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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää tähistas 80. sünnipäeva 

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

Retrobesti missioon on olla kvaliteetne 
peresõbralik 1980 ja 90-ndate teemafesti-
val. Ajarännak toimub 1.-2. juulil kell 15.00 
– 01.00 Otepääl, Pühajärvel. Retrobest on 
mõeldud kõigile, kes armastavad eelmiste 
kümnendite muusikat ja meeleolu. 

Festivali väliskülalisteks on Jason Do-
novan, Thomas Anders ja Modern Talking 
band, DJ Bobo, Jenny Berggren from ACE 
OF BASE, Boney M, F.R. David, N-Trance, 
Maria Nayler ja säravaim ABBA muusika 
live. Lastele mitmed tasuta atraktsioonid. 
Fancy dress ehk ajastule kohane riietus on 
külastajatele soovituslik!

Korraldusmeeskond lubab väliskülalis-
telt efektseid etteasteid, mis on täidetud 
vaid artistide kuulsaimate lauludega. Kõi-
ki esinemisi saadab meeldiv äratundmis-
rõõm ja võimas valgus- ning pürotehnika 
show. Alla 13 aastastele lastele (kaasa ar-
vatud) sissepääs tasuta. 

Seoses Otepää linna 80. juubeliga on 80 
Retrobesti piletit müügil soodushinnaga – 
kahe päeva pilet maksab 30eurot. 

Soodushinnaga pileti saavad endale 
soetada otepäälase kaardi omanikud.

Piletid on müügil Otepää Turismiinfokes-
kuses otepäälase kaardi esitamisel.

Kiirustage!

Tähelepanu retro-
muusika austajad! 

Otepää Vallavalitsus otsustas anda valla 
medali teenekale arstile Kaja Aidlale. 

Doktor Kaja Aidla on teenekas arst 
ja kauaaegne Otepää kodanik. Ta on 
pikka aega juhtinud Otepää Haiglat 
ning tema juhtimisel valmis 1986. a 
praegune polikliiniku hoone. Kaja 
Aidla eestvedamisel asutati ka SA 
Otepää Tervisekeskuse ning ta oli sih-
tasutuse esimene juhataja. 

Ta on olnud kaasarääkija ja aren-
daja Otepää piirkonnas pakutavatele 
tervishoiuteenustele. Üheks tema suu-
rimaks teeneks on Otepää Kiirabi moo-
dustamine ja juhtimine, millest eest 
teda on tunnustanud ka Vabariigi presi-
dent 2001. aastal Eesti Punase Risti IV 
klassi teenetemärgiga. 

Kaja Aidla on osalenud ühiskond-
likus töös, olnud pikaaegne Otepää 
Vallavolikogu liige ja sotsiaalkomisjoni 
esimees. 

Otepää medal antakse füüsilisele 
isikule austusavaldusena silmapais-
tvate saavutuste eest. Otepää medali 
andmise otsustab vallavalitsus. 

Otepää medal anti üle 1. aprillil 

Otepää valla medali pälvis Kaja Aidla

1. aprillil 1936. aastal, 80 aastat tagasi, 
anti Otepääle Riigivanema Konstantin 
Pätsi dekreediga linnaõigused. 

Otepää tähistas 1. aprillil kahte täht-
päeva – linna 80. sünnipäeva ja Otepää 
esmamainimise 900. aastapäeva. 

Enne linnaõiguste saamist asetses 
Otepää linna asukohal Nuustaku alev. 
1919. aastal anti Nuustaku alevile ise-
seisva alevi õigused. Esimeseks ale-
vivanemaks sai Hendrik Steinfeld. 
13. augustil 1922 muudeti Nuustaku 
alev Otepää aleviks. 1924. aastal elas 
Otepääl 1777 elanikku. 

Kohalik leht Otepää Teataja kirjutas 
80 aastat tagasi, et linn oli 1. aprillil 
piduehtes, kaunistaud lippude ja rohe-
liste vanikutega. Linna nimetuse pidu-
likul tseremoonial oli kohal peaministri 
asetäitja Kaarel Eenpalu ja palju küla-
lisi üle kogu Eesti: linnapead Valgast, 
Tartust, Narvast, Rakverest, Tapalt, 
Võrust ja Viljandist, riigiasutuste juhid, 
jne.

Suurem osa külalisi jõudis kohale 
kell 8.00 omnibussiga. Kavas oli aktus, 
paraad ning õhtul tuletõrjemajas ball, 
kuhu olid oodatud kõik linnakodani-
kud. Kohal oli ka filmimeister, kes kõik 
üles jäädvustas. 

Otepää linnaks saamine äratas tähe-
lepanu üle Eesti. Näiteks kirjutati Pos-
timehes 1. aprillil 1936. aastal, kuidas 
„Muistne Eesti linn ärkas uuesti ellu.“ 

"Pidustused algasid juba 31. märtsil, 
mil toimusid aleviku „matused“, sel 
puhul korraldas tuletõrjeselts ja kait-
seliit õhtul tõrvikutega piduliku rong-
käigu läbi linna. 1. aprillil kell 12 toimus 

vastse linnavalitsuse esimene koosolek, 
mille avas volikogu esimees Valter 
Jentson, sõna võttis linnapea Julius 
Niklus. Koosolekule järgnes paraad, 
mille järel peaministri asetäitja Kaarel 
Eenpalu pidas kõne ja andis linnapeale 
üle linna lipu." 

Otepää Teataja erilehest 8. aprillil 
1936 saab lugeda, et õhtuse koosviibi-
mise ajal tuletõrjeseltsi majas loeti peo-
lauas ette arvukad õnnitlustelegram-
mid, nende seas ka kaitsevägede ülem-
juhataja kindral Johannes Laidoneri 
tervitus. Peeti rohkesti tervituskõnesid, 
koos lauldi Gustav Wulff-Õie „Õrn 
ööbik, kuhu tõttad sa“, laulu autor 
viibis ise ka külaliste hulgas. Pidu kestis 
südaööni, peaministri asetäitja lahkus 
koos kaaskonnaga varem ja tegi taga-
siteel põgusa peatuse Palupera vallava-
litsuses. Linnapidustused jätsid külalis-

tele hea mulje, eriti olevat peaministri 
asetäitjale Kaarel Eenpalule meeldi-
nud see, et koosviibimist korraldanud 
kohalik naispere esines rahvariideis. 

Otepää linnapidustused möödusid 
väga meeleolurikkalt: “Rahvas koha-
pääl võttis asja tõsiselt ja tegi kõik, et 
pidustused hästi korda läheksid.”

1939. aastaks tõusis Otepää linna 
elanike arv 2300-ni. Linnas oli 370 maja 
ja 42 tänavat. Omavalitsusliku staatuse 
sai Otepää linn 21. veebruaril 1991.
22. oktoobril 1999 ühinesid Otepää 

linn ja Pühajärve vald. Sellest ajast
alates on Otepää linn Otepää valla 

koosseisu kuuluv vallasisene linn.
Seisuga 01.01.2016 elab Otepää linna 

territooriumil 1982 elanikku, linnas on
56 tänavat, linna pindala on 432,3 ha.

MONIKA OTROKOVA

Otepää linna avamispidustused. 
Rahvusarhiivi Ajalooarhiiv. (1936)
EAA.2111.1.15376.15

Otepää linna 80. aastapäeva ja Otepää 
esmamainimise 900. aastapäeva-
le pühendatud konverentsil Otepää 
Gümnaasiumis.

MONIKA OTROKOVA

Otepää 1926. aastal, erakogu.

Otepää linna sünnipäeval tervitasid vallavanemat ja vallavalitsuse tööta-
jaid kõige pisemad linnakodanikud – Otepää lastaia Pähklikese lapsed.
              Foto: Monika Otrokova

Kaja Aidlale annavad medali üle 
vallavanem Kalev Laul ja volikogu 
esimees Kuldar Veere. 
  Foto: Valju Aloel
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 19. aprillil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O T E P Ä Ä

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul, 
Terje Korss, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

Otepää Vallavolikogus

24.03.2016
n	 Otsustati lõpetada Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 22a kinnistu 

ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine. 
n	 Otsustati seada Otepää vallasiseses linnas asuvale Orusoo kinnistu-

le reaalservituut. 
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas, Otepää külas (Alajaama), Püha-

järve külas (Kannistiku) ja Sihva külas vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni omanik AS Otepää Veevärk.
n	 Kehtestati tugiisikuteenuse osutamise kord. 
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu määrusi: Otepää Valla-

volikogu 18. augusti 2015. a määrust nr 1-6-5 „Eluruumi alaliste kulude 

piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“; Otepää Vallavolikogu 18. 

augusti 2015. a määrust nr 1-6-5„Hoolduse seadmise ja hooldaja määrami-

se kord“; Otepää Vallavolikogu 16. juuni 2011. a määrust nr 1-6-12 „Kodu-

teenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord“; Otepää Valla-

volikogu 23. septembri 2010. a määrust nr 1-6-11 „Munitsipaaleluruumide 

üürile andmise ja kasutamise kord“; Otepää Vallavolikogu 20. jaanuari 

2011. a määrust nr 1-6-1 „Puuetega inimestele eluruumide kohandamise 

toetuse määramise ja maksmise kord“; Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 

2014. a määrust nr 1-6-4 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste 

vahendite ülejäägi kasutamise kord“; Otepää Vallavolikogu 18. augusti 

2015. a määrust nr 1-6-6 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“. 

Otepää Vallavalitsuses

28.03.2016
n	 Väljastati mittetulundusühingule Sokka Looduskeskus projektee-

rimistingimused Vidrike külas Sokka maaüksusel abihoone ehitusprojek-

ti koostamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogusummas 768 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa kolmele isikule kogusummas 576 

eurot.
n	 Määrati MITTETULUNDUSÜHINGULE VANA-OTEPÄÄ 

KÜLASELTS 300 euro suurune toetus.
n	 Anti Enn Müürsep’ale sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks sõi-

dukijuhina taksoveol.
n	 Anti Optimum semper OÜ-le (registrikood 12012267, aadress 

Muuga tee 148, Maardu linn) projektlaagri tegevusluba keelelaagri pida-

miseks Sokka Puhkekeskuse ruumides (aadress Vidrike küla, Otepää 

vald) ajavahemikul 7.–13. august 2016. a.
n	 Kehtestati Kastolatsi külas asuva Teeveere kinnistu detailplanee-

ring.
n	 Kehtestati Otepää valla kohalikel teedel liikluspiirang.

21.03.2016
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2016. a korral-

dust nr 2-4-28. 
n	 Kooskõlastati Otepää külas Jusa maaüksusele (katastritunnus 

63602:001:1020) kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa viiele isikule kogusummas 960 

eurot.
n	 Määrati ühele isikule puudega inimese täiendav toetus summas 

8,95 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 

121,82 eurot.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Anti Prisma NET OÜ-le (registrikood 12648723, asukoht Klooga 

mnt 2a-4 Tabasalu alevik Harku vald) luba paigaldada reklaamikand-

ja suurusega 3 x 4,2 m² Otepää vallasiseses linnas Lipuväljaku kinnis-

tul asuvale reklaampiilarile ajavahemikuks 13. märts – 3. aprill 2016. a, 

reklaamimaksu suurusega 120,77 eurot.
n	 Lõpetati arvates 1. jaanuarist 2016. a Bernhard SPA Hotell OÜ 

(registrikood 12380077, asukoht Kolga tee 22a, Otepää vallasisene linn 

Otepää vald) reklaamimaksu maksmise kohustus Otepää vallasiseses 

linnas Tartu mnt äärde paigaldatud reklaamikandja osas seoses reklaami 

mahavõtmisega.
n	 Määrati spordiürituste toetus alljärgnevalt: 1.1 Võimlemisklubi 

„Rütmika“ - 6. - 7. veebruaril 2016. a toimunud Otepää lahtised meistri-

võistlused ilu- ja rühmvõimlemises - 450 eurot; 1.2 mittetulundusühing 

ABC Arendus - 23. aprillil 2016. a toimuva spordiürituse „Meie Liigume 

Tehvandi Mäejooks“ - 150 eurot. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 1. veeb-

ruari 2016. a korralduse nr 2-4-37 “Spordiüritustele toetuse määrami-

ne” punktis 1.3 Jalgpalliklubile FC Otepää saalijalgpalli miniturniiri FC 

Otepää ja sõbrad korraldamiseks eraldatud toetussummat, asendades 

320 eurot 280 euroga, kuna spordiürituse korraldamise kulu osutus väik-

semaks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 25. jaanuari 2016. a 

AMETLIK INFO
korralduse nr 2-4-27 “Spordiüritustele toetuse määrami-

ne” punkt 1.3, kuna mittetulundusühingu S.M.A. Racing 

poolt 7. veebruariks 2016. a kavandatud üritus “Otepää 

Rallisprint 2016” jäi ära.

AMETLIK INFODETAILPLANEERINGUD

detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Tamme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 9.-23. veebruar 2016. Avaliku välja-
paneku ajal esitati üks arvamuskiri. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 21.03.2016 
kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arvamuskirja esitaja arutelust osa ei võtnud. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 24. märtsil 2016. a otsusega nr 1-4-13 lõpetada Kolga tee 22a kin-
nistu ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine. 

Kolga tee 22a ja lähiümbruse detailplaneeringu algatamist taotles Kolga tee 22a kinnistu 
omanik OÜ Magri 2014.a jaanuaris. Planeeritav ala hõlmas Kolga tee 22a kinnistut (katastritun-
nus 55601:007:0280), osaliselt Sulaoja soo kinnistut (katastritunnus 55601:007:2050) ja Alliku 
kinnistut (katastritunnus 63602:002:1412). Kolga tee 22a ja Sulaoja soo kinnistu asuvad Otepää 
vallasiseses linnas, Alliku kinnistu asub Nüpli külas. Alliku kinnistu asub Otepää Looduspar-
gi territooriumil. Detailplaneering algatati Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2014. a otsusega 
nr 1-4-22 „Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 22a kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu 
algatamine“. Sama otsusega kinnitati ka detailplaneeringu lähteseisukohad, mis on käesolevaks 
ajaks oma kehtivuse kaotanud. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kolga tee 22a kinnistul asuva 
hotell Bernhard otstarbeks maakütte rajamise, ehituskeeluvööndi vähendamise ja veekogu 
rajamise võimaluste väljaselgitamine, krundijaotuse täpsustamine, avaliku läbipääsu määrami-
ne, maa sihtotstarbe muutmine ning keskkonnatingimuste seadmine kavandatu elluviimiseks. 
Kolga tee 22a kinnistu omanik OÜ Magri on 11. veebruaril 2016. a esitanud taotluse detailpla-
neeringu koostamise lõpetamiseks. 

Kinnistu omaniku taotluse tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põh-
jalikult analüüsida detailplaneeringu koostamise lõpetamise ja Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 
2014. a otsuse nr 1-4-22 kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost OÜ Magri 
osalemisega haldusakti andmise menetluses.

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavalitsus kehtestas 28.03. 2016.a korraldusega nr 2-4-150 Kastolasti külas asuva Tee-
veere kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsu-
ses (Lipuväljak 13, Otepää). 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 

Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 
15.-29. märts 2016. Avaliku väljapaneku ajal esitati üks arvamuskiri. Avaliku väljapaneku järgne 
avalik arutelu toimub 12. aprillil 2016 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

Salu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.02 – 09.03.2016. Avaliku väljapane-
ku ajal laekus kokku 5 ettepaneku-, arvamus- ja vastuväitekirja. Üks isik võttis esitatud vastuväit-
ed tagasi. Üksi esitatud kiri sisaldas ettepanekut korrigeerida jooniste leppemärki. Avaliku välja-
paneku järgne avalik arutelu toimub 18. aprillil 2016 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsu-
sega ootab ettepanekuid valla Aasta ema auni-
metusele. 

Aunimetuse Otepää valla Aasta ema väljaand-
mise eesmärk on väärtustada ema ja emadust, 
tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Auni-
metust antakse igal aastal emadepäeval ühele 
pereemale, kelle peres kasvab kaks või enam 
last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju 
ja õpetust. Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi 
kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel 
peab olema Otepää vallas.

Ettepanek esitatakse Otepää Naisseltsile. Aus-
tatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi au-
raamatusse ja antakse üle Aasta ema meene ja 
Otepää valla tänukiri.

Ettepanekud palume esitada 15. aprilliks 2016 
e-maili aadressile kersti.tamm@otepaa.ee või 
tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita Aaderile. Aasta 
ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.
otepaa.ee rubriigis Üldinfo-> Otepää tunnustab 
-> Aasta ema.

Ootame kandidaate aasta 
ema aunimetusele

Otepää valla teedel kehtestati looduslikest mõ-
judest tingitud ajutine liikluspiirang mootorsõi-
dukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni. Piirang 
kehtib alates 01.04.2016 kuni 08.05.2016.

Suurema registrimassiga mootorsõiduki liik-
lemine avalikult kasutataval kohalikul teel on 
lubatud Otepää Vallavalitsuse poolt väljastatud 
eriloa alusel.

Kehtestatud liikluspiirangu rikkumise eest ko-
haldatakse liiklusseaduses sätestatud vastutust. 
Liikluspiirangu rikkuja on kohustatud hüvitama 
valla avalikule teele tekitatud kahju. Antud liik-
luspiirang ei laiene riigiteedele.

Otepää vallavalitsuse 28.03.2016 määrus nr 
2-6-1 (Otepää valla hooldada olevate maan-
teede nimekiri): https://www.riigiteataja.ee/
akt/429032016370.

MONIKA OTROKOVA

Otepää valla teedele on 
kehtestatud koormuspiirang

Tuletame meelde, et oma lemmikuga jalutamas 
käies tuleb looma järelt koristada kasutades sel-
leks näiteks kaasavõetud kilekotti.

Vastavalt Otepää valla koerte ja kasside pidami-
se eeskirja § 3 lõige 3.1.3 on omanik kohustatud 
tagama oma koera või kassi reostuse kohese 
koristamise, kui see on reostanud üldkasutata-
va ruumi, transpordivahendi, hoovi, tänava või 
muu avaliku koha.

Hoiame oma kodu puhtana!
Otepää Vallavalitsus

Tähelepanu koeraomanikud!

Foto- ja videokonkurss 
„Otepää 900 ”

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja Otepää es-
mamainimise 900 aastapäeva kajastava foto- ja 
videokonkursi, mille eesmärgiks on jäädvusta-
da Otepää 900 juubeliaasta üritusi ja tutvustada 
Otepääd ja Otepää piirkonda läbi siinsete ini-
meste, ürituste, looduse, vaatamisväärsuste ja 
huvitavate kohtade. 

Täiendav info: www.otepaa.ee/otepaa900 

Traditsiooniline Volbriöö teatejooks toimub 
30. aprillil stardiga kell 17.00 Tehvandi staa-
dionilt. 

Kogunemine stardipaigas kell 16.30. 
Võistlema on oodatud igas vanuses spordik-
lubide võistkonnad, kooli võistkonnad, töö-
kollektiivid, sõpruskonnad, Otepää külade 
võistkonnad jt. Teatevõistkonda kuulub 7 
liiget, kellest vähemalt 3 peavad olema nais-
soost. Igal jooksjal tuleb läbida 300-400m. 

Jooksurada kulgeb järgmiselt: 1. vahetus - 
start  Tehvandi staadion; 2. vahetus - lasketii-
ru parkla sissesõidutee; 3. vahetus - Mäe tn. 
energiasammas; 4. vahetus - Mäe tn. ja Püha-

Volbriöö teatejooks
järve tee rist; 5. vahetus - Kultuurimaja ees; 
6. vahetus - bussijaamas külastuskeskuse ees; 
7. vahetus - Valga mnt. Konsumi taga kuni 
finišini Tehvandi staadionile. Täpsem juhend 
ja nimeline registreerimisleht Otepää valla 
kodulehel.

Võistkondade eelregistreerimine kuni 29. 
aprillini kell 12.00 – harald.laidre@otepaa.ee.

Osavõtt tasuta, auhinnad, võitjale rändkari-
kas, kolmele parimale võistkonnale medalid, 
diplomid! 

Kohtumiseni jooksurajal!
HARAld lAIdRe

Otepää valla spordiürituste korraldaja

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Selts 
korraldab mesinduse  teabepäevad:
10. aprillil algusega kell 10

Teemad: nõrkade perede järelaitamine, 
uute perede moodustamine, vastused 

küsimustele.
Lektor Tõnu Hiiemäe.

MTÜ Karukäpp töötoad
toimuvad

12. ja 26. aprillil 
Lipuväljak 13 III korruse ruumis 

304.
Info tel. 527 6551.
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Kolmapäeval, 13. aprillil kell 18.00 
toimub 

Otepää Muusikakooli saalis 

filmi- ja muusikali-
muusika kontsert. 

Esinevad õp. Helen Kirsi laululapsed.

Ühisel otsusel ja koostöös Otepää lau-
luõpetajatega, toimus laulukonkurss kahel 
päeval. 17. märtsil toimus lasteaias Pähkli-
ke eelkooliealiste laste laulupäev „Entel-
tentel-trika-trei“, mida juhtis lauluõpetaja 
Meeli Rammul. Laulupäeva alustuseks 
esinesid kõik Pähklikese ja Võrukaela 
rühmad. Solistidena osales konkursil 39 
koolieelikut, kelle hulgast žürii valis välja 
kaks silmapaistvamat laululast – Janeli 
Poppy Liiva ja Joanna Adamsoni. 

Žürii koosseisu kuulusid: Helen Kirsi 
(Otepää Muusikakooli lauluõpetaja), 
Merike Ennok (Otepää lasteaia õppea-
lajuhataja), Gertrud Aasaroht (Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudeng).

Kooliealiste laste laulukonkurss toimus 
18. märtsil Otepää Gümnaasiumis. Kon-
kursil osales 24 lauljat neljas vanuserüh-
mas. Nii žürii kui ka paljude pealtvaataja-
te arvamuse kohaselt oli selle aasta kon-
kursi üldine tase väga tugev. 

Suure tänu ja aplausi tehtud töö eest on 
välja teeninud meie tublid lauluõpetajad 
Helen Kirsi (10 lauljat), Merike Laiv (4 
lauljat), Eve Eljand (3 lauljat), Pille Möll 
(3 lauljat), Novella Hanson (1 laulja), 
Merili Retter (1 laulja), Liivia Kuuskvere 
(1 laulja), Airi Liiva (1 laulja). 

Žürii koosseisu kuulusid: Hanna 
Maarja Kangur (H.Elleri nim. Muusi-
kakooli jazz laulu tudeng), Jan Kulbin 
(H.Elleri nim. Muusikakooli löökpilli 
eriala tudeng), Ene Urb (Tallinna Vana-
linna Kollegiumi õpetaja).

Kõik Otepää Laululaps 2016 osalenud 
laululapsed said tänukirja ja maiustuse 
ning lauluõpetajad väikese meene.

Parimateks tunnistatud lauljad said 
tänuks lillekorvi ja meene ning võima-
luse esindada Otepääd „Valgamaa Lau-
lulaps 2016“ lõppkontserdil, mis toimub 
laupäeval 9. aprillil algusega kell 13 Tõrva 

Kirik-Kammersaalis.

Otepää linna ja valda lähevad 
esindama:

 I  vanuserühm
JANELY POPPY LIIVA, juhendaja 

Meeli Rammul
JOANNA ADAMSON, juhendaja 

Meeli Rammul
 II  vanuserühm 
LISANNA TÄHISMA, juhendaja 

Helen Kirsi
KARL SILMERE, juhendaja Eve 

Eljand
 III  vanuserühm
TUULE-LIIS JAAGANT, juhendaja 

Helen Kirsi
GRETE KUDU, juhendaja Helen Kirsi
 IV  vanuserühm
JOONAS-HENDRIK MÄGI, juhenda-

ja Novella Hanson
LIISABET URM, juhendaja Merili 

Retter
 V  vanuserühm 
GEIR KUDU, juhendaja Helen Kirsi
JANELY KÄÄRIK, juhendaja Helen 

Kirsi 

Otepää tublisid laululapsi saavad kõik 
soovijad kuulda 29. mail kell 14.00 kont-
serdil „Helisev Otepää“, mis toimub Kes-
kväljakul Merle lillepoe ees.

Täname suurepärase koostöö eest lau-
lulapse konkursi korraldamisel Meeli 
Rammulit ja Otepää lasteaeda, Terje 
Aasarohtu ja Otepää Gümnaasiumit, 
tublisid Otepää lauluõpetajaid Eve Eljan-
dit, Merike Laivi, Pille Möllu, ja Helen 
Kirsit. Täname ka Merle Tammelat kauni 
kontsertlava kujundamise eest!

Otepää Kultuurikeskus

Laulukonkursil „Otepää Laulu-
laps 2016“ osales 63 laululast

17. märtsil toimus Pähklikese saalis lastelaulude kontsert „Entel-ten-
tel-trika-trei.“ Juba pealkirigi reedab, et laulupäeval esitati tuntud ja 
armastatud lugusid, mis on meid saatnud peaaegu pool sajandit. 

Lasteaia velmatud versiooni eestvedaja oli muusikaõpetaja Meeli 
Rammul, kes tõstis sissejuhatuses esile laulupäeva ja muinasjutu ühi-
seid tunnuseid. Nii adusid kuulajad, et muinasjuttude tegevuspaigaks 
on tihtipeale kaunid lossid, samas laulupäev toimus kevadhõngulises 
lasteaia saalis. Muinasjutus on võluesemed, näiteks võluvitsad, las-
teaia saalis olid vitsad vaasis. Muusikaõpetaja nentis, et laulupäev on 
hea võimalus kodu ja lasteaia vaheliseks koostööks, õpivad ju solistid 
laulusõnu ja -viisi koos vanemaga, saatega harjutavad aga lasteaias 
õpetajaga.

Pärast muusikaõpetaja sissejuhatust esitas iga Pähklikese rühm ja 
Võrukaela maja esindusrühm ühe loo, misjärel oli kord solistide käes. 
Karussell keerutas 39 kolme- kuni seitsmeaastast laululast. Kuigi te-
gemist oli meeleoluka kontserdiga, tuli siiski žüriil välja valida kaks 
parimat, kes pääsevad edasi Otepääd esindama Tõrvas toimuvale 
maakondlikule lauluvõistlusele. Kolmeliikmeline žürii otsustas, et 9. 
aprillil Tõrvas toimuval lauluvõistlusel “Valgamaa laululaps” astuvad 
võistlustulle Janely Poppy Liiva (laul “Väike tihane”, Võrukaela Ma-
ru-Mürade rühm) ning Joanna Adamson (laul “Metsas”, Pähklikese 
maja Krõlli rühm). 

Lasteaias velmati tuntud ja 
armastatud lauluviise

Otepää Muusikakoolil on suur rõõm, 
et 18. märtsil Keilas toimunud üleriigi-
lise konkursi “Parim noor instrumen-
talist 2016” lõppvoorus saavutas meie 
kooli õpilane Ronja Vindi 3. koha. Ronja 
mängis kõige nooremas, kuni 8aastas-
te vanusegrupis, milles osales 15 noort 
akordionisti. Esimese koha võitis C.Kree-
gi nim. Haapsalu Muusikakooli õpilane, 
teisi kohti jagati välja kaks, need läksid 
Narva ja Tallinna Muusikakoolidesse. 

Alati teeb suurt rõõmu, kui Lõuna-Ees-
ti väikese kooli õpilane suudab oma män-

Muusikakooli akordioniõpilase 
edukas esinemine konkursil

Laupäeval, 26. märtsil toimusid Apteekrimäel järjekordsed Otepää 
Mängud suusahüpetes. Osales 44 sportlast Võrust, Ogrest, Siguldast 
ja Otepäält. Võistlejate hulgas oli 8 erinevate vanuseklasside käesoleva 
aasta Eesti meistrit ning parimad Läti nais- ja meeshüppajad. 

Võistluse võitis Artti Aigro Kenno Ruukeli ja Karl-August Tiirmaa ees. 
Lätlaste meeste esinumber Kristaps Nezborts oli kuues ning nende 
naiste liider Šarlote Škele üldarvestuses kaheteistkümnes. Napilt edes-
tas teda Eesti õrnema soo rekordiomanik võrulanna Annemari Bendi. 

Auväärse 13. koha saavutas kunagine Nõukogude Liidu noorte-
meister ja praegune veteranide maailmameister Peep Heino. Noorim 
osaleja oli Pilkuse küla tuntud tegija 5aastane Oskar Ruukel, kes hüp-
pas 7 meetri mäelt. 

Sportlasi autasustas Apteekrimäe suusahüppekompleksi rajaja Hei-
do Meema.

SIlVeR eljANd
korraldaja

KultuuriKalender

30. aprillil  kell 15 Lutsu talus Arula 597. 
aastapäeva tähistamine.

  4. mail  kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis 
Rakvere Teatri etendus „Maalermeister“. 
Pilet 11/13 eurot.

SPOrdiKalender

23. aprillil kell 12.00 Tehvandil 
Mäejooks. Registreeruda saab ka võistlus-
päeval kohapeal. Võistluse juhend http://
www.sportos.eu/ee/et/meie-liigume-teh-
vandi-maejooks

24. aprillil kell 11.00 Otepää kesk-
väljakult matk ümber Pühajärve.

27. aprillil kell 16.00 Meegaste 
kaardil  1. Valgamaa orienteerumis-
päevak.

30. aprillil kell 17.00 Tehvandi staa-
dionil Volbriöö teatejooks. 

62. Otepää mängud suusahüpetes

guoskuste poolest konkureerida suurte 
linnade muusikakoolide õpilastega.

Ronja õpib Otepää Muusikakooli 2. 
klassis ning tema õpetajaks on Merike 
Roop.

Konkursil edukalt esinenud Lõuna- 
Eesti õpilaste pidulik lõppkontsert toimus 
2. aprillil Tartu Ülikooli aulas. Esinesid 
esikoha saavutanud ning auhinnalistele 
kohtadele jõudnutele anti üle karikad.

Otepää Muusikakooli direktor
TuulI VAHeR

Seoses septembri alguses tähistatava 
vanavanemate päevaga, kutsuvad Otepää 
muusikakool ja kultuurikeskus vanavane-
maid nendele pühendatud üritust osali-
selt ise sisustama.

Otepää muusikakool julgustab teid, 
armsad vanavanemad, et tuleksite selle 
õppeaasta viimasel veerandil pillitundi-
desse koos lapselapsega, kes õpib muu-
sikakoolis. Saate näha ja kuulda, kuidas 
tundides pillimänguga tegeletakse. Ehk 
saate mõnel lihtsamal instrumendil järel-
tulijaga koos musitseerida või tuletate 
meelde ammuse pillimänguoskuse ning 

moodustate ühiselt toreda ansambli. Või 
oletegi juba väga heal tasemel muusik 
ning jääb üle ainult kokku leppida, mida 
valida vanavanemate päeva kontserdi 
repertuaari.

Ootame vanavanemaid koos noorema-
te põlvkondadega musitseerima!

Huvi korral on laste pillitundide uksed 
teile avatud. Täpsemat infot saab muu-
sikakooli telefonidelt 765 5109 või 5303 
3037.
 

Otepää Muusikakooli direktor
TuulI VAHeR

Vanavanemad pilli mängima!

Tänuavaldus
Tänan Otepää Linnaraamatukogu tublisid töötajaid, kes on alati 
valmis lugejaid abistama. Nimelt soovisin osta äsjailmunut raama-
tut, oma murega pöördusin Otepää linnaraamatukogu töötajate 
poole, kes mulle selle raamatu hankisid. 

Soovitan kõigile, kes ei valda raamatute-alast elektroonilist as-
jaajamist, pöörduda Otepää Linnaraamatukokku, mis asub Otepää 
vallamajas. 

Tänan veelkord abi eest!

Otepää vallavolikogu liige KARl MõTS

Fotodel on laululapsed 
Joanna Adamson 
(vasakul) ja Janely 
Poppy Liiva. 
Fotod: Marju Ilistom.

Janely Poppy puhul tõstis žürii esile erilist musikaalsust ja kõrgete 
nootide äralaulmist. Joanna paistis silma esinemisjulguse, artistlikkuse 
ning omapärase häälega.

Kõik lapsed esinesid vapralt ja andsid publikule meeldejääva kont-
serdi.

Otepää lasteaia õppealajuhataja MeRIKe eNNOK

Südamekuul matkame 
ümber armastatud Pühajärve

Kogunemine 24. aprillil kell 10.45 
Otepää keskväljakul, kell 11.00 suun-
dume kõik koos matkale.

Matk on 15km pikk, kestvus umbes 
3-4 tundi. Matkarajal terviseampsud 

Riietu vastavalt ilmale, pane jalga 
mugavad jalatsid ning võta kaasa vee-
pudel ja sõber!

Lisainfo: Ene Prants, 5176599

Südamenädala raames toimub

TENA pidamatustoodete infopäev 

Otepää Tervisekeskuses 
20. aprillil kell 11.30-15.00

Ootame osa võtma igas vanuses naisi, 
mehi ja lähedaste hooldajaid.
• Tutvustame pidamatuse abivahen-
deid – pesukaitsed, mähkmed, naha-
hooldustooted ja hooldusvahendid.
• Räägime uriinipidamatusest ja lähe-
daste hooldamisest. Vajadusel perso-
naalne nõustamine sobiva abivahendi 
leidmiseks.
• Tutvustame vaagnapõhjalihaste har-
jutusi, mis vähendavad pidamatuse 
riski. 

Paljude jaoks on pidamatus piinlik 
mure, millest on raske rääkida. 

Tule 20. aprillil TENA infopäevale – 
õigesti valitud pidamatushooldustoo- 
ted võimaldavad elada täisväärtuslikku 
ja aktiivset elu.

17. aprillil kell 12.00 
toimub Pilkuse külamajas 

KIRBUTURG

Müügil puud-põõsad, talukaup, 
omavalmistatud ehted, käsitöökaup, 

muu pudi-padi.
Tule uudista, osta, müü ja vaheta!

Meil on ka ära anda riideid ja 
jalanõusid TASUTA.

Tule ise ja võta sõbrad kaasa!

MTÜ Pilkuse külaselts, 
lisainfo tel 53823446.
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Teatrikuul oleme lastega vestelnud teatri tegemi-
sest, näitlejate tööst ja ametitest, mis on vajalikud, 
et sünniks teatriime. Lapsed meenutasid lavastusi 
„Nukitsamees”, „Detektiiv Lotte”, „Koerahaldjas 
Mia”, „Maša ja kolm karu”, mida oleme käinud 
ühiselt vaatamas. 

Teatripäeva tähistamiseks õppisid lapsed 
selgeks näidendi „Lumemehe soov”, mida esita-
sid noorema rühma lastele. Lapsed valmistasid 
etenduse jaoks jääpurikaid, aitasid valmistada 
lumemeest ja kujundada lava. Toreda Lumemehe 
kostüümi õmbles Lauri vanaema. Õpetaja Käthlin 
hoolitses muusikalise kujunduse eest. 

Lastele pakkus näidendi esitamine rõõmu ja esi-
nemisjulgust. Isetegemise lust oli kõigil suur. Väi-
kesed pealtvaatajad ei olnud aplausiga kitsid.

lIA KIISK
Mesimummide rühma õpetaja

Teatripäev Hellenurme lasteaias

Kevad on päästjategi jaoks alanud ning iga 
päevaga sagenevad väljakutsed kulupõleng-
utele. Tulekahjude kustutamine looduses 
võtab päästjatelt igal kevadel palju aega ja 
jõudu ning nõnda viibib sageli reageerimine 
tõsisematele õnnetustele. Eelmisel kevad-su-
visel perioodil käisid päästjad kustutamas 
kokku 1450 kulutulekahju! Juhime tähelepa-
nu, et kulupõlengud saavad sageli alguse 
hooletust lõkkepõletamisest ning kutsume 
inimesi üles tuleohutusnõuete täitmisele. 

Meeldetuletuseks, et kulupõletamine on 
elanikele aastaringselt keelatud ja ka hoole-
tusega põlengu tekitaja vastutab ohutus-
nõuete rikkumise ning õnnetuse tagajärgede 
eest. Lisaks kulutule leviku ohule metsa või 
hoonetele, hukkuvad madalas heinas elut-
sevad pisikesed loomad ja pesitsemist alusta-
nud linnud.
 Lõkkepõletamise ohutusnõuded:
1. Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke 

Loodus on kevadel tuleohtlik!

Heino Prosti Põllutöömasinate Muuseum 

Elva – Peedumäel korraldab 
21. mail 2016. aastal 

kila-kola laada. 
Vana tehnika näitus ja mootorite käivitamine. 

Rehepeksumasina töötamine kell 12.00 ja 15.00.
Oodatud on käsitöötooted ning toidukaup. Töötoad. 

Esinevad isetegevuslased.
Info tel 5662 5302 või prost.muuseum@gmail.com 

tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähe-
malt 8 meetri kaugusel hoonetest või 
põlevmaterjali hoiukohast ning tuleohtlikul 
ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.

2. Üle ühe meetrise läbimõõduga tule 
tegemisel peab lõkke tegemise koht paikne-
ma vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest 
või põlevmaterjali hoiukohast ja tuleohtlikul 
ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

3. Tule leviku takistamiseks peab puhasta-
ma lõkkekoha ja grillimise koha vahetu 
ümbruse vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuiv-
anud taimestikust, oksadest ning muust 
põlevmaterjalist vältimaks selle süttimist laht-
isest leegist, kõrgest temperatuurist ja säde-
metest.

4. Kui lõkkekoha läheduses on hoone, 
põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud 
taimestik või turbapinnas, millele võivad 
tule tegemisel sädemed langeda, siis on tule 
tegemine lubatud tuule kiirusega alla 5,4 

Palupera Vallavolikogu istungil

24. märtsil 2016 otsustati:
n	 Algatada Vaino kinnistu detailplaneering (Palupera külas), kinni-

tati detailplaneeringu lähteseisukohad ja planeeringuala.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala tootmismaa 

ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, sihtotstarvete 

määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee 

planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kuja 

määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmi-

ne planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude 

ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse 

määramine. 

Sihtotstarbe muutmise põhiline eesmärk on eraldada üldplaneeringus 

tootmismaaks määratav maa-ala, millele planeerida ja rajada kuni 350 

kW tootmisvõimsusega päikeseelektrijaam.

Planeeringuala suurus on ligikaudselt 2,8 ha ja detailplaneeringuga soo-

vitakse kehtivat üldplaneeringut muuta.
n	 Kehtestada Hellenurme Külaraamatukogu põhimäärus.
n	 Kehtestada Nõuni Külaraamatukogu põhimäärus.
n	 Delegeerida lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega 

kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste ja ülesannete 

lahendamine vallavalitsusele.
n	 Muuta uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega seoses 

nimetatud seaduse alusel kehtestatud Palupera Vallavolikogu kaheksat 

määrust.
n	 Nõustuda Sangaste Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääki-

misi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodusta-

da omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. 
n	 Arutati SA Elva Haigla TM ettepanekut alustada läbirääkimisi Tar-

tumaa Tervisekeskuse OÜ osakute omandamiseks ja osalemiseks osani-

kuna nimetatud osaühingus. Volikogu võttis ettepaneku teadmiseks.
n	 Kuulati Elva Tarbijate Ühistu plaani Nõuni kaupluse võimalikust 

sulgemisest. Vallavalitsusel osaleda kohtumisel Nõuni rahvaga, võimalu-

sel kaasata ühistu esindajate osalemine ning kuulata ettepanekuid tekki-

nud olukorra parandamiseks.

Palupera Vallavalitsuse istungil

21.03.2016 anti välja korraldused:
n	 Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange 

nimetusega „Nõuni kultuurimaja fassaadi ja ventilatsiooni ehitustöö 

osutaja hankimine“, kinnitati lihthanke dokument.
n	 Jagada Nõuni külas asuv Ilusa kinnistu kaheks eraldis katastriük-

suseks: Ilusa katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa ja Loojangu 

katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Moodustada hajaasutuse programmi taotluste hindamiseks 2016. 

aastal komisjon, seada programmist toetavate valdkondade prioriteetsus.
n	 Maksta 

-toetust ühele toimetulekuraskustes perele summas 20 eurot;

-õppetoetust ühele kõrgkoolis õppivale ja kolmele kutseõppeasutuses 

õppivale õppurile kogusummas 160 eurot.
n	 Määrata märtsikuul

-toimetulekutoetust neljale perele kogusummas 1186,90 eurot;

-hooldajatoetust 13-le isikule kogusummas 301,64 eurot;

-täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogusummas 224,94 eurot.

AMETLIK INFO

LOODUSÕHTUD

VAPRAMÄE LOODUSMAJAS 

Neljapäeval, 21. aprillil kell 18.30

„AASTA LIBLIKAS – 
MUSTLAIK-APOLLO“

Lugusid vestab ja pilte näitab 
Urmas Tartes. 

Palume kindlasti eelnevalt registreerida 
meilile sihtasutus@vvvs.ee

või telefonil 50 88 359 (Gea).

Loodusõhtu on osalejatele tasuta.

Loodusõhtute läbiviimist toetavad
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

meetri sekundis. See on nõrk tuul, mis paneb 
puude peenemad oksad liikuma.

5. Lõkkekohas peab olema vähemalt üks 
tule kustutamiseks mõeldud esmane tulekus-
tutusvahend – veega täidetud ämber, voolik 
või käsikustuti. Sõltuvalt lõkke või muu kütte-
koldevälise tule suurusest tuleb vajadusel 
kasutusele võtta täiendavad tulekustutusva-
hendeid.

6. Lõkke tegemisel või grillimisel peab 
tagama järelevalve. Pärast tule tegemist või 
grillimist lastakse põlemisjäägid täielikult ära 
põleda, kustutatakse need veega või summu-
tatakse need liiva või muu sellisega.

Tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui 
sellega kaasneb tulekahju või selle oht, näeb 
seadus ette süüdlasele karistusena rahatrahvi 
kuni 300 trahviühiku ehk kuni 1200 eurot.

MAReK KIIK
lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Kulupõleng Viljandimaal Suure-Jaanis.

Infopäev sünteetiliste taimekaitsevahen-
dite mõjudest loodusele ja alternatiividest

11. aprillil Karula rahvuspargi külastuskeskuses Ähijärvel
kell 15.00-17.00.

Lektorid: Reet Karise ja Katrin Jõgar Eesti Maaülikoolist.
Infopäeval antakse ülevaade levinumate sünteetiliste taime-
kaitsevahendite kasutamise mõjudest elusloodusele ning 
tutvustatakse alternatiive sünteetiliste taimekaitsevahenidte 
kasutamise asemel.

Osalemine on tasuta! Oodatud on rahvuspargis tegutsevad 
ja ümbruskaudsed põllumehed ning kõik teemast huvitatud!
Lisainfo ja registreerumine 6. aprillini: Helen Kivisild helen.
kivisild@keskkonnaamet.ee, tel. 5251552.
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Esimesest vene okupatsioo-
nist vabanes Otepää 1941. a 10. 
juulikuu päeval kell 8 hommi-
kul, kui Eesti Omakaitse linnas 
võimu üle võttis.

Saksa väeosad jõudsid 
Otepääle alles 16. juulil p. 1, 
kust nad peale lühikest puhkust 
jälle edasi läksid. Linnas oli kõrgema võimu teos-
tajaks Eesti Omakaitse, kes seal kiiresti normaalse 
olukorra jalule seadis. Alustasid tegevust linnavalit-
sus, post, politsei jne. 

Eriti töörohke oli tegevus postil, mis oli juba 

2016. aasta on Otepää jaoks juubelite 
aasta: 9. märtsil tähistati 900 aasta möö-
dumist esmamainimisest Novgorodi 
kroonikates, 1. aprillil möödus 80 aastat 
Otepääle linnaõiguste andmisest. Lisaks 
sellele sai Otepää endale postmargi. 

Otepää esmamainimise 900. aasta-
päeva auks andis Eesti Post välja Otepää 
margi, mida esitleti 1. aprillil konverent-
sil „Otepäälaselt otepäälasele“.

Margi väljaandmise idee andis 
Otepää valla kodanik Reet Ohna. Esit-
lusel sai Otepää marki osta ja kasutusel 
oli esimese päeva tempel ning ümbrik. 
Otepää margi tiraaž on 40 000, margi 
nominaalväärtus on 0,65 eurot ja marki 
on võimalik osta üle Eesti kõigis pos-
tkontorites. Margi kujundas Indrek 
Ilves.

Tegemist ei ole esimese Otepää margiga – 
nimelt trükiti sõjaajal, 1941. aastal, Otepää koha-
liku võimu poolt Otepää linnas Otepää mark, 
mis kaotas kehtivuse 15. augustil 1941. Esimene 
Otepää postmark on tänini filatelistidele suureks 
huviobjektiks. Pärast väljaandmist kasvas margi 
hind enneolemata suureks – 20 ja 30 kopikalist 
marki müüdi keskmise sissetulekuga ametniku 
kuupalga eest. 

Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et Otepää 
ajalugu on täis huvitavaid seiku. „Tollaegsete linna-
juhtide ees seisis raske ülesanne – vanast ajast olid 
üleval võlad, mis tuli ära tasuda ja selleks tõsteti 
linnaelanike maksukoormust,“ rääkis Kalev Laul. 
„Juba siis nähti vaimusilmas Otepääd, kui suvi-
tuslinna ja sisemaa suusaparadiisi. Juba 80 aastat 
tagasi oli olemas suusahüppemägi ja talveks pla-
neeriti ehitata välismaa eeskujude järgi kunstlik 
kelgumägi. Täna võib öelda, et Otepää on need 
ammused eesmärgid saavutanud.“

MONIKA OTROKOVA

Otepää sai juubeliks postmargi
ühendused saanud luua teise vabastatud Eesti 
aladega. Postimaksude tasumiseks kasuta-
ti alguses sularahas maksmise moodust, kuid 
kuna see väga tülikas oli, alustati aktsiooni oma 
postmarkide väljaandmiseks.

Postmargid oleksid täitnud oma praktilise 
ülesande postisaadetiste frankeerimisel, kuid 
„ühtlasi meenutaksid nad ikka ja alati Otepääd 
kui kohta, kus on löödud sajandite vältel pide-
valt lahinguid olemasolu ja kodu kaitseks ja kus 
omal ajal (4. juunil 1884) pühitseti Eesti rah-
vusvärvid ning kus nüüdki raputati kiirelt ike, 
et elada vabana oma põlisel isade maal“, nagu 
kirjutab autorile üks Otepää margi idee alga-
tajatest.

Omakaitse ülema major Paul Venti käskkir-
jaga moodustati vastav toimkond Otepää lin-
navalitsuse, posti, politsei, Omakaitse ja filate-
listide esindajaist kõigi vajalike eeltööde tege-

miseks ja postmarkide trükkimise läbiviimiseks.
Vastandina teistele kohalikele väljaannetele, mil-

lised saadi peale- ja ületrükkimise teel vene ja eesti 
(Elva, Pärnu ja Mõisaküla) postmarkidest, kavan-
dati ja trükiti Otepääl täiesti uued postmargid. 

Komisjon otsustas esialgselt välja anda ainult ühe 
postmargi 30 kop. väärtuses lihtkirjade saatmiseks. 
Trükitavaks hulgaks nähti ette 10 000 marki. Hiljem 
posti tungival soovil otsustati veel välja anda teine 
postmark postkaartide saatmiseks 20 kop. väärtu-
ses, kusjuures selle margi arvel oleks 30 kop. väär-
tuse trükiarvu vastavalt vähendanud. Mõlemad 
margid otsustati esialgu välja anda ainult hammas-
tatult. Kui hiljem selgus, et üks kõrgem ametiisik, 
kasutades oma võimu, oli endale ostnud mõned 
poognad poolvalmis, ilma hammastamata 30-kopi-
kalisi marke, otsustati võimaliku spekulatsiooni 
ärahoidmiseks samad margid ka lõigatud kujul 
käibele lasta.

Arvesse võttes olukorda, et linnakassa venelaste 
poolt täiesti tühjaks oli tehtud, linnal aga väga palju 
hädalisi ja abivajajaid toetada oli, kellele ainsaks 

sissetulekuks oli linnavalitsuse toetus, otsustati 
mõlemalt margilt heategevuse jaoks sajaprotsendi-
list lisamaksu võtta.

Markide klišeede valmistajaks oli Otepää trüki-
koja juhataja Heinrich Hinno, kes ise ka tegelikult 
margid trükkis. Margid trükiti kahes trükikäigus, 
must ja sinine trükk mõlemad eraldi.

Markide trükkimiseks valiti trükikojas leitav vii-
rutatud valge paber. Kuna paber oli juba varem lõi-
gatud väikesteks poognateks, võimaldus sellel trük-
kida ainult 20 marki. Paberi viirud (õieti vesitrüki 
jooned) asetsevad markidel alati horisontaalselt.

Otepää markide trükkimise üle teostas järelval-
vet Otepää linna ajutise korraldava komitee poolt 
moodustatud komisjon, kuhu kuulusid: Eduard 
Siska – Otepää postkontori ülemana, Evald Laa-
nepere – Otepää linnavanema abina ja August 
Valdmaa – Omakaitse Otepää ringkonna juhina. 
Valdmaa oli markide trükkimise ajal ühtlasi veel 
trükikoja hooldaja.

Otepää postmargi idee algatajate soovunelmad 
täitusid markide väljaandmisega üle ootuste hästi. 
Otepää mark kujunes juba kohe pärast tema käi-
beletulekut võimsamaks demonstratsiooniks taas-
saavutatud vabadusele. Ei olnud palju neid Eestis, 
kes midagi ei teadnud "Otepää margist". Mitte 
ainult filatelistide suurimaks sooviks oli nende 
markide hankimine, ka postmarkide korjamisest 
mittehuvitatud, kes kunagi polnud markide vastu 
huvi tundnud katsusid endale mõne neist kuulsa-
test markidest „mälestuseks“ muretseda. Ja ometi 
olid Otepää margid sel ajal, kui neid oli juba võima-
lus Põhja-Eestis muretseda, suhteliselt väga kallid. 
Kolme kõige tavalisema väärtuse eest pidi keskmi-
se sissetulekuga ametnik ohverdama peaaegu kogu 
oma kuupalga. Otepää markide kuulsus ei piirdu-
nud ainult Eesti kitsa maa-alaga, see ulatus kaugele 
üle Eesti piiride.

Otepää margid kaotasid kehtivuse 15. augustil 
1941.

ANTS lINNARd

Otepää postmark, esimese päeva tempel ja 
ümbrik. Margi kujundas Indrek Ilves.

Otepää mark 
aastast 1941

Esimesed inimtegevuse jäljed pärinevad Otepää 
mailt VI sajandist eKr. Sellest ajast on saadud ka 
vanimad arheoloogilised leiud Otepää Linnamäelt.

Pidevalt on siin elatud VI-VII sajandist alates. 
Kirjasõnas (Novgorodi kroonikates) on Otepääd 
mainitud juba 1116. aastal, mil siia oli rajatud 
karupea kujuline linnus. Otepää kujunes muistse 
Ugandi maakonna teiseks kindlustatud keskuseks 
Tartu kõrval.

Otepää rüüstamise ning kindluse põletamisega 
1208. aastal algas muistsete eestlaste vabadusvõit-
lus välisvallutajate (Saksa, Taani, Rootsi) vastu. 
Otepää linnus alistati lõplikult 1224. aastal, mille 
järel rajati siia piiskopiloss, mis oli esimeseks kivi-
kindluseks kogu Eestis. Selle jäänused on säilinud 
tänapäevani.

Rahvasuus liikuvate mälestuste järgi kattis XIX 
sajandi algul praeguse Otepää linna all olevat 
kõrgustikku pähklimets. Maa kuulus Pühajär-
ve mõisnikule, kes ei lubanud ümberkaudsetel 
elanikel sarapuupähkleid korjata, vaid käskinud 
kõik pähklid mõisa aita tuua. Ametis olevat olnud 
valvur, keda tuntud Pähkli-Reinu nime all. Tema 
hooleks oligi jälgida, et pähklid ikka kõik mõisa 
aitadesse saaksid. Kui saabus sobiv aeg pähklikor-
jamiseks, olevat Pähkli-Rein käinud ümberkaud-
sed majapidamised läbi ja käskinud lastel pähkleid 
minna korjama: “Homme, lapsed, nustakule!” Sak-
sakeelset sõna “Nusstag”, mis tähendab “pähkli-
päeva”, oli Rein mõisas kuulnud. Hiljem hakati 
selle nimega nimetama siia rajatud karjamõisat. 

Möödusid aastad ja 1862. aasta 17. jaanuaril sai 
Nuustaku karjamõis sai alevi asutamise loa. Alev 
kandis tollal nime “Vastse-Otepää”, kuid kuna see 
asus endise Nuustaku karjamõisa keskuse kohal, 
hakati seda rahvasuus nimetama Nuustakuks, mis 
võeti hiljem ka ametlikult kasutusele. 1872. aastal 

elas alevikus 238 inimest. 
Nuustaku alevikul puudusid iseseisvad 

õigused, puudus samuti omavalitsus. Asetse-
des Pühajärve valla maa-alal, püüdsid “valla-
mehed” igati veereteada aleviku elanike õlga-
dele mitmesuguseid makse ja kohustusi. Üha 
enam hoogustus liikumine aleviku lahutami-
seks Pühajärve vallast. 1919. aastal anti Nuus-
taku alevile iseseisva alevi õigused. Esimeseks 
alevivanemaks sai Hendrik Steinfeld. 13. augus-
til 1922 muudeti Nuustaku alev Otepää aleviks. 
1924. aastal elas Otepääl 1777 elanikku. 

1935. aasta sügisel algatasid aktiivsed alevie-
lanikud mõtte – Otepää peab saama linnaks. 29. 
jaanuaril 1936 kinnitab Riigivanem Konstantin 
Päts Otepää 1. aprillist 1936 linnaks. Linnaks 
saamise päeva tähistati pidulikult – ametiasu-
tused ja koolid ei töötanud, turuplatsil toimus 
koosolek, kohal olid “filmimeister” ja ajalehe-
mehed. Esimeseks linnapeaks sai Julius Niklus.

Pidustused algasid uue linnavolikogu piduli-
ku istungiga linnavalitsuse ruumides, kus kõne 
pidas ja linnale uue lipu annetas peaministri 
asetäitja K.Eenpalu. Toimus vabaõhuaktus, 
organisatsioonide ja kooliõpilaste paraadmarss, 
hiljem meeleolukas ühtune koosviibimine. Kohale 
oli kutsutud arvukalt külalisi ümberkaudsetest 
linnadest ja maakondadest. Linn oli lipuehtes ja 
ja majad ning aknad kaunistatud. Nagu kirjutas 
Otepää Teataja 8. aprillist 1936. aastast möödusid 
Otepää linnapidustused meeleolurikkalt: “Rahvas 
kohapääl võttis asja tõsiselt ja tegi kõik, et pidustu-
sed hästi korda läheksid.”

1939. aastaks tõusis Otepää linna elanike arv 
2300-ni. Linnas oli 370 maja ja 42 tänavat. Linna 
maa-ala kogupindala oli 413 ha. 1938.aastal ühen-
dati linn Ulila jõujaama elektrivõrku. 

Otepää linna ajaloost

Teise Maailmasõja ajal sai Otepää rängalt kan-
natada – 1944. aastal hävis tulekahjus üle poole 
hoonestusest. Algasid ülesehituse aastad, mil linn 
hakkas järk-järgult omandama juba tänapäevase-
mat ilmet. 1950. aastal sai Otepää, mis varem oli 
kuulunud Tartumaa koosseisu, iseseisvaks rajooni-
keskuseks. 1959. aastal likvideeriti väiksed rajoonis 
ja Otepää liideti Elva rajooniga. 1962. aastal arvati 
Otepää Valga rajooni koosseisu. 

Omavalitsusliku staatuse sai Otepää linn 21. 
veebruaril 1991. 22. oktoobril 1999 ühinesid 
Otepää linn ja Pühajärve vald. Sellest ajast alates 
on Otepää linn Otepää valla koosseisu kuuluv val-

lasisene linn.
Seisuga 01.01.2016 elab Otepää linna territoo-

riumil 1982 elanikku, linnas on 56 tänavat, linna 
pindala on 432,3 ha.

Allikad: 
Otepää Teataja 01.04.1936 
Otepää Teataja 08.04.1936
Mägi, H. (1971). Otepää-Kääriku. Tallinn: Eesti 

Raamat.
Valgamaa Aastaraamat 
Otepää Vallavalitsus

Lipuvaljak enne II 
maailmasõda, erakogu.
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Otepää linnamägi on pika ja väärika ajalooga. 
Ajutine pelgupaik-linnus rajati sinna enam kui 
1500 aasta eest. Püsiasustusega linnus püstita-
ti mäe kõrgemale osale 7. sajandil, millega liitus 
madalamale platoole kujunenud asula. 12. sajandi 
alguseks oli Otepääst saanud Kagu-Eesti üks täht-
saimaid keskusi, millele viitab Novgorodi vürst 
Mstislavi sõjaretk. 

Aastal 1116 nimetati Otepääd esmakordselt kir-
jalikes allikates – vene kroonikates ehk leetopissi-
des. Novgorodi esimeses leetopissis on märgitud: 
“Mstislav läks novgorodlastega tšuudide vastu 
ja vallutas Medvežja golova neljakümne märtri 
päeval”. 40 märtri päeva tähistatakse kreeka-ka-
toliku kirikukalendris 9. märtsil. Sama teade, vahel 
küll teises sõnastuses, esineb veel Kiievi, Tveri, Vla-
dimiri, Pihkva ja teistes Vana-Vene leetopissides. 

Linnamäe arheoloogiliste kaevamiste leidudest 
saab 1116. aasta sündmustega seostada eelkõi-
ge 11 venepärast nooleotsa, mis vihjavad ilmselt 
päris korralikule piiramislahingule. Kaudselt võib 
linnuse hävingule viidata ka Otepää lähedalt Juusa 
talu maalt 1880. aastatel leitud Eesti üks suurimaid 
muinasaja hõbemüntidest aardeid. Huvitavat mõt-
teainet pakub veel rahvapärimus Otepää ja Oandi-
mäe vanemate omavahelisest kemplemisest. 

1116. aasta sõjakäik Otepää elanikele ilmselt 
mingeid püsivamaid tagajärgi kaasa ei toonud. 
Linnus ehitati üles ja kindlustati tugevamaks. 1192. 
aasta venelaste uus sõjakäik ja 13. sajandi alguse 
muistse vabadusvõitluse sündmused näitavad, et 

Otepää linnus oli endiselt tähtsaimaks keskuseks 
Kagu-Eestis.

900 aastat Otepää esmamainimisest 
kirjalikes allikates 

Otepää Gümnaasiumi abiturien-
tide ettekanne põhineb gümnaa-
siumiõpilaste visioonil Otepää 
edendamisest. Ajurünnakute 
teel välja selgitatud puudused 
ning muudatusi vajavad aspektid 
algavad juba sügavalt infrastruk-
tuurist. Oma kodukoha atrak-
tiivsemaks muutmise eesmärgil 
oleme leidnud suusatamisele 
vaheldustpakkuvat alternatiivi 
näiteks Eestis leiutatud meelela-
hutusliku spordiala näol. Pakume 
lahendusi, mitte ideid. 

Infrastruktuuri suurimateks 
puudujääkideks on hõre bussiliik-
lus ning pangakontorite ja sulara-
haautomaatidega seonduv.

Ettevõtluse arendamine 
paneks maaelu õitsema. Noored on tuleviku alus-
tala, kuid Otepääl on neil raske enda tulevast elu 
kindlustada – kooliõpilastele napib töökohti ning 
puudub selge ülevaade pakutavatest töökohtadest. 

Kohalikud mänguväljakud on üsna tagasihoid-
likud – Otepää vajab korralikku mänguplatsi, 
kus lapsed värske õhu käes turvaliselt joosta ning 
ronida saaks. 

Kooliharidusega seonduva nägemuse rakenda-
mine tooks rohkem populaarsust huviringidele, 
moodulsüsteemile ja vallale.

Tuleviku-Otepää kui elukeskkond

Elukorralduse poole pealt propageerime hubast 
pansionaat-vanadekodu loomist ning suveniiride 
müüki turismihooaegadel. Haldusreformi läbivii-
mise juures peame oluliseks rahvaküsiluse kor-
raldamist naabervaldades või -külades Otepää 
vallaga ühinemise osas.

Gümnasistide mõttelend oli kohati fantaasiakül-
lane, kuid tabavalt on välja toodud murekohad 
ning paralleelselt sellega esitatud erinevaid põne-
vaid ja lennukaid lahendusi. 

Ain Mäesalu, TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituudi lektor
Kätlin unt ja Tairo Tee, Otepää Gümnaasiumi abituriendid

konverents Otepäälaselt otepäälasele   1. aprillil 2016

Konverentsi ja õhtust pidu pildistas 
Valju Aloel.

1. aprillil tähistati Otepää linna 80. aastapäeva ja 
esmamainimise 900. aastapäeva Otepää Gümnaa-
siumis konverentsi „Otepäälaselt otepäälasele“ ja 
meeleoluka peoga. 

Konverentsil „Otepäälaselt otepäälasele“ esi-
nesid mitmed Otepääga seotud inimesed. Kuulata 
sai ettekandeid nii ajaloost, tänapäevast kui tulevi-
kunägemustest. Otepää Gümnaasiumis toimuvat 
konverentsi modereeris Erki Nool. Konverentsil 
tunnustati Otepää valla medaliga kauaaegset arsti 
Kaja Aidlat. 

Kokkutulnuid tervitasid Otepää vallavolikogu 
esimees Kuldar Veere ja vallavanem Kalev Laul, 
Valga maavanem Margus Lepik, Valgamaa Oma-
valitsuste Liidu esimees Agu Kabrits ja Jüri Trei 
Eesti Lipu Seltsist.

Otepää esmamainimise 900. aastapäeva auks 
andis Eesti Post välja Otepää margi, mida kon-
verentsil ka esitleti, esimese päeva postmarki oli 
võimalik ka kohapeal osta. Väljas oli ka Otepää 
Turismiinfokeskuse müügilett, kus soovijaid said 
osta Otepääga seotud meeneid ja uut Arne Aderi 
poolt välja antud Otepää postkaarti. 

Õhtul toimus pidulik vastuvõtt, kus esine-
sid Marju Länik, Viru varietee, Margit Tali ja 
JJ-Street, õhtut juhtis Veiko Täär. 

Õhtul andsid tervitussõnad üle Türi vallavanem 
Pipi-Liis Siemann, Valga linnavolikogu esimees 
Ivar Unt, Sangaste vallavolikogu esimees Rando 
Undrus, Urvaste vallavanem Riho Roon, Helme 
vallavanem Tarmo Tamm. 

MONIKA OTROKOVA

Otepää pidas juubelit

Vestlevad UPM-Kymmene Otepää AS tegevjuht Ando 
Jukk (vasakul) ja Otepää volikogu esimees Kuldar Veere. 

Konverentsi 
modereeris 
Erki Nool.

Uue Otepää margi 
kujundaja Indrek 
Ilves (vasakul) ja 
Otepää vallavanem 
Kalev Laul. 

Tervitasid Valga maavanem Margus 
Lepik (vasakul) ja Valgamaa Omaval-
itsuste liidu esimees Agu Kabrits.

Tervitussõnu ütles kevadpealinna 
Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann,
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Keskendun oma teemas tööstuse ja tootmise ole-
musele. Veidike vineerimaailma avades annan 
ülevaate, kust vineeritootmine on alguse saanud ja 
kuna Eestisse jõudnud. Otepää vineeritehase aja-
loost saab nüüd rääkida, et pea 16 aastat tagasi see 
ettevõte loodi.

Kui tööstuspoliitika puudumine on ettevõt-
lusringkondade etteheitena kõlanud  valitsuse 
suunas, siis täna on see ette võetud ja loodud nö 
roheline raamat konkurentsivõime parandami-
seks. 

Miks tööstust üldse vaja on? Miks eksportivat 
tööstust vaja on? Püüan vastata. 

Eksportiv tööstus on lisandväärtuse looja ja see 
on mõõdetav rahas. Kui import kulutab raha, st 
viib meie raha ära, siis eksportiv tööstus täidab 
lisaks toiduahelas olijatele ka riigi rahakotti. 
Tööstus on reeglina kohusetundlikumaid ettevõt-
lusvorme. Seisab kindlalt paigal, on alati kontrol-
litav ning seetõttu läbipaistvam oma tegevuses. 
Eksportivad tootjad, välisturistid ja ka need inime-
sed, kes välismaal tööl käivad – kõik toovad riiki 
raha juurde ning loovad võimaluse sisemajanduse 
kasvule. 

Ettekandes selgitasin, kuidas sündis 
pärast gümnaasiumi otsus minna 
tudeerima Tartusse. Kirjeldasin, mis-
sugune oli kõrgkoolijärgne tööelu 
„suurlinnas“ ning sellest lähtuvalt 
tõin välja võrdlusmomendid Otepää 
ja Tartu vahel. 

Tartu elu oli kui tabula rasa 
aeg, aga kodulinnas on vastupidi: 
„vahel on tunne, et teised teavad 
sinust rohkem kui sa ise“. Selgus, et 
kumbki nimetatud variantidest pole 
üdini halb. 

Püüdes selgitada, miks on Nuusta-
kul hea töötada, lähtusin kooliaegse-
test mälestustest. 

Erinevalt teistest Eesti linnadest 
on Otepää ainus, kus kohad jutusta-
vad mulle lugusid. 

Mõtisklusi Otepääst: äraminek, 
tagasitulek, kohalolek

Olles Otepääl üles kasvanud, kuid siit 2008. aastal 
lahkunud, olen Otepää arengut selle vahepealse 
aja jooksul saanud jälgida pigem kõrvaltvaatajana. 
Kuigi Otepää on vahepealsel ajal ka mitmes vallas 
arenenud – välja on ehitatud Tehvandi staadion 
ja uue kuue on saanud gümnaasiumihoone – siis 
tuleb ka tõdeda, et teatud osas on toimunud pigem 
taandareng. Nii on näiteks Pühajärve tee äärne 
kesklinnaosa suhteliselt nukras seisundis. 

Otepää on seadnud endale sihi saada rahvusva-
heliselt tuntuks spordi- ja puhkekeskuseks. Selline 
suunitlus on loogiline, arvestades piirkonna loo-
duslikku potentsiaali ja juba olemasolevat infra-
struktuuri. Täiendavalt tuleks pingutada, et lisaks 
külaliste kostitamisele oleks Otepää pakkuda ka 
otepäälastele endile. Eestis valitsevate rahvageo-
graafiliste tendentside kohaselt suunduvad ini-
mesed järjest enam väiksematest maakohtadest 
suurematesse linnadesse, kuhu neid meelitab töö, 
parem palk ja erinevad teenused, mida väikeasu-
lad pakkuda ei suuda. Iga väikelinn peab suutma 
oma elanikele pakkuda vähemalt mingil määral 
samu tingimusi vältimaks väljarännet asulast. 

Seetõttu on vajalik ettevõtluse arendamine ka 
muudes valdkondades, tagamaks töö ja tööjõu 
olemasolu Otepää inimestele ja ettevõtjatele. Siin-
kohal tuleks ennekõike kohalikul omavalitsusel 
võtta tugev roll ettevõtluskeskkonna parandami-

Otepää pakub paljudele inimestele oma maalilise 
looduse ja rahuliku ilmega võimalust lõõgastumi-
seks, sportimiseks või lihtsalt niisama olemiseks. 
Meil kõigil on oma suhe Otepääga ja seetõttu tun-
netame seda kohta erinevalt, näeme ses erinevaid 
värve ja kui meile see meeldib, siis tuleme siia ikka 
ja alati tagasi. 

Minu jaoks on huvitav käia kohas, kus oled 
ülesse kasvanud ja oma lapsepõlve veetnud. Tore 
on näha inimesi, kellega oled varasemalt kokku 
puutunud või veelgi põnevam on näiteks kohata 
taaskord reibast vanaprouat, kes omal ajal kree-
kide varguse eest peaaegu kõrva peast ära tõmbas 
ja õpetuseks istiku kinkis, mis kahjuks ei jõudnud- 
ki mulda. 

Neid piinlikke momente või õpetlikke juhtu-
meid on alati tore meenutada ja eriti vahva on, 
kui oskad neile järele vaadata analüüsivalt või 
läbi huumoriprisma. Samuti on tore näha aren-
guid ja taandarenguid, mida kodulinn on pidanud 
läbi tegema ja kindlasti pakub huvi olla väiksemal 
või suuremal määral kursis, et millised plaanid ja 
võimalused on kodulinnal saada paremaks ja tur-
valisemaks keskkonnaks, kus inimestel oleks hea 
elada ning linnaõigused jätkuksid veel järgmiseks 
aastatuhandeks. 

Mina hindan kõrgelt Otepää kaunist loodust, 
linna kompaktsust, sõbralikke inimesi ja tohutuid 
võimalusi erinevateks tegevusteks, mida see linn 
suudab paljudele inimestele aasta vältel pakkuda. 

Ando jukk, uPM-Kymmene Otepää AS tegevjuht

Kellele tööstust/tootmist vaja on?

Merike ennok Otepää Gümnaasiumi vilistlane, Otepää lasteaia õppealajuhataja

erki Parik, Otepää Gümnaasiumi vilistlane, advokaadibüroo COBAlT advokaat 

Otepää kohast homses Eestis – 
võimalused ja väljavaated Heiko Heitur, Otepää Gümnaasiumi vilistlane, Keskkonnaministeeriumi välisõhu 

osakonna peaspetsialist

Minu Otepää

sel ja uute ettevõtjate siiatoomisel, ühtlasi saavad 
ettevõtjad ja kohalik võim jõu ja mõistuse ühenda-
misel tugevdada Otepää kui tugeva majanduskes-
kuse renomeed. 

Ideaalis võiks Otepää bränd lisaks spordi- ja 
puhkekeskusena olla tuntud ka oma edasipüüdli-
ku ja uuendusmeelse kohaliku ettevõtluskeskkon-
na poolest, pakkudes sobivaid töökohti spetsialisti-
dele erinevates valdkondades. 

Usun, et kui kõik suudame oma Otepääd austada 
ja aidata kaasa nende väärtuste säilimisele, siis on 
enam kui kindel, et siinne terviklikkus jääb püsima 
väga pikaks ajaks. 

Elagu Otepää!

Tarbigem kodumaist tänasest enam ning see on 
väikseim panus, mida igaüks saab teha Eesti elu 
parendamiseks! 

Head Otepääd!

Õhtusel sünnipäeva 
tähistamisel esine-
sid Viru varietee ja 
Marju Länik.
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Vaadates olu-
korda Euroopa 
südames, seal-
hulgas ka Pariisis, 
saan olla ainult 
tänulik, et elan 
oma perega siin, 
ühes väikses Eesti 
linnas, mille nimi 
on Otepää (Ruja).

Minu kontakt 
Otepääga pärineb kaugelt varasemast ajast, kui 
me siia oma kodu rajasime ja elama tulime. Olen 
pärit Tartust, kuid minu juured on sügaval Lõu-
na-Eestis, mitte kaugel Otepääst. Lapsepõlves ja 
nooruki- eas puhkasin siinkandis perega nii talvel 
kui suvel. 

Kuna minu abikaasa töö oli tihedalt Otepää-
ga seotud, sündis otsus rajada siia ka kodu. Siia, 
Otepääle, on sündinud meie kolm last. Siin on 
olnud parimad võimalused pakkuda lastele 
turvalist ja head kasvukeskkonda – alustades 
beebikoolist, toetavast päris koolist kuni looduse 
vahetu lähe-duse ja väikese liiklusega tänavateni, 
kus ma julgen oma lapsi rattaga linna saata. 

Väikelinna elu on mind õpetanud inimeste-
ga hulga rohkem suhtlema – seda eelkõige, et 
paremini toime tulla. Head naabrid, tutvused 
teiste emadega, tuttav apteeker, kes õiget rohtu 
oskab soovitada, oma turumüüja, kelle kaup on 
teada-tuntud, õpetajate ja kasvatajate lähedus 
kodule, abivalmis poemüüjad, igahommikune 
kontakt postiljoniga, kes on aastaid meil juba 
käinud… Nad kõik on nägu- ja nimepidi tuttavad, 
oma inimesed. Kogu minu suurepärane suhtlus- 
keskkond ongi välja kasvanud  samm-sammult ja 
aasta-aastalt, igapäevase elu käigus. 

Tuleb käia ära
Meie perele meeldib reisida. See on olnud suur 
vaheldus ja mõjunud meie siinsele elule positiiv-

Otepää vald asub Kagu-Eestis, mis on pea kõikide 
sotsiaalmajanduslike näitajate poolest Eesti kesk-
misest tasemest allpool. Olukorra põhjuseid saab 
siinkohal välja tuua mitmeid ja vaatamata erine-
vate regionaalpoliitiliste meetmete rakendamisele 
on vahe erinevate regioonide vahel üksnes suure-
nenud.

Samas eristub Otepää üsna selgelt ülejäänud 
Kagu-Eesti piirkondadest. Kogu valda iseloomus-
tavad laiemalt selgelt väljakujunenud aastaringse 
turismi ja spordiga seotud valdkonnad, piirkon-
nas tegutsevad mitmed tööstusettevõtted ning 
mitmekülgselt väljakujunenud teenindussektor. 
Otepää on kujunenud omalaadseks, kahe maa-
konna piirialal asuvaks tõmbekeskuseks, mis tasa-
kaalustab keskusest eemale jäävate piirkondade 
arenguerisusi.

Otepää valla arengukavas on sõnastatud neli 
strateegilist suunda: atraktiivne, arenev, puhas ja 
tasakaalustatud. Nende valikute ja edasiste aren-
gute käigus on võimalik olemasolevaid tugevusi 
ja arengueelduseid kasutades kujuneda tugevaks 

Teel Pariisi leidsin Nuustaku

„Iseseisva alevi õigused võitles Nuustaku kätte 
1919. aastal, mil lahutati alevik Pühajärve vallast. 
Samast ajast alates hakati valima ka alevi juhtkon-
da. Esimeseks alevivanemaks sai Hendrik Stein-
feld, kes oli tuntud progresiivsete mõtete kandja-
na.“ 

Lugesin neid ridu pea aasta tagasi, päev enne 
Gustav Wulff-Õie 150. sünniaastapäeva tähis-
tamist, 1990. aastal koostatud kodu-uurimus-
tööst. Olin rabatud, sest teadsin väga hästi, kes oli 
Hendrik Steinfeld. 

Teine, 1976. aastal, tehtud uurimustöö üllatas mind 
veel enam. 1892. aastal sündinud vanaproua mee-
nutus 1919. aasta põllumajandusnäitusest: „Näituse 
peamiseks korraldajaks olid linnapea Rätsep 
(Niklus) ja kohaliku karsklusseltsi liikmed. Rahva 
hulgas levis linnapea Rätsepa kohta järgmine värss: 
“Nuustakul on olla hea, rätsepaks on linnapea.” 
Nuustaku linnapea pidas rätsepa ametit.”

Sain aru, et jutt on minu vanaisast. Kummali-
ne, et ema sellest mulle midagi ei rääkinud. Ka 
tädi ning sugulased, kellele helistasin, ei teadnud 
midagi.

Asusin saadud teavet põhjalikumalt uurima. 
Tänu interaktiivsele Genile, jõudsin 16. sajandis-
se. Just onunaise vihje aitas leida, et 1870. aastal 
Viljandimaalt Aimla külast Päidlasse tulnud kahe 
venna perekonnanimi kirjutati kirikuraamatutes 
Teinweld. 

Kuna nimede kirjutamine tollal sõltus suuresti 
kirjutaja äranägemisest, dokumendi keelest – kas 
saksa, vene või eesti keelest –, siis sellest sõltuvalt 

on tänapäeval üsna raske nimedest aru saada. 
Kirikuraamatutes on läbivaks nimekujuks siiski 
erinevad vormid nimest Teinveld (Teinweld, Tein-
feld jne). Riigi Teataja Lisas nr 9 (29.01.1937) on 
perekonnanimede muutmise rubriigis järgmine sis-
sekanne: „Otepää linna perekonnaseisuametniku 
otsusega 28. detsembrist 1936 sai Hendrik Teinveld 
koos perega uueks nimeks Kivimaa.“

Jaani ja Miina viienda lapsena sündis 17. juunil 
1881. aastal Hindrik, kes rätsepa ameti omandas 
ja peale viiuli mängimise ka muude tegevuste-
ga osavalt hakkama sai. 1919. aastal leidis endale 
abikaasa Alma, kellega kaheksa last üles kasvatati 
ning 1944. aasta augustis põlenud kodu taastati.

Hendrik Kivimaa – Nuustaku esimene alevivanem

Kivimaade perekonnapilt 1943. aasta kevadel, kui 
kaks vanemat poega on Vene armees.

Rahvusarhiivist sain vastuse, et Hendrik Jaani 
poeg Steinfeldt osales Nuustaku alevi nõukogu 
valimistel ning on alevivanemana mitmele doku-
mendile allkirja andnud.

Ka Madis Raju käsikirjalises meenutusteko-
gus „Otepää aastail 1924-1944“, mis säilitamisel 
Otepää koolimuuseumis, on 119. leheküljel kirjas 
alevivanemad ja linnapead ning esimesena on 
kirjas, et Rätsep Steinfeld (hiljem Kivimaa) oli ale-

vivanem umbes 1919-1923 (või 1925). Põnev on 
see, et ka teine alevivanem oli rätsep Tammur.

Sellel suvel on Hendrikul 135. sünniaastapäev. 
Olen otsinud ka tema seitsme õe ja venna järeltuli-
jaid, et kokku saades taas ajalugu teha ja sugupuu 
üles täheldada.

eNe PRANTS, Hendrik Kivimaa järeltulija

selt. Reisilt tagasi tulles tundub kodu veel armsam, 
vahel ka keerulisena tundunud asjad palju klaa-
rimad. Juba Mark Twain on öelnud, et reisimine 
on surm eelarvamustele ja kitsarinnalisusele ning 
oma kogemustele tuginedes võin suure kirjaniku-
ga ainult nõustuda. 

Otepääle elama asudes oli mul võimalus asuda 
tööle äsja valminud Suusamuuseumisse, mis oli 
mulle kui noorele emale ja äsja Tartust, ärimaa-
ilmast tulnule ootamatu võimalus, kuid haarasin 
sellest kinni. Tänaseks olen muuseumiga olnud 
seotud juba üle kümne aasta. Mul on hea meel 
mitmete projektide üle, aga eriti tahan esile tuua, 
et oleme muuseumis algatanud loengute sarja, 
mille teemad on alati olnud suunaga tulevikku. 
Olen püüdnud kutsuda siia inimesi, kelle ideed, 
teadmised ja mõtted on mulle endale väga huvi 
pakkunud ja tundunud aktuaalsetena. Loodan, et 
mitmed lugejad on nendest loengutest osa saanud. 

Lõpetuseks julgen ma väita, et kasutan 
Otepääl elades selle ilusa linna täispaketti kogu 
tema headuses – ilus loodus, rahulik keskkond, 
suurepärased sportimisvõimalused, Eesti haridust-
empli suhteline lähedus, rahulikumalt liikuv aeg… 

Tänan Sind Otepää, jää moodsaks!

Andres Rõigas, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lektor, geograafiamagister

jana Mae, Otepää Talispordimuuseumi juhataja

Otepää regionaalpoliitilistest 
valikutest

eraldiseisvaks keskuseks, kus on olemas vajali-
kud kompetentsid nii spordi- ja turismimajanduse 
arendamiseks, tööstuspotentsiaali mitmekülgsemal 
rakendamisel ja uute tegevusalade kaasamisel.

Vabadussammas ja Otepää kirik. Erakogu.
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Puka Vallavolikogus 

28. märtsil
n	 Volikogu liige Heikki Kadaja luges ette ja andis volikogu esimehele üle viie 

volikogu liikme allkirjadega avalduse volikogu esimehele umbusalduse avaldami-

seks. Küsimuse otsustamine on päevakorras järgmisel volikogu istungil.  
n	 Kinnitati Puka valla 2016. aasta eelarve.
n	 Määrati Puka valla 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaru-

ande auditeerijaks Accounitng Audiitorbüroo OÜ.
n	 Kehtestati:

1)Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord;

2)Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse raheliste vahendite ülejäägi kasutamise kord;

3)Puka valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmine kord;

4)Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtes-

tamine;

5)Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja 

maksmise kord;

6)Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete dele-

geerimine.
n	 Taotletakse Puka valla munitsipaalomandisse endise Puka mõisa maa-alal 

asuvaid

a)maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkt 1 alusel Tõllakuuri maaüksus (millel 

asub lagunenud tallihoone) suurusega ca 0,70 ha, sihtotstarbega ühiskondlike ehi-

tiste maana;

b)maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkt 4 alusel Mõisapargi maaüksus (millel 

asub aidahoone, mõisahoone keldrist säilinud varemed, park ja allee) suurusega ca 

3,5 ha, sihtotstarbega üldkasutatav maa.

Puka Vallavalitsuses 

märtsikuus
n	 Vallavalitsus alustas peremehetu vara hõivamist  hoonetele, millel puuduvad 

teated omaniku kohta: 

1)Puka vallas Soontaga külas asuvad endise Pudi talu hooned;

2)Pühaste külas endise Onnimäe talu maadel paiknevad hooned.

Vastuväited ehitise peremehetuse kohta saab esitada Puka Vallavalitsusele kahe 

kuu jooksul peale teate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.
n	 Koostöös Lõuna Prefektuuri ja Securer OÜ-ga leiti Puka alevikku valvekaa-

merate paigaldamiseks Puka vallale ja Lõuna Prefektuurile kõige sobivam lahen-

dus, mis annab tehniliselt sobivaima paindlikkuse ja on täisintegreeritud Politsei- ja 

Piirivalveameti Lõuna-Eesti prefektuuri videohaldussüsteemiga. 
n	 Anti nõusolek kasutusvaldusse andmiseks: 16012 m2 suurune Puka vallas 

Meegaste külas asuv vaba põllumaa nr 66 „Kasesoo“ ja 18483 m² suurune Puka 

vallas Põru külas asuv vaba põllumaa  nr 54 „Siili“. 
n	 MTÜ Pritsumehe Marid kasutavad Puka Keskkooli ruumides asuvaid 

ruume rendilepingu alusel, nad teevad koostööd Puka vallavalitsusega. Vallavalit-

sus toetab MTÜ Pritsumehe Marid tegevust 2016. aastal 600.- euro ulatuses.
n	 MTÜ Valgamaa Partnerluskogus Puka valla esindajaks määrati Irja 

Sõnum.
n	 Väljastati ehitusluba Puka alevikus Tiigi tn 3 maaüksuse omanikule elamu ja 

kõrvalhoone ehitamiseks.
n	 Rally Estonia MTÜ korraldab käesoleva aasta 16. juulil rahvusvahelise 

Autorally Estonia 2016, katseks kasutatavate teede nimistus on ka Puka vallas 

asuvad teed, vallavalitsus nõustub avaliku ürituse korraldamisega Puka vallas.
n	 Toimetulekutoetust maksti märtsis viiele, ühekordset toetust kahele, matuse-

toetust kolmele ja sünnitoetust ühele taotlejale.
n	 Vallavanem Lembit Luik esitas tagasiastumise avalduse, tema töösuhe 

lõppes 24. märtsil. Vallavanema kohuseid täidab vallavalitsuse liige Kaida Vool.

AMETLIK INFO

E makeelepäeva paiku on Aak-
res kombeks uurida meie ilusat 
emakeelt, erinevaid murdeid 

ning kirjutada raamatuid ja luuletusi. 
Selle aasta emakeelenädalal oli 

Aakre koolimaja täis suuri ühisluule-
tamise plakateid. Aga et luuletuse sisu 
poleks etteaimatav, tuli eelmise luule-
taja luuleread peitu keerata ja oma uus 
mõte kirja panna. Kindlasti on lapse-
vanematele selline luuletamine tuttav 
nooruspõlve klassiõhtutelt ja sünni-
päevadelt. Lapsed, vanemad ja õpeta-
jad luuletasid usinalt kogu nädala.

Reedel tuli meie emakeelenädala-
lale punkti panema tuntud luuletaja 
Contra. Peale laste võru murdes esi-
nemisi saigi päevakangelane sõna. 
Ja seal ta seisis, sinised sussid jalas, 
paberipoognad kaenla all, prillid ninal 
ja rääkis lõbusaid seiku oma luuleta-
jateest ja spordialastest tegemistest. 
Luuletusi puistas ta varrukast vasema-
le ja paremale nii lastepäraseid kui ka täis-
kasvanulikke. 

Väiksematele lastele meeldisid väga need 
luuletused, kus sai ka ise sõna sekka öelda. 
Koos rokkisime Kunna rokki. Kes on kunn? 
Eks ikka konn võru murdes.

Edasi oli järg üllatusesinejate käes. Ja vot 
see oli alles üllatus! Lasteaiaõpetajad Kaia 
ja Velda ning lapsevanemad Kersti ja Liisi 
on käinud õhtuti rahvamajas Kersti juhen-
damisel kandlemängu õppimas rahvamaja 
uutel väikekandletel. Kui laste jaoks pikk 
päev pani väiksemad nihelema, siis esi-
meste kandlehelide kõlamisel saabus saali 
vaikus. Oli kuulda ainult kauneid helisid. 
Tundus nagu koolimajagi kuulas hinge 
kinni pidades, sest kannelt pole meie majas 
varem mängitud. 

Järgmisena oli plaanis lastele mõeldud 
ühistöö, milleks jagunesid erivanuses lapsed 
gruppidesse ja võru murde uurimine jätkus. 

Lapsed said mõistada murdesõnu, tõlkida 
ühe naljaloo võru murdest kirjakeelde ja 
muidugi luuletada. Väiksemad joonistasid 
ja kleepisid, suuremad luuletasid ja tõlkisid. 
Kõik said oma tööga ilusti hakkama ja neli 
suurt plakatit sai saali üles riputatud. 

Päeva lõpus luges Contra kõlaval häälel 
ette suured ühisluuletused. Need olid nal-
jakad ja kohati päris päevakajalised. Kõige 
lõppu luuletas võro miis tellimise peale 
meie külale kohaspetsiifilise luuletuse, mille 
siinkohal ka avaldame.

 Väga rahulik on Aakre - 
 koha pärast päikse all
 mitte keegi siin ei kraakle.
 Kõigile siit jätkub Aakret
 nina peale sada aakrit.

Nüüdseks tekkis küll tunne nagu tahaks 
isegi riimis rääkima hakata ja hiljem, 
nagu selgus – ma polnud ainus. Kindlas-
ti kohtume kunagi Contraga veel! Kui ta 
pakkis oma asjad suurde seljakotti ja asus 
bussijaama poole teele, meenutas ta mulle 
kedagi. Just! Meil hiljuti külas käinud Kris-
tjan Naglat, kelle elumoto on samuti loo-
dussõbralikkus ja vähenõudlikkus. Tõesti, 
õnneks pole palju asju vaja. Õnneks on 
vaja teha seda, mis sulle meeldib. Ja nad 
mõlemad teevad seda, mis neile meeldib 
särasilmil.

Päevaga seotud kulud katsime kooli ja 
lasteaia ühisel jõululaadal kogutud rahaga. 
Saime selle eest sooja ürituse, kus nautisime 
ilusat muusikat, luulet ja ühe Eesti omapä-
rasema luuletajaga koosolemist.

õpetaja lIINA lAASeR

Luuleline emakeelepäev Aakres

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

SÜNNID
Greete Mekk                       6. märtsil

Kohe tuleb uus mäng.
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Naljal ja naljal võib olla suur vahe. Ja ma ei tee 
sellega sugugi nalja! Hea nali teeb tuju rõõmsaks 
ning päeva valgemaks igal osapoolel. Halb või 
küündimatu nali paneb kuulajad haletsema-
igavlema. Kuri nali toob meis tumedad tunded 
välja ja käivitab agressiivsuse ahelad.

Nalja kui tõsise asjaga ei saa nalja teha. Nali 
peab olema just nali, mitte kurjuse torkerelv või 
rumalasõnaline oksendus! Nali on suur positiiv-
ne jõud, kui temas elujaatav alge tuntav on. Hea 
nali jätab inimestesse jälje, nagu hea raamat või  
hingeminev muusikagi seda teeb. Hea on see 
nali, mille jälg Su lõbusalt seestpoolt kihisema 
ajab. Halb nali aga see, mis enda järel emotsioo-
nid kipitama ja kraapima jätab.

Eesti on tegelikult üks suurepärane ja ilus 
maa elamiseks. Ilmselt mineviku raskete aegade 
taagast kantult on liiga paljudes meie inimestes 
ikka veel tuntavat raskemeelsust ning hooma-
tavat iseenda lukustamist. See rõhub ja närib 
nii selle musta koorma kandjat kui ka riivab 
kõrvalolijaid. Omamoodi masohhism ja sadism 
iseenda kallal ka teiste arvel, kes seda musta 
õhkuvat ,,vingu“ nuusutama peavad. 

Teine ajaloolis-juurelisusega taak on jõmm-
lus-matslus ja mölaklus. See on olemuselt 
väikese inimese püüd ennast upitada kaaskoda-
nike väärikuse ja kannatuse arvel. Mölakas pole 
seejuures mitte ainult parklas või poesabas ühis-
huve eirav ja muidu elus tuusav jõmm. Seda on 

Nalja jälg ja nalja nälg
näiteks ka keset telgjoont 90ne alas 60ga 
sõitev tigedust-jonni täis liiklusjunn, kelle 
taga siis kodanikud loksuma peavad, 
kuni möödumisvõimaluse saamiseni. 
Aga et ise korraks ääre pool sõites  ruumi 
anda ja kaasliiklejal sõita lasta, selle 
peale see ennast täis krimpsaju ei tule 
ega tahagi tulla. Tema ju kiirust ei ületa 
ja mis taga toimub, on tagaolijate endi asi 
ju! Nii mõtleb see empaatiavõimetu roo-
litopis. 

Mölakad, jurakad ja jõmmid tekivadki 
just negatiivses ja naerunäljas keskkon-
nas, kus huumor väändunud või hea nali 
suisa puudu. Seega, kui tahame, et üha 
vähem krimpsajudega kodanikke meie 
ilusa Eesti elu ruumi reostaks, tehkem 
rohkem lahket nalja ja andkem huumo-
rimeelele võimalus endas kasvada! Hea 
nali lahendab nii mõnegi muidu hapuks 
kippuva olukorra, võin oma kogemustest 
kinnitada! On siin sarjas juhtumeid nii 
vene miilitsaga, kui ka kurja ametnikuga 
Maarjamaalt.

Hea rahvas! Et hea nalja jälg meis alati 
tunda oleks ning nalja nälg ei kimbutaks! 

Head naljakuud, kevade sisselaskmist 
iseendasse ja edu tärkamisaja rajal!

KAIdO TAMBeRG

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SÜNNID
Greete Vähi          23. märtsil

Selle aasta Valgamaa valdade ja linnade talimän-
gud kujunesid Sangastele edukamaks kui alguses 
võis prognoosida. Saime üldarvestuses (linna-
d+vallad) III koha ja valdade arvestuses Palupe-
ra järel II koha. Edukamate valdade ja linnade 
väljaselgitamiseks liideti kohustuslike aladena 
murdmaasuusatamise, teatesuusatamine, 
juhtide mitmevõistluse kohapunktid veel 5 kavas 
olnud spordiala kohapunktid, milles valla esin-
dajad on võistelnud vabal valikul (male, kabe, 
turniiribridže, mälumäng, suusasprint, lauaten-
nis, tänavakorvpall, saalijalgpall, segavõistkon-
dade võrkpall, õhupüssist laskmine, reesõit).

kes siis Sangastet seekord esindasid 
ja kuidas läks?

I koha sai Sangaste segavõrkpallis koossei-
sus (Anniki Jaama, Hedi Verev, Heiki Ernits, 
Margus Mooses, Sander Savi, Sven Kangur, 
Marjan Pavlovitš).
II koha sai Sangaste tänavakorvpallis (Jaanus 

Teder, Janar Jeets, Andres Lohuväli).
III koha sai Sangaste kabes (Mati Raudsepp, 

Tiina Undrus, Kalev Ilves).
IV koha sai Sangaste mitmel alal: 
Suusatamises, mis koosnes mitmest eraldi 

alast. Vabatehnikas osalejad oma vanuseklas-
sis: Naised (Maive Vill 3. koht, Tiiu Treimuth 8. 
koht). Mehed (Olev Matt 4. koht, Imre Õim 1. 
koht). Sangastele üldarvestuses 7. koht. Suusa-
tamine klassikatehnikas: Naised (Maive Vill 
2. koht , Tiiu Treimuth 4. koht ja Kairi Kaat) 
Mehed (Reino Muttik 4. koht, Rait Elvet 4. 
koht, Imre Õim 4. koht, Olev Matt 4. koht). 
Üldarvestuses Sangastele III koht. Sprindis 
naised (Maive Vill 2. koht, Tiiu Treimuth 6. koht, 
Kairi Kaat 9. koht) ja mehed (Imre Õim 2. koht, 
Reino Muttik 15. koht, Olev Matt 16. koht , Rait 
Elvet 19. koht). Teatesuusatamises saime 9. koha 
koosseisus Tiiu Treimuth, Olev Matt, Maive Vill 
ja Imre Õim.
Õhupüssist laskmises (Imre Õim, Eri Soll,  

Mariana Lehepuu).
Males (Valdeko Rätsepp ja Kalev Kaseväli). 
Mälumängus (Keio Kaljumäe, Virgo Roose, 

Brandon Undrus).
Juhtide mitmevõistlus IV koht ( Rando Undrus 

ja Kaido Tamberg).
V koha sai Sangaste turniiribridžis (Aivo 

Maiberg, Viljar Savi).

Kokku esindas Sangastet erinevatel võistlu-
saladel 31 sportlikku hinge ja kõige rohkem 
erinevatel aladel lõi kaasa Imre Õim, kes lõi 
kaasa kõigil suusatamises 4-l alal ja õhupüssist 
laskmisel. 
Alati on nii, et enne Valgamaa tali- ja suvemän-

gusid on meie peatreeneril peas muremõtted, 
kas saame Sangaste eest võistlejad kokku või 
mitte? Õnneks on meil olemas kindel „raudva-
ra“ ehk inimesed, kes on nõus Sangaste võistle-
ma igal alal, igas kohas ja iga ilmaga. Kui 
neilt küsida, et mitu kätekõverdust nad 
jõuavad teha – vastavad nad alati, et kõik 
teevad ära! Igal aastal on kindlasti ka mõni 
uus osaleja ja päris mitu peaaegu osalejat! 

Üldiselt ongi Sangastes kolm „amet-
likku“ sportlase taset ja tippu jõudmiseks 
ei pea tegema muud kui lihtsalt kohal 
käima ja osalema – sõltumata saavuta-
tavast kohast. 1. tase on peaaegu osaleja 
ehk „unistaja“ , kelle tahe on sportimiseks 
valmis, kuid pole veel osalema jõudnud. 
2. tase on uus sportlane ehk „julge“, kelle 
vaim ja keha on ka spordivõistlusel kohal 
ja innuga asja juures. 3. tase on teenekas 

sportlane ehk „raudvara“, kelle 
jaoks on spordivõistlustel koha-
lolek sama loomulik kui hingami-
ne – sõltumata tujust, ilmast või 
viitsimisest. Nagu näha, on tippu 
jõudmine meie endi kätes ja nagu 
ütles kuulus filosoof Platon: „Võit 
iseenda üle on kõige suurem 
võit!“

Valgamaa suvemängud on 
tulekul ja suvisemate aladega 
(2015. aasta näitel olid kerge-
jõustik, orienteerumise lühira-
da, maastikujalgratas, kalapüük, 
petanque, discgolf, jalgpall, ran-
navolle, tänavakorvpall, õhupüs-
sist laskmine, juhtide mitme-
võistlus). Sellised alad on olnud 
läbi aastate.

Ootame juba aegsasti kõiki 
spordihuvilisi endast teada andma 
ja võistlusteks treenima. Nagu 
näha ei ole kõik alad sugugi füü-
siliselt koormavad, mistõttu on 
kõigil võimalik kaasa lüüa!

Väga ootame, et oma soovist mõnedel aladel 
osaleda ja võibolla varem ka juba harjutamas 
käia meie peatreener Matile (tel 55628537) 
või tema abilisele Randole (tel 5044938) teada 
annaksite! Vajadusel võime organiseerida ühised 
petanque, discgolfi vm ühiharjutamisi.

Au kõigile, kes Sangaste nimel võistlesid – 
suur kummardus teile kõigile!

RANdO uNdRuS

Sangaste spordivaim Valgamaa talimängudel 2016

Keeni koolis õppis teisel õppeveerandil 103 õpilast, neist 
53 õppisid hästi või väga hästi.

Ainult viitele õppisid: Geelika Elvet – 6. kl, Chris Roio  
- 5. kl, Melina Luik, Gaidy Toomsalu – 4. kl, Joosep Hinn, 
Annaliisa Kompus – 3. kl, Kerlin Poola,– 2. kl, Ander Ei-
nling, Kerdo Juhkov, Karoli Kõrkjas, Jaanika Liivamägi, 
Martin Oja – 1. kl. 

Neljadele ja viitele õppisid: Virge Uibu, Brandon 
Undrus, Grete Vällo – 9. kl, Ingeri Aer, Tambet Kuus – 
8.kl, Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Erki 
Toomemägi, Gaily Toomsalu, Anabel-Liisbet Õim  – 7. kl,  
Kristiina Linde, Larina Pikulova – 6. kl, Ingrid Grossberg,  
Mariana Pikulova, Marleen Saar, Catharina Undrus – 5. 
kl,  Romet Aljas, Kerte Juhkov, Erik Jääger, Signe Kuus, 
Renar Lepik, Dagmar Henriette Levin, Gairy Toomsalu – 
4. kl, Kevin Aasala, Kermo Juhkov, Laur Mait  Lehepuu, 
Kristofer Oja, Joonas Saar, Lauri Tamm, Ronaldo Tooms-
alu – 3. kl, Oliver Ivask, Karl Oskar Kängsepp, Kessu Otto, 
Reinhold Toomsalu, Hugo Väärmaa – 2. kl, Andero Elbson, 
Raimond Ilves, Kenor Poola, Aleksandra Zimbrot – 1. kl. 
Väga hästi täitsid koolikohustust: Kerdo Juhkov, Mari-

liis-Helen Viks  – 1. kl,  Reinhold Toomsalu, Hugo Väärmaa 
– 2. kl, Joonas Saar, Ronaldo Toomsalu – 3. kl,  Gaidy 
Toomsalu, Gairy Toomsalu – 4. kl,  Marleen Saar, Emil 
Saaron – 5. kl, Geelika Elvet ja Kristiina Linde – 6. kl, Kerle 
Juhkov,  Anton Otrokov, Gaily Toomsalu – 7. kl, Peeter 
Jääger, Kertu Otto, Keely Šamarin, Virge Uibu – 9. kl.  

Soovime kõigile ilusat kevadet  ja töökat viimast vee-
randit.

SAIMA Tell

Kolmanda õppeveerandi 
tublid õppurid

Talimängude võitjad võrkpallis.

Teavitus Euroopa Liidu 
toiduabi jagamisest
Sotsiaalministeerium jagab Euroopa enim puudust kan-
natavate inimeste abifondi abil ostetud toiduabi ka 2016. 
aasta kevadel. Sotsiaalministeeriumi partner, kes koor-
dineerib toiduabi jagamist üle Eesti on Toidupank, kes 
omakorda teeb tihedat koostööd kohalike omavalitustega. 

2016. aasta kevadel on toiduabi õigus saada inimestel, 
kes jaanuaris ja veebruaris taotlesid ja said toimetule-
kutoetust või kellele maksti neil kuudel vajaduspõhist 
peretoetust. Samuti on toiduabi õigus saada jaanuari ja 
veebruari toimetulekutoetuse taotlejatel, kes küll oma 
sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetuleku-
toetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud 
otsuse toetust mitte maksta ning toimetulekutoetuse 
taotlejatel, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate 
eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade 
ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toime-
tulekupiiri. 

Aeg ja koht:  05.04.; 06.04.;07.04.; 14.04.; 21.04.; 
28.04.; 05.05.; 12.05. Kõikidel päevadel kell 12.00-15.00 
Lembitu 2, Valga (kunagine kutsekooli hoone). 

Kui Teil puudub võimalus nimetatud päeval kaubale 
järele tulla, võite volitada ametliku esindaja toiduabi välja 
võtma. Volitus peab sisaldama volitatava isiku isikukoo-
di. Toiduabi väljastatakse mõlemal juhul isikut tõendava 
dokumendi alusel. 

Oluline:
• Kaubale järgi tulles pea kinni päevast ja osutatud kel-
laajast.
• Üks komplekt toiduaineid kaalub 16 kg ning sisaldab: 
2 tatart, 1 jahu, 1 manna, 1 riisi, 1 rosinaid, 2 rapsiõli, 2 
suhkrut, 6 veiselihakonserv, 4 kanalihakonserv, 4 sprotid 
õlis, 2 purgisuppi, 1 šokolaad, 1 müsli, 1 kohv. 14 erinevat 
toiduainet, 29 ühikut.
• Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta üks terve 
komplekt. 
• Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tuleb kindlasti 
kaasa võtta kaks tugevat kotti. 
• Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikme-
te arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui 
toetust taotlemas käisite.  Kui teie pere saab enam kui 
ühe komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte.
Näide: 5-liikmeline pere, kus kõigile on ette nähtud toi-
duabi saab viis komplekti toiduabi ehk 5 x 16= 80 kg. 
Vajalik seega vähemalt 5 x 2 = 10 kotti.
• Kui on mitu komplekti, võib toiduabil mitu korda järel 
käia. Siiski ei tohiks unustada, et iga kord antakse teile 
kaasa 29 ühikust koosnev komplekt.

Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või ei vaja 
seda, palun teavitage Toidupanga esindajat (Teresa Sale, 
tel 5386 6825) või kohalikku sotsiaaltöötajat (Pille Sikk, 
tel 52 47 930).

Täiendav info: www.toidupank.ee/euroabi.

Ootame kõiki, kes hoolivad oma tervisest
neljapäeval, 14. aprillil kell 14 

Sangaste Seltsimajja.
Külla tuleb arst-õppejõud

ILMAR SÄRG Tartust.

Lisaks tohtriametile on ta kirjanik ja kirjastaja, 
samuti toimetab ta Lambri talus mesinikuna.

Üritusel osalejail on võimalik osta kirjandust 
ja mesindustooteid.

Istume mõnusalt tee- ja kohvilauas. 
Laua katame ühiselt.

Pääse 2 eurot.
SVPÜ Härmalõng juhatus
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OÜ Karni-Voor 
pakub tööd 
müüjale.

Kui sa oled kiire, naerusuine ja 
sõbralik, siis võta ühendust 

tel:53 55 77 99 või 
karnivoor@hot.ee

K U U L U T U S E D 11

KU U LU T U S E D
Müüa kuivad pakitud pliidipuud 
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 
5056107

Ohtlike puude raie & hooldus, 56 
866 157.

Lihaveisekasvatuse ettevõte ostab 
ning rendib põllu- ja rohumaid. 
Sobivad ka võsastunud maad. 
heizung.oy@eesti.ee Tel. 511 3543

Soodne ja kiire arvutihooldus 
ning kodulehtede valmistamine, 
58 043 046

Müüa lõhutud küttepuid teile so-
bivas mõõdus (lepp, kask, sega-
puu), märg ja kuiv. Tel 5260859

Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus väikekalluriga. 
Tel 5076791

Otepääl üürida 2-3 toal. krt. selle 
aasta lõpuni. 5254 896

Ohtlike puude raie, puude hool-
dus ja okste hakkimine. 56641413 
info@treeservice.ee

Sangaste Veed OÜ teostab: be-
toonvundamendid hüdroehitised 
ja saalungid. Te. 5569 7176.

EHITUS- JA REMONTTÖÖD
Raimo Saar 5673 1968

Võtame tööle 

lihatoodete pakendaja.

tel. 7655824, 5107585

Südamlik kaastunne Leidale, 
Kaidole ja Kairile abikaasa ja isa

AVO VUTI 

kaotuse puhul.

Arvo, Aivar, Aavo
AVO VUTT 

03.12.1949 - 21.03.2016
ENN NARIS 

08.10.1956 - 16.03.2016

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtueel...

AVO VUTT

Kallis Leida, oleme Sinuga leinas 
armsa abikaasa, isa ja vanaisa 

surma puhul.

Mareta, Jaan, Ilse, Vova ja Marju.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

Üks küünal kustus,
üks eluraamat sulgus...

Südamlik kaastunne Väinole 
perega venna ja teistele 

lähedastele kalli

MANIVALDE KUTSARI
15.04.1927 - 23.03.2016

kaotuse puhul.

Jüri ja Valve ning lapsed 
peredega.

Aeg kiirelt ruttab
ja endaga meid viib,

nii elus on, ei puhka enne ka linnutiib.

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet Leidale omastega

AVO VUTI
surma puhul.

Töökaaslased Otepää kaubakes-
kusest ja endisest kaubamajast.

Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis 
abikaasa, isa, vanaisa, vanavanaisa ja kauaaegne 

Pühajärve Põhikooli direktor

MANIVALDE KUTSAR
15.04.1927 - 23.03.2016

Omaksed
Urni ärasaatmine 16. aprillil kell 12 Pühajärve Põhikoolist

Aga igaviku kaldalt
kodutuled paistavad.

Sinna kaduviku rannalt
rändajad kord jõuavad.

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

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

AS Lõuna-Eesti 
Hooldekeskus 

otsib 
puhkusteperioodiks 

hooldustöötajat 
Hellenurme hooldekodusse. 

Kontakt: 53401504 
Soja Sipelgas, 

e-post info@hooldekodu.ee

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2016. a.

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

  9. aprill   Aakre       8.30

10. aprill  Restu   10.00
   Keeni   11.30
   Mägiste   13.30

16. aprill  Pukamõisa  10.00
   Komsi   11.30
   Palupera  13.30
   Hellenurme  15.30
   Voki   16.30

17. aprill  Kiilung (Aakre)    8.30
   Nõuni   11.00  

    Traktor  20.- EUR
    Haagis  10.- EUR

Info tel. 7663 751, 5348 4378, 5516 920.

Kallis Leida lastega ja Ülo. 

Avaldame kaastunnet 

AVO VUTT`i

kaotuse puhul.

Maire ja Rain

Südamlik kaastunne Aili Müürile 
kalli isa

KALJU LUTTERI

kaotuse puhul.

Ruth, Tiiu, Eha, Faadme.

Avaldame kaastunnet 
Merlin Müürile armsa 

VANAISA 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame head naabrimeest

AVO VUTTI
Avaldame kaastunnet Leidale ja 

lastele peredega.
Perek. Pruus, Oja, Linnamägi, 

Hermann ning Leili, 
Elmar ja Ester.

Meie kaastunne Ülole perega ja 
Leidale perega venna ja abikaasa

AVO VUTT

kaotuse puhul.

Koolitare 12 naabrid

Südamlik kaastunne Estrile 
armsa isa

AADU OJA
surma puhul.

Töökaaslased OÜ-st Avallone 
Lõuna-Eesti

Südamlik kaastunne Leidale 
perega kalli abikaasa, isa, 

vanaisa

AVO VUTTI
kaotuse puhul.

Arno ja Mare

Südamlik kaastunne Leidale 
perega kalli

AVO VUTT

kaotuse puhul.

MTÜ Karukäpp

Südamlik kaastunne Leidale 

ABIKAASA

surma puhul.

Ene, Elve, Helgi, Anni

Valusaim lein on sõnatu lein.

Avaldame kaastunnet kallis Leida 
lastega abikaasa, isa, vanaisa, äia

AVO VUTI
kaotuse puhul.

Silva, Marju, Ene, Ülle, Piret, 
Rein, Tiiu, Ants ja 

teised laskesuusakohtunikud.

Ei voola jõgi vastu mäge üles.
Ei lange iial vesi tagasi.

Kuigi elus süda valust lõhkeb
minna tuleb ikka edasi...

Südamlik kaastunne armsale 
õele lastega kalli abikaasa ja isa

AVO
kaotuse puhul.

Õde ja vend peredega.

Saatuse tahtel koolmeistriks

Neli aastat tagasi, Manivalde 85. sünni-
päeval, sai koos legendaarse Pühajärve 
koolipapaga tema elust tehtud kiire, linnu-
lennuline ülevaade. Särtsakas ja vitaalne 
juubilar meenutas heldimusega ühte am-
must saatuslikku tantsupidu. „Võtsin tantsima Heino Mägi abikaasa 
Heisi. Heino mängis ise rahvale tantsuks akordionit. Heisi siis rääkis, 
et nemad lähevad koos Heinoga järgmisel päeval sisseastumiskat-
setele Tartu Õpetajate Seminari.“ Loomulikult ühines seltskonnaga 
ka Manivalde. 

Juubilar oli täiesti veendunud, et see tantsupidu sai tema elu pöör-
dekohaks. Hiljem, Pühajärve kooli direktorina, pakkus elu ja töö talle 
veel piisavalt katsumusi ning kohati peadpööritavaidki kurve.
Noore mehena pidi Manivalde hariduspõllul kündmise kõrvalt rinda 
pistma nii gaasilampide kui kümnete muude olmeliste küsimuste-
ga. „Gaasilampides olid spetsiaalsed sukad, mida aga Venemaal ei 
tehtud. Teadsin, et õpetaja Helga Sokal elasid Läänes lähedased 
sugulased,“ meenutas Manivalde, kelle palvel hakkasidki Pühajärve 
kooli saabuma gaasilambisukad.

Kui Juri Gagarin tegi 1961. aastal esimese kosmoselennu, siis sai 
sellest suurest uudisest loomulikult osa ka kogu Pühajärve kooli 
rahvas. „Nii kui isa kuulis, et inimene on lennanud kosmosesse, 
kutsus ta ruttu kokku kogu koolirahva – seda kogunemist nimetati 
siis rivistuseks – ja teatas õhinaga meile sellest suurest ning tähtsast 
sündmusest,“ meenutas koolipapa tütar, kelle väitel käisid hiljem 
veel mitu päeva küla- ja koolilapsed kaelad õieli, et taevast leida 
Gagarini raketti.

Lisaks filmi- ja fotohuvile oli mees võlutud ka teatrimaagiast – ne-
liteist rollilahendust Otepää Rahvateatris. „Esimest korda sattusin 
tegelikult teatrilavale juba viieselt. Õppisin varakult lugema, neljaselt 
juba oskasin ka teistele ette lugeda.“ Manivalde teatridebüüt toimus 
Eduard Vilde tükis „Külmale maale“. „Pidin ühele võõrale naisele ütle-
ma: „Kallis emme!“ See tundus võõrale nii raske ja arusaamatu öelda.“

Teenekas koolijuht nentis neli aastat tagasi, et Pühajärve kooli 
minevik pole kunagi päris roosiline olnud. Aeg-ajalt on ikka tahetud 
kooli kinni panna ja uusehitistele on ühte puhku näidatud punast 
tuld. Manivalde jutust jäigi kõlama tunnusmõte, et kõik kooliga seo-
tud inimesed, kaasa arvatud kogukond, on pidanud selle paikkonna 
kooli ülimalt tähtsaks.

Nüüdseks on koolipapa Manivalde lahkunud. Tavaliselt öeldakse, 
et lahkunust jääb järele tühi koht. Kuna Pühajärve kool elab edasi, siis 
võib väita, et Manivalde Kutsarist ei jäänud maha tühja kohta. Alles on 
kool ja alles on mälestus hakkajast ning entusiastlikust koolmeistrist.

Hüvastijätt koolipapaga toimub 16. aprillil kell 12.00 Pühajärve 
Põhikoolis.

Ülle KÜBARSePP
Pühajärve kooli vilistlane

Manivalde Kutsar
1927 – 2016

In memoriam

MANIVALDE KUTSAR 
15.04.1927 - 23.03.2016

Ostame 
metsakinnistuid 

ja raieõigust.

Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Südamlik kaastunne Leidale 
perega abikaasa, isa ja vanaisa

AVO VUTT

kaotuse puhul.

Otepää Naisselts

Annimatsi Kämping 
pakub 

suveperioodiks 
tööd:

* kokale
* koka-abile

Info: annimatsi.camp@
mail.ee või 5110317

Õnnitleme ja täname kõiki 
meie tegevusele õla alla pannud töötajaid, 

kauba ostjaid ja firma varustajaid 
ettevõtte tegutsemise 24. aastapäeval.

Olgu Teie elu täidetud muheda sisu 
ja ohtra rõõmuga.
Õnne, edu ja vedu!

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingu 

Tšintšiljade kevadnäitus 2016 

toimub 16. aprillil Rõngu rahvamajas.

Külalised on oodatud näitust külastama kell 11.30-14.00.
Sissepääsuks tuleb lunastada pilet: 

õpilased 1,5 eurot, täiskasvanud 2,5 eurot.

Loomadega osalejad palume 
registreerumiseks võtta 

ühendust: yhing@elfa.ee kaudu.

Müüa eramu Sangastes  
72402:001:0980,
krunt 8775 m².
Kasulik pind 191 m² (kuus 
tuba, köök, saun, duši-
ruum, wc, kelder). 

Maaküte, ventilatsioon, 
valvesignalisat-
sioon, biopuhasti.
Omanik: 50 56829. 

VIINAMARJAKASVATUSEST 
OTEPÄÄL

LÕIKAMISE TÄHTSUSEST
Kursuste info: 

Raimo Saar, 5673 1968
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