leht).

n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul kaldakindlustise rekonstrueerimiseks.
n

Töö kirjeldus:

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul külalistemaja 1 püstitamiseks.

Peamisteks teenistusülesanneteks on:
• Otepää Vallavalitsuse korraldatavate riigihangete dokumentatsiooni ettevalmistamine ja hankemenetluste
õiguspärane ning asjakohane läbiviimine, sh riigihangete registris toimingute teostamine;
• vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste
nõustamine hangete planeerimisel ning läbiviimisel;
• valla hankeplaani koostamine ja selle täitmise jälgimine;
• riigihangete dokumentatsiooni haldamise süsteemi
uuendamine ja korras hoidmine.

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus;
• eelnev riigihangete alane töökogemus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus
suhtlustasandil;
• ajaplaneerimise oskus ja suutlikkus töötada iseseisvalt;
• täpsus ja korrektsus, hea suhtlemis-, läbirääkimisja organiseerimisoskus, hea analüüsivõime ning oskus
mõista juriidilisi tekste;
• valdkonnaga seotud õigusaktide tundmine ja oskus
neid oma töös rakendada;
• oskus töötada vajalike andmekogude ja infosüsteemidega.

n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul külalistemaja 2 püstitamiseks.
n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul sauna püstitamiseks.
n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul sissevoolukanali silla rajamiseks.
n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul tiigi rajamiseks.
n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul truupide rajamiseks.
n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul tuletõrje veehaarde rajamiseks.
n

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul äravoolukanali silla rajamiseks.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 7. märtsi 2022. a korral-

duse nr 2-3/109 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse
korraldamise toetuse määramine“ punkti 1.15 alljärgnevalt:
„1.15 Puka Kogukond 250 eurot 4. juunil 2022. a toimuva
ürituse „Seto Salong“ korraldamiseks;“.
n

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse

korraldamise toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ VANA-OTEPÄÄ

Kasuks tuleb:

• avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Juunikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume saata vastavasisuline teavitus
e-posti aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või
postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405.

Tobias Orasson 			
Milena Näkk 			

Anti Jalaka Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Lauküla külas

asuval Villaveski kinnistul abihoone püstitamiseks.

• avalikus teenistuses töötamise kogemus.

KÜLASELTS 250 eurot 2022. a detsembris toimuva ürituse

Omalt poolt pakume:

Kogukond 250 eurot 2022. a augustis-detsembris toimuva

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• täiendkoolituse võimalusi;
• toetavat meeskonda.

„Vana-Otepää küla jõuluõhtu“ korraldamiseks; 1.2 Puka
ürituse „Tänumeeli tagasi mõeldes“ korraldamiseks; 1.3 Puka
Kogukond 250 eurot 2022. a novembris-detsembris toimuva
ürituse „Advendiaja salongiõhtu“ korraldamiseks; 1.4 MTÜ

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

Pedajamäe Külaselts 250 eurot 2022. a septembris toimuva

Kandideerimiseks saata hiljemalt 06.06.2022 elulookirjeldus ja motivatsioonikiri aadressile vald@otepaa.
ee.
Lisainfo tel: 5647 4875 (Riina Savisaar).

Selts 250 eurot 2022. a juulis toimuva ürituse „Avatud hoovid

ürituse “Sügisene perematk“ korraldamiseks; 1.5 MTÜ Vidrike
Inni järve ääres“ korraldamiseks; 1.6 MTÜ Otepää Aedlinn
250 eurot 2022. a juulis-augustis toimuva ürituse „Aedlinna
perepäev“ korraldamiseks; 1.7 MTÜ Josephine 250 eurot 27.

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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

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. juunil.
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7. mail toimus Pukas sündmusterohke kodukandipäev
Otepää Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

Keeni Põhikooli direktori
ametikoha täitmiseks
Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatus-

t egevuse korraldamine, kooli meeskonna juhtimine,
õpilaste arengu toetamine, koostöö arendamine lapsevanematega ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse
juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
• soovitavalt läbitud juhtimisalane koolitus;
• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise
oskus;
• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused;
• töökogemus haridusvaldkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel.

Kandidaadil esitada:

• avaldus ametikohale asumiseks;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
• motivatsioonikiri, mis sisaldab nägemust tänapäeva
kool-lasteaiast.

Puka Kogukonnaköögis õpiti ukrainlannade Jekaterina ja Ljuba käe all
valmistama ukraina boršši ja pampuškasid. Ettevalmistused algasid
juba eelmisel õhtul puljongi keetmisega. Üksteist tundma õppides ning
kahe rahvusköögi sarnasusi ja erinevusi vaagides valmis maitsev roog,
mis pakkus maitseelamusi paljudele
kodukandipäeval osalejatele.
Pritsumehe Maride õmblustoas
said lapsed unenägudepüüdjat valmistada. Noortekeskuses toimus
käevõrude töötuba. Veel üks põnev
tegevus ootas kodukandipäeva külastajaid Puka Kultuurimaja pargis, kus
valmisid ilusad lillekroonid.
Kodukandipäeva hommikusse jäi

Puka aleviku ajalooline hetk – Puka
kogukonna emade puu istutamine.
Eesõigus oli antud Puka põlistele elanikele, kes on aktiivselt aleviku elust
osa võtnud. Esimese labidatäie mulda
sai visata Inger Zimmer, kes samal
päeval tähistas oma sünnipäeva. Sel
ajal, kui ahjus pampuškad valmisid,
tulid puude istutamisest osa saama ka
meie Ukraina külalised.
Peale lõunat liikus suurem osa
tegevustest Puka Kultuurimaja parki.
Selleks ajaks hakkasid laadale kogunema esimesed kauplejad. Kultuurimajas ootas kõiki meeleolukas ja
värvirikas etendus „Buratino sünnipäev“. Aakre teatristuudio TRALLIPOPi noored näitlejad andsid endast

parima, et kõigil saalisviibijatel ei
jääks etendusest mitte ainult eredad
muljed, vaid ka peopäeva eredad atribuudid.
Samal ajal olid artistide ruumis
täies hoos ettevalmistused Otepää
valla AASTA EMA väljakuulutamiseks. Jumestajad Raily ja Moonika
tegid nominentidele soenguid ja
jumestust.
Etenduse lõpus toimus laululaval
väike isetegevuskollektiivide kontsert. Lavale astusid Sille Lõõndre
laululapsed, Puka mees- ja naisansambel Evald Raidma juhendamisel ja tantsutrupp JOSEPHINED.
Kui laulud olid lauldud, said lapsed
rõõmsalt mängida ja meisterdada

koos SIPSIKUGA.
Enne Getter Jaani kontserti algust
pakuti kõigile Puka kodukandipäeva
külastajatele torti ja alkoholivaba
vahuveini.
Kodukandipäeva laululava oli kaunistatud krepp-paberist lilledega, mis
valmisid töötoas ja olid rahastatud
Eesti Kutuurkapitali vahenditest.
Päeva jooksul külastas kodukandipäeva üle 200 inimese. Kogu saadud
tulu läks Ukraina emade abistamiseks. Sündmuse korraldasid Otepää
vald, Otepää Kultuurikeskused ja
toetust jagas ka Eesti Kultuurkapital.
Puka Kultuurimaja kultuurikorraldaja
Katrin Uffert

AVALIK PÖÖRDUMINE
21. aprill 2022

Maha lasta mitte, armu anda ehk KOMAST JA KULTUURIST

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Töö asukoht: Kooli tee 2, Keeni küla, Otepää vald
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata
hiljemalt 31. mail 2022. a e-posti aadressile: vald@
otepaa.ee.
Täiendav info telefonil 5239139, Janika Laur –
haridusnõunik.

Otepää vallale on eraldatud 2022. a
suveks soodustuusiku kohti
Peedu Noortelaagrisse Tõrva valda
10 tuusikut
25.06-30.06.2022 (8-12 vanusegrupp)
Taevaskoja Noortelaagrisse Põlva valda 6 tuusikut
08.07-14.07.2022 (8–14 vanusegrupp)
Vanematel, kes soovivad last laagrisse saata, palume
täita avaldus laagrikoha saamiseks hiljemalt 30.05.2022.
Avalduse vormi saab Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast. Laagri hind lapsevanemale 25 kuni 44 eurot
olenevalt laagrist.
Lisainformatsioon: Marju Karavin 5336 5450, Marju.
Karavin@otepaa.ee (ennetustööspetsialist)
Kristel Ilves
Otepää Vallavalitsus lastekaitse vanemspetsialist

AMETLIK INFO
augustil 2022. a toimuva ürituse „Muinastulede öö“ korraldamiseks; 1.8 Pühajärve Taliujula MTÜ 150 eurot 2022. a novembris
toimuva ürituse „Kadripäeva taliujumine“ korraldamiseks; 1.9
Pühajärve Taliujula MTÜ 100 eurot 2022. a detsembris toimuva
ürituse „Jõuluvanade ja päkapikkude taliujumine“ korraldamiseks; 1.10 MTÜ Iiah 250 eurot 30. detsembril 2022. a toimuva
ürituse „Aastavahetuse pidu“ korraldamiseks.
n

Kinnitati ühe isiku Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete

korrastamise projekti aruanne.
n

Kinnitati Pringi külas asuva Siimu karjäär kinnistu võõ-

randamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 98 000 euro
suuruse pakkumise teinud Makita Karjäärid OÜ.
n

Kutsuti Jüri Teder osaühingu PALU- TEENUS juhatuse

liikme kohalt tagasi 9. mail 2022. a. Otsustati valida Teet Suits
osaühingu PALU-TEENUS juhatuse liikmeks tähtajatult alates
10. maist 2022. a..
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 Janika Laur – haridusnõunik; 1.3 Maire Murumaa
– Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.4 Rein Pullerits – Otepää
Vallavolikogu esindaja; 1.5 Ly Kalmet – Keeni Põhikooli hoolekogu esindaja; 1.6 Karin Kütt – Tartu Maakonna Koolijuhtide
Ühenduse juhatuse liige.

Oleme jõudnud aastasse 2022 ja selle
asemel, et rõõmustada 21. sajandi võidukäigu üle, on meie kohal ähvardava
murepilvena SÕDA. Sõda Ukraina
pinnal Vene agressori vastu, kes kasutabki komakohta selliselt: Maha lasta,
mitte armu anda! Me ei saa ja tohi
sellega nõus olla!
Sõda on jõudnud ka meie Eesti
i nimesteni – seda kuulirahe alt
pagenud Ukraina sõjapõgenikke
vastu võttes, neid aidates ja toetades.
Toetades ka neid, kes oma kodumaad – Ukrainat kaitsma jäid. Väike
Eesti oma 1,3 miljoni elanikuga on
abistamismahtude näitajate poolest
jõudnud justkui viie rikkaima riigi
hulka. Kas on põhjust uhke olla, et
suudame seda?
Või peaksime muret tundma, et
kas me mitte „last pesuveega välja
ei viska“ ehk jätame piisava hooleta
oma inimesed ja kultuuri säilimise? Eestlast iseloomustab leplikkus,

sallivus ja humaansus; eestlane on
statistika alusel ka üks kultuursemaid
rahvad. Vähemalt teatri- ja kontserdikülastuste põhjal ühe elaniku kohta.
Kuhu kaob see meie kultuur ja
inimesearmastus siis, kui kõrges
kõnepuldis sõna võetakse või näoraamatus kommentaare jagatakse? Või
kui ollakse erinevatel soolistel või
ideoloogilistel positsioonidel. Kahjuks
kohtab kultuuritust ka madalamatel
tasanditel. Iga inimene vastutab oma
väljaütlemiste eest ise, organisatsiooni
juht kannab alati kõrgemat vastutust
nii oma sõna kui ka koma kasutamise eest. Miks me siis tunneme
mõnikord piinlikkust teiste väljaütlemiste eest???
Kui hoolime eesti keelest ja meelest
ning inimestest, siis hoidugem solvangutest. Loodan, et komakoht
on lauses „uhke olla, mitte mutta
tampida“.
Samavõrd oluline on seista kul-

tuuri jätkumise eest „ääremaal“! Juba
sõda näitab, et lammutada on lihtne,
aga taastada raske. Pärast haldusreformi 2017 olin mina isiklikult uhke,
et lõpuks on Otepää vallas kunstikool.
Ainuke kunstikool ka Valga maakonnas! „Ainult“ viis aastat läks, et jõuda
otsuse eelnõuni, mis täna volinike
laual. Kurb. Riik panustab üha enam
huviharidusse ja -tegevusse, üha enam
räägitakse maapiirkondade elanikele
ja lastele võrdsete võimaluste loomisest ning kultuuri arendamisest maal.
Kuidas on Otepääl? Selle asemel,
et vaadata üle juhtimistasand ning
kunstikooli arendusvõimalused, ehk
isegi muuta nimi Otepää kunstikooliks, on meie ees otsuse eelnõu „lukku
panna, mitte arendada“. Ja sellise
„komakoha kasutusega“ on kahjuks
nõustunud paljud hariduskomisjoni
ja kultuurikomisjoni liikmed (info
peaks olema kättesaadav komisjonide toimunud koosolekute protokol-

lidest valla dokumendiregistrist nende
avalikustamisel).
Kuhu panevad volinikud koma
Puka kunstikooli saatuse üle otsustades, see selgub täna…
Volinikud viivad ellu rahva tahet,
aga otsuse, kuhu panna koma lau- ses:
„Arendada mitte hävitada!“, teeb
igaüks ise.
Minu valik on: arendada, mitte
hävitada! Arendada Otepää valda
vastutustundlikult, kultuurselt ning
hoolides üksteisest.
Ilusat kevadet soovides meile kõigile
Mare Raid
Otepää vallavolikogu liige

P.S. Seda pöördumist tehes esindan
iseennast ja oma suhtumist aktuaalsesse poliitikasse. Pöördumise üks osa
oli seotud Puka kunstikooli sulgemise eelnõuga, aga see võeti 21.04.2022
istungil päevakorra kinnitamise eel
tagasi.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481
21. mail kell 12.00 Otepää Kultuurimajas eakate lauluansambli
Laulurõõm 20. sünnipäevakontsert LAULUD ON RÕÕM.
Külla tulevad sõbrad lähedalt ja kaugelt. Sünnipäevalaps
pakub ka torti. Sündmus on TASUTA!
25. mail kell 10.00-13.00 Otepää Kultuurimajas DOONORIPÄEV.
Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tuleb abistajatele
lähemale, et abivajajaid aidata. Kui sul on hea tervis ja
soov aidata abivajajat, siis tule verd loovutama. KAASA
PILDIGA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT. Täpsemat infot
saab www.kliinikum.ee/verekeskus.
27. mail kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Heategevuslik kontsert GEORG OTSA LAULUD. Tajo Kadajas ja Ivo Pill esitavad kontserdil Georg Otsa esitatud laule läbi aegade.
Kontserdi tulu läheb Ukraina sõjapõgenike heaks.
1. juunil kell 15.00-18.00 Otepää kultuurimaja pargis lastekaitsepäev: ”Lottepää”.
15.00 Acrojooga töötuba
16.00 Mullimeister
17.00 Silver Sepp ja imepillid (töötuba)
Lisaks: batuut, peopeegel, näomaalingud, meisterdamisala suurtele ja väikestele, tasakaaluharjutused slackline'l,
palju mänge ja muud vahvat tegevust. Külla tuleb Lotte!
2. juunil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Ari Matti Mustonen
– "Flamingo". Üritus korraldajatelt Comedy Estonia.
”Flamingo” on show, mida olen üles ehitanud kuskil kaks
aastat. Tuuril võtan kokku oma parimad naljad ja toon need
üle kodumaa oma lemmikteatrite lavadele. See on kaugelt
kõige räpasem, higisem ja tuliseim tund, mis ma kunagi
kirjutanud olen. Kes varasemalt mind lavadel jälginud,
teab, et iga õhtu on erinev ja kunagi ei tea ette, mis kunsti
ma see õhtu esitan. Ainus, mis on kindel, on see, et see
õhtu tuleb täis graatsiat ja bravuuri, sest ma olen faking
flamingo.” Show on soovitatavalt vanusele 16+. Kestab
orienteeruvalt 2 tundi koos vaheajaga. Sooja teeb Mikael
Meema. Täispilet 20 €. www.piletilevi.ee.
4. juunil kell 17.00 Otepää kultuurimajas Eesti Lipu päevale
pühendatud kontsert. Esineb Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja. Kavas eesti heliloojate muusika. Pilet 5 €.
Piletid müügil Otepää kultuurimajas ning enne kontserti.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
21. mail kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas Kevadine tantsuõhtu ansambliga MA-MA. Pilet 10 eurot. Avatud kohvik.
Laudade broneerimine tel. 53008226 Marina.

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
7. mai - 7. juuni Käsitöönäitus "Meie kultuuripärand aegadest
aegadesse“. Ootame veel töid näitusele. Kui sa maalid,
kood, heegeldad, teed käsitööd puidust või paberist, savist
või klaasist, kirjutad megailusaid tekste ilukirjas või sul on
mingi muu huvitav hobi, too oma tööd meie käsitöönäitusele! Töid ootame kuni 3. juunini. Lisainfo tel: 555 33
564 Katrin
1. juunil kell 19.30 Puka kultuurimaja pargis
LASTEKAITSEPÄEVA PUKA VÄRVIJOOKS. Kutsume kõiki
kaasa lööma suurepärasest ja lõbusast jooksust, kus pole
kaotajaid ega võitjad. Osaleda saab nii väike laps kui ka
pensionär! Värvijooksu eesmärk pakkuda kõigile head
tuju ja koondada sõpru ühte kohta! Tule värvijooksule
ja võta sõbrad kaasa! Et pidu veelgi lõbusam oleks, siis
riietu, kas üleni valgesse või kanna mõnd vahvat kostüümi.
Värvijooksuks on võimalik 1 euro eest soetada värvilised
prillid. Info: 55533564 Katrin Uffert

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
20. mail kell 19.00 Kambja näitetrupp Püünelind esitab
“SIBULAD JA ŠOKOLAAD”. Pääse 5 €.
Veel on kestmas kuni 30. juunini Rait Ruukeli joonistuste mälestusnäitus “Lõvisüda”. Omapärase stiili ja fantaasiamaailmaga eriilmelised joonistused läbi Raidi silmade.

EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUSE TEATED
P, 22.05.22 kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
N, 26.05.22 kl 16.00 Taevaminemispüha jumalateenistus.
Armulaud
P, 29.05.22 kl 11.00 Jumalateenistus
L, 04.06.22 kl 11.00 Eesti lipu 138. sünnipäeva jumalateenistus
P, 05.06.22 kl 11.00 I nelipüha jumalateenistus
Kõik üritused toimuvad Otepää Maarja kirikus.
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Armas kevadkontsert “Tänuks kõikidele emadele”
Emadepäeva hakati Eestis tähistama 1922. aastal Udernas, kui Helmi
Mäelo, Eesti tuntumaid karskustegelasi, korraldas emadepäeva, mõeldes
oma lasterikkale emale. Järgmise
aasta maikuus korraldas ta koos
naiste karskusseltsiga emadepäeva
peaaegu 20. kohas.
See tore pidupäev on leidnud koha
meie peretraditsioonides. Oma emme
on igale lapsele kõige armsam, ilusam,
parem. Tänuavalduseks meie kõikidele emadele, vanaemadele, naabritädile on parim kingitus ikka oma südamest lauldud laul, sära silmis tantsitud
tants, lilleõis, enda joonistatud kaart.
Reedel, 6. mail oli Nõuni kultuurimaja nagu üks suur sumisev mesilaspere kevadkonserdi ootuses. Meeleolumuusikat pakkus Erle Mägi, kellel
oli tutvustuseks kaasas enda kirjutatud vahvad lasteraamatud. Kontsert
oli armas. Aitäh sulle Kertu, Katrin
Mirjam, Katarina, Hariette Liis,
Heti, Esteetika Tantsutrupi tüdrukud, “Helletajad”, “Lõbusad lesed”,
Pääsusilmad”! Eriti sooja aplausi sai
ukraina tüdruk Oleksandra, kelle esituses kuulsime ehedat ukraina keelset
luuletust ning Vassilii, kes sama luuletuse esitas lauluna.
Nunnumeeter võttis tuurid üles,
kui lava ette kogunesid kõik lapsed

väikese tulbiõiega, et kinkida need
meie kõikidele saalis viibinud emmedele. Väikese käekeses sai küll ühest
lillest mõne aja pärast kolm, aga
vanaema rõõmustab tulbileht ka väga.
Kaunilt kevadehakul roosas õievahus ilukirss jääb silma rõõmustama meie kaheksateistkümne vahva
ema koduaeda – nad on kas andnud
erilise panuse kultuuri ja käsitöö
edendamisse, löönud aktiivselt kaasa
külaelu toimetamistel või on lihtsalt
meie küla kõige noorema tütrekese
emme. Üheksateistkümnes kirsi-

puuke rändab mälestuspuukeseks
koduaeda, kust pole lahkunud ükski
lilleimetleja ilma väikese taimeta.
Kahekümnes kirsipuudest sai istutatud emadepäeval koos lastega meie
mänguplatsi kõrvale tänuks kõikidele
emadele.
Siinkohal tänud toetuse eest Juhani
Puukool ja Evicon Ehitus. Ka traditsiooniline tordioksjon sai suure lustiga
maha peetud. Vahva, kui väikeset
Heidist on kasvanud juba neiu, aga
tordioksjonil on ta ikka alati oma küpsetatud tordiga, ei loe seegi, et samal

ajal toimuvad jalkavõistlused, valikud
on tehtud – heategevus.
Vaheaja alguse disko saab kolmekohalise summa võrra ägedam. Aga
mis pidu see on kui pole ühist tordisöömist ja lustakat pillimeest! Vahva
pidu oli, tantsis ema tütrega, tantsisid
kõik, kel tantsulust jalgades. Aga kui
jalg natuke valutas, siis kaasa laulda
ja plaksutada said kõik.
Suur tänu kõigile osalejatele!
Marika Viks
Foto: Valju Aloel

Politseinikud Pühajärve lasteaias
Pühajärve lasteaia selle õppeaasta
märksõnaks on “Erinevad ametid".
Kuna meie rühma paljude poiste
unistuseks on saada politseinikuks,
siis otsustasime politseinikud endale
lasteaeda külla kutsuda. Meie juurde
tulid Otepää valla piirkonnapolitseinikud Karl Kuntus ja Ande Saar.
Lapsed said kuulda, mis tööd teeb
igapäevaselt politseinik, millist vormiriietust kannab ning milliseid vahendeid töös vaja on. Aga mitte ainult
kuulda – lapsed said ka ise proovida
vajaminevaid töövahendeid.
Küll oli elevust ja uudistamist.
Poisse huvitas eriti käerauad, kuulivest, teleskoopnui ja muidugi püstol.
Marko, Freddi ja Tanel uurisid põh-

jalikult käeraudu. Kõik soovijad said
proovida kuulivesti raskust. Karl Felix
küsis, kas püstolis sees on ikka päris
kuulid ja kas õues püstolist ka lasta
saab? (Lasteaias oleku ajal loomulikult kuule salves polnud). Veel said
lapsed teada, kes või mis on politseitöös SIIL, miks on vaja kaamerat ja
raadiojaama jne. Õues näidati meile
politseiautot ja kuidas töötavad vilkurid ning sireenid.
Lastel oli vahva hommikupoolik,
millega tulid kaasa kasulikud teadmised politseiniku ametist. Veel mitmed
lapsed tegid täna otsuse saada tulevikus politseinikuks.
Suur tänu teile, Karl Kuntus ja
Ande Saar, et tulite lastele oma tööd

tutvustama.

TAIVI RÄSTAS
Foto: Kaili Ostrak

Tule meile õppima!
Otepää Gümnaasium
võtab vastu
uusi õpilasi 10. klassi.
Pakume õppimisvõimalust
4 moodulis:
•
Loodus ja tervis
•
Majandus ja ühiskond
•
Teadus ja tehnoloogia
•
Kultuur ja kunstid
Tublimatele õppuritele stipendium!
Õpilaskodus majutamise võimalus!
Avalduste esitamise tähtaeg
on 2.07.2022.
Lisainfo kooli kodulehel:
nuustaku.edu.ee.

19. mai 2022
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Kevad on jõudnud Otepää lasteaeda
Märtsikuu on teatrikuu ja seda tähistavad meie suured ja väikesed pähklikesed
alati rõõmuga. Pähklikese lasteaiapere
kõik liikmed naudivad igat etendust täiel
rinnal, me armastame nii teatrit teha kui
ka seda vaadata.
Teatrikuu lõppes meil hoogsamalt kui
algas. 28. märtsil etendus Pähklikese
maja töötajate poolt lavastatud ja mängitud teatritükk. Etendus jutustas ninatargast röövikust, kes otsustas elama asuda
jänese pessa. Rööviku pesast välja hirmutamisega pistsid rinda nii suuremad kui ka
väiksemad loomad, kuid lõpuks õnnestus
konnakesel jänes hädast välja aidata ja
röövik kavalusega pesast välja meelitada.
Väikesed pähklikesed võtsid etenduse nii
hästi vastu, et õpetajate teatritrupp otsustas etendust esitleda ka väikestele võrukaeladele.
Juba järgmisel päeval, 29. märtsil sättisime ennast taas saali ja olime ootusärevust täis. Külla oli tulnud teatritükk
“Imeline merereis”. Seda vaadates said
naerda nii suured kui väikesed – küll oli
vahva etendus, mis oli kõigele lisaks ka
väga õpetlik.

lavastaja Egle Sisask. Lapsed kuulasid
innuga ja said veel hiljemgi pajatada,
kuna Jussikese ja tema seitsme sõbraga
on küll kõik meie lapsed tuttavad juba
varasemast ajast. Jääme põnevusega
ootama juba järgmist teatrikuud koos
uute teatrielamuste, huvitavate tegelaste
ja uute põnevate etendustega.

Vahvad etendused ja näitemängud saatsid
meie tegemisi ka aprillikuus. 14. aprillil
vaatasime lavastust “Peaauhind”, mille
etendasid taas meie maja andekad töötajad. Lõbusas lavastuses värvisid jänkulapsed pühademune ja kukeisand pidi välja
valima kõige kaunima muna. Juhtus aga
nii, et rebane, kavalpea, varastas värvitud
munad ära. Lapsed aitasid vallatu reinuvaderi üles otsida ja lõpuks lahenes kõik
hästi ning peaauhinna sai kõige pisem jänkulaps Juta. Sama näidendiga sai esinetud
ka meie toredatele sõpradele Võrukaela
majast. Peale etendust jätkus vahva lihavõttepüha rühmades, kus lapsed said ka
ise näpud värviseks teha ja peaauhinnaväärilisi mune meisterdada.
Teatrikuu pikenes meil veelgi ühe tõeliselt kasuliku ja lõbusa etendusega Otepää
kultuurimajas. 19. aprillil käisid Pähklikese
ja Võrukaela rühmad vaatamas lustakat
etendust “Jussikese seitse sõpra”, mille
esitasid Pühajärve lasteaia kollektiiv ja

Otikese ja Krõlli rühmade lapsed külastasid 27. aprillil Andre Farmi. Õpetlikku
väljasõitu toetas PRIA koolikava, et tõsta
laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist. Väljasõidu eesmärk oli ka soodustada piima ja piimatoodete jõudmist
lasteni ning toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist. Bussist väljudes olid
linnalastele maalõhnad veidike võõrad ja
panid nii mõnelgi uudistajal nina krimpsu
tõmbama.
Õppekäigu jätkudes ühines giidiga
suur sõbralik koer, kes haaras kogu laste
tähelepanu ja ebameeldivused ununesid
koheselt. Farmis said lapsed näha kogu
protsessi algusest lõpuni – kuidas tänapäeval lehmi kasvatatakse ja lüpstakse
ning kuidas piimast juust valmib. Kõik
on laudas mehhaniseeritud: söötmine,
jootmine, lüpsmine, asemete puhastamine. Juustu valmistamisel on abiks suured
masinad. Lisaks lehmadele olid farmis
veel minilambad ja eesel, keda lapsed

Aprill on teada-tuntud südame- ja tervisekuu. Selle raames toimusid terve aprillikuu jooksul meie liikumisõpetaja läbi
viidud virgutusvõimlemise hommikud.
Pöörasime suuremat tähelepanu tervena
olemisele ja püsimisele. Kõik Pähklikese rühmad käisid pikemal või lühemal
matkal, mille käigus otsiti kevademärke
ja nauditi ilma. Õpetajadki kandsid hoolt
oma südame eest ning 18. aprillil käisid
Pähklikese töötajad matkal. Rännak algas
Otepää Looduskeskuse juurest ja kulges
läbi metsa Kiigemäele. Matka juhendas Margit Turb, kes oli meile mitmeid
vahvaid ülesandeid metsa ära peitnud.
Nautisime koosolemist ning imelist ilma.
Kosutav matk lõppes lõkke ja mõnusa
vestlusega.

Kevadpidu
silitasid ning kostitasid leiva ja porganditega. Õppekäigu lõppedes maitsesime
farmis valminud erinevaid juustusid. Enne
tagasisõitu ronisid lapsed põhupallidel ja
nautisid „maalapseelu”.
29. aprillil tähistasime Otepää lasteaia
Pähklikese majas nõidade ja nõiaõpilastena volbripäeva. Kõik vanad ja noored
nõiad kogunesid lasteaia õuealale erinevaid nõiatrikke tegema: hüppasime üle
nõialõkke, taltsutasime luudasid, küpsetasime heaks nõiaks saamise maiust,
otsisime äranõiutud õpetajaid jne. Üritus
lõppes vahva ja meeleoluka ühise diskoga,
kus kõlasid nõidadele tuttavad rütmikad
muusikapalad.
9. ja 12. mail osalesid töistel talgupäevadel Krõlli ja Otikese rühmade lapsed.
Igale lapsele olid koristamiseks tarvilikud vahendid: väike prügikott ja töökindad. Eelnevalt vesteldi lastega teemal,
miks on tähtis hoida loodust puhtana ja
metsas lebavate kilekottide ohtlikkusest
loomadele. Lapsed läksid oma armsa

kodulinna metsaaluse koristamisega nii
hoogu ja neile pidi mitu korda meelde
tuletama, et varsti on käes lõunaaeg ning
lasteaiavoodid ootavad juba väsinud koristajaid. Armastust looduse vastu ei kasvata
ainult looduse võludest rääkimine ja looduses liikumine, vaid ka ühised vahvad
talgupäevad. Nii hoiame koos ümbritsevat keskkonda puhtana ja lapsed oskavad
väärtustada puhast elukeskkonda. Hea oli
peale töist koristuspäeva vaadata ilusat ja
puhast metsaalust.
11. mail toimus Otepää lasteaia Pähklikese majas kogupere kevadkontsert. Üle
pika aja said koos pidutseda nii lapsed kui
ka lapsevanemad. Peole tuli teadustajaks
ka Sipsik (muusikaõpetaja Airi) ning
helipuldis vajutas nuppe Anu (logopeed

Piia). Õuepeoks olid meie maja andekas
ja abivalmis kunstnik Relika koos assistent Riinaga pidurüüsse ehtinud ka uue
õuesõppe paviljoni. Ürituse õnnestumisele aitasid kaasa kõikide rühmade töökad
ja võimekad kollektiivid. Peopäevaks
lubati vihmasadu, kuid peaproov peeti
toredasti ära vahetult enne suuremat
vihma. Õhtuse peo ajal paitas meie põski
soe päike, mis tõi rõõmu nii esinejatele kui
ka pealtvaatajatele.
Kevad on imeline ootuste, lootuste, tärkava looduse ja uute alguste aeg.
Soovime Otepää lasteaia pere poolt kõikidele otepäälastele kevadlilli pihkudesse
ja rõõmutunnet südamesse!
Pähklikese õpetajad ja logopeed
Foto: erakogu
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Otepääl elavad targad mälumängurid

Algas kaitseväe õppus Siil

Palupera mail om mõttespordist lugu
peetud aastakümneid. Turniiri kohalikule
karikale peeti tänavu juba 29. korda. Samuti
on Palupera mälumängul välja jagatud Valgamaa meistrivõistluste medalid.
Tänavusele 29. turniirile oli Rõngu rahvamajja kogunenud 14 võistkonda. Lähedalt
ja kaugelt, Pukast ja Alutaguselt, Otepäält
ja Tartust. ”Tänu” Covidile mängiti tänavugi neli vooru, millest kehvem lõpuks maha
arvati. Teemadeks on olnud ikka Eesti ja
Eestiga seonduv. Eelistatud on ka kodukoha ja Valgaga seotud küsimused. Küsimused on teinud Tõnu Talve, Valdis Meos
ja Leino Pahtma. Muusikaküsimustega on
aitand Priit Kuhlberg ERR arhiivist.
Auhinnalaua aitasid katta Elva vald, Valgamaa Spordiliit, Rõngu RM, Rõngu Pagar

Esmaspäeval algas kaitseväe õppus
Siil 2022, millel osaleb ligi 15 000 kaitseväelast ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast. Siil 2022 peamine eesmärk on
kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustsenaariumile reageerimise võime kontrollimine rahvusvahelises raamistikus. Õppuse peamised kontrollitavad
üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus.
Selleaastane õppus viiakse läbi 16.
maist kuni 3. juunini ning tegevused
hõlmavad peaaegu kogu Eestit. Peamised üksuste manöövertegevused
saavad toimuma Lõuna-Eestis, lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil ja
Saaremaal.
Lisaks Siilile viiakse samal ajal Eestis
ja selle vahetus läheduses läbi mitu teist
õppust. Läti korraldab õppuse Namejs,
mille raames muuhulgas harjutatakse
piiriülest koostööd ja juhtimisprotseduure Eesti kaitseväega. USA relvajõudude õppuse Defender Europe
raames tegutsevad Saaremaal koostöös kaitseliitlastega merejalaväelased
ning viiakse läbi lahinglaskmisi merele.
NATO Põhjadiviisi staap korraldab
õppuse Knight Legion.

AS ja MTÜ P-Rühm.
Kogu tänavune mäng oli Otepää valla
soolo, kes ei jätnud teistele võimalustki.
Seda tasavägisem oli aga võistlus teisele ja
kolmandale kohale, kus tuli kokku liita kõik
väljamängitud punktid.
Ülekaalukalt võitis 29. Palupera
mälumängu ja saavutas Valgamaa meistri
tiitli meeskondlikus mälumängus Otepää
valla võistkond koosseisus Heivi Truu,
Mairold Kõrvel, Kaido Mägi ja Urmas
Kuldma. Teisele ja kolmandale kohale
tulid vastavalt Alutaguse ja Tartu Flamingo võistkond. Valgamaa meistrivõistlustel
said hõbemedalid Valga TBMM Klubi ning
pronkmedalid Puka mälumängijad kooseisus Marko Koort, Peeter Luik, Agur Ostrak,
Erik Luik ja noormängia Oskar-Mattias

Koort. Kõik mängijad said auhinnalaualt
valida raamatuid ning Rõngu RM ja
Rõngu Pagari AS poolt oli kaetud rikkalik
kohvilaud.
Tagasiside oli meeldiv ja lubati kohtuda
aasta pärast, siis juubeli, 30. Palupera Karika
mängudel.
Üks küsimus ka:
Mõni aasta tagasi tegi poliitik Raimond
Kaljulaid ettepaneku et, Balti jaama juurde
rajataks kaksikmonument pingi näol, millel
istuksid Jaak Joala ja … ? Ideest pole tänini
asja saanud, aga kes pidanuks olema Jaak
Joala “pinginaaber“?
Vastus: Otepäälane Urmas Ott.
Kalev Lõhmus

Teeme ära! Nõunis
Keeni Põhikool
kuulutab välja konkursi
vabade ametikohtade täitmiseks
alates 2022/2023. õppeaastast
• logopeed 1,0 ametikohta
• sotsiaalpedagoog 1,0 ametikohta
• klassiõpetaja 1,0 ametikohta

Siilist võtavad osa nii maaväe, õhuväe
kui mereväe üksused ning kaitseliit,
samuti küberväejuhatus, toetuse väejuhatus ja erioperatsioonide väejuhatus.
Lisaks osalevad õppusel Eestis paiknevad NATO lahingugrupi kui ka õppuste
ajaks siia saabuvad liitlasüksused.
Siilil osaleb ligi 7100 reservväelast,
2500 ajateenijat, 2000 tegevteenistujat
ning 4200 liitlassõdurit kokku kümnest
riigist. Õppusel kasutatakse sadu
ühikuid tehnikat, sealhulgas soomukeid, jalaväe lahingumasinaid, tanke,
laevu, koptereid ja lennukeid.
Õppuse kolme nädala vältel on Eesti
teedel liikumas tavapärasest rohkem
lahingutehnikat ja sõidukite kolonne.
Kaitsevägi palub liiklejatel järgida
ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja
reguleerijate märguandeid ja loodab
kaasliiklejate mõistvale suhtumisele.

Matk ümber Pühajärve

Ootused kandidaadile
• vastavust õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
• tahtmine õpetada ja õppida, kogemusi omandada ja
areneda koos kooliperega;
• väga hea suhtleja, empaatiline ja kohusetundlik;
• teretulnud on ka magistriõppes õppiv tubli üliõpilane.
Omalt poolt pakume
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
• puhkus 56 päeva;
• sõbralikke ja ettevõtlikke kolleege ning rahulikku
töökeskkonda väikeses maakoolis.
Palume esitada motiveeritud avaldus ja CV koos kvalifikatsioonile vastava lõputunnistuse ning akadeemilise
õiendiga 31. maiks 2022. a. Keeni Põhikooli aadressil
või Kooli tee 2, Keeni, Otepää vald 67012 või e-posti
aadressil direktor@keeni.edu.ee.
Tööle asumise aeg alates 22. august 2022. aasta.
Lisainformatsioon: direktori asendaja Maarja Kalliselt
maarja.kallis@keeni.edu.ee, 5228720; 7696220.

AITÜMA sulle Nõuni talguline
Egeron, Hade, Yaroslav, Walter,
Eleri, Miia, Kristelle, Cäthy,
Kati, Kairi, Aileli, Rene, kutsu
Pepper – meie noorte mänguplatsil on nüüd rõõmsam olla,
kui vana leheprahi alt saavad
taimed kasvama ning eelmise
aasta Teeme ära! putukahotelli külalistel on silmarõõmuks

lilleniit. Tubli töö tegime koos
ära, frikadellisupi, pirukad ning
kaneelisaiad sõime ka ära.
AITÜMA teile vahvad tüdrukud Karoliina, Saara, Arabella,
Merilee, Meriia, kelle abiga sai
kasvama tänukirss emmedele.
Tekst ja foto:
talgujuht Marika

Ära sekku metslooma ellu, ta ei ole kodu- ega lemmikloom
Loodus toimetab omasoodu ja seal kehtivad
oma reeglid – nende loomulik toimimine
ei vaja inimese sekkumist. Sekkumine võib
teha loomale hoopis karuteene ja tuua ebameeldivaid tagajärgi ka inimesele.
Metsloomale on eluks vaja sobivaid toitumis-, varje- ja sigimisvõimalusi. Paljud metsloomad satuvad ka asulatesse. Inimene ei
tohiks nendega kontakti otsida ja kindlasti
ei tohi metsloomi toita. Lihtsasti saadud toit
meelitab looma inimese juurde tagasi, sest
nii ei pea loom toidu otsimiseks palju energiat kulutama.
Eestis on palju selliseid juhtumeid, kus
inimese toidetud metsloom jääbki inimese
lähedusse elama ja toitu noolima ning ühel
hetkel hakkab loom inimesele probleeme
põhjustama. Arvestada tuleb ka sellega, et
metsloomad levitavad parasiite ja haigustekitajaid, mis võivad ohustada nii inimesi kui
ka koduloomi. Neid probleeme on mõistlik

ennetada.
Kevadel ja varasuvel on looduses järglaste kasvatamise aeg. Praegu võib looduses kohata senisest enam metsloomade- ja
nende seas linnupoegi. Kuigi esmapilgul
võivad loomapojad jätta abitu või hüljatud
mulje, siis tegelikult see nii ei ole. Näiteks
metskitsede ja jäneste pojad jäetaksegi looduses omaette, sest nii on neile ohutum –
vanemad hoiavad poegadel eemalt silma
peal ja käivad neid aeg-ajalt toitmas. Seega,
kui satud vastamisi noorloomaga või
avastad linnupesa, on kõige parem rahulikult taanduda.
On tavapärane, et paljude linnuliikide
pojad väljuvad pesast enne lennuvõimeliseks saamist. Sel ajal nad treenivad oma
tiibu. Kui pesast väljunud linnupojal on
suled seljas ja ta pole vigastatud, siis abi ta
ei vaja. Vanemad hoiavad poegadel eemalt
silma peal, kuid väga tihti enam ei toida, et

pojad saaksid lendamiseks sobivasse kaalu.
Kui linnupojal sulgi seljas ei ole või sulgede
vahelt paistab selgelt paljast nahka, siis
peaks linnupoeg olema veel pesas – sellisel
juhul tõsta poeg ettevaatlikult pessa tagasi.
Kui aga pesa näha ei ole, tõsta poeg varjulisse kohta toibuma ja lahku. Kui linnuvanem
pole ise poega hüljanud, hoolitseb ta poja
eest edasi.
Üldjuhul metsloom inimese abi ei vaja.
Kui kohtud metsloomaga, kes on selgelt
vigastatud või kuhugi kinni jäänud, helista
riigiinfo telefonile 1247. Selle kaudu jõuab
teave spetsialistile – tema teab, kuidas on
vastavalt olukorrale kõige õigem käituda.
Rohkem infot hättasattunud metsloomade
kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt:
https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/looduskaitse/hattasattunud-metsloom.

Pühapäeval, 22. mail 2022 matkame
9. korda ümber Pühajärve.
Alustame kell 11 Kolga tee 28,
Otepää looduskeskuse parkimisplatsil. Liigume päripäeva. Matka pikkus
14 km.

Võta kaasa veepudel ja sõbrad. Jalga mugavad jalatsid.
Terviseampsudega toetab Otepää
vald.
Info 5176599 Ene Prants
Foto: erakogu
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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
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku, sõelmeid. Veo-ja tõsteteenus kraanaautoga. Tel: 5291256

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835
Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi
hinda. Telefon 5527322
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
Korstnate ehitus ja remont
joosep.sepp@mail.ee, 56189517

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kohalik mahetootmise ettevõte
võtab rendile või ostab põllu- ja
rohumaid. Heizung.oy@eesti.ee;
Tel 511 3543
KIVIRAIDURI TEENUSED.
Tel 5107312.
Otepääl renoveeritud majas üürile
anda 3-toaline möbleeritud korter.
Kontakt. 5216878
OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema töökorras. Võib pakkuda ka
raamatuid, mööblit, fototehnikat
ja muud vanavara. Tel. 58725458
Marko

Kaevetööd. Tel 53439100

. Sõidame ühiselt Mustveesse kultuurireisile
25. mail kell 8.00
Merle lillepoe eest!
Kavas on külastada Mustvee kultuurikeskust ja seal
asuvat Kaalumuuseumi, seejärel suundume Kasepääle Peipsimaa muuseumi. Puhkame jalga ja naudime
vaadet Mustvee promenaadil ja kiikame sisse sealse
kandi kõige kaunimasse kirikusse. Lahke aednik Laidi
võõrustab meid oma koduses iluaias ja pärast kõike
seda saame maitsemeeli hellitada Peipsi Teemajas
piirkonna traditsiooniliste toitudega. Seejärel vaatame veel veidi ringi ja koju plaanime jõuda kella viieks.
Osalustasu 25 eurot. Reisil planeeritavad tegevused
ja sõit on hinna sees!

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

Registreerida saab 20. mail Lipuväljak 13, tuba 113
kell 10.00-12.00 või telefoni teel Kalev telef. 55628634.

Ostame kottides küttepuid
ja pelletit.
Võimalik pikaajaline koostöö.
Madmar Services OÜ
Tel. +372 506 6728
madis@madmar.ee

Otepää Muusikakooli
lõpuaktus
toimub 26. mail kell 18
Otepää Gümnaasiumi
aulas.

Ohtlike puude raie.
Tööd korvtõstukiga (21
m ja 30 m). Kändude
freesimine. Puiduhakkuri teenus.
info@maastikuhooldus. T: 5810 8597.

Mälestame kallist venda
3-ndal surma-aastapäeval

Techne Töökoda OÜ

juhan pettaig

pakub tööd:
Ehitusmaterjalide kaupluses
kaupade väljastajale.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Töötasu: kokkuleppel.
Kontakt: 5098625 Toomas Mõts,
toomas@techne.ee

Õie Karu

01.12.1944 - 07.05.2022

Olete meile kallid
ja hoiame mälestust teist
nagu oleksite meiega

Hilda-Helene Laas
01.02.1920 - 05.07.2002
20. surma-aastapäeval
poeg Kalju Pettaig, lapsed
ja lapselapsed

21.05.1947 - 07.05.2019
Kalju Pettaig laste ja lastelastega

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud

Südamlik kaastunne Ehale
perega

Arvo Kuuse
kaotuse puhul.
Perek. Vaks ja Kalev
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