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22. detsembril sai Otepää juba 
23. korda talvepealinnaks Euroopa Saunamaratoni 

piletid müüdi tunniga

Suurt huvi Euroopa Saunamaratoni vastu 
näitab asjaolu, et kõik müügis olnud 120 
piletit müüdi ära tunni ajaga.

Euroopa Saunamaraton Otepääl stardib 
15. veebruaril. Saunamaratonist osavõtja-
te registreerimine Otepää Gümnaasiumi 
spordihoones (Mäe 23) kell 9.00-11.30. 
Finiš on samas avatud kella 17.30ni. 

Saunamaratonist osavõtjad saavad 
orienteerumiskiibi, mis tuleb sauna juu-
res registreerida. Kaardirakenduse ase-
mel on kasutuses paberkaardid. Euroopa 
Saunamaratoni I-III koht loositakse välja 
kõigi registreerunud ja reeglite kohaselt 
lõpetanud võistkondade seast, lisaks on 
hulgaliselt eriauhindu. Rahvas valib taas 
oma lemmiksauna ning saunaomanikud 
oma lemmikvõistkondi.

Õhtul saavad kõik kokku ööklubis Come-
back, kus leili viskab legendaarne 2 Quick 
Start. Euroopa Saunamaratoni osalejate-
le käepaela alusel tasuta sissepääs kell 
22.00-23.00.

XI Euroopa Saunamaratoni korraldab 
Otepää Kultuurikeskused, saunaomanikud 
koos oma toimkonnaga, Otepää vallava-
litsus ja vabatahtlikud. Saunamaratonil 
hoiab silma peal raadio Ring FM. Sauna-
maratoni koostööpartneriteks on ööklubi 
Comeback ja saunablogi EstonianSaunas.
com. Saunameeleolu hoiab üleval talve-
raadio Sky Plus, saunanautlejate energia-
taset hoiab kõrgena RedBull. 

Monika otrokova
Foto: adaM illingworth

22. detsembril kell 6.19 algas talv. 
Otepää sai talvepealinna tiitli Otepää 
Kultuurimaja pargis peetud lustlike 
talvepidustuste ajal.

Pidustused algasid talveturuga, 
kus müügil oli käsitöötooteid, rii-
dekraami, toidukraami ja palju muud 
põnevat. Otepää Naisselts pakkus 
kõigile kuuma suppi, toimus laadalo-
terii. Teist korda viidi läbi Kuumade 
Jookide Festivali, mille võitis Pilkuse 
kogukond. Osa võtsid veel Puka, 
Vidrike, Nõuni ja Vana-Otepää kogu-
konnad.

Tänavu olid talvepealinna pidus-
tused kantud suurest ühistegemise 
lustist – Otepää valla külad said talve-
turul kokku ja panid püsti külatänava. 
Külatänaval jagati infot külade tege-
miste kohta, osta sai omavalitstatud 
toitu ja käsitööd. Samuti olid paljud 
tantsu- ja laulukoorid ja ansamblid 
seljad kokku pannud ja lavale mindi 
üheskoos.

Täpselt südapäeval sai Otepää tal-
vepealinna tiitli. Selle andis Otepää 
vallavolikogu esimehele Jaanus Bar-
kalale ja vallavanemale Kaido Tam-
bergile üle Tallinna Mustamäe lin-
naosa vanem Lauri Laats. Otepää 
rahvast tervitasid kevadpealinna Türi 
vallavanem Pipi-Liis Siemann, suve-
pealinna Pärnu abilinnapea Varje 
Tipp ja sügispealinna Narva lin-
nasekretäri kt Üllar Kaljuste. Hiljem 
avasid kõikide teemapealinnade 
esindajad Linnamäe nõlval asuva 
LED-tuledega Otepää nimesildi.

Rahvale pakkusid rõõmu oma esi-
nemisega Puka mees- ja naisansam-
bel, Sangaste-Puka-Tõlliste segakoor, 
segakoor Eveko, Otepää Gümnaa-
siumi lastekoor, eakate lauluansam-

bel Laulurõõm, naiskoor Helleta-
jad, Nõuni eakate lauluansambel 
Lõbusad Lesed, vokaalühiansambel 
Malk, ühinenud line-tantsijad kogu 
Otepää vallast: Sangastest KeSa-line, 
Nõunist Oikuimaru, Otepäält Bossa-
nova. Tantsu jätkus veelgi – esinesid ka 
Esteetika- ja tantsukooli lapsed.

Pärastlõunal saabusid Otepääle 
jõuluvanad. Jõuluvanasid saabus igast 
ilmakaarest ja neid oli igat sorti: polit-
sei-, pääste-, kinnisvarajõuluvana ja 
palju muidki jõuluvanasid. Jõuluvanad 
kogunesid lavale ja algas iga-aastane 
häälekas koosolek, kus jõuluvanad 

Vallavalitsus. Talvepealinna ametli-
kuks talveraadioks on Sky Plus, mis 
edastab infot Otepää lumeolude ja tal-
viste ürituste kohta. Talveinfot kogub 
ja jagab Otepää Turismiinfokeskus.
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lugesid üles mööduva aasta plussid ja 
miinuseid. Koosoleku protokoll anti 
üle vallavolikogu esimehele ja valla-
vanemale palvega see ära trükkida 
vallalehes Otepää Teataja.  Kultuuri-
kuuris oli võimalik kohtuda jõuluvana 
Kaleviga, kes küsis salmi nii suurtelt, 
kui ka väikestelt uudistajatelt ning 
kohati tuli jõuluvanal ka võõras keeles 
salmi küsida. Kogu päeva juhtis jõulu-
memm Marika.  

Talvepealinna pidustused korraldas 
Otepää Kultuurikeskused koostöös 
Otepää Naisseltsi ja jõuluvanadega 
ning Otepää küladega. Toetas Otepää 

Ilmub 2 kOrda kuuS!

Vasakult: jõulumemm, vallavanem Kaido Tamberg, volikogu esimees Jaanus Barkala, 
Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, Pärnu abilinnapea Varje Tipp, Narva linnasekretäri kt 
Üllar Kaljuste ja Tallinna Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

27. detsembril Tõrva Spordihoones 
toimunud galaüritusel „Valgamaa 
tänab" tunnustati maakonna aasta sil-
mapaistvaid sportlasi, kultuuriinimesi 
ja noori. Otepää vallast said tunnustu-
se nii kultuuri- kui ka spordivaldkon-
na inimesed. Tänavu laekus Otepää 
valda kaks kultuuripreemiat – elutöö 
preemia sai Lille Tali ja Kultuuripär-
li vabaõhulavastuse „Taevas, muld ja 
tulevik“ tegijad.

Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-
grupi preemia “Kultuuripärl” eesmärk 
on tunnustada ja innustada kõrgvor-
mis kunstide-, rahvakultuuri- ning 
kehakultuuri ja spordi valdkonnas 
tegutsevate inimeste erialast pühendu-
mist Valga maakonnas. Tunnustusega 

kaasneb tunnusmärk “Kultuuripärl” ja 
rahaline preemia 2000 eurot. Kultuu-
ripärli tunnustuse sai vabaõhulavastu-
se „Taevas, muld ja tulevik“ tegijad ja 
eestvedaja Merilin Kirbits.

Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-
grupi elutööpreemiaga tunnustatak-
se isikut tema pikaajalise väljapaistva 
loomingulise või spordialase tegevuse 
eest. Tunnustusega kaasneb meene ja 
rahaline preemia 3000 eurot.  Tänavu 
sai preemia rahvamuusik Lille Tali.

Valgamaa 2019. aasta eduka-
mad sportlased Otepää vallast:

poisid U14 - Sten-Erik Iir;
noormehed U20 - Martin Himma; 
neiud U23 - Mariel-Merlii Pulles; 

naised seeniorid - Ene Aigro;
mehed seeniorid - Mati Raudsepp;
autosport - Andres Lohuväli;
eriolümpia täiskasvanud - Hans 
Teearu;
täiskasvanute võistkond, naised – 
Karupesa Team 3x5km teatesuusa-
tamise võistkond (Teiloora Ojaste, 
Mariel Merlii Pulles, Anni Lii Unn);
mehed - Karupesa Team sprinditea-

de võistkond (Albert Unn, Martin 
Himma);
spordiperekond - perekond Unn 
(Janika, Erki, Kaarin Eva, Albert, 
Oskar, Anni Lii, Elmar)
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Otepäälased pälvisid Valgamaa tänugalal tunnustuse

Kultuuripärli võttis vastu Merilin Kirbits ja elutööpreemia Lille Tali.

Otepää Vallavalitsus 
tänab 

kõiki korraldajaid ja osalejaid 
suurepärase peo eest! Aitäh!
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 23. jaanuaril.
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Uus ja vana, kuurid ja kalambuurid

Uus aasta ja selle number 2020 on jõustatud ja 
vana on saadetud aegade sügavikku. Ja ikkagi: iga 
uus saab alguse vanast ja ilma vanata poleks ka uut. 
Nii nagu vanaduseta poleks  ka noorust ja nooruse-
ta vanadust.  Elu annab palju võimalusi kalambuu-
ritsemiseks ehk sõnamänguks. Ja asjade mõistmi-
seks ongi ju hea, kui neid mitmel moel väljendada 
ja eri nurkade alt püüda vaadata. 

Ehk siis 2020 oma uute rõõmude ja muredega 
on me ees avanenud. Kas ja kuidas vald on selleks 
aastapikkuseks ajaretkeks järgmise  numbrit 
muutva verstapostini valmis?  

2019. eelarveaasta oli vallal tänu konservatiiv- 
sele ja heaperemehelikule majandamisele hea. 
Saime enamuse oma plaanitust järjele ning tehtud. 
Otepäälase silme ees laotub meie linnasüda, mis 
on üks suurematest plaanitud objektidest ja mis on 
vaatamata kõigele edukalt suuremas mahus kivisse 
pandud. Purskkaevud ja muu peenhäälestus jääb 
küll kevadesse, aga valmis ta peaaegu on. 

Küsitud on, et  mis ,,kuurid“ vald sinna Lipu-
väljakule ehitanud on. Need ,,kuurid“ on arhi-
tekti looming ja selle projekti järgi meie ehitust 
suures osas rahastab ka Euroopa Liit ja riik. Ehk 
siis peame tegema nii, nagu kinnitatud projekt ette 
näeb. Arhitektid pidasid neid olulisteks osadeks 
väljaku lahendis ning praegune on niigi juba 
kompromiss oluliselt vähemate rajatistega, kui 
alges projektis. Vaatasin ka ise ka alul neid ehk 
pisut umbusklikult, aga asja edenedes märkad, et 
neil võib olla oma oluline roll. Kuskile on ju vaja 
varju minna ja miski peaks ka eraldama erine-
vaid alasid jne. Võib-olla on vara asja kohe püüda 
kõverpeeglis vaadata, ootame ikka lõpplahenduse 
ära! Alati on võimalus täieliku sobimatuse korral 
nn ,,kuurid“ ka lammutada, aga ilus väljaehitatud 
plats ju jääb. Praegu on nii ette nähtud ja sedasi ka 
tehakse. Parem siis on meil uus väljak koos  mõne 
,,kuuriga“, kui et seda üldse poleks.  Kutsun pigem 
siinkohas kõiki vallakodanike üheskoos mõtlema 
ja oma ideid esitama, kuidas neist „kuuridest“ veel 
rohkem kasu oleks. „Kuuride“ parem kasutusele-
võtt – see on tõesti meie endi teha! 

Minu meelest läks väga hästi, et 2018. aastal kii-
resti mingite kokkulepeteni jõuti, milline väljak 
välja võiks näha. Vastasel korral oleks see protsess 
meie kandis tavalisse lõputusse vaidlusse kinni 
jäänud, raha saamise võimalus oleks ,,surnuks“ 
kraageldud eri arvamusgruppide vahel ning linn 
oma uutest väljakutest ilma olnud. Praegu on meil 
õnneks väljakud tehtud ja elu läheb edasi!

Taoline lõputu eriarvamuste klaarimine ja kuri 
kisklus eri lahenduste pooldajate vahel ilmestab 
ka kahjuks Puka uue kooli saagat. Just see on see 
põhipõhjus, miks kogukonnal seda kooli siiani 
veel pole. Praegune Otepää valla võim suutis  küll 
päästa kooli Euroopa Liidu poolse rahastuse ja 
pikendada projekti teostamise aega, aga Puka 
kogukonna sisest kisklust me kahjuks lõpetada 
suutnud pole. INNOVE-le ja ministeeriumisse 
saadab kirju ja kaebusi küll üks osapool ja seejä-
rel kohe vastupidise teine. Rahastaja on juba ilm-
selgelt tüdinenud sellest ,,peale kaklust rusikatega 
vehkimisest“ ja selle jätkumisel võidakse rahasta-
misotsus ka tühistada. Põhjuseks suutmatus kogu-
konnal  kohapeal kokku leppida. Aeg on siinkohal 
vaenlane, sest 2021 läheneb kiiresti ja olud haridus-
maastikul muutuvad. 

Siinkohal üleskutse Puka eri huvigruppide-
le: laske valitsusel segamata oma tööd teha, sest 
praegu on Puka uus kool veel võimalik 2021. aastal 
valmis saada. Kui aga mõnede huvigruppide ,,ris-
tisõda“ oma arvamuse pealesurumiseks vallale ja 
INNOVE-le jätkub, võib tulemuseks olla kooli 
ehituse ära jäämine Euroopa Liidu rahastamise 
lõppemise tulemusena! 

Huvitav on sealjuures asjaolu, et nii mõnelgi 
,,Puka kooli pühasõdalasel“ polegi tegelikult prae-
guseks mingitki sidet selle uue kooliga. Ehk siis 
Puka kooli tulevikku ei püüa suunata mitte lastega 
pered ja lastevanemad, vaid lihtsalt eneseupita-
jad. Soovin siiralt ja isiklikult uue kooli ehitamist 
Pukka. Selle saavutamiseks on viimane aeg Puka 
koolivälistel mõjutajatel aru saada, et kaevates 
edasi tegutsedes võib asi üldse untsu minna. 

Meid ootab ees 2020 oma tegemistega. Vaja 
on hakata ehitama uut üürimaja Otepääle, kor-
rastada edasi asulate teid ja tänavaid, uuendada 
tänavavalgustused meie asulates, rajada Liputu-
ba ja -muuseum, teha korda kesklinn ning panna 
käima Otepää turg, ehitada Sangaste depoo, saada 
lõpuks kopp maasse ka Pukas, arendada koostööd 
valla ja külade vahel, mõelda oma eakate heaolule, 
ehitada lastele mänguväljakuid ja arendada oma 
haridusvõrku jne, jne. Tööd on palju ja tegemisi 
jätkub.

Hea kogukond! Soovin meile kõigile tegusat ja 
nägusat, kordaminekutest tulvil ja hingerõõmus-
tavat 2020. aastat! Olgu see jõuline eduaasta meie 
inimesele ja meie vallale!

vallavanem kaido taMberg

Otepää Vallavolikogu istungil

19.12.2019
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a 

otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenis-

tuskohtade koosseisu kehtestamine“.
n	 Otsustati võõrandada osaühingule VEVASI (registrikood 

10608702) Sangaste alevikus Kooli tn 3 asuv kinnistu (kinnistu 

registriosa nr 193950) hinnaga 24 000 eurot.
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida Otepää 

Motoklubiga (registrikood 80087475) leping Otepää vallasise-

ses linnas asuva Keskuse katlamaja kinnistu (kinnistu regist-

riosa nr 2349040, katastritunnus 63602:001:0010, pindala 3538 

m2, sihtotstarve tootmismaa) kasutusse andmiseks vastavalt 

otsusele lisatud vallavara kasutamise lepingu projektile.
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks 

Otepää valla omandis olev Vidrike külas asuv Säremaatee kin-

nistu (registriosa nr 1754040, katastritunnus 63601:003:0907, 

pindala 4239 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava 

maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 278 m².
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel võõrandada 

osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO (registrikood 

10270166) osa enampakkumisel alghinnaga 40 000 eurot.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

16.12.2019
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Raja katast-

riüksuse (kinnistu registriosa nr 2004240, katastritunnus 

55701:001:0334, pindala 43 485 m2, sihtotstarve tootmismaa 

60% ja maatulundusmaa 40%) jagamise ning Raja katastriük-

suse ja Lutsu katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 6833850, 

katastritunnus 63601:001:0408, pindala 12 478 m2, sihtotstarve 

tootmismaa 60% ja maatulundusmaa 40%) piiride muutmi-

se tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kuuse 

katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:1142) jaga-

misel moodustatavate katastriüksuste kohani-

med, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed. 

Määrati Nüpli külas asuva Turbametsa katastriüksuse (katast-

ritunnus 55701:001:0228) jagamisel moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n	 Määrati Sihva külas asuva Palu katastriüksuse (katastri-

tunnus 63601:002:1580) jagamisel moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n	 Anti Valdur Rootsmale ehitusluba Pedajamäe külas Roo-

simäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Eesti Energia Aktsiaseltsile ehitusluba Räbi külas 

Mäe-Agariku kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks. 
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „06606 Majandustee-

nistus“ 4200 eurot Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak kin-

nistul tehtavate täiendavate ehitustööde kulude katmiseks.
n	 Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha üks väikeva-

hend, maksumusega 647,24 eurot.
n	 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha: 1.1 178 ühikut väi-

kevahendeid, summas 7972,06 eurot; 1.2 5 ühikut amortiseeru-

nud põhivara, summas 2621,98 eurot; 1.3 58 eksemplari raama-

tuid, summas 97,15 eurot; 1.4 166 eksemplari õpikuid, summas 

1881,22 eurot; 1.5 625 ühikut töövihikuid, summas 2545,14 

eurot.
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha: 1.1 4 ühikut põhi-

vara, summas 39 485,21 eurot; 1.2 528 ühikut väikevahendeid, 

summas 33 250,65 eurot.
n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva 

kinnistu võõrandamiseks korraldatud     enampakkumise võit-

jaks 9393,93 euro suuruse pakkumise teinud Osaühing Betoon-

detail.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 14 isikut.
n	 Otsustati korraldada Otepää valla arengukava ülevaa-

tamine ja algatada selle muutmine lähtudes arengukava ja 

eelarvestrateegia koostamise korrast. Määrati Otepää valla 

arengukava senise täitmise aruande koostamise tähtajaks 15. 

AMETLIK INFO
jaanuar 2020. a. Määrati Otepää valla arengukava muut-

misettepanekute esitamise tähtajaks 31. jaanuar 2020. a. 
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 

MTÜ Karupesa Team 500 eurot 2020. a jaanuaris ja 

veebruaris toimuva spordiürituse „Valgamaa suusasa-

ri 2020“ korraldamiseks; 1.2 Otepää Võrkpalliklubi 400 

eurot 1. veebruaril 2020. a toimuva spordiürituse „Otepää 

valla XXI Karikavõistlused võrkpallis 2020“ korraldami-

seks, 1.3 Mittetulundusühing S.M.A. Racing 500 eurot 

8. veebruaril 2020. a toimuva spordiürituse „Otepää 

Talvine Rahvasprint 2020“ korraldamiseks; 1.4 Võimle-

misklubi „Rütmika“ 500 eurot 8. - 9. veebruaril 2020. a 

toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlu-

sed ilu- ja rühmvõimlemises 2020“ korraldamiseks; 1.5 

Otepää Spordiklubi 300 eurot 2020. a märtsis toimuva 

spordiürituse „Otepää Mängud“ korraldamiseks; 1.6 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 400 eurot 29. 

märtsil 2020. a toimuva spordiürituse „Otepää Mängud“ 

korraldamiseks; 1.7 MTÜ Karupesa Team 500 eurot 21. 

detsembril 2019. a toimuva spordiürituse „Noortesarja I 

etapp murdmaasuusatamises“ korraldamiseks.

30.12.2019
n	 Anti OÜ-EKSIIV projekteerimistingimused Püha-

järve külas Hundisoosaare kinnistul päikeseelektrijaama 

püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Solarflow OÜ-le ehitusluba Vidrike külas 

Kurekella kinnistul, Merikanni kinnistul, Linnupiima 

kinnistul, Kelluka kinnistul, Habenelgi kinnistul, Lille-

herne kinnistul, Koerahamba kinnistul, Püvilille kinnis-

tul, Priimula kinnistul ja Lumeroosi kinnistul päikesee-

lektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Lille tn 1, Virulom-

bi tn 2, Lille tänav ja Virulombi tänav kinnistutel asuvale 

ehitisele (kaugküttetorustik) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas 46 Tatra-Ote-

pää-Sangaste tee L2, Alajaama haljasala, Karupesa, 

Keskväljaku, Kopli tn 4, Kopli tänav, Lipuväljak 4, Lipu-

väljak 5, Lipuväljak 7, Lipuväljak 20, Lipuväljak 26, 

Lipuväljak 22a, Lipuväljak T7, Munamäe tn 6, Munamäe 

tn 4a, Valga mnt 12/Olümpiakeskus Tehvandi, Tehvandi 

tänav T1, Tehvandi tänav T2, Valga mnt 23a ja Virulombi 

tn 2 kinnistutel asuvale ehitisele (kaugküttetorustik) kasu-

tusluba.
n	 Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing 

(registrikood 80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää 

vallasisene linn) luba paigaldada spordiürituse „A1M 

Motosport Otepää rahvasprint 2020“ reklaamtreiler 

Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt - Valga mnt ristmiku 

haljasalale ajavahemikuks 1. jaanuar - 8. veebruar 2020. a.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

üheksa isikut.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 17. juuni 2019. a 

korralduse nr 2-3/262 „Kogukondlikuks arendustegevu-

seks ürituse korraldamise toetuse määramine“ punkti 1.3 

järgmiselt: „1.3 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 

240 eurot 31. detsembril 2019. a toimuva ürituse „Neeruti 

küla aastalõpu üritus Kaltsimäel“ korraldamiseks;“.
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „06606 Majan-

dusteenistus“ 12 000 eurot haagisel generaatori ostukulu-

de katmiseks.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Frank Juuriste    13. detsembril
Jakob Kõivuste    19. detsembril

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

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

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

Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 
ja avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus võttis 06. jaanuaril 2019. a korraldusega nr 2-3/9 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää val-

lasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas Otepää 

linnas Tartu mnt 16 katastriüksust suurusega 2323 m² ning sellega piirnevaid Piiri tänava ja 23195 Otepää-Kääriku-Ku-

revere tee transpordimaade osi. Planeeringuala suurus kokku on ca 0.4 ha.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine piirkonda sobituva tankla teenindushoone(te) ning tanklale vajalike raja-
tiste püstitamiseks, parkimiskorralduse, juurdepääsutee ja tehnovõrkude lahenduse koostamine ning vajalike piirangute ja 
servituutide vajaduse määramine.

Tartu mnt 16 katastriüksuse piirid säilivad olemasolevana. Planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on tankla ja teenin-
dushoone maa, millele võimalik vastav katastriüksuse sihtotstarve on 100% ärimaa. Tartu mnt 16 krundile on kavandatud 
autopesula, tankurite ja nende varjualuse ning kohviku ehitamine. Lubatud on ehitada kuni 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 
800 m2. Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning sellega ei kaasne 
olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuar - 06. veebruar 2020. a Otepää Vallavalitsuses kabinett 212 (Lipu-
väljak 13, Otepää) ning valla veebilehel www.otepaa.ee.  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailpla-
neeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või 
e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 06. veebruar 2020. a. 

Korraldusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris ja tööajal Otepää Vallavalitsuses. 
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

Tänuavaldus 

Otepää vallale, volikogu esimehele Jaanus 
Barkalale ja vallavanem Kaido Tambergile.

Suurim tänu minu 100. aastast sünnipäeva mee-
nutamast ja mind sel puhul õnnitlemast.

Samuti tänan mulle antud Otepää medali eest. 

Soovin Otepää vallale palju edurikkaid tööaastaid!

Tänu ja tervitustega

AddOld AdOlf MOSSin
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Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul enampakkumisel Osaühingu 
OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO (registri-
kood 10270166) osa (nimiväärtus 40 000 
krooni, s.o 2556 eurot) võõrandamiseks 
alghinnaga 40 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik 
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on 
õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle 
osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 
on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha 
suurus on 10% alghinnast. 

Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasu-
da Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele 
nr EE351010202008200001 SEB Pangas 
hiljemalt 4. veebruaril 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hilje-
malt 4. veebruariks 2020. a kella 10.00-
ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse 
kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõ-
naga „Osaühing OTEPÄÄ MAAMÕÕ-
DUBÜROO“. Kirjaliku pakkumise võib 
saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi 
andmeid: pakkuja nime ja elukohta või 
asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; 
nõusolekut enampakkumises osalemiseks 
enampakkumiseks esitatud tingimustel; 
dokumente enampakkumise osavõtu-
maksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõ-
nadega väljendatud pakkumise summat; 
pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi 
tõendavat dokumenti (vajadusel); pakku-
mise esitaja kontaktandmeid: telefon ja 
e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 4. veebrua-
ril 2020. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse 
nõukoja ruumis.

Müüdava vara ja enampakkumise tingi-
muste kohta saab täiendavat teavet valla-
valitsusest tööajal: kontaktisik Kajar Lepik 
(tel 5662 7688).

Veebi l ink korraldusele https:/ /
atp.amphora.ee/otepaa/index.as-
px?itm=248836

12. jaanuaril 1990. a sain Arno Kasenii-
dult kutse tulla Otepääle lihatööstust 
ehitama.

Tänase kirjatrükiga püüan vähenda-
da tänuvõlga, mäletada manala teele 
suundunuid ja anda lootust meiega 
jätkata. Oleme läbi elanud mitu majan-
dusmõõna, aga ka rõõmu tundnud 
oma meeskonna edust, arengust, 
toodete kõrgest kvaliteedist ja õnnest 
peredes.

Vallajuhtide suunamisel rajasime 
lihatööstuse Vana-Otepää suurfarmi 
hoonetesse, kus alustasime ümbertööt-
lust 7. aprillil 1992. Meil oli kirge, tahet 
ja motivatsiooni pingsalt töötada. Meid 
toetati igati. Mitte kamandada, segada 
ja kontrollida oli J.Raidali stiil, mis oli 
soodustav tegur. Mõned heatahtlikud  
toetajad: A.Raid, T.Kaur, A.Steinbach, 
A.Miks jt.  Eriti tänan L.Krindali, kes 
müüs meie firmale Lipuväljak 3 hoone 
(praegune Edgari trahter) tasumise 
ajalise soodustusega.

Mis meid on motiveerinud?

Edasimineku tahe, raskustele otsida 
lahendusi, mitte viriseda ega vinguda. 
Piki aastaid on kaasa löönud 7 kõrg-
haridusega spetsialisti: Lembit Reinlo, 
Maire Niit, Liivi Borisova, Ellen Küla, 
Maie Kütt, Maire Orav, Mare Enkvist.

30 aasta töörügajad on periooditi 
olnud Malle Pentsa, Ants Tiirmaa, Tiia 
Väliste, Helle Pastak, Anneli Tanni, 
Harri Heitur, Eve Maat, Kristjan Reili, 
Viktor Kuusik, Anu Tiirmaa, Aare 
Järve ja paljud teised.

Kas ettevõtluses sõltub edu majan-
dusolukorrast või inimestest?

Sõltub mõlematest, aga rohkem oma 
inimestest. 1990-ndatel (NSVList 
vabanenutena) moodustas tööstuses 
Tartu sullerist müügijuhiga 3-liikmeline 
punt, kes paari aasta jooksul varastas 
tooteid ca 700 000 EEK eest! Olime 
suurtes raskustes, et palka maksta ja 
areneda. Omamoodi puudutusi saime 
tol ajal salaviina-sigarettide müügist. 
Õnneks nende tegevus meile saatusli-
kuks ei saanud tänu Toomsoo nõuan-
netele.

Kas Teile on kõik arved tasutud? 

Enamus müügipartnereid on ausad, 
korrektsed. Suurte summade kaotus-
test oleme pääsenud inkassofirmade 
abiga. Unustada ei saa aga Otepää 
Aiandusseltsi otsust jätta meile tasu-
mata aianduspoe laiendamine bussiga-
raaži asemele.

Mis Sul südamel on?   
Suur rahulolu, sest oleme suurfar-
mi ümber ehitanud  lihatööstuseks. 
Algaastatel korraldasime lammuta-
mist ja ümberehitamist kobamisi. Kui 
suutsime firmasse  meelitada Andrus 
Niidu, siis tema oma ande ja oskuste-
ga on vana uueks ehitanud kaunilt ja 
praktiliselt.

Mille üle oled Sa uhke?  
Et oleme konkurentsis vastu pidanud, 
et meil on ilusa tööstusmaastikuga 
ettevõte, kus toodetakse häid lihatoo-
teid, et oleme saanud aidata inimesi, et 
oleme kaasa aidanud seitsme inimese 

30 aastat Otepääl

elukoha saamisel lootuses, et nad 
jäävad meie meeskonda.

Mida arvad Eesti elust?  

Poed on igatsorti ninni-nänni täis, 
ainult osta ja ela. Ühiskonna elu lõd-
veneb, pidu ja trall käib täistuuridel. 
Meedia käsitleb rõhutatult inimese 
vabadust, aga tähtsustab vähe kohustu-
si ühiskonna kaasliikmete ees. Kõigest  
käib üle Mina suure M-ga ehk  ainult 
enda huvi ja tahe. Olen ühte meelt 
Oleg Ossinovski ja Jaak Niguliga, kes 
muretsevad tööstuse arengu pärast, 
sest tiluliluga loodetakse jõukaks 
saada. Vähenenud on 25 aasta jooksul 
võitlusvõimeliste vastutustundlike 
tegutsejate osakaal ühiskonnas, rohke-
neb mugavdujaid, kohaldujaid ja peh-
mosid. 

Mis on Sinu suurim rõõm? 

Tänu Jumalale, arstidele  ja kaastee-
listele oleme Maire Niiduga suutnud 
firmat pidada pikki aastaid. Vabriku 
vaikne käigusumin on hinge kosutav, 
kui tulen päeval ettevõttese. 

Missugused peavad Sinu 
arvates olema pika eaga ettevõt-
te  juhtide healoomu omadused? 

Need on töökus, väsimatus, püsivus, 
ausus, hoolivus, sõnapidamine, 
andmine peab olema loomupära-
ne, võitlusvõime kriisisituatsioonides. 
Andmine ja saamine peavad tasakaa-
lus olema, vältima peab ahnust.

elurõõmsa tänulikkusega
 teie Maie niit

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul kordusenampakkumisel Otepää 
vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a 
asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 
2326340, katastritunnus 55601:007:0009, 
pindala 785 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa 
alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 13 
000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik 
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on 
õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle 
osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuru-
seks on 100 eurot. Enampakkumise ta-
gatisraha suurus on 10% alghinnast. 
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda 
Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
EE351010202008200001 SEB Pangas hil-
jemalt 4. veebruaril 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hilje-
malt 4. veebruariks 2020. a kella 10.00-ks 
Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kant-
seleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga 
„Pühajärve tee 42a“. Kirjaliku pakkumise 
võib saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi 
andmeid: pakkuja nime ja elukohta või 
asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; 
nõusolekut enampakkumises osalemiseks 
enampakkumiseks esitatud tingimustel; 
dokumente enampakkumise osavõtu-
maksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõ-
nadega väljendatud pakkumise summat; 
pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi 
tõendavat dokumenti (vajadusel); pakku-
mise esitaja kontaktandmeid: telefon ja 
e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 4. veebrua-
ril 2020. a kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse 
nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallava-
litsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg 
(tel 502 2316).

Veebi l ink korraldusele https:/ /
atp.amphora.ee/otepaa/index.as-
px?itm=248834

Vabadussõja mälestuspäeval helisesid 
Otepääl kirikukellad 

3. jaanuaril 1920 algas Vabadussõ-
jas vaherahu Eesti ja Nõukogude 
Venemaa vahel. 3. jaanuar on tradit-
siooniliselt Vabadussõjas langenute 
mälestuspäev ja lipupäev. Sellel aastal 
möödub Vabadussõja vaherahu keh-
testamisest 100 aastat.

Vabadussõjas võidelnute mälestus-
päeval kell 10.30 helisesid ka Otepääl 
kirikukellad.

Pärgasid asetasid EELK Otepää 
Maarja koguduse vaimulik Marko 
Tiirmaa, KL Valgamaa Maleva Otepää 
Üksikkompanii pealiku abi Taavi Sepp, 
Naiskodukaitse Valga Ringkonna esi-
naine Mari Mõttus, Valga Otepää 
Päästekomando pealik Gehrt Kompus, 
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg. 
Vabadussamba jalamil valvas Otepää 
Üksikkompanii liputoimkond.

Vabadussõjas langenud sõjamehi 
olid mälestama tulnud mitmed Otepää 

valla kodanikud ja Otepää Päästeko-
mando töötajad. Sõna Vabadussõjas 
langenute mälestuseks võtsid Marko 

Tiirmaa ja Jaanus Barkala.

tekst ja foto
Monika otrokova

Käesoleva aasta 1. jaanuarist tõusid 
keskmise ja raske puudega lapse sot-
siaaltoetused praegusega võrreldes 
kahekordseks ning sügava puudega 
lapse toetuse kolmekordseks.

Puuetega laste toetuse suuruse alu-
seks on sotsiaaltoetuste määr, mida 
ei ole alates 2006 aastast muudetud. 
Värske seadusemuudatuse tulemusel 
hakatakse käesolevast aastast maksma 
keskmise puudega lapsele toetust 138 
eurot ja raske puudega lapsele 161 eu-
rot. Sügava puudega lapsele hakatakse 
toetust maksma 241 eurot. 

Eestis elab ligikaudu 13 000 puude-
ga last. Aastatega on see arv oluliselt 
suurenenud.  Kõige rohkem on Eestis 
raske puudega lapsi, seejärel keskmise 
puudega lapsi ning sügava puudega 
lapsi alla 800.

Toetuste tõstmise eesmärgiks on 
abivajajate sotsiaalse toimetuleku suu-
rendamine ning võrdsemate võima-
luste loomine teiste elanikkonnagrup-
pidega.

kadri SoMMer
otepää vallavalitsuse 

sotsiaalteenistuse juhataja

Puudega lapsed saavad 
loota uuest aastast 
suuremale riigi toele

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul kordusenampakkumisel 
Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 
10-2 asuva korteriomandi (kinnistu 
registriosa nr 1046840, üldpind 63,30 
m2) alghinnaga 25 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta 
kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kel-
lel on õigus sõlmida vastavat lepingut 
ning kelle osavõtt enampakkumisest ei 
ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suurus 
on 100 eurot. Enampakkumise taga-
tisraha suurus on 10% alghinnast. Ta-
gatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda 
Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele 
nr EE351010202008200001 SEB Pan-
gas hiljemalt 4. veebruaril 2020. a kell 
10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hilje-
malt 4. veebruariks 2020. a kella 10.00-
ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse 
kantseleisse kinnises ümbrikus mär-
gusõnaga „Kopli tn 10-2 korter“. Kirja-
liku pakkumise võib saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi 
andmeid: pakkuja nimi ja elukoht või 
asukoht ning isikukood või registrikood; 
nõusolek enampakkumises osalemiseks 
enampakkumiseks esitatud tingimustel; 
dokumendid enampakkumise osavõtu-
maksu ja tagatisraha tasumise kohta; 
sõnadega väljendatud pakkumise sum-
ma; pakkumise esitaja allkiri; esindaja 
volitusi tõendav dokument (vajadusel); 
pakkumise esitaja kontaktandmed: tele-
fon ja e-posti aadress.

Pakkumiste avamine toimub 4. veeb-
ruaril 2020. a kell 10:30 Otepää Valla-
valitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda val-
lavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak 
Grünberg (tel 502 2316). Veebilink 
korraldusele https://atp.amphora.ee/
otepaa/index.aspx?itm=248832

Alates 1. jaanuarist on Otepää Valla-
valitsuse kantselei koosseisus Otepää 
Teataja toimetaja töökoht. Otepää Tea-
taja toimetajana jätkab senine vallalehe 
toimetaja Arvo Saal.

Siiani tellis Otepää Vallavalitsus ajale-
he Otepää Teataja toimetamise teenust 

Otepää Vallavalitsuse struktuuri loodi Otepää Teataja toimetaja töökoht

meediagrupilt Süd-Est. 
Selleks, et ka edaspidi säiliks opera-

tiivsus ajalehe toimetamisel, otsustati-
gi luua Otepää Teataja toimetaja töö-
koht Otepää vallavalitsuse struktuuri. 
Toimetaja koormuseks on 0,5 kohta, 
töökohustuseks ajalehe toimetami-

ne, kujundamine, 
küljendamine ning 
trüki ja kojukande 
korraldamine.

Arvo Saal on 
sündinud 8. no-
vembril  1949. 

aastal Tartumaal, Raanitsa külas. 1968. 
aastal lõpetas ta Puurmani Keskkooli. Ta 
on Otepää Teataja toimetaja olnud alates 
aastast 2006.

Valla infoleht Otepää Teataja ilmub kaks 
korda kuus ja jõuab tasuta iga vallakoda-
niku postkasti.
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg

17. jaanuaril kell 19.00 Otepää Kultuurimaja galeriis Vaike muusika õhtu 
koos Kärt Antoniga. Tasuta. Avatud kohvik.

22. jaanuaril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas „Koertenäitus“, mitteametlik 
koeranäitus, kus võivad osaleda nii tõukoerad kui ka tõutud koerad. 
Võimalus nendele, kelle lemmikul tõutunnistust ei juhtu olema.
Oma lemmiku saad registreerida: kallaskarita@gmail.com. Lisainfo 
+37258292930 Karita. Sündmus kõigile pealtvaatajatele TASUTA.

25. jaanuaril kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis VI Talveöölaulupidu 
„Õhus on armastust“. Maagilisel talveööl lauldakse muinasjutu-
lises pargis eesti keelseid laule koos solistide Alen Veziko, Allan 
Kasuk, Margit Tali ja Jorma Riivaldiga. saateks Margit Tali Bänd. 
Sündmus on TASUTA.

31. jaanuaril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas „Kuldse Poisi heatege-
vuslik kontsert“. Laval Karijärve keelpilliorkester ja üllatused. 
Kontserdi tulu läheb Kingitud Elu fondi. Piletitulu on annetuse 
põhine.

  5. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Vana Baskini Teatri 
etendus "Kas hakkame seksima?" Näidend kahes vaatuses. 
Mängivad: Anne Veesaar, Madis Milling, Pille Pürg, Raivo Mets, 
Hanna Allsaar. Vanusepiirang alates 16 eluaastast. Piletiinfo: 
Täiskasvanud 17 eurot, õpilane/tudeng/pensionär 15 eurot. Piletid 
müügil Piletilevis, Otepää Turismiinfos ja Otepää Kultuurimajas. 
Lisainfo 56626481 Merle

  8. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Meelelahutuslik BINGO. 
Kell 19.00 avatakse uksed, kell 20.00 hakkab Bingo. Sissepääs 6 
eurot sisaldab 3 esimese mängu piletit ning suupisteid. Pileteid 
teistele mängudele saab osta koha pealt. Broneeri laud 56626481 
Merle või kultuurikeskused@otepaa.ee.

11. veebruaril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Kuressaare Linnateatri 
lasteetendus „NAKSITRALLID“. Etendus on ühes vaatuses, ca 
45 minutit, sihtrühm alates 5. eluaastast. Pilet 9 eurot / sülepilet 4 
eurot / suurperede kaardiga -25%, piletid müügil Piletimaailmas, 
Otepää Turismiinfos ja Otepää Kultuurimajas. Lisainfo ning piletite 
broneerimine  +372 5662 6481 Merle või merle.soonberg@
otepaa.ee.

Puka Kultuurimaja
Lisainfo +3725274812 Helgi Pung

Veiko Ratas kutsub sind Puka Kultuurimajja seltskonnatantsu algajate 
kursusele. Tundide algus jaanuar 2020, toimub kolmapäeviti. Anna 
enda huvist teada Helgile +3725274812.

11. jaanuaril kell 18.00 Puka Kultuurimajas Stiilipidu „Mustlased“ an-
sambliga Onupoeg, täname isetegevuskollektiive ning liigutame 
ennast muusika rütmis ja ootame ka üllatusi. Pidu on kõigile!  Pilet 
7 eurot. Laudade broneerimine +3725274812 Helgi.

15. jaanuril kell 18.00 Puka Kultuurimajas VIDEVIK ehk õhtu tuntud 
inimesega: Pirjo Levandi (laul), Kaido Kodumäe (kitarr). Lugusid 
armastusest, elust ning muusikat Eesti, Argentiina ja Inglise he-
liloojatelt. Pilet 5 eurot. 

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo +372 53008226 Marina Pulver

11. jaanuaril kell 11.00 Sangaste Kultuurimajas Küünlategemise õpituba, 
osalustasu 6 eurot. Töötuba viib läbi Kaabsoo küünlakoda. Kaasa võib 
võtta nõusid, kuhu küünal teha. Registreeri ennast +37253008226 
Marina.

24. jaanuaril kell 20.00 Uue aasta pidu ansambliga “Super Stereo”. Toomas 
Krall ja Renel Sikk esitavad tantsuhitte läbi aegade kuni tänapäevani 
välja, kaasaegses esituses. Kütkestavalt rütmikas tantsumuusika, mis 
särab teie silmades sama tuliselt, kui rütm teie jalgades. Meeleolukad 
vahepalad kõhutantsijatelt Iris Balady. Pilet 5 eurot. Avatud kohvik  
Kairi Tordid. Laudade broneerimine +37253008226 Marina.

  7. veebruaril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas näitetrupp Poolvillased 
Viljandimaalt H.Wuolijoki näidendiga " Niskamäe naised". Lavastaja 
Leila Säälik. Etendus on kahevaatuseline, kestab 1h 20 min. Pilet 5 
eurot. Avatud kohvik Kairi Tordid.

13. veebruaril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas sõbrapäeva kontsert 
lauluansambliga MALK ehk me armastame laulda koos. Malk on 
acapella lauluansambel, mis on kokku tulnud aastal 2016 sooviga 
lihtsalt laulda koos. Sellest soovist on ka inspireeritud nende nimi 
- Me Armastame Laulda Koos ehk MALK. Repertuaari mahub neil 
kõik, mis hinge kosutab ja tuju heaks teeb. Koosseisu kuuluvad: 
Ave Kruusmaa, Ain Kruusmaa, Jaan Ilisson, Katrin Karus, Kuno 
Oja, Lembi Oja, Lii Peterson, Marko Punnar. Sündmus on kõigile 
tasuta!

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo +37253465648 Marika Viks
 
  8. jaanuaril kell 18.00-20.00 Nõuni kultuurimajas “Julgeoleku, koorikul-

tuuri ja Nõuni seosed”. Külas Vilve Maide, tunnustatud dirigent. 
Toimub loeng, ettekanne ja arutelu. Registreerimine on soovituslik: 
https://forms.gle/QgTtFrRpd9CBwhBBA. Koostöös Tartu Ülikooli 
elukestva õppe keskusega toimub kokku 7 loengut. TARTU ÜLIKOOLI 
TÄIENDUSÕPPE TÕEND väljastatakse neile, kes on osalenud kõigil 
loengutel.

17. jaanuaril kell 19.00  Nõuni kultuurimajas Sulbi külateatri etendus "Kae 
kos pandse plõnni!" Pilet 4 eurot, õpilasele 1 euro.

Konkursi eesmärk on innustada inimesi 
rohkem ennast väljendama ning neid ümbrit-
seva elu-olu kohta arvamust avaldama. Lisaks 
jäädvustame sellega ka Otepää valla ajalugu. 
Konkursi korraldamiseks on andnud inspirat-
siooni Oskar Kruus oma samanimelise luule-
teosega ning iga-aastane Otepää valla jõulu-
vanade kokkutulek, kus lauldakse vanal heal 
viisil eelmise aasta põletavatel teemadel. 

Riimkroonika sisuks peakski olema ümbrit-
seva elu-olu kajastus, kirjutaja jaoks oluli-

sed teemad, nende positiivsed ja negatiivsed 
küljed. Iga autor võib esitada ühe või mitu luu-
letuse. Konkursil puudub vanusepiirang. Lae-
kunud tööde hulgast valib žürii kolm paremat 
ning lisaks antakse eriauhinnad. 

Luuletused tuleb saata e-postile kultuuri-
keskused@otepaa.ee, tuua Otepää, Sangaste, 
Nõuni või Puka Kultuurimajja või pista hoopis 
valitud maja postkasti. Ära unusta oma töö 
juurde lisada enda nime, vanust ning kontak-
tandmeid! 

Registreerimiseks vajamineva ankeedi leiab 
Otepää valla kodulehelt. Palume täidetud 
ankeedid saata hiljemalt 1.märtsiks meiliaad-
ressile kultuurikeskused@otepaa.ee

Lauluvõistlustel osalevad vanuserühmad: 
1. vanuserühm 3 – 7aastased; 2. vanuserühm 
8 – 10aastased: 3. vanuserühm 11 – 13 astased.

Kõigi vanuserühmade puhul arvestatakse 
võistleja vanust seisuga 31. detsember 2020. a. 

Otepää Kultuurikeskused kuulutab välja Otepää valla 
Riimkroonika kirjutamise konkursi 2020! 

Luuletusi saab konkursileedastada kuni 1. 
märtsini 2020. 

Otepää Kultuurimajas toimub 6. märtsil 
Vaikse Muusika õhtu, mis on ka ühtlasi kon-
kursi lõpusündmus, kus muusikaõhtu kõrvale 
loeme ette parimad tööd, kuulutame välja 
võitjad ning jagame eriauhindu. 

otepää kultuurikeskused loomejuht 
Merilin kirbitS

Lauluvõistlus "Otepää valla laululaps 2020" toimub 14. märtsil 
kell 13.00 Sangaste Kultuurimajas

Laulja saab osaleda piirkondlikul laulu-
võistlusel kas elukoha, kooli, muusikakooli 
või huvikooli asukoha põhiselt. Laulja tohib 
osaleda vaid ühel piirkondlikul eelvõistlusel. 

Iga lauluõpetaja saab Puka ja Sangaste piir-
konnas igasse vanuserühma esitada 2 lauljat. 
Iga lauluõpetaja Otepäält igasse vanuserühma 
3 lauljat. Kõik lauljad esitavad 1 laulu. 

Nõuded laulule: *sõnad on eesti keeles 

või laulja emakeeles; *esituse kestus ei tohi 
ületada 3 minutit; *saatemuusika eest hoo-
litsevad juhendaja ja solist ise. Kasutada on 
CD mängija, usb ja klaver. Iga vanuserühma 
3 paremat lauljat esindavad Otepää valda lau-
luvõistlusel „VALGAMAA LAULULAPS 
2020", mis toimub 18. aprill 2020 Otepää Kul-
tuurimaja. *Saaliproovid toimuvad eelneval 
kokkuleppel korraldajatega.

Olen südamest tänulik kõigile, kes 
tulid meie kontserditele (15. detsem-
bril Sangaste Kultuurimajas ja 21. det-
sembril Otepää Kultuurimajas) ning 
tegid nendest tõeliselt hingemineva 
elamuse! Tänud kõigile asjaosalistele, 
kes aitasid kaasa kontserdi õnnestu-
misele. Suur tänu Lõõtsa Väntsutajate 
ja Perepilli liikmetele, kes juba aasta 
algusest proove tegid.

Lõõtsa Väntsutajad ja Perepillil oli 
detsembris neli jõulule pühendatud 
kontserti. Kõik need kontserdid olid 
erilised ja omanäolised. Kontsert oli 
muusikaline jõululugu, kus muusika 
ja tekst tekitas ühe terviku. Esimene 
kontsert toimus Reola Kultuurimajas 
ja andis meeliülendava ühtekuuluvus-
tunde. Oli ju saalis rohkem publikut 
kui kunagi varem. Et publik istuda 
saaks toodi appi kõik majas olevad 
toolid isegi tugitoolid. Vaatamata 
sellele, et kõigile ei jätkunud istumi-
seks ruumi ja nii mõnigi pidi ukseavas 
seisma, läks kontsert korda. Publiku 
aplausiga lavale tagasi palutud muusi-
kud andsid endast viimase ning panid 
kogu publiku kõvasti kaasa laulma.

Alatskivi Lossis toimunud kontsert 
oli hingematvalt ilusa emotsiooniga 

intiimne kontsert. Publikut oli väga  
palju. Ka siin ei jätkunud istekohti 
kõigile. Publiku soojus ja südamlikus 
jättis muusikute hinge sügava jälje. 

Sangaste Kultuurimajas toimus 
kontsert kolmandal advendil. Kontsert 
möödus meeleolukalt täis jõuluootust. 
Publik laulis kõiki laule kaasa ning 
nii mõnigi poetas suurest liigutusest 
pisara.

Meie kontsert võrratu Otepää 
publiku ees andis imelise emotsioo-
ni nii meile kui ka inimestele saalis. 
Aplaus, mis ei tahtnud katkeda andis 
aimu õnnestunud musitseerimisest. 
Nii teppo lõõtsadel mängitud jõu-
lulood ja teised Ingridi poolt südame-
tesse lauldud jõululaulud, viiuldajate 
Karmeni ja Adeele Mirjami palad, 
akordionite trio kui ka lõpulooks 
valitud Leonhard Coheni “Halleluu-
ja” sulatasid nii meie kui ka publiku 
südamed. Peale kontserti tulid inime-
sed pisarapärl silmanurgas meid kal-
listama ja tänama võimsa emotsiooni 
eest! Uuh, kui armas!

Aitäh ja uute kohtumisteni!

lõõtsa väntsutajad & Perepill 
rene raidSalu

Head sõbrad! 

Koome koos 14. ja 28. jaanuaril; 11. ja 25. veebruaril 
vallamaja III korrusel ruumis 308 kell 14.
Info tel. 5153248
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Otepää valla 
rahvastikusündmused

Seisuga 01.01.2020 elab Otepää vallas kokku 6481 
elanikku, neist 3280 meest ja 3201 naist. Otepää 
linnas elab 2137 elanikku, külades 4344 elanikku.

2019. aastal sündis 55 last ja registreeriti 104 sur-
ma, sisse kirjutas valda 219 ja välja kirjutas 245 
kodanikku. Alla 18-aastasi on Otepää vallas 1096 
kodanikku.

Otepää vallas elab ka teiste rahvuste esindajaid: 
1 grusiin, 1 hindu, 1 hispaanlane, 2 ingeri-soom-
last, 1 inglane, 2 juuti, 1 kanadalane, 1 kreeklane, 
3 lätlast, 1 moldovlane, 1 pakistanlane, 1 poolakas, 
1 mustlane, 5 sakslast, 24 soomlast, 2 tatarlast, 1 
türklane, 18 ukrainlast, 2 ameeriklast, 1 uus-mere-
maalane, 1 vadjalane, 84 venelast, 1 vepslane, ehk 
siis kokku 156 erineva rahvuse esindajat.

Seisuga 01.01.2019 elas Otepää vallas kokku 6567 
elanikku, neist 3292 meest ja 3275 naist. Otepää 
linnas elas 2161 elanikku, külades 4406 elanikku.

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks val-
lasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².

Rahvastikuregistri andmed 01.01.2020

Küla  Mehed    Naised     Kokku
 
Otepää vald            6            3             9
Arula küla          42          32           74
Ilmjärve küla          19          21           40
Kassiratta küla          14          11           25
Kastolatsi küla           31          40           71
Kaurutootsi küla          23          14           37
Keeni küla        145        138         283
Kibena küla          14            9           23
Koigu küla            9            8           17
Kolli küla          26          26           52
Komsi küla          38          40           78
Kuigatsi küla          28          28           56
Kurevere küla          29          21           50
Kähri küla          13          13           26
Kääriku küla          23          19           42
Lauküla           61          40         101
Lossiküla          34          26           60
Lutike küla          22          12           34
Makita küla          10          11           21
Meegaste küla          23          19           42
Miti küla          10            7           17
Mäeküla          23          21           44
Mägestiku küla          20          22           42
Mägiste küla          13          10           23
Mäha küla          15          13           28
Märdi küla          19          19           38
Neeruti küla          27          33           60
Nõuni küla        106        110         216
Nüpli küla          78          70         148
Otepää küla          10          12           22
Otepää linn          996     1141       2137
Pedajamäe küla          48          44           92
Pilkuse küla          73          52         125
Plika küla          17          13            30
Prange küla          15            9           24
Pringi küla          18          15           33
Puka alevik        281       279         560
Põru küla          11          10           21
Päidla küla          57          47         104
Pühajärve küla          95          59         154
Raudsepa küla          20          16           36
Restu küla          52          40           92
Risttee küla          19          19           38
Ruuna küla          18          13           31
Räbi küla          35          30           65
Sangaste alevik        102        114         216
Sarapuu küla          17          23           40
Sihva küla        167        165         332
Tiidu küla          77          60         137
Truuta küla          16            7           23
Tõutsi küla          36          25           61
Vaalu küla          20          15           35
Vaardi küla          12              7           19
Vana-Otepää küla           5          70         135
Vidrike küla          44          43           87
Ädu küla          38          37            75
Otepää vald kokku   3280     3201     6481

Otepääl avati katlamaja  

18. detsembril avasid lindilõikamisega Otepää 
kesklinnas uue, renoveeritud katlamaja ja kat-
lamaja soojavõrgud vallavanem Kaido Tamberg, 
AS Otepää Veevärgi Nõukogu esimees ja val-
lavolikogu esimees Jaanus Barkala, Eviko AS 
nõukogu esimees Rein Murumägi ja KIKi sooja-
majanduse projektikoordinaator Kristjan Kalda.

„Uue katlamaja valmimine on üks etapp 
Otepää linna laiemaks kaugküttepiirkonnale 
üleviimiseks,“ selgitas Jaanus Barkala. „Eesmärk 
on vähendada suitsusid linnas ja pakkuda ini-
mestele soodsa hinna eest head teenust.“

„Uue katlamaja ja soojavõrgud aitavad 
Otepääd ühe sammu võrra lähemale viia kliima-
neutraalsuse suunas,“ lisas Kaido Tamberg.

AS Otepää Veevärk taotles KIK-st toetust 
Otepää katlamaja renoveerimiseks 780 885 
eurot, millest toetust saadi 41,5 % ehk 324 231 
eurot.

Soojavõrkude renoveerimiseks taotleti KIK-lt 
297 100 eurot, millest saadi toetust 50 % ehk 
145 662,76 eurot. Lisaks taotlustele on Otepää 
Veevärk projektide  elluviijana kandnud projek-
tide juhtimise ja järelevalve kulud.

Projekti tulemusena on välja vahetatud 
Otepää kesklinna katlamaja amortiseerunud 
kaugküttekatel, kesklinna katlamajja on pai-
galdatud uued katlaseadmed 1,5 MW ja 1 MW 
(hakkpuit) ning 1,2 MW (kergkütteõli) koos 
lisaseadmete ja automaatikaga, renoveeritud 
on katlamaja hoone (soojustatud ja korrasta-
tud fassaad ja katus), korrastatud katlamaja 
ümbrust, tõhustatud küttelao kasutust. Kõige 
selle tulemusena on vähenenud saaste Otepää 
linnas (efektiivsemad katlad, vähem suitsu ja 

tahma). Katlamaja on automaatne, katlad  lüli-
tatakse tööle ükshaaval või kombineeritult vas-
tavalt soojuse tarbimisele.

Paralleelselt uue katlamaja ehitusega reno-
veeriti ja laiendati ka soojavõrke, kuna uus kat-
lamaja lõi võimaluse uute tarbijate ühendami-
seks kesklinna kaugküttevõrku. Otepää Veevärk 
ehitas toetuse abil välja uued magistraaltorus-
tikud kesklinna ja Tehvandi piirkonda. Lisaks 
kaugkütte piirkonna laiendamisele uuendati 
olemasolevaid majaühendusi. Täiendavalt liitus 
linna soojavõrguga 11 uut objekti.

Kokku on Otepää valla ja Otepää Veevärgi 

koostöös investeeritud viimastel aastatel soo-
jamajanduse renoveerimiseks 1,7 milj eurot, 
millest KIK-i toetus moodustab 0,7 milj eurot. 
Linna soojamajanduse renoveerimisega on tege-
letud juba 2017. aastast alates. Esimene torusti-
ke renoveerimisprojekt maksumusega 466 098 
eurot lõpetati 2018. aasta alguses. Sellele järg-
neski katlamaja renoveerimine ja soojatorustike 
laiendamine.

Katlamaja ja soojavõrgud kuuluvad AS-le 
Otepää Veevärk. Otepää Veevärk kuulub 
Otepää Vallavalitsusele. Ehitustööd teostas 
Eviko AS.

tekst ja foto Monika otrokova  

20. detsembril 2019 läks Terevisioon otse-eetrisse 
Otepäält. Saates esinesid mitmed otepäälased ja Otepääga 
seotud inimesed.

Vaata saadet järele: https://etv.err.ee/1010703/terevisioon

Otepää Vallavalitsuse poolt on Ka-
levi kommipakk jõuludeks kõigile 
lastele vanuses 0-12, kelle rahvas-
tikuregistri järgne elukoht on Ote-
pää vald.
Kommipakid jagatakse lasteaia ja 
kooli jõulupidudel. Kodused lap-
sed saavad kommipaki kätte Ote-
pää Vallavalitsusest ning Sangaste 
ja Puka teenuskeskustest, kuni 31. 
jaanuarini 2020.

Täiendav info: vanemlastekait-
sespetsialist Kristin Leht 512 5745, 
Lastekaitsespetsialist Ene Tuisk 
5341 9003.

Laste jõulupakid ja eakate mesi

Otepää valla 80-aastaste ja vane-
mate eakate jõulumesi ootab ea-
kaid vastavalt elukohale kas Otepää 
Vallavalitsuses, Sangaste Teenus-
keskuses ja Puka Teenuskeskuses 
kuni 31. jaanuarini 2020.

Täiendav info: 5199 4123, 766 
4827 (sotsiaaltöö- spetsialist Kers-
ti Tamm). Nõuni piirkonna eakad 
saavad meepurgid kätte Nõuni Kul-
tuurimajast (lisainfo: Marika Viks 
5346 5648.

Kes ei saa meepurgile järele tul-
la, palume ühendust võtta Otepää 
Vallavalitsuse sotsiaalteenistusega.

Foto: Monika otrokova

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 
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SPOrdiKalender

22.01.   kell 18.00  Valgamaa suusasari  II etapp, Tehvandi staadion

Eelmise aasta detsembrikuu Otepää Val-
lavolikogu istungil otsustati anda Otepää 
Motoklubile 15 aastaks kasutada endise 
Keskuse katlamaja ruume ja territooriumi.

Detsembri lõpus toimunud Otepää 
Motoklubi toetajate, sportlaste ja kohtu-
nike tunnustusüritusel andis Otepää Valla-
valitsuse esindus koosseisus vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala, vallavanem Kaido 
Tamberg ja volikogu eelarve- ja majandus-
komisjoni esimees Rein Pullerits üle süm-
boolse klubiruumi võtme ning allkirjastati 
kasutamise leping.

Plaanis on rajada tulevase klubihoone 
ümbrusesse multifunktsionaalne vabaaja 
keskus, motolinnak ja harjutusväljak, kus 
noortele tehnikahuvilistele alates lasteai-

Otepää Motoklubi sai uued ruumid

aeast korraldatakse õppepäevi ja liiklus- 
ohutuskoolitusi. Samuti soovib Motoklu-
bi rajada mototriali (vigur- ja takistussõit) 
harjutusväljak, viia läbi laste huviringe ning 
korraldada mopeedi ja mootorratta juhilu-
bade teooria- ning õppesõidu koolitusi.

Hoonesse ehitatakse klubiliikmetele 
kuuluva tehnika hoiustamisruum, remon-
dikoht, puhkeruum, koosolekute ruum, 
tehnikaringi ruum ja Otepää motoajaloo 
jäädvustamise väljapanek.

Klubi on olnud järjepidev juba peaaegu 
30 aastat. 2019. a sai Otepää Motoklubi 
Valgamaa tegusama vabaühenduse tiitli.

Viimase viie aastaga on Otepää 
Motoklubi kasvanud triali alal võistlevate 
sportlaste arvult teiseks klubiks Eestis.

Otepää Motoklubi tänab Otepää valda 
suure panuse eest piirkonna motospordi 
arendamisel.

Meie klubil seisab ees suur töö endise kat-
lamaja ümberehitamisel toimivaks klubi-
hooneks. Head Otepää piirkonna ettevõt-
jad, kui soovite panustada laste motospordi 
arengusse ja klubihoone ülesehitamisse, siis 
igasugune abi on teretulnud!

Lisainfo Motoklubi tegemiste kohta:
tel.  5055545, e-post: otepaamcc@gmail.
com.

argo raid
otepää Motoklubi juhatuse liige

Eesti Olümpiakomitee auhinnagalal „Spordiaasta Tähed 2019“ kuulu-
tati välja sportliku kohaliku omavalitsusüksuse konkursi võitja, kelleks 
rahvahääletusel valiti Elva vald. 

Samuti tunnustati maakondade ja suuremate linnade parimaid spor-
diklubisid, kelle valisid välja maakondlikud spordiliidud ja nelja suurema 
linna (Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva) spordiliidud. 

Valgamaa parim spordiklubi oliKarupesa Team.
ot

Karupesa Team pälvis Valgamaa 
parima spordiklubina Eesti 
Olümpiakomitee tunnustuse

PUKA KOOL 

ootab oma sõbralikku perre

matemaatika õpetajat  (asenduskoht 1,0)

Avaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 10. veebruariks 2020 e-postiga: 
kool@puka.edu.ee või aadressil: Kooli 3, Puka 67217  Otepää vald Valgamaa. 
Tööle asumise aeg märtsis 2020.      Lisainfo telefonil 53739107, Margot Keres.

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
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Südamlik kaastunne Arvo perele 
isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa

MEINHARD KIVI

surma puhul.

Perekond Meesak, Uibo ja Tiiu.

Mälestame kauaaegset 
peresõpra 

ELLI REBANE

Kaastunne pojale, tütretütre 
perele ja kõigile lähedastele.

Viivi perega.

Südamlik kaastunne Üllarile ema

IMBI TÄPSI

surma puhul.

Perekond Matt.

Südamlik kaastunne Arvo 
ja Rihole peredega

MEINHARD KIVI

kaotuse puhul.

Vilma ja Andi.

Südamlik kaastunne Üllarile 
ja lähedastele

IMBI TÄPSI

kaotuse puhul.

Mälestavad perekond Lokk.

Südamlik kaastunne Vaikele 
ja ka kõigile lähedastele 
pikaaegse elukaaslase

KALJU

surma puhul.

Maret ja Ivari.

Sulle anti uni nii pikk
tähtede sära ja igavik...

Avaldame kaastunnet Aarele 
kalli 

EMA
kaotuse puhul.

Kplleegid Otepää Vineeritehase 
4. vahetusest.

Tähtede taga kord koidab Su taevas,
ootus ja lootus seal täide Sul läeb.

ELLI REBANE
04.02.1933 - 15.12.2019

Südamlik kaastunne lähedastele.

Head sõpra mälestab Liia.

Avaldan sügavat kaastunnet 
Raivole, Hellele ja Urmasele 

peredega kalli
ema, vanaema, vanavanaema 

ELLI REBANE 
kaotuse puhul.

Aivi

Südamlik kaastunne Rihole 
ja Arvole peredega

MEINHARD KIVI

surma puhul.

Vaike ja Piret perega.

Siiras kaastunne lähedastele kalli

ELLI

kaotuse puhul.

Perek. Lehtmaa.

Nüüd linnud unelaulu laulavad...

Kurbusega teatame, et lahkus 
meie kallis ema, vanaema ja õde

LEHTE UNT
05.11.1936 - 02.01.2020

Mälestavad poeg ja vend 
peredega.

Seal, kus sulgub eluraamat
algab mälestuste tee.

On lahkunud endine töökaaslane

KALEV LEMMIK

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele.

Rein, Evald ja Rainer peredega.

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja 
pelletit. Info mob 5119782.

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed tööva-
hendid. Aivar tel. 56628835

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

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

Puhastame teie kraavid ja põl-
luservad võsast. Samuti võtame 
rendile kasutuseta põllu- ja karja-
maad. Sobivad ka pikemalt kasu-
tuseta olnud maad. Heizung.oy@
eesti.ee. Tel 5113543

Niko Nordica Company OÜ otsib 
õmblejaid Elvas asuvasse õmb-
lusettevõttesse. Töötasu tükitöö 
alusel 790-1000.- Info 53861139.

Ehitusettevõte pakub tööd. 
5215 278

Müüa toortatra jahu (püül) 10 kg 
kott 22 eur. Toon kohale. 
tel. 53231227. Rohkem infot este-
cofood.eu

Anda rendile 2-toaline mugavuste-
ga korter Otepääl. Rent 200 eurot 
kuus + igakuised kommunaalku-
lud. Info 5166163

Müüa lõhutud küttepuid (lepp, 
kask, metsakuiv) koos veoga. 
Tel. 509 3453

Mälestame kallist ema, vanaema, 
vanavanaema 

100. sünniaastapäeval.

HILDA-HELEENE LAAS
02.01.1920 - 06.05.2003

Poeg Kalju, lapsed ja lapselapsed.

Vaikselt lahkus isake hea,
valudest, muredest, enam ei tea.

Lahkus kallis isa, vanaisa, vanavanaisa

MEINHARD KIVI
09.04.1930 - 29.12.2019

Leinavad omaksed

Südamlik kaastunde Aarele 
kalli ema 

LEHTE UNT'i

 kaotuse puhul.

Tiiu, Helin ja Silja perega.

Südamlik kaastunne Kalevile 
kalli

ISA

kaotuse puhul.

Veiko pere

Avaldame kaastunnet volikogu 
endisele liikmele 

Kalev Lemmikule armsa

ISA
lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame naabrimeest

MEINHARD KIVI

ja avaldame kaastunnet poegade 
peredele.

Anu perega

Otepää Tervisekeskus 

võtab tööle 
hambaarsti assistendi. 

Tööaeg on ca 20 tundi 
nädalas. 

Töökoha väljaõpe toimub 
kohapeal. 

Tööle asumise aeg – niipea 
kui võimalik. 

Lisainfo tel 7668561 või 
50 59 216. 

Oma sooviavaldus tööle 
asumiseks koos CV-ga palun 
saata hiljemalt 17.01.2020 
kell 15.00 e-posti aadressil: 
juhataja@oteptervis.ee.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.

Otepää  vallavalitsuse ja tema allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.
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  1.   Jällegi me tuleme jõulumeeste maalt.
 Oi-oi, tuleme jõulumeeste maalt.
  2.   Ikka rõõmsad oleme ja kommi toome ka.
 Oi-oi, oleme  ja kommi toome ka.
  3.   Keskväljakul ei kokku saa,  seal üles küntud maa.
 Oi-oi, väljakul on üles küntud maa.
  4.   Kuusk pandud platsil kasvama ja purskkaev tuleb ka.
 Oi-oi, platsile purskkaev tuleb ka.
  5.   Vallamajja aknad pandi lõpuks sobivad.
 Oi-oi, aknad pandi lõpuks sobivad.
  6.   Tuul ei sisse-välja käi – ehk jäävad püsima.
 Oi-oi, tuule käes jäävad püsima.
  7.   Volikogu koos on veel, tõesti ime see.
 Oi-oi, koos on veel, tõesti ime see.
  8.   Ametnikud kohad said, sest pukis oma mees.
 Oi-oi, kohad said, sest pukis oma mees.
  9.   Kaebekirjad hobiks saand on siiski mõnele,
 Oi-oi, hobiks saand on siiski mõnele.
10.   et ei ilma nendeta nad üldse kõnele.
 Oi-oi, nendeta nad üldse kõnele.
11.   Lund toodetakse Tehvandil ja Winter Place’i mäel,
 Oi-oi, toodetakse Winter Place’i mäel.
12.   et talverõõme nautida saaks ikka täiel väel.
 Oi-oi,  nautida saaks ikka täiel väel.
13.   “Taevas, muld ja tulevik“ on suvelavastus.
 Oi-oi, tulevik ja suvelavastus.
14.   Eestlaste karm minevik on taas kord avastus.

JÕULUVANAD  2019

 Oi-oi, minevik on taas kord avastus.
15.   Merilini kiidame me kõige selle eest.
 Oi-oi, kiidame me kõige selle eest.
16.   Riigilt toetust ta ei saand ka ühe euro eest.
 Oi-oi, ta ei saanud ühe euro eest.
17.   Laululava lammutus ei ole aland veel.
 Oi-oi, lammutus ei ole aland veel.
18.   Olekski ju saavutus, kui lõpuks juhtuks see.
 Oi-oi, saavutus, kui lõpuks juhtuks see.
19.   Konsum üle linna, tead, aprillis valmis sai.
 Oi-oi, meie linnas Konsum valmis sai.
20.   Sammud sinnapoole sead, kui otsas leib või sai.
 Oi-oi, sinna läed, kui otsas leib või sai.
21.   Haridusreformist me ei õiget sotti saa.
 Oi-oi, haridusest õiget sotti saa.
22.   Mis siin lõpuks tehakse? Täitsa tume maa.
 Oi-oi, mis tehakse? No täitsa tume maa.
23.   Puka kooli saatusest veel midagi ei tea.
 Oi-oi, Puka koolist midagi ei tea.
24.   Sellel mitu vaatust on. Kas neist ka mõni hea?
 Oi-oi, mitu vaatust, kas neist mõni hea.
25.   Soovime teil palju lund, sest tali ongi käes.
 Oi-oi, palju lund ja tali ongi käes.
26.   Saabub uue aasta tund, kõik hästi läeb, küll näed.
 Oi-oi, uuel aastal küll kõik hästi läeb.

Päkapikk tiia 2019
Foto: Monika otrokova

(Viisil „Küll on kena kelguga“)

OÜ Scanwood
MADRATSITE, KUMMUTITE JA VOODITE LAOMÜÜK!

POCKET ORTOPEEDIK VEDRUMADRATSITE SOODUSHINNAD:

  80x200 hind 139.-  nüüd   99.-     90x200 hind 149.-  nüüd 109.- www.scanwood.ee, 
120x200 hind 169.-  nüüd 139.-   140x200 hind 189.-  nüüd 149.- info@scanwood.ee.   Tel: 58094554
160x200 hind 209.-  nüüd 159.-   180x200 hind 249.-  nüüd 169.-

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Hea lapsevanem* – tööotsija (alla 7-aastaste lastega) 
 
Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima
minna ja millist ametit Sa soovid pidada?

Tule osalema tasuta praktilisel  KOOLITUSEL „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“  (131 
tundi), kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. 
Koolituse osad on:
 1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
Oluline osa on siin eneseanalüüsil. Põhilised küsimused on: a) Mida on minul maailmale pak-
kuda?  b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi kasutada?  c) Kuidas leida tööd, mis mind huvi-
tab? d) Kuidas arendada oma oskusi?
 2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised aspektid tööandjaga kontakti loomisel 
(väljendusoskus, kehakeel ja välimus), suhtlemisoskuste arendamine ja meeskonnatöö.
 3. Tööõigus (16 tundi)
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine, mil-
lele pöörata tähelepanu lepingu sõlmimisel.
 4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine, 
minu võimaluste ja tugevuste sõnastamine, erinevad karjääriplaneerimise ja tööotsimismeeto-
did.
 5. Arvuti kasutamine tööotsingul (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimaluste loo-
miseks, minu kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.
 6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1-2 korda nädalas. Tööklubis toimuvad harjutused ja arutelud 
erinevatel teemadel: CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väär-
tused tööturul, minu parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine töö või koolituste kohta 
jne.
 Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalik-
ke kogemusi ning saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes 
juhendaja toel töötamine.  
Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna erialasele kursusele.
 Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta 
toitlustamine. 

KOOLITUSE INFOTUND toimub 23.01.2019 kell 13.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 56 808 151 (Laura) või laura@jmk.ee 

Asukoht: Sadama 1, AHHAA Teaduskeskus, II korrusel
Kohtumiseni!

* mittetöötav ja mitteõppiv vanem, kes ei ole 
vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on 

kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud.


