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Euroopa saunamaratonil said
kokku 18 rahvuse saunaarmastajad
Selle talve ainukeseks sportlikuks
suurürituseks kujunenud XI Euroopa
saunamaraton toimus 15. veebruaril.
Rajale läks 162 4-liikmelist meeskonda, läbida tuli 19 saunapunkti. Kokku
osales 18 eri rahvusest saunalist.
Eestlastele lisaks oli saunamaratonil ameeriklasi, soomlasi, pakistanlasi,
itaallasi, venelasi, jaapanlasi, sakslasi,
poolakaid, udmurdte, lätlasi, rootslasi,
inglasi, leedukaid, taanlasi, iirlasi, hispaanlasi, norrakaid ja keenialasi.
Euroopa saunamaratoni kajastasid
peale kodumaise meedia ka välismaa
väljaanded.
„Mul on hea meel, et Euroopa saunamaraton on jätkuvalt populaarne ja toob
Otepääle kokku nii palju eri rahvustest
saunahuvilisi,“ ütles üks saunamaratoni peakorraldajatest, Otepää Kultuurikeskused juhataja Jorma Riivald. „See
paneb ka korraldajatena rohkem pingutama, et põnevus ei kaoks.“
Peaauhind, Lemmik Mees OÜ
kümblustünn, valiti välja nende võistlejate vahel, kes läbisid kõik saunakaardil
märgitud kohad, võistlesid reeglitepäraselt ja lõpetasid finišis kell 17.30. Kõige
kiirem võistkond sai karika, loositi välja
hulgaliselt eriauhindu. Rahva lemmiksauna valisid need võistkonnad, kes
käisid kõikides saunades.
XI Euroopa saunamaratoni korraldajad tänavad osalenud saunasid: Keristaru haagissaun, Puraviku ovaalsaun,
Toomase Pihelgase Bigbändi Saun,
Lemmikmehe torusaun, Puka Pritsumehe saun, ZIL-131 saun, Märdi tünnisaun, SaunAudi, Nuustaku Rantšo
leilisaun, Aerulaua haagissaun, Orava
talu haagissaun, Saunalahvka, Sangaste
Rukkimaja leilisaun, Cantervilla lossi
leilisaun ja Tootsi saun, Saunumi haagissaun, Kirepi Kogukonna kilesaun,
Heteromeeste Varjupaiga Puhveti Tünnisaun, Mesipuu talu saun, Ihuharimise
sann kiriku man.
Saunamaratonil hoidis silma peal
raadio Ring FM. Saunamaratoni koostööpartneriteks olid saunablogi EstonianSaunas.com ja talveraadio Sky Plus.
Kuum öösaun pandi küdema ööklubis
Comeback.

Ilmub 2 korda KUUS!

Otepää valla medali
tänavused saajad
Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud vastuvõtul 22. veebruaril Otepää Kultuurikeskuses antakse üle ka valla medal.
Otepää valla medali pälvisid tänavu:
Otepää pereõde Ene Väärsi;
Sangaste mesinik ja aasta mesiniku tiitli
saanud Rein Männiste;
suure pere ema Kadri Toomsalu.
Monika Otrokova

24. veebruaril kell 10.00
toimub pärgade
asetamine
Otepää Vabadussamba
jalamile.
23. veebruaril kell 11.00
Otepää kirikus
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
jumalateenistus.
Teenib koguduse vaimulik
Marko Tiirmaa.
Täname sponsoreid: Lemmik Mees
OÜ, Vytautas, Birch Lagoon, RedBull,
KIA auto, Frank Kutter lihatööstus, Pöide Pruulikoda, Vabank Tartu,
ööklubi Comeback, Sulbi kohvik, Proto
Elamuskeskus, Monster Music, V-Spa,
Stokker, Skamet, pizza Merano.
Korraldajad tänavad kõiki vabatahtlikke, abilisi ja meediaväljaandeid, kes
üritust kajastasid.
Otepää Kultuurikeskused tänavad
saunamaratoni vabatahtlikke: Hanno-Henri Reidolf, Helis Hein, Meriliis
Ilves, Linda Piirimäe, Ragne Jaama,
Cäthy Alev, Elerin Enno, Gretely
Salundi, Marina Pulver, Marika Viks,
Pille-Riin Reidolf, Ülle Reidolf, Marek
Pentsa, Jaanika Tamm, Mari Metsküla,
Kristi Mitt, Mae Kirbits, Christin Hark,
Külliki Pikk, Ene Prants, Heidi Soonberg, Jörgen Paapsi, Voldemar Tasa.
Täname Kanal 2 reportereid Jürgen
Puistajat ja Martin Maed!
XI Euroopa saunamaratoni korraldas Otepää Kultuurikeskused (Jorma
Riivald, Merle Soonberg, Merilin

Kirbits, Mart Rekkaro), saunaomanikud koos oma toimkondadega, Otepää
vallavalitsus, toredad vabatahtlikud.
Kõiki tulemusi saab vaadata Otepää
valla kodulehel www.otepaa.ee.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Eriauhinnad loosiga:
Peaauhind: võistkond Naksikud –
Lemmik Mehe kümblustünn.
Saunanautlejad ehk kõige kauem ühes
saunas viibinud võistkond Samuari, kes
viibisid ühes saunas 40 minutit – Pöide
Pruulikoja toodang.
Parim naiskond: võistkond Aasta auto
naised – Vabank ööklubi 500 eurone
baarikrediit.
Parim kostüüm: võistkond Nukid – festivali Retrobesti piletid.
Loosiauhinnad:
Pöide Pruulikoja toodang: võistkond
Tõrva tross, Jõutõstjad, Passat.
Vabank Tartu ööklubi pääsmed: võistkond Padjaklubi, Punamütsike ja tore
hunt.
Sulbi kohvik kinkekaardid: võistkond
Kessu sisse lasi.
Proto Elamuskeskuse kinkekaardid:
võistkond Saunaklounid.
V-Spa kinkekaardid: võistkond Litsmetsa pätid.
Festival Retrobesti piletid: võistkond
Kriipsuläki.
Otepää valla logoga vihmavarjud: võistkond Kiievi Dünamo.
Birch Lagooni kasemahlad: võistkond
Vihased Pruudid.
Vytautas karastusjoogid: kõige tagasihoidlikumale saalisviibijale.
Kiireim võistkond: võistkond Powtec
ajaga 3:37.32 sai Euroopa Saunamaratoni võidukarika ja Birch Lagooni
kasemahlad.

Rahva lemmiksaunaks valiti 486 poolhäälega Kirepi kogukonna kilesaun,
auhind – Pöide Pruulikoja toodang,
Vytautase karastusjoogid ja 300 eurot.
Monika Otrokova
Fotod: Valju Aloel

24. veebruaril kell 12.00
Sangaste kirikus
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
palvus. Teenib koguduse
vaimulik Tanel Meiel.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Vaba Riik, Vabariik ja vastutus

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil
03.02.2020
n

Määrati Kähri külas asuva Piirioru katastriüksuse (katast-

ritunnus 60802:003:1000) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Sihva külas asuva Väike-Juusa katastriüksuse

(katastritunnus 63601:002:1752) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Anti Heleena Jõele projekteerimistingimused Pedajamäe

külas Nikluse kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Vana-Otepää külas Krepi kinnistul asuvale ehitisele

(autovarikatus-kuur) kasutusluba.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.

n

Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää val-

lasiseses linnas asuva Kastani kinnistu (kinnistu registriosa nr
2326540, katastritunnus 55601:003:0001, pindala 1160 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) võõrandamiseks
alghinnaga 20 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.
Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas asuv Apteekrimäe kinnistu

(kinnistu registriosa nr 1656540, katastritunnus 55601:006:0060,
pindala 10,26 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) otsustuskorras Otepää Spordiklubile (registrikood 80084940, aadress
Lipuväljak 13 Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse.
n

Anti kolmele isikule tasu eest üürile korterid Otepää vallas.

n

Anti kolmele isikule sotsiaaleluruumina üürile Otepää vallas

asuvad korterid.
n

20. veebruar 2020

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele

Ükskord see juhtuski! Sest ükskord see ju juhtuma
pidi. Eesti rahvas oli saanud Oma Riigi.
Tuli see läbi valu ja vaeva, läbi võitluse ja vere.
Aga Ta tuli! Sest Tema eest oldi verd valatud ja Teda
oodati siin meie maal väga.
Eesti Riigi ja Eesti riikluse sünnitasid tahe olla
omal maal peremees ja soov saada päris oma talu
Isandaks ja enda vara valdajaks. Eesti Riigi võitlesid
välja tema tulevikku uskuv idealistlik noorus ja parunitelt muinasaja eest revanssi ihkav kasvav rahvuslus.
Maa, kui vara ja rikkuse allikas vajas ümberjagamist
ja oma harijate kätte andmist ning selle äravõtmist
neilt, kes selle kord meilt olid võtnud.
Üks klassik on öelnud, et iga revolutsiooni mootoriteks on särama löönud ideaalid ja ärganud saamahimu. Maailm lõõmas verises sõjatules ja revolutsioon õgis oma lapsi. Euroopa suurvõimud Saksamaa ja Venemaa olid sõjakeerises verest tühjaks
jooksnud ning kahe surnuaia vahele sai kerkida Eesti
Riik. Seda tänu oma nooruse uljale vaprusele ja ühe
rahva ärganud soovile tekkinud võimalustes ehitada
Oma Riik.
Tänaseks on selle riigi sünnist juba üle 100 aasta.
Riik on taas jalule tõusnud ja täiskasvanumaks
saanud. Tema rahvast oli enne ja on praegu laiali
maailma avarustes, siit minnakse ja siia tullakse.
See riik siin Läänemere embuses on meie rahva
kodu ja eestluse ainus kants terves suures ilmas.
Meie riik väärib seda, mida väärib tema rahvas.
Meie rahvas väärib seda, kuidas ja mismoodi ta hoiab

oma riiki ja rahvust. Üks rahvas ja tema riik on omamoodi teineteise peegelpilt, kus teine märkab plekki
teise kuuel, aru andmata, et see on ka tema enda
kuue plekk.
Kui meie rahvas õpib märkama plekkide asemel
üksteise kuuel enam ilusaid roose üksteise rinnas,
siis oleme saanud sammu ligemale riigile, kus kõik
me rahvas tahaks elada. Sinnapoole peame minema.
Sest siis saab Vabariigist päriselt Vaba Riik.
Eesti omariikluse suurim oht on arusaam, et minu
parem olemine tuleb teisele halba soovides ja seda
tehes. See orjaaja jäänuk mürgitab me kodu õhku ja
vastandab rahvast. Et meie oma riiki uuele tasemele
viia, peame saama jagu vihakülvidest eesti rahva viljapõldudel. See kõblas on eelkõige me nooruse käes
nii, nagu vabariigi loomise ajalgi. Sest vabadus vajab
ka vastutamist ja vastutajaid väljavõideldud õiguste
õite noppijate kõrvale.
Hea Kogukond! Meie rahvas! Soovime teile
sel rahvusriigi loomise sünnipäeval hinge uhkust
iseenda- ja ka omaenda riigi üle! Saagu meenutatud meie riigi rajajaid, meie esivanemate jada ning
tundkem end siinkohal hästi! Võtkem ka see pits
peenikest riigiviina ja kiluleib, kui vanus, tõekspidamised ja tervis lubavad ning tervitame Oma Riiki
tema sünnipäeval!
Ja olgu meil temas hea!
Vabariigi terviseks:
vallavanem Kaido Tamberg
volikogu esimees Jaanus Barkala

isikule summas 70 eurot.

AMETLIK INFO
2020“ korraldamiseks; 1.9 Nõuni Külaselts 100 eurot 17.
mail 2020. a toimuva seminari „Terve elu 2020“ korraldamiseks; 1.10 MTÜ Vidrike Selts 250 eurot 2020. a septembrikuus toimuva fotonäituse „Vidrike 100 aastat pildis“ korraldamiseks; 1.11 MTÜ ARULA KÜLASELTS 250 eurot
2020. a maikuus toimuva ürituse „Arula esmamainimise
601. aastapäeva tähistamine“ korraldamiseks; 1.12 MTÜ
Sihva Külaselts 100 eurot 5. märtsil 2020. a toimuva ürituse
„Vastlapäev“ korraldamiseks; 1.13 MTÜ Sihva Külaselts 80
eurot 2020. a aprillikuus toimuva ürituse „Õpituba vabatahtlikele“ korraldamiseks; 1.14 MTÜ Sihva Külaselts 100 eurot
2020. a juunikuus toimuva ürituse „VII Juusa järve rattaralli
ja ümber Juusa järve jooks“ korraldamiseks; 1.15 Kastolatsi
külaseltsing 150 eurot 22. juunil 2020. a toimuva ürituse
„Kastolatsi küla jaaniõhtu“ korraldamiseks; 1.16 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 200 eurot
2020. a aprillikuus toimuva ürituse „Naljakuu salongiõhtu“
korraldamiseks; 1.17 TIIDU KÜLASELTS MTÜ 240 eurot
23. aprillil 2019. a toimuva ürituse „Tiidu küla jürituli“ korraldamiseks; 1.18 Makita külaseltsing 150 eurot 23. juunil
2020. a toimuva ürituse „Makita küla jaanipäev“ korraldamiseks; 1.19 Makita külaseltsing 80 eurot 2020. a veebruarikuus toimuva ürituse „Vastlapäev“ korraldamiseks; 1.20
Puka Kogukond 240 eurot 10. aprillil 2020. a toimuva ürituse
„Lihavõttepühad“ korraldamiseks.
n

Anti Nüpli külas Munamäe kinnistul asuvale ehitisele

(köistee) kasutusluba.
10.02.2020
n

Määrati Kassiratta külas asuva Juusanurme katast-

riüksuse (katastritunnus 63601:001:0427) jagamisel moo-

n

Määrati viiele isikule sotsiaalteenuse toetus.

dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja

n

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tegevustoetus

kasutamise sihtotstarbed.

järgmiselt: 1.1 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 960 eurot (sh 490
eurot Kappermäe seltsimaja majandamiskuludeks); 1.2 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 960 eurot (sh
490 eurot Pilkuse külamaja majandamiskuludeks); 1.3 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 470 eurot;
1.4 MTÜ ARULA KÜLASELTS 470 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Neeruti külaselts 470 eurot; 1.6 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 470 eurot; 1.7 MTÜ Vidrike Selts 470 eurot;
1.8 Kastolatsi külaseltsing 470 eurot; 1.9 Mittetulundusühing
Josephine 470 eurot; 1.10 Nõuni Külaselts 470 eurot; 1.11 MTÜ
Sihva Külaselts 470 eurot; 1.12 Mittetulundusühing Iiah 470
eurot; 1.13 TIIDU KÜLASELTS MTÜ 470 eurot; 1.14 Päidla
külaseltsing 470 eurot.
n

Määrati Otepää Külade Ühendusele projekti ” KÜLADE

VÄGI – Otepää külakogukondade suutlikkuse ja koostöövõime
tugevdamine“ elluviimiseks 1900 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
n

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse kor-

raldamise toetus järgmiselt: 1.1 MITTETULUNDUSÜHING
VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 150 eurot 2020. a maikuus
toimuva ürituse „Talgupäev“ korraldamiseks; 1.2 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 150 eurot
2020. a juunikuus toimuva ürituse „Vana-Otepää küla jaanipäev“
korraldamiseks; 1.3 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 150
eurot 2020. a maikuus toimuva ürituse „Talgupäev“ korraldamiseks; 1.4 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 150 eurot 2020.
a juunikuus toimuva ürituse „Neeruti küla jaanituli“ korraldamiseks; 1.5 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 240 eurot
2020. a kevadel toimuva ürituse „Kevadine kanuumatk peredele“
korraldamiseks; 1.6 Otepää Aedlinna Seltsing 240 eurot 2020. a

DETAILPLANEERINGUD

n

Otsustati muuta Otepää vallasiseses linnas nende

katastriüksuste lähiaadresse, mis jäävad Kanepi tee ja

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

Metalli tee lähedusse.

Otepää Vallavalitsus võttis 06. jaanuaril 2019. a korraldusega nr 2-3/9 vastu Otepää vallasiseses linnas
asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.
jaanuar - 06. veebruar 2020 ja detailplaneeringu avalik arutelu 17. veebruaril 2020. a. Otepää Vallavalitsus otsustas 18. veebruaril 2020 korraldusega nr 2-3/96 korraldada täiendava avaliku väljapaneku
ja avaliku arutelu. Detailplaneering avalikustatakse uuesti Otepää Vallavalitsus 06. jaanuaril 2019. a
korraldusega nr 2-3/9 vastuvõetud kujul.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 7. - 20. märts 2020. a Otepää Vallavalitsuses kabinett
212 (Lipuväljak 13, Otepää) ning valla veebilehel www.otepaa.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu on
30. märtsil 2020. a kell 13.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).
Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas Otepää linnas Tartu mnt 16 katastriüksust suurusega
2323 m² ning sellega piirnevaid Piiri tänava ja 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee transpordimaade
osi. Planeeringuala suurus kokku on ca 0.4 ha.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine piirkonda sobituva tankla teenindushoone(te) ning
tanklale vajalike rajatiste püstitamiseks, parkimiskorralduse, juurdepääsutee ja tehnovõrkude lahenduse
koostamine ning vajalike piirangute ja servituutide vajaduse määramine.
Tartu mnt 16 katastriüksuse piirid säilivad olemasolevana. Olemasolev hoone on planeeritud lammutada. Planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on tankla ja teenindushoone 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.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti
aadressil vald@otepaa.ee kuni 20. märts 2020. a. Korraldusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris ja tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

mishoone ehitusprojekti koostamiseks.

n

Anti AS-ile OTEPÄÄ METALL projekteerimistingi-

mused Otepää vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul tootn

Anti Heily Aavikule ehitusluba Kaurutootsi külas

Piiri kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Anti Pühajärve külas Sepikoja kinnistul asuvale ehi-

tisele (abihoone) kasutusluba.
n

Moodustati 2020. aasta hajaasustuse programmi

taotluste hindamiseks komisjon ja seati toetatavate valdkondade prioriteetsus. Moodustati viieliikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Jaak Grünberg (komisjoni esimees); 1.2
Uuno Laul; 1.3 Lea Madissov; 1.4 Lea Ruuven; 1.5 Vello
Vou. Seati hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 2.1 prioriteet I (kõrgeim)
- veesüsteemide valdkond; 2.2 prioriteet II - kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 2.3 prioriteet III - juurdepääsuteede valdkond; 2.4 prioriteet IV (madalaim) - autonoomsete
elektrisüsteemide valdkond.
n

Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Seati Lossipargi parkla avaliku kasutamise eesmär-

gil Lossiküla külas asuvale Lossipargi kinnistule (kinnistu registriosa nr 2332140, katastritunnus 72402:002:0010,
pindala 12,49 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus ca 2970
m2 suurusele kasutusõiguse alale.
n

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tegevus-

toetus järgmiselt: 1.1 Puka Spordiklubi 470 eurot; 1.2 Mit-

veebruarikuus toimuva ürituse „Perede vastlapäev“, 2020. a märt-

tetulundusühing Josephine (Vaardi küla ja Kuigatsi küla)

sikuus toimuva ürituse „Tantsime terviseks“, 2020. a aprillikuus

470 eurot.

toimuva ürituse „Jüripäeva matk“ ja 2020. a maikuus toimuva

Otepää vallas on tööl uus spordispetsialist

n

100 eurot 8. veebruaril 2020. a toimuva ürituse „Nõuni täheöömatk 2020“ korraldamiseks; 1.8 Nõuni Külaselts 100 eurot 19.
veebruaril 2020. a toimuva ürituse „Nõuni maastikumängud

SÜNNID
Kaspar Mekk 			
Aleksa Treufeldt 			
Armin Koik 			
Emily Luiv 			

31. jaanuaril
1. veebruaril
3. veebruaril
4. veebruaril.

Määrati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus

alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing EVEKO KOOR

ürituse „Teeme Ära Talgud“ korraldamiseks; 1.7 Nõuni Külaselts

10. veebruarist on Otepää Vallavalitsuses 0,5
koormusega tööl spordispetsialist Tanel Allas.
Tanel on pärit Võru linnast. Ta on lõpetanud
Eesti Spordigümnaasiumi ning 2001. a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni erialal bakalaureusekraadiga. Tanel on olnud Eesti noortekoondise liige
kaugushüppes. Töötanud on ta mitmetes sisejulgeolekut tagavates riigiasutustes, viimati Maksu
ja Tolliametis ning Politsei- ja Piirivalveametis nii
tavatööl kui ka erinevate allüksuste juhina.
Tanel on tegev ka erasektoris – taluturism Paganamaal, tegevusaladeks on veel kütte- ja kaminapuude tootmine ning kinnisvara hindamine. Tanel
harrastab tervisesporti ja tegeleb jahindusega.

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

Spordispetsialisti
põhilised tööülesanded on valla sporditöö organiseerimine,
spordiürituste korraldamine ja valla spordiklubide rahastamise
ja toetamise koordineerimine.
Tanel Allase
kontaktandmed:
Otepää Vallavalitsus II
korrus, kabinet 202,
e-post: Tanel.Allas@otepaa.ee, tel. 5645 3887.

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

(koorilaul) 650 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Nuustaku
(segarahvatantsurühm) 650 eurot; 1.3 Mittetulundusühing
Otepää Muusikaühing (puhkpilliorkester) 650 eurot; 1.4
mittetulundusühing PILLIPUU (rahvamuusikaorkester)
650 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Sangaste Seltsilised
(segarahvatantsurühm “Kõvvera Kõdara”) 600 eurot;
1.6 Mittetulundusühing Sangaste Seltsilised (pererühm
“Sangaste Rukkikakerdajad”) 550 eurot; 1.7 MITTETULUNDUSÜHING PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS (rahvatantsurühm Vesiroos) 500 eurot; 1.8 Mittetulundusühing
KARUKÄPP (käsitöö) 450 eurot; 1.9 Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus (koorilaul) 350
eurot; 1.10 Mittetulundusühing MTÜ Bossanova (linetants)

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 12. märtsil.

AMETLIK INFO

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

O T E P Ä Ä

20. veebruar 2020

Otepää Naisselts ja Otepää Vallavalitsus
ootavad kandidaate Aasta ema aunimetusele
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Otepää Vallavalitsus
müüb

350 eurot; 1.11 Mittetulundusühing Segakoor
U-Tuur (koorilaul) 350 eurot; 1.12 MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor (koorilaul) 350 eurot;
1.13 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride
Ühendus (eakate rahvatantsurühm
Tantsurõõm) 300 eurot; 1.14 Mittetulundusühing
Otepää Pensionäride Ühendus (lauluansambel
Laulurõõm) 300 eurot.
n

Määrati kultuuriürituse toetus alljärgne-

valt: 1.1 OTEPÄÄ NAISSELTS 2020. a maikuus
toimuva ürituse “Emadepäev” korraldamiseks 350

Aasta ema aunimetusele ettepanekute
esitamistähtaeg on 20. aprill 2020.
Aunimetuse Otepää valla Aasta ema
väljaandmise eesmärk on väärtustada
ema ja emadust, tunnustada naise rolli
laste kasvatamisel. Aunimetust antakse
igal aastal emadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele pereemale, kelle
laps või lapsed saavad kodunt armas-

tust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike
registri alusel peab olema Otepää
vallas.
Austatud isiku nimi kantakse Otepää
Naisseltsi auraamatusse ja antakse üle
Aasta ema meene ja Otepää valla tänukiri.

Ettepanekud palume esitada 20.
aprilliks Otepää Vallavalitsuse e-posti
aadressile: vald@otepaa.ee või tuua
kirjalikult Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13, märgusõnaga „Aasta ema“.
Aasta ema avalduse saab Otepää
valla kodulehelt www.otepaa.ee/et/
aasta-ema.
Monika Otrokova

eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS 2020. a augustikuus toimuva ürituse “Otepää Naisselts 30” korraldamiseks 280 eurot; 1.3 OTEPÄÄ NAISSELTS
2020. a novembrikuus toimuva ürituse “Isadepäev” korraldamine 270 eurot; 1.4 OTEPÄÄ
NAISSELTS 2020. a detsembrikuus toimuva
ürituse “Talvepealinna Talveturg” korraldamine

Tartu maratoni juubelimatkal osales
üle tuhande tervisesportlase

250 eurot; 1.5 osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 18. jaanuaril 2020. a Rakvere Spordikeskuses toimunud üritusel “Suur Talvekontsert”
osalemine 630 eurot; 1.6 osaühing ESTEETIKA
JA TANTSUKOOL 23. mail 2020. a toimuva
ürituse “Lõuna-Eesti Kevadkontsert” korraldamine 400 eurot; 1.7 seltsing “Sangaste Rõõmurullid”
7. märtsil 2020. a toimuva ürituse “Kübarapidu”
korraldamine 260 eurot; 1.8 seltsing “Sangaste
Rõõmurullid” 2020. a maikuus Võrus toimuval
üritusel “Eakate tantsufestival” osalemine 250
eurot; 1.9 seltsing “Sangaste Rõõmurullid” 2020.
a augustikuus Kanepis toimuval üritusel “Eakate
tantsufestival” osalemine 100 eurot; 1.10 Mittetulundusühing KARUKÄPP 2020. a juunikuus
toimuva ürituse “Rahvusvaheline õueskudumise
päev” korraldamine 30 eurot; 1.11 Mittetulundusühing KARUKÄPP 2019. a juulikuus seinakalendri Mustrikalender 2021 väljaandmine 360
eurot; 1.12 Mittetulundusühing KARUKÄPP
2019. a oktoobrikuus toimuva ürituse “Käsitöötee” korraldamine 50 eurot; 1.13 MTÜ Pühajärve
Koduteater 2020. a suvekuudel toimuvate ürituste
“Kangru talu suveteater “ korraldamine 220 eurot;
1.14 MTÜ Keeni Tantsuselts 25. aprillil 2020. a

Kui esimesel Tartu maratonil 60 aastat
tagasi matkati suuskadega Tartust Käärikule, siis tänavu oli kavas taas matkamine ja finiš jällegi Käärikul. Olematute lumeolude tõttu seekord aga jalgsi.
Matkale pani end kirja 1108 inimest,
kellest starti tuli 1024. Rajal oli ka Jüri
Karelson – ainus tänane matkaja, kes
oli stardis ka 60 aastat tagasi. Kokku
tulid kaunist Lõuna-Eestit avastama
18 erineva riigi matkajad.
Juubelimatkal, mille start oli Otepääl
Tehvandi staadionil ja finiš Kääriku
spordikeskuses, oli valikus kaks distantsi: 27 ja 17 km. Valdav osa rajast
kulges mööda metsa- ja kruusateid ning
heinamaid, sekka ka natuke asfalt- ja
laudteid. Rada viis osalejad nii suusamaratoni raja ühte kuulsamasse kohta
ehk Harimäele kui ka näiteks tuntud
Kekkose rajale ja Pühajärve äärde.
Juubelimatk ei kuulu Tartu Maratoni
Kuubiku sarja, seega stardib tänavune

Kuubiku hooaeg 10. mail peetava 38.
Tartu Maastikumaratoniga.

Tanel Rungi
turundus ja kommunikatsioon
MTÜ Klubi Tartu Maraton
Foto: Adam Illingworth

eurot; 1.15 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 2020. a märtsikuus toimuva ürituse “Teatrikuu
lundusühing Sangaste Rukkilill 2020. a aprillikuus
toimuva ürituse “Naljakuu aprill” korraldamine
60 eurot; 1.17 Mittetulundusühing Otepää Muusikaühing 24. - 26. juulil 2020. a toimuva ürituse

Eriolümpia Baltimaade
talimängud Otepääl

“Pühajärve XXII Puhkpillipäevad” korraldamine
650 eurot; 1.18 Otepää Motoklubi 9. mail 2020.
a toimuva ürituse “Mootorratturite kevadpäev”
korraldamine 200 eurot; 1.19 Otepää Motoklubi
13. juunil 2020. a toimuva ürituse “Otepää Tour”
korraldamine 270 eurot; 1.20 Otepää Motoklubi
8. augustil 2020. a toimuva ürituse “Hobiautode
näitus” korraldamine 270 eurot; 1.21 Mittetulundusühing Nuustaku 23. - 27. aprillil 2020. a Gruusias toimuval üritusel “VIII International Folklore Festival “Rhythms of Spring”” osalemine 650
eurot.
n

Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Kopli

tn 10-2 asuva korteriomandi võõrandamiseks
korraldatud enampakkumise võitjaks 30 200 euro
suuruse pakkumise teinud Kungla kodu OÜ.
n

Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Püha-

järve tee 42a asuva kinnistu võõrandamiseks
korraldatud enampakkumise võitjaks 13 345 euro
suuruse pakkumise teinud Hepp Nigol.
n

Tunnistati nurjunuks Osaühingu OTEPÄÄ

MAAMÕÕDUBÜROO osa võõrandamiseks korraldatud enampakkumine.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Püha-

järve rannapark kinnistu (registriosa nr 1929140,
katastritunnus 63601:002:3520, pindala 113 967
m², sihtotstarve üldkasutatav maa) ca 3100 m2
suurune osa otsustuskorras MTÜ Otepää Aedlinn
(registrikood 80576273, aadress Kolga tee 37
Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse.
n

Kanti Otepää Vallavalitsuses maha üks ühik

põhivara, summas 18 132,05 eurot.

Tehvandil toimuvad 3.-4. märtsil juba
9. korda Eriolümpia Baltimaade talimängud. „Seekord on mängud erilised,
sest esmakordselt Eestis korraldame
lisaks suusavõistlustele ka räätsajooksu võistlused. Traditsiooniliselt toimub
ka tõrvikujooks, kuhu koguneb ligi 40
politseinikku,“ ütles EO Eesti Ühenduse juhatuse esimees Urmas Paju.
Otepää suusaradadele koguneb ligi
150 eriolümpia sportlast Eestist, Lätist
ja Leedust. Eriolümpia egiidi all võistlevad intellektipuudega sportlased. Selliste võistluste korraldamine ja seal osalemine on sportlaste ja ühiskonna jaoks
märgilise tähendusega: see on intellektipuudega sportlastele võimalus tunda
end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.
Võistlused algavad 3. märtsil Otepää
vallamaja eest. Koostöös Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga alustatakse
10.30 eriolümpia tõrvikujooksu Tehvandi suusastaadionile. Eriolümpia
tõrvikujooks on üle maailma tuntud
traditsioon. Politseinikud tunnustavad
oma osalusega eriolümpia tegemisi ja
ühiselt kantakse ning süüdatakse avatseremoonial võistluste tuli. Sel aastal
osaleb ligi 40 politseinikku.
Eestist osaleb võistlustel 23 erinevat
asutust: kooli ja hoolekandekeskust.
Sportlased võtavad mõõtu vastavalt
oma võimetele kas 100 m, 500 m, 1 km

Projektitaotluse teave: Projekt „Kopli 2 a Otepää üürielamu püstitamine“;
taotleja OÜ Otepää Üürimajad; ehitise
aadress Kopli 2a Otepää linn Otepää
vald 67403 Valga maakond; ehitisregistri kood 120530004; katastritunnus
55601:004:1630. Projekti kogumaksumus
2 143 757,28 eurot, toetus 1 071 878,64
eurot ja omafinantseering 1 071 878,64
eurot.
Otepää Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumine OÜ Otepää Üürimajad
1225 euro suuruse nimiväärtusega osa
ostmiseks 1225 euro eest ning näidata
pakkumises alltoodud lisatingimustega
nõustumine või mittenõustumine.

toimuva ürituse “Tantsupäev” korraldamine 60

kohtumine” korraldamine 380 eurot; 1.16 Mittetu-

Tulenevalt Otepää Vallavolikogu
19.09.2019 otsusest nr 1-3/44 võõrandab
Otepää Vallavalitsus OÜ Otepää Üürimajad 1225 euro suuruse nimiväärtusega
osa 1225 euro eest eelläbirääkimistega pakkumise korras tingimusel, et osa
omandaja täidab sihtasutusele KredEx
esitatud projektitaotluse “Kopli 2a Otepää
üürielamu püstitamine” taotlejapoolse finantseerimiskohustuse.

ja/või 2,5 km rajal. Räätsajooks toimub
100 m ja 200 m distantsil. Lisaks teatesuusatamine 4 x 500 m ja räätsajooksu
teade 4 x 100 m. Esimesel päeval kell
12.00-15.00 on eelvõistlused suusatamises ja räätsajooksus, mille tulemuste põhjal sportlased jagatakse tugevusgruppidesse (divisjonidesse). Teisel
päeval võisteldakse juba võrdsete vastastega auhinnalistele kohtadele. Kui
võistlused Otepääl on lõppenud, jätkuvad organiseeritud tegevused Pühajärve Spa- ja Puhkekeskuses.
Esmakordselt on kavas meiele täiesti
uus ja unikaalne ala: räätsajooks. See
on Eriolümpia talviste maailmamängude ametlik ala, mida meie sportlased
hakkavad samuti harrastama. Esmakordse toimumise puhul korraldame
Tehvandi staadionil ca 12.30 demonstratsioonvõistluse, kus osalevad Eestis
tuntud inimesed. Starti on lubanud
tulla olümpiavõitja Kristiina Smigun-Vähi, Eriolümpia patroon Hannes
Hermaküla, endine suusataja Jaak Mae
jt. Toimub lõbus teatevõistlus.
Teise päeva suusatamise finaalid
algavad Tehvandi suusastaadionil kell
10.00. Autasustamine ja lõputseremoonia algab Tehvandi staadionil kohe
pärast võistlusi orienteeruvalt 13.
Tiina Möll
EO Eesti Ühendus

Avaneb uus hajaasustuste taotlusprogramm 2020
Hajaasustuse programmi taotlusvooru eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata
seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni
17. aprillini 2020 a.
Vaata lisainfot taotlemise kohta
Otepää valla kodulehel: www.otepaa.ee.
Taotlus esitatakse allkirjastatuna
paberil või digitaalselt kohalikule
omavalitsusele (Otepää Vallavalitsus, vald@otepaa.ee või Lipuväljak
13, Otepää) hiljemalt 17. aprillil 2020.
Otepää Vallavalitsus on seadnud
2020. aasta hajaasustuse programmi prioriteedid valdkondade kaupa:
1. prioriteet (kõrgeim) – veesüsteemide valdkond;
2. prioriteet – kanalisatsioonisüsteemide valdkond;
3. prioriteet – juurdepääsuteede
vald-kond;
4. prioriteet – autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.
Lisainfo: Lea Madissov, lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.
Monika Otrokova

Lisatingimused (esitatud prioriteetsuse
järjekorras):
1) Kas ja kuidas katab pakkuja projekti
omafinantseeringu summa?
2) Otepää Vallavalitsus on projektiga
seoses maksnud Apex Arhitektuuribüroo
OÜ-le 12 480 eurot arhitektuurse eelprojekti ja tehnovõrkude eelprojekti eest. Kas
ja millises mahus on pakkuja valmis seda
summat Otepää Vallavalitsusele hüvitama?
3) Kas pakkuja võtab enda kanda ka
projektijuhtimise teenuse osutamise,
järgides ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13.07.2017 määruses nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi
arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“
sätestatud nõudeid (sh viib läbi projekti
teostamiseks vajalike tööde tellimiseks
nõutud riigihanked kooskõlas riigihangete
seadusega)?
4) Standardis EVS 843:2016 järgi on
viidatud sellele, et kortermajade juures
võib vastava põhjenduse korral nõutud
parkimiskohtade arvu muuta, millest tulenevalt on planeeritud esimese korruse avatud parklas 21 parkimiskohta. Kas
pakkuja on valmis parkimiskohtade arvu
suurendama, nt rajades parkimiskohti
mõnele kõrvalasuvale kinnistule kinnistuomanikega kokkuleppe saavutamisel?
5) Projekti tegevuste elluviimise tähtaeg
on 22.09.2021. Kas pakkuja on võimeline projekti ellu viima eelpool nimetatud
ajaks?
6) OÜ Otepää Üürimajad on kandnud
aadressil Kopli 2a Otepää linn Otepää vald
67403 Valga maakond asuva kinnistu ostukulud. Kas ja millises mahus kavatseb
pakkuja kanda nimetatud kulud?
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt
10. märtsiks 2020. a kella 10.00-ks Otepää
Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus või posti teel vallavalitsuse aadressil
Lipuväljak 13, Otepää 67405 või elektrooniliselt digitaalallkirjaga krüpteeritult
(faili adressaat Kajar Lepik, 38004142710)
e-posti teel aadressil vald@otepaa.ee.
Kinnise ümbriku või e-posti teel saadetud kirja pealkiri: „OÜ Otepää Üürimajad
osa pakkumine“.
Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele
vastava pakkumise teinud osalejad. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga
pakkuja kirjaliku lõpliku pakkumise vara
ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta.
Täiendav info: abivallavanem Kajar Lepik
(tel 5662 7688).
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg
Uus huviring:

Neljapäeval kell 14.00-15.30 teatristuudio algklassidele.

20. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Kalle Sepp ja Mikk
Tammepõld kontserttuuriga Risti-Rästi. Ühiselt antakse 11 kaunist
kontserti erinevais Eesti paigus ja esitatakse nii omaloomingut kui ka
teiste artistide tuntud palasid. Pileti hind eelmüügist on 12 eurot, kontserdipäeval ning kohapeal 15. eurot. Piletid müügil Piletimaailmas,
Piletilevis ning kohapeal.
22. veebruaril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert ja vallavanema Kaido Tambergi ning vallavolikogu esimehe Jaanus Barkala vastuvõtt. Kontserdil osalevad:
Segarahvatantsurühm Nuustaku, Margit Tali Laulustuudio, Otepää
Kultuurimaja Teatristuudio, Otepää Gümnaasiumi Lastekoor;
Poistekoor; Hobikoor ning Segakoor Eveko. Kaetud pidulaud.
Kontsert on tasuta!
6. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Vaikse muusika õhtu koos
Margit Tali ja laulustuudio kasvandikega. Otepää valla riimkroonika kirjutamise võistluse tööde ettelugemine ja tunnustamine!
Sündmus on tasuta. Avatud kohvik!
7. märtsil Otepää Kultuurimajas MEELEAHUTUSLIK MÄLUMÄNG
„Naistepäeva eri“. Laudkondade vaheline mälumäng, kuhu
kuulub 6-10 liiget. Ühe inimese pilet 6 eurot. Laual suupisted ning
esimene märjuke. Parimale laudkonnale motivatsioonipakett!!
Uksed avame 19.00, mälumäng algab 20.00. Eelregistreeri enda
laudkond kultuurikeskused@otepaa.ee või helista +37256626481
Merle. Avatud kohvik!
27. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Komöödiateatri etendus
“Kutse juubeliks ehk Pille Pürg ja tema 10 Eesti prominenti”.
Autor: V.Jahilo ja H.Normann ning lavastaja H. Normann. Keda
kutsuda Eesti kuulsustest, kui lauas on vaid viimased vabad kohad
jäänud? See on keeruline ülesanne ja vajab teatripubliku abi! Pille
avab nii mõnegi külje ka endast ja räägib, milline ta juubel välja
peaks nägema, kes sinna peaks tulema ja keda ta iialgi sinna ei
kutsuks – olgu kingitus ümbrikus kui suur tahes. See etendus
värskendab nii keha kui vaimu! Pange oma naeruhääled valmis!
Täispilet 17 eurot , õpilane/tudeng/pensionär 15 eurot, sooduspilet kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga. Piletid müügil
Piletilevis, Piletimaailmas, Otepää Turismi- ja infokeskuses ning
enne etendust koha peal, piletite broneerimine +37256626481
Merle. Lastele vanuses 7 eluaastat (k.a.) on sissepääs tasuta,
kui istuvad saatja süles, erivajadustega kliendile ja tema saatjale
sissepääs tasuta. Etenduse kestus u 1h 40min, 1 vaheaeg (20 min).
Avatud kohvik!

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo +37253465648 Marika Viks
24. veebruar kell 12.00 VISTEL-VASTEL-VASTLAPÄEV Nõunis.
*lustisõitu teeb kas saani või vankriga Pärdu talu hobune
*lõbusad võistlused
*vastlakuklid
*toimumiskoha info: Marika 534656
13. märtsil Nõuni Kultuurimajas PÄRIMUSKONTSERT „Zetod“.
"Traadilda”plaadiesitlustuur ; pilet eemüügist 7 eurot, enne kontserdi algust 10 eurot. Info:Marika 53465648
28. märtsil KEVADPIDU, tantsuks mängib ansambel „Piiri peal”, pilet 6
eurot. Lisainfo: +372 53465648 Marika

Puka Kultuurimaja

Lisainfo +3725274812 Helgi Pung
23. veebruaril kell 13.00 Puka Kultuurimajas Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine. Esinevad Puka suured ja väikesed! Kaetud teelaud.
Kontsert on tasuta.
18. märtsil kell 18.00 Puka Kultuurimajas Videvik ehk õhtu tuntud inimesega: Adeele ja Jaan Jaago. Näitleja, lavastaja ja laulja Adeele
Jaago (Sepp) koos muusikust elukaaslase Jaan Jaagoga moodustavad armsa duo, mis esitab eestikeelset muusikat ja luulet.
Kuigi valdavalt on Adeele tuntud just etenduskunstide vallas, siis
tegelikult on ta ka juba nooruspõlvest saadik tegelenud laulmise ja
lugude kirjutamisega. Ettekandmisele tulevad südamlikud Adeele
sulest pärit palad, mis segunevad eestikeelsete luuletekstidega.
Kitarrimängija Jaan seob aga need kaks maailma omavahel kokku
üheks atmosfääririkkaks tervikuks. Pilet 5 eurot.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo +372 53008226 Marina Pulver
Uued huviringid:
Esmaspäeval kell 18.00 käsitööring, kell 19.30 lauluansambel.
Pühapäeval kell 13.00 lõõtsaklubi.
21. veebruaril kell 18.00 Sangaste Kultuurimajas Eesti Vabariigi
aastapäeva kontsert. Esinevad Keeni lasteaia ja kooli lapsed
ning Sangaste Kultuurimaja kollektiivid. Sööme maitsvat kringlit.
Kontsert on tasuta!
7. märtsil kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas Naistepäeva tantsuõhtu,
kus tantsuks mängib Raen Väikene. Silmailu pakub Line-tantsu
rühm KeSa-Line. Avatud kohvik Kairi tordid. Pilet 5 eurot, laudade
broneerimine+37253008226 Marina.
14. märtsil kell 13.00 Sangaste Kultuurimajas Otepää valla laululaps
2020. Kõik on oodatud kuulama ja kaasa elama! Lisainfot võistluse
kohta leiab Otepää valla kodulehelt.
17. märtsil kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas "Teatripäeva jutud ja laulud koos Anne Veesaare ja Tarvo Kralliga". Pilet 5 eurot.Korraldab
MTÜ Sangaste Rukkilill.
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Sangaste Kultuurimajas on puhumas uued tuuled
Meil nüüd uus tragi perenaine Marina Pulver,
tänu kellele on kultuurimaja töö saanud uue hoo
sisse.
Meil on väga palju uusi ringe ja tegevusi.
Näiteks lauluansambel, näitering,käsitööring,
lõõtsaklubi ja palju teisi ringe.
Lauluansamblist loodame, et kasvab välja
segakoor. Siin kohas kutsumegi kõiki lauluhuvilisi liituma lauluansambliga.
Lõõtsaklubi on aktiivselt tegutsema hakkanud.
Huvilisi on palju ning õpitoad käivad täiel rinnal.
Ka näitering on aktiivselt tegutsema hakanud.
Vabatahtlik kultuurihuviline Rene Raidsalu

Tegutsevad ringid Sangaste Kultuurimajas
Esmaspäeviti:
12.00-14.00 Eakate tantsurühm Rõõmu Rullid
18.00-19.30 Käsitööring
19.30-20.30 Lauluansambel
Teisipäeviti:
15.30-17.00 Rahvatantsu pererühma lapsed
19.00-21-00 Rahvatantsu segarühm Kõvera
Kõdara
Kolmapäeviti:
13.00-14.00 Eakate võimlemine
18.00-20.00 Kõhutantsijate trupp Iiris-Baladi

Neljapäeviti:
19.00-20.30. Line tantsurühm Kesa-Line
18.00-20.00 Näitering (võib toimuda ka teistel
päevadel, info kultuurimajast).
Reedeti:
18.00-20.00 Rahvatants
Laupäeviti:
13.00-15.00 Pühapäevakool
Pühapäeviti:
13.00-15.00 Lõõtsaklubi Sangaste Lõõts
17.30-18.30 Pound treening
18.30-19.30 Zumba treening
Kõigi meie ringidega on võimalik liituda.

Sangaste kiriku torni remondist
Sangaste kiriku torni avarii- ja taastamistöid on tehtud juba alates
2014. aastast ning samm-sammult liigutud torni kandekonstruktsioonide remondil aina torni tipu poole. Tänaseks on koostöös meie
tublide ja kartmatute ehitajatega restaureerimisettevõttest Edepol
OÜ, Virgo Eiche juhtimisel, rekonstrueeritud eelviimane tasand tornist ja korrastada jäänud vaid torni tipp. Käesoleva aasta alguseks
valminud uhke vaskse ja läikiva tornikupli all on varjul eelnevate
aastate tehtud tööd – torni rõdu kandekonstruktsioonid, torni karkass
ja rõdu katend. Rõdu platvormtalastik tuli kogu ulatuses eemaldada, et saada proteesida torni karkassipostide sisemisi poste. Rõdu
platvorm oli ulatuslikult kahjustatud. Eemaldati enamus mahus kahjustunud puitkonstruktsioone ja asendati see uue puitmaterjaliga.
Torni karkassipostide vahetamiseks tuli alumiselt kuplilt eemaldada
katusekate, roovitis, kumera profiiliga sarikad ja jäikustoed. Alles siis
pääsesid ehitajad väljastpoolt postidele ligi ja said teostada nende
vahetuse. Samal tööetapil tehti ka kumerate sarikate ja jäikustugede
väljavahetamine, sest ka nende tehniline seisukord oli väga halb.
Käsikäes materjalide vahetuse ja proteesimisega seati kirikutorn ka
„sirgemaks“, nii nagu allesjäänud auväärse eaga konstruktsioonid
seda võimaldasid.
Koos torniremondiga korrastas Edepoli meeskond ka kevadtormi tekitatud katusekahju. Töö sai rahastuse heade annetajate toel,
suurimad panustajad olid meie sõpruskogudused Soomest, Norrast,
Muinsuskaitseamet, Otepää vald ja palju eraisikuid, kellele meie mure
korda läks – suur tänu kõigile!
Tegemist on olnud väga mahukate remonditöödega ja nende läbiviimine on osutunud võimalikuks ainult tänu mitmete osapoolt
koostööle ja heale tahtele. Suurimaks abiks tööde teostamisel on
olnud MuinsuskaitseametiPühakodade programm, kust torniremondiks selle perioodi jooksul laekunud enam, kui 90 000 eurot. Suurim
toetaja omaosaluse katmisel on olnud kohalik omavalistus – varasem
Sangaste ja nüüdne Otepää vald, kes läbi aastate aidanud enam kui
11 000 euroga. Sangaste kogudus ise oma heade annetajate abiga on
katnud väiksemad puudunud osad projektide lõplikuks rahastamiseks.

Oleme tänulikud sellise toetuse ja osaluse eest pikaealise maamärgi
säilimise toetamisel.
Tööd kiriku korrastamisel ei ole hetkel veel lõppenud. Lähimatel
kuudel ronib Edepoli meeskond taas katusele ja algab katusepleki
kinnitamine. 1990-ndatel aastatel rajatud katuse kinnitussidemed on
tuulte mõjul katki läinud ja kogu kiriku katus vajab taas roovitisele
kinnitamist. Ühtlasi saab kirikuhoone uued vihmaveesüsteemid, mis
vastavad hoone katuste suurusele ja materjalidele.
Ootame teid ikka külla igal pühapäeval kell 12.00, kui toimuvad jumalateenistused. EELK Sangaste Püha Andrease koguduse õpetaja
on Ivo Pill, diakon Tanel Meiel ja jutlustaja Nevil Reinfeldt.
Osaleme avatud kirikute liikumises.
Annetused teretulnud arvele: konto: EE532200001120024871, EELK
SANGASTE PÜHA ANDREASE KOGUDUS
EELK Sangaste Püha Andrease kogudus
Foto: Jüri Teder
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Pähklipurejad uurisid mannavahtu

K

Dream lastetantsu uued
väljakutsed

olmandal veebruaril käisid Pähklipurejad Valgesoo rabas, et osa saada RMK
õppeprogrammist “Rabast põlismetsa”.

Alustuseks selgus, et raba on nagu mannavaht
– äärtes on tunduvalt rohkem vett kui keskel
(täpselt samamoodi on ju mannavahu ja piimaga).
Jah, raba saab võrrelda mannavahuga, kuid nagu
võrreldavate puhul ikka, on neil ka erinevusi. Kui
mannavaht kausis aina väheneb, siis rabaga on
vastupidi – aastatega ta ainult suureneb.
Kui saime ülesandeks leida jõhvikaid, ei
pidanud kaua otsima. Leitud vitamiinipallid sõime
loomulikult ära. Selgus, et kõik marjad, mida võib
rabast leida, on söödavad (erinevalt metsamarjadest, mille puhul peab alati enne söömist olema
kindel, et mari pole mürgine). Peale rüüpasime
rabavett, mis on allikavee kõrval üks puhtamaid.
Seda muidugi tingimusel, et joomiseks võetakse
vett laudteest kaugemalt.
Kui olime metsa jõudnud, märkasime kohe hiigelsuuri kuklasepesasid. Arvasime, et kuklased
elavad talve üle magades, kuid selgus, et nii see
ei ole. Tegelikult on nad täiesti ärkvel – ootavad
sügaval maa sees sooja kevadpäikest.
Matka lõpuks ronisid julgemad ligi 30 meetri
kõrguse vaatetorni tippu, et oma silmaga läbitud
rada kõrgemalt üle vaadata.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE
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Elin Hainsalu

Mudilaste duo Katriin Possul
ja Viktoria Väikene.

Osalesime Emajõe Tantsumaagia Festivali üritusel "Minu esimene soolo" kus lapsed
said osaleda: soolo, duo ja triona, see toimus Alexela Loomelaval.
Sellel üritusel olid osavõtjaid üle saja tantsija ja enamus olid tantsukoolid ,meie osalesime kahe duoga ja ühe soologa. See päev oli põnev ja nõudis meilt tõelist vaprust,
sest me olema varem esinenud grupina, aga nüüd tuli esineda üksi või kahekesi.
Juhendajana olen õnnelik ja uhke ka selle üle, et kaks tantsu oli loodud laste poolt.
Tantsud "Unustatud" ja "Unenägu" autor on Geteri Ojartel.
Ewe-Ly Oja

NB! Seoses riigipühaga

24. veebruaril,

Eesti Vabariigi aastapäevaga,

on Otepää Vallavalitsus
reedel, 21. veebruaril 2020
SULETUD.

Lastekaitsespetsialist Kristel Ilvese
vastuvõtuajad Pukas ja Sangastes
toimuvad eelneval kokkuleppel.
Võta ühendust:
Kristel.Ilves@otepaa.ee, tel. 5341 9003.

Lugupeetud Otepää Naisseltsi
liikmed!
Olete oodatud üldkoosolekule
8. märtsil `20 kell 13.00

Päevakord:

Otepää Pensionäride Ühenduse
VASTLAPÄEV
25. veebruaril kell 12.00
Otepää Kultuurimajas.
Väike kontsert ja pilli mängib Jaan Pähno.
Ootame meiega liituma ka uusi liikmeid.
Tasuta.
Palun anna kiiresti teada oma tulekust,
et teaksime toitu tellida.
Tel. 5516418, Helle.

*2019. a majandusaasta aruande
ettekanne ja kinnitamine
*2020 a tööplaani kinnitamine
*rahvamuusikute ja käsitöömeistrite
päeva korraldamine
*naisseltsi juubeli tähistamisest
*jooksvad küsimused
*naistepäeva kohvilaud
*võimalus tasuda liikmemaksu
Sinu osavõtt vajalik!
			Juhatus
Kohtumiseni vallamajas tuba nr. 321
(info Ene telef.56153357).

Karukäpp

koguneb oma ruumi
teisipäeviti, 25. veebruaril,
10. ja 24. märtsil
ning 7. ja 21. aprillil kell 14.
Täiendav info tel 515 3248.
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Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused on lumepuuduse tõttu
üle viidud Valgevenesse
Kuna veebruari kohta ootamatult soojad ilmaolud pole võimaldanud
võistluste nõuetele vastava pikkusega rada ja staadionit ette valmistada, siis jäävad Otepääl ära 25. veebruarist 1. märtsini toimuma pidanud
laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused.
Lumekahuritega saab kunstlund toota ainult miinuskraadidega, mistõttu
sõltub võimekus tiitlivõistluseid Otepääl läbi viia üksnes ilmast. Piisava
hulga kunstlume juurdetootmiseks oli täiendavalt vaja minimaalselt 48
tundi miinuskraade (vähemalt -5 kraadi), et valmistada ette minimaalselt nõutav 2,5 km rada ja laskesuusastaadion. Viimase nädala ilm pole
seda aga võimaldanud.
Koos Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liiduga on korraldajad langetanud otsuse võistluse Otepääl mittetoimumise kohta. Kuna ilma vastu
ei saa, siis ei ole võistluste toimumine Otepääl kahjuks võimalik.
Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu otsusega on võistlused üle
viidud Raubitšisse, Valgevenesse. Eesti koondis osaleb EMil ning neile
saab kaasa elada ETV teleülekannete vahendusel.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

Otepää noored kergejõustiklased
võitsid Eesti meistrivõistlustelt
4 medalit
Veebruari esimesel nädalavahetusel (Tallinnas, Lasnamäe kergejõustikuhallis) toimunud Eesti meistrivõistlustel esinesid Otepää (Tartu
Kalevi) noored väga edukalt.
Kaks medalit hüppealadel võitis
Sten- Erik Iir (pildil): kolmikhüppes I koht, tulemusega 10.86 m ja
kaugushüppes II koht, tulemusega
4.91 m. Sten oli tubli ka kuulitõukes, olles võistluse lõpuks neljandal
positsioonil (tulemus 3kg kuuliga
10.32 m).
Tubli arengu on teinud ka
Alexander Kapp. 800 m jooksu
hõbemedalit võites oli tema aega
2.12,12 ja 400 m jookus saavutas
ta 4. koha ajaga 55,57.
Neljanda medali võitis Otepää
koondisele Richard Viks, kes saavutas 3 km käimises 3. koha ajaga
18.39,53.

20. veebruar 2020

Otepää A1M Motorsport rahvasprindil osales
rekordarv võistlejaid
8. veebruaril sõideti Otepää valla teedel rahvasprinti. Nimelt S.M.A. Racing korraldusel
peeti A1M Motorsport Otepää Rahvasprint
2020 1+1, kus 11 masinaklassis osales ühtekokku 117 autosportlast.
Võidu sai iga osaleja sõita kokku 13,5
kilomeetril, ehk läbida kolmel korral kahte
kiiruslõiku, mille pikkus vastavalt 2,5 km ja
2 km.
"Selle aasta kehva talve kohta üllatas võistlejaid külmunud tee ja öösel sadanud lumi,
mis tõi kaasa huvitavad ja muutlikud rajaolud kõigis kolmes võistlusvoorus. Võistlejatel kulus aega, et oludega harjuda ja see
muutis võistluse tasavägiseks. Viimase aasta
soe talv pole lasknud Eestis ühtki talvist
autospordiüritust korraldada. Selle tõttu oli
Otepää võistluse vastu väga suur huvi ning
nii koguneski siia rekordarv sõitjaid. Samuti
oli tore näha palju publikut raja ääres, kes
võtsid vaevaks tulla võidusõitu nautima."
märkis võistluse juht Marko Koosa.
Kõige kiiremad masinad rajal olid krosskardid. Viie osalejaga krosskartide klassis
võttis võidu Venemaa võistleja Aleksei
Krylov. Esmakordselt olid rajal ka SSV klassi
bagid-- klassivõidu võttis Toomas Veske.
Kõige nooremate, J16 arvestuses, võttis
võidu pea kõigis sõitudes parima aja kirja

saanud Jaspar Vaher. Vaid kolmanda vooru
esimeses sõidus jäi Vaher alla Robert Kikkatalole, kes kindlustas endale ka üldarvestuse
teise koha. Kolmas oli Tony Schwarzstein.
J18 arvestuses lõpetati järjestuses Karl-Kenneth Neuhaus, Henry Kurvits ja Markus
Tammoja.
Naiste arvestuses oli kiireim Marina Liira,
kellele järgnesid Triinu Tammel ja Kati
Nõukas. M&L Liiga võitsid Kristen Priilinn
ning SU klassi Ivar Burmeister. Väikeste
kaheveoliste kiireim oli Ivar Burmeister ja
suurte Marek Tammoja. 4WD klassi kiireim
oli Martin Vaga, Kristo Tagaväli ja Alar

Rosenbergi ees.
Täname meie häid toetajaid: Veho Eesti,
Red Bull, Club Comeback, Ugandi Resto,
Johnny Bloom's, PixelPrint, A1000 Market,
Alko1000, GMP Clubhotel & Pühajärve restoran, Makserv OÜ, Liqui Moly Eesti, Talvepealinn Otepää, Otepää Winterplace, Kultuurkapital, Eco Oil, KML Auto ja Gustav
Kondiiter.
Lisainfot võistluse kohta leiab: www.facebook.com/rahvasprint
S.M.A. Racing MTÜ
Foto: Urmo Sibul

Karupesa Teami noored olid Soomes
suusavõistlustel edukalt
Eestis valitseva lumepuuduse tõttu sõitsid
paljud klubid suurtes koosseisudes lund
otsima Soome, kus 8.-9. veebruaril toimusid Helsingi lähedal Vantaas rahvusvahelised
suusavõistlused.
Laupäeval oli kavas vabatehnika sprindid ja
pühapäeval klassikadistants FIS-võistlusena. Kokku osales võistlustel 75 Eesti suusatajat, kellest 13 esindasid Otepää suusaklubi
Karupesa Teami värve. Esimsel päeval kavas
olnud vabatehnika sprindis võitsid otepäälased 5 medalit, neist 4 olid kuldsed: M14
I koht Stenver Vahi; N16 I koht Anni Lii
Unn; M20 I koht Teiloora Ojaste / III koht

Toomas Halliste
Otepää kergejõustikutreener

Kandideeri vabatahtlikuks
U17 EM-finaalturniirile!
Eesti Jalgpalli Liit (EJL) otsib vabatahtlikke 21. maist kuni 6. juunini seitsmes
linnas peetavale U17 EM-finaalturniirile. Registreerimine kestab
29. veebruarini.
Vabatahtlikke otsitakse erinevatesse valdkondadesse: meedia, võistkondade saatja, transport, festivaliala, mängude korraldus, teenindav ala ja palju
muud.
Vabatahtlikele kehtiv vanuse alampiir on 18 eluaastat. Transpordi valdkonnas on vanuse alampiir 21 eluaastat ning peab olema vähemalt kaks
aastat sõidukogemust. Üldiseks nõudeks on eesti keele oskus, kasuks tuleb
ka võõrkeelte oskus.
Vabatahtlikuks registreerides tuleb esmalt täita küsimustik, mille leiab:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScze5P_Q3pYhjwYgrask91xmhfq_91BnIkXhBBWvb0wspyaYw/viewform.
Seejärel viiakse kandidaatidega läbi vestlused.
Küsimuste tekkimise korral saab pöörduda EJLi vabatahtlike koordinaatori
poole e-posti aadressil: vabatahtlikud@jalgpall.ee.
EJLi pressiteenistus

Marit Maribel Pulles; mehed I koht Martin
Himma.
Teisel päeval kavas olnud klassikadistantsid eraldistardist kuulusid ühtlasi ka FIS-i
võistluskalendrisse. Karupesa Teami sportlastelt seekord kolm medalit: M14 I koht
Stenver Vahi; N16 III koht Anni Lii Unn;
mehed I koht Martin Himma. Kokkuvõttes
oli Otepää klubile väga edukas nädalavahetus.

Pildil vasakult: Stenver Vahi ja
Anni Lii Unn.
Tekst ja foto: Tanel Ojaste

U17 EM-finaalturniiri alguseni on alla 100 päeva
Eesti võõrustab tänavu 21. maist 6. juunini U17 EM-finaalturniiri,
mis toob jalgpallipeo seitsmesse Eesti linna.
Euroopa meistritiitli jahtimist alustavad 16 koondist. Alagrupiturniiri mänge võõrustavad A. Le Coq Arena, Kadrioru staadion,
Viljandi linnastaadion, Tartu Tamme staadion, Otepää Tehvandi
staadion, Võru Spordikeskuse staadion ning Rakvere ja Haapsalu
linnastaadion.
Veerandfinaalid peetakse Otepääl, Tartus, Rakveres ja A. Le Coq
Arenal, poolfinaale võõrustavad Kadrioru staadion ja A. Le Coq
Arena. Euroopa meister selgub 6. juunil, Eesti jalgpalli 111. sünnipäeval, A. Le Coq Arenal.
Eesti mängib turniiril A-alagrupis ning jookseb platsile turniiri
avapäeval, 21. mail kell 20.00 A. Le Coq Arenal, 24. mail kell 13
Haapsalus ja 27. mail kell 17 Kadriorus.
U17 EM-finaalturniiri alagruppide loosimine toimub 8. aprillil kell
12 A. Le Coq Arenal Elmar Saare nime kandvas konverentsikeskuses. Otsustavad kvalifikatsioonimängud, kus selguvad finaalturniiril
osalevad meeskonnad, toimuvad märtsikuu lõpus.
EJLi pressiteenistus
www.jalgpall.ee

20. veebruar 2020
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KUULUTUSED
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
Elektritööd

520 50 16

SÕIDUAUTODE REMONT, HOOLDUS JA REHVIVAHETUS. Uuri
lisaks Wolf Garage facebooki lehelt või helista numbril 54551840.
Asume Otepäält 4km Kanepi suunas Pilkusel.
Ostan Enn Volmere maale.
53 561309, volmere@hotmail.com

Lemmik Mees OÜ kümblustünn oli Euroopa saunamaratoni peaauhinnaks.

OÜ Kesa-Agro pakub tööd päevakarjakule kaasaegses robotlüpsifarmis. Töö vahetustega: 3 tööl, 3
vaba. Saata CV meilile kesaagro@
gmail.com. Kandideerimine kuni
01.03.2020. Lisainfo 5178036.
Ehitus-remonttööd. 5675 3918
Teostan sise-elektritöid. 5353 6160
Müüa 3-toaline korter Otepääl,
Kopli 8. Üldp. 65,8 m2. Info 5664
5815

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

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Otepää Vallavalitsus
kuulutab välja
konkursi

arendusjuhi
ametikoha
täitmiseks.
Konkurss kestab
kuni 21.02.2020.
Lisainfo
www.otepaa.ee.

Konkursi eesmärk on innustada inimesi rohkem ennast väljendama ning neid toimuva kohta arvamust avaldama. Lisaks
jäädvustame sellega ka Otepää valla ajalugu.
Riimkroonika sisuks peakski olema ümbritseva elu-olu kajastus, kirjutaja jaoks olulised teemad, nende positiivsed ja
negatiivsed küljed. Iga autor võib esitada mitu luuletust. Vanusepiirangut ei ole. Laekunud tööde hulgast valib žürii kolm
paremat, antakse ka eriauhindu.
Luuletused saata e-postile: kultuurikeskused@otepaa.ee,
tuua Otepää, Sangaste, Nõuni või Puka Kultuurimajja või pista
hoopis valitud maja postkasti. Töö juurde lisada enda nimi, vanus ning kontaktandmeid! Luuletusi saab konkursile edastada
1. märtsini 2020.
Otepää Kultuurimajas toimub 6. märtsil Vaikse Muusika õhtu,
kus muusikaõhtu kõrvale loeme ette parimad tööd, kuulutame
välja võitjad ning jagame eriauhindu.

Südamlik kaastunne Enele
kalli

Südamlik kaastunne Enele
armsa

ISA

ISA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Otepää Naisselts

MTÜ Karukäpp

Kallis Ella.
Tunneme kaasa ema,
vanaema ja ämma

Mälestan tublit töömeest
"Arengu" päevilt

VALENTINA PÕDER

VLADIMIR LIBBA

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne abikaasale
ja lastele peredega.

Viive perega

Heli

Me ootame Sind ikka,
kuigi teame, et tulla Sa ei saa.
Me mõtteisse ja hinge
Sa igavesti jääd.

Ema

On ääretult valus,
aeg seda ei muuda
ja kuidas ka paluks,
Sa tagasi tulla ei suuda.

Unustamatut kallist

MALLE UNTI

KOIDULA UNTI

26.05.1951 - 14.02.2017

mälestavad 3. surma-aastapäeval poja ja tütre pere.

mälestavad 3. surma-aastapäeval lesk ja tütred peredega.
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