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Otepää tähistas taasiseseivumis-
päeva öölaulupeo ja pargipeoga

19. augustil toimus Puka kultuurimaja 
pargis traditsiooniline Puka XV öölaulu-
pidu „Me pole enam väikesed“. Peole 
kogunes suur hulk rahvast, väikesi ja 
suuri, et taaskord saaks koos laulda. 

Öölaulupeo üks algatajatest Helgi 
Pung, kes nüüdseks on ürituse patroon, 
rääkis, kuidas peo idee sündis.

Otepää Vallavalitsuse poolt ütles ter-
vitussõnad kultuurinõunik Valdur Sepp, 
kes märkis, et Otepää vallas on kaks 
suurt publiku ja esinejate poolt palavalt 
armastatud laulupidu – Otepää talveöö-
laulupidu ja Puka öölaulupidu. 

Öölaulupeo kuulutas avatuks Otepää 
Kultuurikeskuste juhataja Jorma 
Riivald. Laululava kaare alla kogunes  
15 koori üle 100 koorilauljaga: segakoor 
KARP, dirigent Reet Kuntus, Urvaste 
segaansambel, juhendaja Kristina Saar, 
Valga kammerkoor, dirigent Maarika 
Reinhold, Tartu naiskoor Domina, diri-
gent Anneli Koppel, segakoor "Rõõm" 
dirigent Lenel Rand, Tõlliste-Puka-San-
gaste segakoor, ning Õru laulukoor, 
dirigent Margit Aigro, Puka meesan-
sambel, Puka naisansambel ja sega-
koor U-Tuur, juhendaja Evald Raidma, 
Lüllemäe Lüürikud, juhendaja Merike 
Mõttus, Tõrva kultuurimaja naisansam-
bel Hermes, juhendaja Reet Koppel, 
Kambja segakoor Läte, juhendaja Saidi 
Tammeorg, laulukoor Viisiratas, juhen-
daja Airi Pedaja, naiskoor Helletajad, 
dirigent Merle Soonberg.

„Kahe tunni jooksul täitus park lem-
miklaulude meloodiatega. Alati särav 
ja nii emotsionaalne, kõigi poolt armas-
tatud Gerli Padar jagas oma energiat 
kõigile kohalviibijatele,“ rääkis Puka 
kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin 
Uffert. „Gerli sädelev huumor, särav 
naeratus sulatas publiku südamed.“ 

Laval olid ka tantsijad Kõvvera 
Kõdara, juhendaja Tiina Kukk ja ansam-
bel Horoskoop. Pidu jätkus simmaniga 
ansambliga Starter.

21. augustil Otepää kultuurimaja pargis 
toimunud lõikuskuu pargipeol esines 
ansambel Hellad Velled. 

„Killuke siirast hoolivust meie kõigi 
poolt muudab meid kõiki, meie riiki ning 
ühiskonda jälle natuke paremaks,“ ütles 
vallavanem Jaanus Barkala oma tervi-
tussõnavõtus. 

Otepää kultuurimaja kultuurikorral-
daja Merle Soonberg ütles, et käimalü-
katud pargipidude traditsioon on head 

ILMUB 2 KORDA KUUS

vilja kandnud. „Taasiseseisvuspäevale pühenda-
tud pargipidu läks igati korda, loodame jätkata 
sellega ka järgmistel aastatel,“ lisas Merle Soon-
berg.

Puka öölaulupeo ja Otepää pargipeo korraldasid 
Otepää Kultuurikeskused ja Otepää vald.

Monika otrokova
Fotod: valju aloel ja Paul Poderat

Õppeaasta 
avaaktused

29. augustil
 

kell     9.00   Audentese 
     Spordigümnaasium Otepääl

  1. septembril 

kell     9.00   Otepää Gümnaasium

kell     9.00   Puka Kool

kell    10.00  Pühajärve Põhikool

kell    10.40  Otepää Lasteaia 
majades teadmistepäeva 
puhul õueskogunemine

kell    12.00  Otepää Muusikakool

kell    12.00  Keeni Põhikool

Ilusat ja turvalist 
kooliaasta algust!

          Otepää Vallavolikogu

         Otepää Vallavalitsus

Otepää vallas on traditsioo-
niliselt Eesti taasiseseisvu-
mispäeva tähistatud mitme 
sündmusega. 

19. augustil toimus Pukas 
öölaulupidu ning 21. augus-
til Otepääl pargipidu.

Vasakult: Puka kultuurima-
ja kultuurikorraldaja Katrin 
Uffert, Gerli Padar ja 
öölaulupeo algataja ning 
patroon Helgi Pung

Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja Otepää 
kultuurimaja kultuurikorraldaja Merle Soonberg
Otepää pargipeol
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. septembril.
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Otepää Vallavolikogu istungil

18.08.2022

n	 Otsustati võõrandada Otepää vallasiseses linnas 

Lipuväljak 20-8 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 

1018940) enampakkumisel alghinnaga 90 000 eurot.
n	 Otsustati võõrandada OÜ-le Otepää Üürimajad 

(registrikood 14652137) Otepää vallasiseses linnas Kopli 

tn 6b asuv kinnistu (registriosa number 16156550, katastri-

tunnus 55701:001:0236, sihtotstarve tootmismaa, pindala 

1202 m²) hinnaga 31 000 eurot.
n	 Otsustati sõlmida Mittetulundusühinguga Eesti Jäät-

mehoolduskeskus haldusleping kohalikule omavalitsusele 

õigusaktidega pandud jäätmehooldusega seotud ülesannete 

täitmise üleandmiseks.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2022. aasta lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

08.08.2022

n	 Anti Toomas Juhani’le ehitusluba Vana-Otepää külas 

asuval Mäe-Tseema kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 28 eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Jasper Siilbek    28. juulil
Iiris Pähn      6. augustil
Aleksander Juus    10. augustil

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

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.

n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 150 eurot.
n	 Moodustati Puka Kunstikooli direktori vaba ametikoha 

täitmiseks korraldatava konkursi komisjon ja määrata komis-

joni liikmed alljärgnevalt: 1.1 Jaanus Barkala – vallavanem, 

komisjoni esimees; 1.2 Janika Laur – haridusnõunik; 1.3 Maire 

Murumaa – Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.4 Rein Pulle-

rits – Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.5 Tarmo Kosk – Puka 

Kunstikooli hoolekogu esindaja.

15.08.2022

n	 Määrati Arula külas asuva Tõrve-Laane katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:002:2712) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tõr-

ve-Laane, koha-aadress Tõrve-Laane, Arula küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Tõrvenurme, 

koha-aadress Tõrvenurme, Arula küla, sihtotstarve maatulun-

dusmaa.
n	 Määrati Tõutsi külas asuva Reedi katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:003:2271) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Reedi, 

koha-aadress Reedi, Tõutsi küla, sihtotstarve maatulundus-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Reedimetsa, koha-aadress 

Reedimetsa, Tõutsi küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Anti Lauri Pöörile projekteerimistingimused Nüpli külas 

Kaga kinnistul garaaži ja tehnovõrkude ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Peeter Holtsile projekteerimistingimused Truuta 

külas Oruveere kinnistul abihoone ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Anti Sven Erik Kalbergile projekteerimistingimused 

Restu külas Taga-Meleva kinnistul abihoone ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Kastolatsi külas Poti kinnistul asuvale ehitisele 

(elamu) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 

239,88 eurot.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 650 eurot.
n	 Anti otsustuskorras Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus 

(registrikood 90007715) tasuta kasutusse Tehvandi discgolfi 

radasid nr 8 – 12 teenindav maa-ala Otepää külas asuvast 

Linnamäetagune kinnistust (kinnistu registriosa nr 11730450, 

katastritunnus 55701:001:0139) ja Otepää vallasiseses linnas 

asuvast Linnamäe org kinnistust (kinnistu registriosa nr 

2294540, katastritunnus 55601:004:1870).
n	 Otsustati anda nõustumus 12. märtsil 2020. a Kobras 

OÜ-ga sõlmitud hankelepingu muutmiseks.

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 95
Margarita Golubeva   23. augustil 

 85
Endel Mandel    24. augustil
Ülo Lütt     26. augustil 

 80 
Mare Kangro      4. augustil
Harri Tiimann      7. augustil
Ene Pooland    16. augustil
Märt Märs    17. augustil
Valli Kotka    25. augustil
Laidi Must    27. augustil
 
 75 
Jüri Kork      3. augustil
Koit Jürgenson    24. augustil
Eha Ilves    25. augustil
Elina Roops    29. augustil 

 70 
Heino Kristmann      2. augustil
Muia Türk      6. augustil
Enn Tomson    11. augustil
Georgi Kazantsev    15. augustil
Milvi Rebane    23. augustil
Toomas Maspanov   27. augustil
Aira Rästa    31. augustil  

AuGuSTI  JuuBILARID

Seotembrikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärki-
mist ajalehes, palume saata vastavasisuline tea-
vitus e-posti aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee 
või postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405. 

20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi 
Ülemnõukogu vastu otsuse "Eesti 
riiklikust iseseisvusest". Taastati riik, 
mis oli välja kuulutatud 24. veebrua-
ril 1918. Eesti sai tuntuks riigina, kes 
laulis ennast vabaks. 

Palju õnne Eesti iseseisvuse taas-
tamise 31. aastapäeval!  

Meil oli ka killuke õnne oma riigi ja vabaduse  
tagasisaamisel. Segased augustisündmused oleksid 
võinud eskaleeruda ja väljuda kontrolli alt. Vaata-
mata keerulistele oludele, kus vaenlase tankikolon-
nid olid Toompea väravate taga, leidus meie poliiti-
kutel julgust Eesti Vabariik välja kuulutada. 

Ma mäletan neid sündmusi selgesti. Noore, just 
äsja eksiilvalitsuselt auastme saanud ohvitserina tun-
netasin, et võimalik sõda saabus kuidagi liiga ruttu. 
Ei olnud hirmu, vaid oli tahe midagi riigi heaks ära 
teha. Neid kaasvõitlejaid oli palju, kellel oli samuti 
julgust ja tahet. Valitses tugev meeskonnavaim ja 
õlatunne. 

Õhus oli tunda vabaduse hõngu, mis oli kantud 
Vabadussõja-aegsetest lugudest. Näiteks Albert 
Kivikase teos „Nimed marmortahvlil“ osutus väga 
populaarseks. Nii ootamatult nagu augustimäss oli 
alanud, sai see ka lõpu. Relvad vaikisid. Vabadus ja 
oma riik, mida olime nii väga ihaldanud, olid oota-
matult kätte jõudnud ilma ühegi püssilasuta. Kui 
varem oli selge vaenlane okupatsioonivõimu näol 
olemas, siis nüüd olid järsku kõik uksed valla. Eesti 
Vabariik nõudis ülesehitamist ja reaalseid tegusid.

Me tahtsime iseseisvat Eesti Vabariiki ja me saime 
Eesti Vabariigi. Tähistagem oma riigi vabadust 
uhkustundega ning austagem ja armastagem oma 
riiki! Alati on meil võimalus oma Eestit üheskoos 
veel paremaks muuta. 

Praeguses maailmas muutuvad olud kiiresti. See, 
mis paar aastat tagasi paistis olema võimatu, on täna 
reaalsus. Ka julgemad pessimistid poleks ennusta-
nud  Euroopas lahvatanud reaalset sõjaleeki. Uus 
kujunenud olukord on tegelik reaalsus. Unistus, 
et elame ajal, mil sõda pole – on pudenenud 
põrmuks. Praegune olukord näitab ilmekalt, kes on 
tõelised sõbrad, kellele saab loota ja kes on lihtsalt 
jutupuhujad. 

Mõneti meenutab situatsioon nii Esimese Maa-
ilmasõja kui ka Teise Maailmasõja ajal valitsenud 
olukorda. Vabadussõja ajal oli Inglismaa see, kes 
suurima jõuna Eestile reaalselt appi saabus ja seda 

Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest 
möödus 31 aastat

Otepää Maitsete nädal 
tuleb taas!

6. -16. oktoobril toimub Otepää piirkonna toitlustus-
asutustes taas Otepää Maitsete nädal. Selle aasta 
alateema on „IseLoov“. 

Pakume oma külalistele piirkonna eripäraseid 
roogi. 

Jälgi infot Otepää valla sotsiaalmeedias ja kodu-
lehel ning vallalehes Otepää Teataja!

Projekti „Otepää Maitsed“ toetavad:

nii laevade kui ka relvastuse näol. Praegu on samuti 
Suurbritannia väekontingent Eestis suurim jõud, 
kelle abile saame loota. Loodetavasti saabuvad vaja-
dusel appi ka USA ja teiste sõbralike liitlasriikide 
sõdurid. Teise Maailmasõja eelõhtul, kui Nõukogu-
de Liit meid survestama asus, leidsime ennast maail-
mas üksi olevat. Praegu oleme NATO-s ja peaksime 
ennast justkui julgelt ning kindlalt tundma. Kas see 
ka tegelikkuses nii on, näitab tulevik. Igatahes ei 
olnud Teise Maailmasõja eel mingit kasu Rahvas-
teliidust ja nagu me näeme, ei ole hetkel ka ÜRO-st. 

Rahvusvahelist õigust kõigiti rikkuv sõda ning 
terror Ukrainas kogub ainult hoogu ja rahvusvaheli-
ne üldsus seda kahjuks takistada ei suuda. Just need 
kiiresti muutuvad olud sunnivad meid olema valmis 
vastama igale uuele väljakutsele. Ohu korral peame 
olema eelkõige ise valmis vaenlasele vastu hakkama 
ja seda me ka teeme. Venemaa lootis ukrainlaste 
kiirele alistumisele, kuid nagu me näeme, on saa-
vutatud vastupidine tulemus. Ukraina rahvus on 
läbinud tõelise taassünni. Rahvas ja riik, kes soo-
vivad olla vabad, on tegelikkuses võitmatud. Ei ole 
vaja karta muutusi maailmas ega nende suhtes silmi 
kinni pigistada. Tuleb edasi liikuda õppides, arene-
des ja kohanedes. 

31 aastat on taasiseisvumisest möödunud ja alles 
nüüd on riik leidnud endas mehisust saata propa-
gandistlikud punasambad ajaloo prügikasti. Nähes, 
mis toimub Narvas, ei loo see mingit illusiooni oku-
pantide järeltulijate lojaalsusest Eesti riigile. Nutu-
laul tanki haual on lihtsalt kohatu ja õõvastav. Kui 
neile nutujoru ajajatele meie riik ei meeldi, siis sild 
Narva jõel on veel terve ja ülesõit Venemaale igati 
turvaline ning neid “toruga traktoreid“ leidub Vene-
maal postamentide otsas piisavalt. Head teed teile 
minna…

Tehke iga päev midagi iseenda, oma lähedaste, 
kolleegide, sõprade ja Eesti heaks. Siis on päev 
korda läinud ja Eesti elu edenenud. Juba enam kui 
31 aastat on möödunud sellest, kui üle terve Eesti-
maa kõlasid Heinz Valgu kuulsad sõnad: „Ükskord 
me võidame niikuinii!“ Saame täna öelda, et me 
oleme võitnud ja unistused täitnud. Hoidkem ühes-
koos seda võitu! Hoidkem Eesti Vabariiki! 

Suve lõpus on hinges ootusärevus, sest algamas on 
uus õppeaasta. Huvitavat ja rõõmurohket kooliaas-
tat lasteaialastele, koolinoortele, õpetajatele, noor-
sootöötajatele ja lapsevanematele!

jaanus Barkala
vallavanem

Tulekul on maal elamise päev

24. septembril kell 11.00-16.00 toimub Otepää kesk- 
väljakul üleriigilise Maal elamise päeva raames 
sündmus „OHHOO, OTEPÄÄ!“. 

Sel päeval ootame vallaelanikke ja külalisi uudista-
ma, mida põnevat teevad ja pakuvad meie koolid 
ja lasteaiad, küla- ja spordiseltsid,  kultuurimajad 
ja noortekeskused, vallavalitsus ja ettevõtted jne. 
Lisaks saab sel päeval külastada Otepää valla maa-
kohtades elavaid tegusaid peresid. 

Maal elamise päeva eesmärk on avada uksed 
toimekatele ja säravatele inimestele, et aidata neil 
avastada oma kodupaiga võimalusi või leida omale 

sobiv elupaika maal. 
Maal elamise päeva korraldab Otepää Külade 

Ühendus koostöös Otepää Vallavalitsuse ja Otepää 
Kultuurikeskustega. 

Hea ettevõtja, aktiivne vallakodanik, seltsingu 
või MTÜ juht! Oled väga oodatud Maal elamise 
päeval kaasa lööma ja oma tegevusi tutvustama. 
Võta ühendust Ivika Nõgeliga (Otepää Külade 
Ühendus), tel. 511 5914, e-post: partnerlus@par-
tnerlus.ee 

Monika otrokova
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Alates 1. augustist 
töötab Otepää Val-
lavalitsuses hool-
dustöötajana Eva 
Kongo.

Eva  on pär i t 
Kanepi vallast. Ta on 
lõpetanud Kanepi 
Gümnaasiumi ja 
Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolis tegevus-
juhendaja eriala. 

Varasemalt on ta 
töötanud Erastvere erihoolekandeasutuses tegevus-
juhendajana. Viimane töökoht oli aga Rootsis hool-
dustöötajana. „Pärast Rootsist tagasitulekut soovi-
sin leida kodulähedast tööd ning töö Otepää vallas 
pakkus palju väljakutseid,“ sõnas Eva Kongo.

Hooldustöötaja peamisteks tööülesanneteks on 
eakatele ja puudega inimestele koduteenuse pakku-
mine.

Kontaktandmed:
Tel. 5197 0053,
e-post: Eva.Kongo@otepaa.ee

27. augustil kell 14.00 toimub Otepää kul-
tuurimajas heategevuslik kontsert, mis on 
pühendatud Ukraina iseseisvumise 31. aas-
tapäevale. 

Algatus tähistada Ukraina iseseisvus-
päeva tuli Otepääl elavatelt Ukraina sõja-
põgenikelt, kes selle ideega Otepää vallava-
litsusse pöördusid.

„Oleme väga tänulikud Otepää vallale ja 
Eestile toetuse ja abi eest ning selle eest, et 
olete meid oma kaunisse riiki ja valda vastu 
võtnud. Sel ajal, kui meie mehed kaitsevad 
Ukrainat naabri – agressori eest, soovime 
meie, ukraina naised, kasvõi üheks päevaks 
luua Otepääl ukraina kodu tunnet,“ ütles 
ettevõtmise algataja, Ukraina sõjapõgenik 
Otepää sõpruspiirkonnast Umanist, Mariia 
Rudik. „Ootame kõiki oma sõpru eestlasi 
külla!“

Heategevuslikul kontserdil astuvad üles 
ukraina tantsu- ja muusikakollektiivid, 
toimub fotonäituse „Imeilus Umanimaa“ 
avamine. Kontserdi ajal on võimalik teha 
Umani rajooni jaoks annetusi, kogutud tulu 
läheb Umanisse tuletõrjeauto ostmiseks. 

Otepää kultuurimajas tähista-
takse Ukraina iseseisvuspäeva

Sissepääs kontserdile 
on tasuta, kaetud on 
kohvilaud. 

„Meil on hea meel 
võõrustada ukrainla-
si Otepää kultuurimajas nende iseseisvus-
päeva tähistamisel,“ sõnas Otepää vallava-
nem Jaanus Barkala. 

Heategevusliku kontserti toetavad ja kor-
raldavad: Otepää vald, Otepää kultuurikes-
kuses, Palanka omavalitsus, Umani rajoon 
ja ukraina ettevõtjad.

Otepää vald ja Palanka omavalitsus 
Umani rajoonist allkirjastasid sõprusle-
pingu 2019. aastal. 

Kui sõda Ukrainas algas, pakkus Otepää 
vald Palanka omavalitsusele võimalu-
se sõjapõgenikke vastu võtta. Palankasse 
saadeti ka humanitaarabi. Sõpruspiirkon-
nast tuli Eestise 30 ukrainlast, kellest 9 tuli 
Otepääle elama. Tänaseks päevaks on 5 
inimest tagasi kodumaale pöördunud. 
Ukraina tähistab oma iseseisvumise päeva 
24. augustil. 

Monika otrokova

Otepää Vallavalitsus 
pakub tööd

 turismiarenduse 
peaspetsialistile

(turism, mainekujundus, 

turundus)

Kui oled entusiastlik, loov, uuendusmeel-
ne ja soovid anda oma panuse Otepää 
valla arengusse, ootab Otepää vallavalit-
sus Sind avaliku konkursi korras kandidee-
rima

turismiarenduse peaspetsialisti kohale.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, 
elulookirjeldus ning haridust tõendava do-
kumendi koopia palume saata Otepää 
vallavalitsusse aadressil Lipuväljak 13, 
Otepää 67405 või digitaalselt allkirjas-
tatuna: vald@otepaa.ee hiljemalt 
15. september 2022. a. 

Lisainfo: www.otepaa.ee rubriik "Vabad 
töökohad".

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatava projekti 
„Eterniidijäätmete kogumine Valga maakonna elanikkon-
nalt“ raames toimub eterniidijäätmete vastuvõtt Otepää 
jäätmejaamas järgmistel kuupäevadel ja kellaaegadel:

25.08  10.00-18.00

27.08 10.00-15.00

Eterniidijäätmed tuleb oma transpordiga toimetada Otepää 
jäätmejaama Kastolatsil. 

Jäätmed võetakse vastu vastavalt varasemalt registree-
ritud andmete põhjal, seega palume igaks juhuks kaasa 
võtta isikut tõendav dokument.

Eterniidijäätmete vastuvõtt 
Otepää jäätmejaamas

Triin on Otepääl elanud vii-
mased 13 aastat, aga pärit on 
ta Jõgevamaalt. Ta on lõpeta-
nud Olustvere teenindus- ja 
majanduskooli turismikor-
ralduse erialal ja täiendanud 
ennast Tartu Kutsehariduskes-
kuses turismiettevõtte juhtimi-
se erialal. Hetkel on tal pooleli 
õpingud Tartu Ülikooli Pärnu 
Kolledžis turismi- ja hotelliet-
tevõtluse erialal.

Varasemalt on Triin töötanud Estravelis, Swedbankis, Tallinkis 
ja erinevates teenindusettevõtetes. Viimaseks töökohaks oli tal 
UPM-Kymmene Otepää Vineeritehas, kus ta töötas assistendina. 

„Olen oma tööelu jooksul saanud väga hea teeninduskogemu-
se ja suurepärased oskused klientidega töötamiseks,“ ütles Triin 
Värk. „Otepää Turismiinfokeskusesse kandideerisin sellepärast, et 
soovin arendada oma kodupiirkonda ning suurendada koostööd 
ettevõtjate vahel.“

Info- ja turundusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on 
Otepää Turismiinfokeskuse töö korraldamine ja arendamine, piir-
konna turundus- ja mainekujundustegevuste läbiviimine, turismiinfo 
vahendamine. Spetsialisti töökoht asub SA Valgamaa Arenguagen-
tuuri haldusalas.

Kontaktandmed:
Triin Värk, tel. 766 1200,     e-post: turism@otepaa.ee.

Otepää Turisminfokeskuses 
on tööl uus info- ja turundus- 
spetsialist Triin Värk

Urbe on pärit Jõgevamaalt, ta 
on lõpetanud Sisekaitseaka-
deemia diplomiõppega mak-
sunduse ja tolli erialal. 

Varasemalt on ta töötanud 
eraettevõtluses ehitusettevõt-
tes eelarvestajana-riigihankes-
petsialistina. Urbe huvideks 
on jooksmine, kõndimine ja 
teatmekirjanduse lugemine.

„Mulle on Otepää alati 
meeldinud ja kui nägin töö-
kuulutust, siis teadsin kohe, et see töökoht sobib mulle,“ ütles Urbe 
Kallais.

Hankespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on hankemenet-
luste läbiviimine ja korraldamine ning vallavalitsuse teenistujate ja 
vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine riigihangete korral-
damisel.

Kontaktandmed:   Otepää vallavalitsus, II korrus kabinet 202,
tel. 5358 3341,  e-post: Urbe.Kallais@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsuses on 
alates juulikuust tööl hanke-  
spetsialist Urbe Kallais

Otepää vallas on tööl 
uus hooldustöötaja 
Eva Kongo

Otepää valla lastekaitse vanemspetsialist 
Kristel Ilves suundus lapsehoolduspuhku-
sele, tema asemel asus tööle seinine Otepää 
valla lastekaitsespetsialist Laura-Liis Õnne-
leid. Lastekaitsespetsialisti asendajana asus 
tööle aga endine hooldustöötaja Andra 
Rüütli.

Lastekaitse vanemspetsialist Laura-Liis 
Õnneleid jätkab vastuvõttu peamiselt San-
gaste ja Puka teenuskeskuses.

Andra Rüütli on pärit Kanepi vallast. Ta on 
lõpetanud 2007. aastal Eesti Maaülikooli, 
põllumajandusteaduse magistrikraadiga. Ta 
on ennast täiendanud Valgamaa Kutsehari-
duskeskuses tegevusjuhendaja ja hooldus-
töötaja erialal.

Lisaks sellele on ta Valgas lõpetanud sot-
siaaltöö ja tervishoiu eriala toimetulekuras-
kustes pere tugiisiku erialal. Varasemalt on 
ta töötanud Otepää Vallavalitsuses hooldus-
töötajana alates 2015. aastast.

„Mulle küll väga meeldis minu töö hool-
dustöötajana, kuid soovisin oma arengus 
edasi liikuda. Olen alati huvi tundnud 
lastega seonduva osas ning kui avanes või-
malus, kandideerisin pakutavale ametiko-

Lastekaitsespetsialistide ametikohtades 
toimusid muudatused

hale,“ sõnas Andra Rüütli. „Kindlasti kavat-
sen ennast erialaselt täiendada.“

Lastekaitsespetsialisti töökoht asub 
Otepää vallamajas. Lastekaitsespetsialisti 
peamisteks tööülesanneteks on lastekaitse 
alase töö elluviimine lastekaitse küsimus-
tes, lastekaitse probleemide ja lastekaitse 
alaste pöördumiste lahendamine ja vanem-
liku hoolitsuseta laste ja erivajadustega laste 
hoolekande korraldamine.

Kontaktandmed:
tel. 512 5745,
e-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee

Otepää Vallavalitsus teatab, et valminud on Otepää valla 
uue jäätmehoolduseeskirja eelnõu, mis läbis esimese lugemi-
se Otepää Vallavolikogu 18. augusti istungil. Eelnõuga kaasa-
jastatakse ja asendatakse seni vallas kehtinud jäätmehooldu-
seeskirjad, mis ei vasta enam jäätmeseadusele ega tänastele 
keskkonnahoiu suundadele. 

Kutsume kõiki kaasa rääkima ja jäätmehoolduseeskirja eelnõu 
kohta arvamust avaldama. Ettepanekud, mõtted ja kommen-
taarid on oodatud e-kirjaga aadressile: vald@otepaa.ee või 
paberkandjal vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13 Otepää 
hiljemalt 02. septembril 2022. 

Eelnõu on tutvumiseks kättesaadav Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee ja paberkandjal vallavalitsuse kantseleis. 

Vallavalitsuse teenistujad tutvustavad jäätmehooldusees-
kirja eelnõud ja vastavad küsimustele esmaspäeval, 29. au-
gustil 2022 algusega kell 16 vallavalitsuse III korruse saalis 
(Lipuväljak 13).

Kutsume arvamust avaldama 
jäätmehoolduseeskirja 
eelnõu kohta
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KultuuriKalender Harrastusteatrite maraton
Kui ma 7 aastat tagasi siia kolisin, siis 
ei osanud uneski ette kujutada, et 
hakkan oma koduõuel teatrit tegema. 
Olin eelnevalt Kasepää näiteringis, 
Peipsi ääres mänginud etenduses 
"Uljas Neitsi" (etenduses oli vajalik 
läheda olev veekogu) ja tekkis idee 
seda tükki mängida ka minu uues 
kodus, Pühajärve ääres. 

Tundus, et publikule meeldis ja 
minu kallis abikaasa ehitas juba jär-
gmisel aastal meie tahaaeda, järve 
äärde korraliku lava. Kuna meie kodu 
on täpselt järve ääres ja vaade järvele 
on meeletult ilus, siis mõtlesin, et patt 
oleks seda ilu ainult endale hoida - 
seda tuleb jagada... 

Seejärel hakkasime igal suvel 
tegema teatrit. Paar aastat hiljem 
kutsusime juba külla ka teisi harras-
tusteatrite truppe ning kahel viima-
sel aastal on ka kontserte olnud (2021 
Alen Veziko ja 2022 Inga ja Toomas 
Lunge).

Teatrimaratoni idee tuli juba mitu 
aastat tagasi (aga covid ei lasknud 
seda ellu viia). Mõtlesime, et Otepää 
on tuntud just maratonide poolest ja 
puudu on üks korralik teatrimaraton. 
Eestis on mitmeid teatrifestivale, kus 
võetakse mõõtu erinevate auhindade 
nimel. See tähendab, et tuleb pingu-
tada, et teistest parem olla. Olen ise 
näitlejana mitmetel käinud ja teine-
kord on kriitika nii negatiivne olnud, 
et nii mõnelgi harrastusnäitlejal on 
näitlemise isu suisa üle läinud. 

Mina soovin, et harrastusteatrit 

tehakse ikka rõõmu ja entusiasmiga 
ning seetõttu on maraton hea võima-
lus külateatritel ennast näidata ilma 
kartuseta, et nad ei pruugi olla just 
kõige-kõige...

Seega ootame kõiki teatrisõpru 
27.082022 külastama Harrastusteat-
rite maratoni.

Kell 11:00 
Jussikese 7 sõpra. Pühajärve põhi-
kooli lasteaiaõpetajad võtsid kätte 
ja hakkasid teatrit tegema ning nii 
toodigi kooli aulas lavale vahva ja 
õpetlik «Jussikese 7 sõpra». Lugu 
räägib väikesest Jussikesest, kellele 
üle kõige meeldib pühapäev. Püha-
päeva otsides kohtub poiss aga teiste 
nädalapäevadega, kellelt kõigilt on 
midagi huvitavat õppida.

Kell 12:00 
Põrsalugu. Teater TRET esitleb 
“Põrsalugu”, kus räägitakse, et rämps-
toit pole sugugi tervislik ja õige toitu-
mine on väga oluline.

Kell 13:00
EV sünnipäev. Kaidi Pajumaa kirju-
tatud tekst on suunatud Eesti Vaba-
riigi 104 aasta sünnipäeva tähistami-
sele. Lugu räägib noorte elust enne 
esimese Eesti Vabariigi väljakuuluta-
mist ja toob paralleele tänaste noorte 
tegemiste ja toimetamistega.Teksti 
toovad publikuni Pühajärve Kodu-
teatri noored näitlejad.

Kell 15:00
Monotükid Otepää valla näitlejailt.

Kell 16:00
Heldur ja naised. Kirjatüki on paberi-
le pannud Margus Oopkaup ja sellele 
veidi särtsu lisanud lavastaja Marina 
Pulver. Lugu külanaistest, nende iga-
päeva rõõmudest ja muredest Lava-
laudadele astuvad Sangaste Kultuuri-
majas toimetavad Rukki Narrid.

Kell 17:00
Kõik müügiks. Nimi “Kõik müügiks” 
ütleb juba ise nii mõndagi! Sulbi küla-
teater teab täpselt, mis juhtub, kui 
laadale tulevad kauplema müüjad, 
keda sinna oodatud pole? Mis juhtub, 
kui ka mõni ametnik näole annab? 
Ja kas see üldse on laat? Või on see 
hoopis turg? Igatahes, kui etendus 
vaadatud, on meil ka vastused käes. 
Kindel see!

Kell 18:00
Vahetuskaup. Maie: „Kogu mu elu 
on nii tavapärane, sissejuurdunud, 

kogetud, iga liigutus etteaimatav… 
Ma lihtsalt ei jaksa enam!“ Maire: 
„Tunnista, see on äärmiselt ebamõist-
lik! Mina ei tea, mida sina või teie 
olete kogenud ning mis on siin tava-
pärane ja sissejuurdunud teile. Mul ei 
ole selgeltnägija võimeid!“ Huumo-
ririkast „tõsieluloolist“ suhtepundart 
aitab lahti harutada Jõesuu Külateatri 
seltskond.

Kell 19:30
See, kes avab ukse. On 1 teater tuleb 
lavale teatritükiga, kus 2 naisterah-
vast, kes on suletud surnukuuri ja 
keda terroriseeritakse telefonikõn-
edega tundmatute isikute poolt, tõl-
gendavad olukorda liiga kardinaalselt.

Lisainfot saab vaadata MTÜ Püha-
järve Koduteatri FB lehelt

egle sisask

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

27. augustil kell 14.00 Otepää kultuurimajas Ukraina 
Iseseisvuspäevale pühendatud heategevuslik kont-
sert. Kavas on ukraina laulud ja tantsud, laste etteasted. 
Näituse "Imeilus Umanimaa" avamine. Annetatud tulu 
läheb tuletõrjeauto soetamiseks meie sõpruspiirkonda 
umanis. Kaetud on kohvilaud. Sissepääs vaba.

14. septembril kell 10.00-13.00 Otepää Kultuurimajas 
DOONORIPÄEV. Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tu-
leb abistajatele lähemale, et abivajajaid aidata. Kui sul on 
hea tervis ja soov aidata abivajajat, siis tule verd loovu-
tama. KAASA PILDIGA ISIKuT TÕENDAV DOKuMENT. 
Täpsemat infot saab www.kliinikum.ee/verekeskus

 Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

11. septembril toimub sügismatk Harimäele. Meiega tulevad 
juttu ajama giid Tuuli Merimaa ja loodusfotograaf Remo 
Savisaar, kes räägib oma põnevatest looduskäikudest 
ja näitab ka fotosid. Kõhtu täidab seljanka ja kuum tee. 
Osalemine on tasuta. Info ja registreerimine tel. 53008226 
Marina.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

Kuni 8. oktoobrini Puka Kultuurimaja suures saalis LIISI LUKKˇi 
JOONISTUSTE NÄITUS. Saab näha kunstniku loodud 
muinasjutulisi joonistusi, mis on fantaasiarikkad, paeluvalt 
detailsed ja lummavad oma värviga. Liisi Lukk on sündinud 
1977. aastal Tallinnas. 2000. aastal lõpetas kunstnik Eesti 
Kunstiakadeemia nahakunsti eriala. Pärast kümneaastast 
küljendaja ja kujundaja töökogemust erinevates kirjastus-
tes on Liisi Lukk alates 2009. a tegev vabakutselise kunstni-
kuna. Ta tegeleb põhiliselt joonistamisega. Vabakutselisena 
on kunstnik jätkanud küljendamise ja kujundamise tööd, 
andes panuse erinevate raamatute, brošüüride, postkaar-
tide ja muude trükiste valmimisse. Liisi Lukki intervjuu 
ajakirjale "Hea laps" https://www.healaps.ee/Liisi-Lukk/   
Kohapeal on võimalik osta Liisi Luki illustratsioonidega 
postkaarte. Näitust saab vaatama tulla eelnevalt kokku 
leppides tel: +372 555 33 564 Katrin Uffert.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

27. augustil kell 20.00 Nõunis vana koolimaja rannas 
MUINASTULEDE ÖÖ PÄIKESELOOJANGU KONTSERT "З 
УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ". Päikeseloojangule laulab Anastasia 
Kolesnik. Küpsetame pannkooke. Kui ka sinul on sah-
vririiulil mõnusalt magus moosipurk, võta kaasa! Vihma 
korral toimub kontsert kultuurimajas. 

 Tule ja saa osa loost, mis jutustab armastusest, õnnest ja pisa-
ratest, igatsusest oma riigi ja kodumaa, rahu ja vabaduse 
järele. Pilet - vabatahtlik annetus artistile. Info: Marika 
53465648.

11. septembril kell 16.00 ELIZABET DAVIDSON-BLYTHE, 
DANIEL QUAYLE ja MANDOTRIO SUVELÕPUTUUR. 
Pääse: 10€, õpilasele 3€.

TASUTA 

kasutatud riiete ja jalanõude 
jagamine 

Sangaste Kultuurimajas 
29.08. – 02.09.2022 

Kõik on oodatud! 

Kultuurimaja on avatud:  
Esmaspäeval, 29.08.22 kell 13-18. 

Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kl 9-18, 
lõuna kell 12-13. 

Reedel, 2.09.22 kell 9-12. 

Esemeid lisandub jooksvalt, seega tasub läbi 
tulla korduvalt. 
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Suvi on ikka selleks, et lustida, kokata, 
tantsida, mängida, ujuda, võimelda, spor-
tida ja lihtsalt puhata. 

12.-13. augustil avaneski tänu Otepää 
valla huvihariduse rahastusele suurepära-
ne võimalus kohtuda rõõmsate noortega 
suvelaagris "Kokandusõpe ja etikett noor-
tele 7-19" Võrtsjärve ääres. 

Esimese laagripäeva hommikul tervitas 
meid lahke pererahvas Sootamme talus 
ning naerusuisete lastega laager võis alata. 
Uudishimu, elevust ja avastamisrõõmu oli 
küllaga. Tutvustusringi ajal saime ükstei-
sega tuttavaks, moodustasime meeskon-
nad ja haarasime esimesed köögiriistad, 
et peakokk Annelile appi tõtata. 

Üheskoos sai valmis nii frikadellisupp, 
makaronisalat, grillkana, pitsa, soojad 
saiad, õunakook kui ka küpsisetort. Lisaks 
said tükeldatud kõik puu- ja juurviljad. 
Söögid maitsesid imehead ning lisatarku-
sena saime makaronisalatit tehes teada, 

et kui liiga kaua mune hakkida, võid 
muutuda tibuks. Ja mis te arvate, mis 
juhtus? Juhtus see, et öödisko juhatasid-
ki sisse tibudest eestantsijad unustamatu 
„Tibutantsu“ rütmis. Lisaks ei puudunud 
tantsuliste seast ükssarvikud, Barbie´d, 
liblikad ega päkapikudki. Milline rõõm! 
Enne ööund sai valmis veel laagrilipp, 
mille heiskamisega algaski teine laagri-
päev. Loomulikult lisandus sellele lustlik 
ühisvõimlemine ja maitsev pannkoogi-
hommik. 

Päikeseline ilm andis hea võimaluse 
ühisteks õuemängudeks ning meeleolu-
kaim neist oli kindlasti „õhupallijooks“, 
sest noorte kilkeid oli täis terve taluhoov. 
Mis saab sellest lahedam olla? Mängu-
juht Karin kaasas oskuslikult kõik noored 
tegevustesse ning mida selgemaks said 
mängud, seda suurem õhin oli neid veel 
ja veel proovida. Kui päike oli meid pii-
savalt paitanud oma kiirtega, siis oli õige 

Vahva suvelaager Võrtsjärve ääres

Head Otepää tootjad ja teenindusettevõtted!

31.08.2022 kell 10.00-14.00 toimub 
tootjate ja teenindusettevõtete ümarlaud 

Munaka Restos.

Kokkusaamisel räägime lähemalt:

Otepää Maitsete projektist „Ise Loov“ ja selle raames toimuvatest 
koolitustest ning turundusest.

Tootjate turundusvõimalustest ja koostööst toitlustus- ja teenin-
dusettevõtetega.

PRAKTILINE SOTSIAALMEEDIAKANALITE KASUTAMISE TÖÖ-
TUBA (Milos OÜ, Brit Mesipuu juhtimisel). Vaatame üle oma tu-
runduskanalid.

Palume oma osalemissoovist teatada hiljemalt 26.08.22  Riina.
Savisaar@otepaa.ee või meiliga saabunud registreerimislingil.

ettevõtlus-ja arendusteenistuse juhataja riina savisaar 
tel: +372 5647 4875, riina.savisaar@otepaa.ee.

17. septembril 2022 kell 11 toimub Otepää kultuurimajas

Naiskodukaitse tegevust tutvustav perepäev

Tulge kogu perega!

Kõik küsimused saavad vastuse.Vastamas on naiskodukaitsjad, 
kaitseliitlased, Noorkotkaste ja Kodutütarde juhid, väikesed 
lapsed on ka hoitud.

Naiskodukaitsest 
laiemalt räägib 
Naiskodukaitse 
esinaine Airi Tooming.

27. juulil kogunesid Puka staadionile 
kõik jalgpallihuvilised lapsed ja nende 
vanemad. 

Algas esimene jalkatrenn Pukas. Seda 
tõesti üle väga pika aja. Trenn, mida 
väga ikka oodati. Trenn sai alguse tänu 
usinale lapsevanemale Kertule. 

Laste silm särab igal trennipäeval ja 

Esimene jalkatrenn Pukas

nad ootavad seda väga ja kes teab, ehk 
kasvab sellest välja meie oma FC Puka.

Laste treeninguid viib läbi Tambet 
Kivi."

Pille Priidik, alevikuvanem
Foto: kärt kuvvas-Mekk

hetk ujuma ja vesirattaga sõitma minna. 
Aeg lendas linnutiivul ning peagi oligi 

aeg langetada laagrilipp, pakkida kohvrid 
ja oodata vanemaid, et üheskoos noorte 
poolt valmistatud küpsisetorti süüa. 
Oleme õnnelikud ja uhked, et meil nii lahe 
kamp koos oli! Meie noored on tõeliselt 
ägedad!!! Aitäh noored, aitäh korraldajad, 
aitäh lahke pererahvas Sootamme talust, 
aitäh toetajad! 

Sellised laagrid on kindlasti heaks 
võimaluseks arendada noortel oskusi 
ise hakkama saada, leida lahendusi, val-
mistada toitu ning arvestada üksteisega. 
Otepää vald on mitmeid aastaid toetanud 
meie kokandusringe ja -laagreid, loodame 
jätkuvale koostööle ja püsiväärtuste loo-
misele. 

Nagu ikka – kes ees, see laagris! Uute 
kohtumisteni!

MtÜ Puka kogukond

15. augustil alustasid noored ja piirkon-
na noorsootöötajad varahommikul retke 
Palupera rongijaamast. Aegviidust mat-
kasime majutuskohta. Saime ujuda, eri-
nevaid mänge ja meeskonna ülesandeid 
lahendada, matkata ning õhtu lõpetas 
vestlusring, mida juhtis Joel Juht. Joel 
rääkis noortega enda keerulisest nooru-

Otepää, Puka ja Keeni noortekeskused käisid matkamas Kõrvemaal

sest ning näitas erinevaid videosid enda 
läbitud matkadest nii Antarktikas kui 
kõrbes. Arutlesime meelemürkide tarvi-
tamise teemal ning miks seda tegema ei 
peaks.

Joel sisendas noortele, et endasse tuleb 
uskuda ning liikuda selles suunas, kuhu 
soovid. Ka siis kui keegi sinu ettevõtmi-

sesse esialgu ei usu. Õhtu lõpetas grill ja 
mõnus olemine. 

16. augustil võtsime suuna uuesti kodu 
suunas ning ootame põnevusega juba uut 
matka. Meil oli väga vahva! 

Projekti eesmärk oli, et noored on füü-
siliselt aktiivsemad ning liiguvad rohkem, 
teadvustavad meelemürkide kasutamise 
ohtu ning oskavad seda vältida. Parane-
nud on valla noortekeskuste ja noorte 
vaheline koostöö.

Matka rahastas Valgamaa Arenguagen-
tuur ja Otepää Vallavalitsus.

kätlin nukka
otepää avatud noortekeskuse juhataja

Otepää vald maksab esimesse klassi mine-
vatele õpilastele 100 euro suurust kooli-
minekutoetust, ehk nn “ranitsatoetust”. 

Alates sellest aastast on eritingimustel või-
malik saada toetust ka neil, kes ei ole sisse 
kirjutatud Otepää valda või vallakodani-
kel, kes õpivad mujal koolides.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus 
määratakse Otepää vallas asuvasse hari-
dusasutusse mineva lapse vanemale, kui 

Otepää vald maksab ranitsatoetust
lapse elukohana on rahvastikuregistris 
registreeritud Otepää vald.

Toetust on õigus saada ka juhul, kui:
1) Otepää vallas asuvasse haridusasutusse 
õppima asuva lapse elukoht rahvastikure-
gistri andmetel ei ole Otepää vald, kuid 
lapsele tema rahvastikuregistrijärgses elu-
kohas sarnast toetust ei määrata või
2) laps asub õppima väljaspool Otepää 
valda asuvasse haridusasutusse puudest 
tingitud erivajaduse tõttu koolivälise nõus-

tamismeeskonna soovituse alusel.
Ranitsatoetuse saamiseks palume laste-

vanematel avaldus tuua või saata Otepää 
Vallavalitsusele e-postile: vald@otepaa.ee.

Avalduste blanketid saab Otepää valla 
kodulehelt www.otepaa.ee  rubriigist „Val-
dkonnad“-> „Sotsiaal- ja tervishoid“-> 
„Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid“.

Monika otrokova
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10. septembril toimub Otepääl, Tehvandi 
Spordikeskuses A1M Motorsport Otepää 
rahvasprint. 

Üritus toimub Tehvandi Spordikeskuse 
territooriumil, kitsal ja tehniliselt nõudlikul 
rullsuusarajal. Võistlusrada on 2,8 km pikk 
ning kulgeb 100 % asfaltkattega teedel. 
Kõik võistlejad läbivad sprindirada kolmel 
korral. Otepää etapil jagatakse punkte kõi-
kides Eesti suurimates rahvasprindi sar-
jades.

Marko Koosa, Otepää rahvasprindi 2022 
võistluste juht: „Otepääl toimuv asfaldi- 
sprint toob kohale kogu Eesti autospordi 
paremiku. Eelnevatelt Tehvandi ürituselt 
tuli väga palju positiivset tagasisidet ja 
seepärast otsustasime Eesti Autospordi 
Liidu karikasarja liita veelkord Tehvan-

Tehvandi radadel sõidetakse sügisene Otepää rahvasprint

di radadel toimuva sprindi. Otepää auto-
spordi üritused on alati väga hinnatud ning 
loodame ka sellel korral näha raja ääres 
palju pealtvaatajaid. 

Sellel korral on võimalik üritusele kaasa 
elada raja ääres ja tutvuda võistlusautode-
ga Tehvandi suures parklas oleval hooldus- 
alal. A1M Motorsport Otepää rahvasprin-  
dile ootame vähemalt 100 autosportlast. 

Eraldi võistlusklassid on SSV maasti-
kusõidukitele, krosskartidele ja 2WD ning 
4WD ralliautodele. Parimad selgitatakse 
välja kokku 13 erinevas masinaklassis. 
Üritus on pealtvaatajatele tasuta ja põne-
vust jagub huvilistele kogu päevaks“

Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 
11:00. Osalejatele pakume nagu tavaliselt 
rikkalikku auhinnalauda, kus jagub auhin-

dasid kiirematele ja kindlasti läheb võistle-
jate vahel jagamisele hinnalisi loosiauhin-
dasid meie toetajatelt.

Võistlustele lükkavad hoo sisse: A1M 
Motorsport, A1000 Market, Eco Sauna 
Project OÜ, Johnny Bloom`s, kütusema-
hutid.ee, Liqui Moly, Gustav kondiitrid, 
Pixel Print, Corpowear, Ugandi Resto, 
Otepää Winterplace, Hotell Murakas, 
Aasta Auto AS ja Otepää vald.

Võistlusele saab registreeruda alates 
22.08.2022 interneti aadressil http://www.
autosport.ee/rallyreg.

Lisainfot võistluse kohta leiab aadres-
sidelt www.facebook.com/rahvasprint

s.M.a. racing MtÜ 
Foto: margusefotod.eu

vastuvõtt SEPTEMBRIS
Uute harjutajate

Kuumaks:  tä i skasvanud 20€ ,  õp i lased 15€
Tr een ingu te l  s a ab os a leda a la tes 15 .  e lua a s t a s t

Pühajärve Põhikoolis Sihval
Treeningud toimuvad: E ja N 18.00-20.00 Tel: 501 7500

e-post: otepaa@ekds.ee 
www.ekds.ee

Tule, harjuta 
meiega ja õpi 
end kaitsma!

Treeni ennast 
julgeks ja 
enesekindlaks 

Treeee inini eennnnasasttt 

Tartu Spordiselts Kalev kutsub 
kõiki koolinoori 

KERGEJÕUSTIKU trenni. 

Trennid toimuvad 
Tehvandi staadionil 

esmaspäeval ja kolmapäeval.
TULE JA LIITU VÕITJATEGA!

Täpsem info: 
Toomas Halliste (56621859),
toomas.halliste@tartukalev.ee

3. augustil möödus 130 aastat rukkikrah-
vi Friedrich Georg Magnus von Bergi 
lähima abilise Constance Ploom-Kalmu 
sünnist.

3. augustil austasid Eesti Rukki Seltsi, 
Sangaste kogukonna ja Otepää valla esin-
dajad Constance Kalmu tema 130. sün-

Mälestati sordiaretajat Constance Ploom-Kalmu

niaastapäeval Sangaste kalmistul.

Mälestusteenistuse pidas EELK Sangaste 
Püha Andrease koguduse diakon Tanel 
Meiel.

Constance Ploom-Kalm abistas aastail 
1911-1938 Sangaste krahvi rukki aretami-

sel ning Eesti Sordiparanduse Seltsi ette-
panekul tegeles sellega ka oma majapida-
mises. Akadeemik J. Eichfeld on nime-
tanud Constance Ploom-Kalmu koguni 
"Sangaste" rukki kaasautoriks. Constance 
Ploom-Kalm tegeles ligi 50 aastat teravil-
ja, puuvilja- ja õunasortide aretamisega. 
Tema algatusel hakati 1924. a. kasutama 

rukki vegetatiivse paljundamise meeto-
dit. Ta aitas 1944. a. sügisel sõjakeerises 
kaduma läinud aretusmaterjale.

Lisaks Constance Ploom-Kalmu hauale 

langetati pea ka rukkikrahvi von Bergi 
ja Sangaste kihelkonna üheksa õpetaja 
kalmul.

Monika otrokova
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- ostame metsamaterjali, 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine 
ja järelvalve,
- metsanduslikud 
konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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Kui sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...

KALEV HÕBEJÄRV
04.03.1951 - 08.08.2022

Sügav kaastunne kallile õele, 
Tiiule, koos perega.

Leinab Leida

Valget päeva on varjanud
mure kivine sein.

Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein..

Südamlik kaastunne Kairi perele 
ja Ehale

PRIIT KALMUS'e

ootamatu lahkumise puhul.

Ene, Ants, Kaja, Kristelle, 
Inga ja Ly

Olgu koit Sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon...

Südamlik kaastunne Tiiule 
perega ja kõigile lähedastele kalli 

elukaaslase, isa, vanaisa ja venna

KALEV HÕBEJÄRV`e

kaotuse puhul.

Mälestavad Helgi, Raik ning 
Marju ja Merle peredega

Mälestame toredat 
naabrimeest

KALEV HÕBEJÄRVE

Lembit, Agneta ja Ly perega

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Mälestame rõõmsat 
ja heasüdamlikku

KALEV HÕBEJÄRVE

Sügav kaastunne Tiiule.

Riina ja Andres perega

SA Otepää Tervisekeskuse 
kollektiiv avaldab kaastunnet 

Kairi Kõivule

ELUKAASLASE 

surma puhul.

VILMA KANNES 
16.01.1940 - 19.08.2022

PRIIT KALMUS 
29.04.1971 - 10.08.2022

Südamlik kaastunne Liiviale 
perega

KALEV HÕBEJÄRV

surma puhul.

Vaike ja Piret perega

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda,

kuni viimaks rahuranda
lõppes Sinu rännutee.

Mälestame Otepää Invaühingu
töökat ja abivalmis liiget

KALEV HÕBEJÄRVE

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

Otepää Invaühingu liikmed

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. Koduleht: www.korstna- 
spets.ee. Aivar tel. 56628835

Ehitus-, remont- ja renoveerimis-
tööd. Kõik vajalikud tööd kodule 
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrval-
hoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

Korstnapühkimistööd Eesti Kutse-
koja litsentsiga korstnapühkijalt. 
Ametliku korrasoleku akti väljasta-
mine. Korstnapühkijal oma redel 
kaasas. Tel. 51916605.

Vajatakse puhastusteenindajat 
külaliskorteri korrashoiuks. Töö-
tamise ajavahemik on kell 12.00-
15.00 vastavalt broneeringutele. 
Tel. 5088468

Üürile anda Otepää alajaama piir-
konnas kõigi mugavustega nel-
jatoline korter. Info tel. 55667973
Teen jalgrataste remondi- ja hool-
dustöid. 56653080 Toomas

Korstnate ehitus ja remont. joo-
sep.sepp@mail.ee 56189517  

Otepää AMS otsib abilist mah-
lapressi hooajaks, info tel. 
59031067 Tiia

Ostan õunamahla pressi koos pu-
rustajaga. telef. 55 697176

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

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 

Ku u Lu T u S E D

Südamlik kaastunne Kairile 
perega kalli

PRIIT KALMUSE

lahkumise puhul.

Eevi, Marek, Merle, Toomas,
Margus ja Rein

Üks väärikas eluring
on lõpule jõudnud.

Mälestame väga head sõpra 

KALEV HÕBEJÄRV

Avaldame kaastunnet kõigile 
lähedastele.

Ene Kuiv, Ene Reha (Kütt)

Siiras kaastunne Tiiule 
elukaaslase

KALEV HÕBEJÄRVE 

surma puhul.

Eva

 Südamlik kaastunne 
Kairi Kõivule ja tema perele

PRIIT KALMUS 

kaotuse puhul.

Nõuni korteriühistu Männi 4 
elanikud

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Siiras kaastunne Tiiule 
kalli elukaaslase

KALEVI

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
piimaühistust

Paljasjalgne tuul mind 
kutsub ööga koos.

Keset taevaaedu puhkeb öine roos...

On lahkunud sõbralik ja lahke 
trepikoja naaber

VALTER LOPMAN

Südamlik kaastunne Milvile
ja lastele.

Kopli 1. B 1. trepikoda

Ohtlike puude raie. Tööd 
korvtõstukiga (21 m ja 30 m). 
Kändude freesimine. Puidu-
hakkuri teenus. info@maas-
tikuhooldus. T: 5810 8597. 

Otepää Kommunaal OÜ 
pakub tööd 

tublile töömehele. 

Töö lühikirjeldus

• Otepää linna ja valla parkide, teede, tänavate jms. üldine 
korrashoid: haljasalade niitmine, trimmerdamine, sügiseti/
kevadeti lehtede riisumine ja kokkupanek, talveperioodil 
lumetõrje teedelt, tänavatelt, teeradadelt jms. tööd. Töid 
tehakse nii brigaadis kui ka üksinda.
• Ehitus- ja remonttööde teostamine Otepää valla oman-
duses olevates hoonetes, laste- ja haridusasutustes, män-
guväljakutel, parkides jne.
• Muud vajalikud tööd, mis tulevad ette kinnisvara ja kin-
nistute ning vallavara hooldamise käigus.

Ootused kandidaadile

• Hea eesti keele oskus nii kõnes, kui kirjas. 
• B-kategooria juhiluba. Soovitatavalt traktoristiload.

Ettevõte pakub

• Ametiautot, kaasaegseid töövahendeid, koolitusi ja väl-
jaõpet kohapeal. Sõbralikku kollektiivi, paindlikku tööaega, 
lisateenimise võimalust.
• Töötasu kokkuleppel. Võimalik töötada osalise tööajaga.

Lisainfo

Lisainfo saamiseks ja kandideerimiseks palume saata 
elulookirjeldus mailile kommunaal@otepaa.ee  või 
helistada telefonil 50 22 316.
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