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Otepäälased said kõrged autasud
22. veebruaril toimus Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi 102. aastapäeva
tähistamine, kus jagati ka tunnustusi.
Kaks Valga maakonna kõrgemat autasu
tuli tänavu Otepää valda, Otepää vald
tunnustas kolme vallakodanikku.
Otepäälasi tervitasid Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, vallavanem Kaido Tamberg ja Valgamaa omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits,
kes ka autasusid jagasid.
Valgamaa Vapimärgi, maakonna kõrgeima tunnustuse pälvis Arula külavanem Voldemar Tasa.
Teise maakondliku kõrge autasu –
Valgamaa Teenetemärgi sai Otepää
valla perearst Tatjana Laadi. Valgamaa
Vapimärk antakse elutöö eest neile,
kes oma töö ja tegevusega on kaasa
aidanud maakonna arengule. Valgamaa Teenetemärk on mõeldud neile,
kes oma töö ja tegevusega on panustanud Valgamaa arengusse või kes on
silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise teo või saavutusega.
Otepää Vallavalitsus tunnustas
Otepää medaliga kolme vallakodanikku – suure pere ema Kadri Toomsalu,
mesinikku Rein Männistet ja pereõde
Ene Väärsit. Otepää medal antakse
füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest.
Otepää Kultuurimaja sini-must-valges saalis esinesid Otepää Gümnaasiumi poistekoor, lastekoor, hobikoor

Eesti Vabariigi
sünnipäev Otepääl

Valgamaa Vapimärgi sai Arula
külavanem Voldemar Tasa.

Valgamaa Teenetemärgi sai
Otepää valla perearst Tatjana
Laadi.

ja segakoor Eveko (juhendaja Eve
Eljand), soolot lastekoorile laulis Geir
Kudu, kõiki laule saatis Vladimir Karjalainen. Tantsulusti pakkus segarahvatantsurühm Nuustaku Kaire Ojavee
juhendamisel. Esinesid Kertu Juhkam
Margit Tali laulustuudiost ja Meriliis
Ilves, Helis Hein ja Maria Viks Otepää
Kultuurimaja Teatristuudiost (juhendaja Merilin Kirbits).
Peo korraldas: Otepää Kultuurikeskused, toetas Otepää vald.

Voldemar Tasa on palju aastaid tegutsenud orienteerumisspordi arendamisega
– sportlasena, treenerina, korraldajana
ja spordikohtunikuna. Ta oli 1979–1991
Madsa spordibaasi direktor, 1991–1992
Kääriku spordibaasi juhataja ning 1992–
1994 AS-i Kuutsemäe tegevdirektor.
Osalenud aastast 1982 Tartu suusamaratoni korraldamisel, alates1997. a Matu
teeninduspunkti ülem. Aastast 2003 OÜ
Lutsujärve juhatuse liige.
Voldemar Tasa on olnud ka aktiivne
kaitseliitlane selle asutamisest saadik,
samuti Erna seltsi liige. Praegu eelkõige
tegev Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
kaardi- ja orienteerumiskoolitustel.
Lisaks spordi- ja kaitseliidu-alasele
tegevusele on Voldemar Tasa ka aktiivne külavanem. Koos abikaasa Eikega
korraldatakse Arula küla kokkusaamisi, kultuuriüritusi, antakse välja raamatuid jms. Voldemar ja Eike Tasa Lutsu
talust on kujunenud Arula külaelu ja
-seltsi keskus.
Voldemar Tasa on väga mitmekülgne
inimene, tema ind ja ettevõtlikkus pole
siiani raugenud. Lisaks orienteerumisele ja suusamaratonil kaasa löömisele suudab Volli (nagu lähedased teda
kutsuvad), edukalt ka saunamaratoni
korraldamisel aidata!
Voldemar Tasa on saanud Otepää
medali 2017. aastal.
Perearst Tatjana Laadi tuli pärast ülikooli lõpetamist 1989. a elama ja tööle
Valgamaale Tõlliste valda, alates 1994.
a asus tööle Sangastesse. Sangaste vallas
(nüüdses Otepää vallas) elab ta alates
1997. aastast. Ta on Eesti Perearstide
Seltsi liige.
Tatjana Laadi on tuntud ja tunnustatud perearst, kes on aastaid propageerinud tervislikke eluviise – toitumist, liikumist ja alkoholist sõltumatut
eluviisi, karskust ja mõõdukust. Ta on
Valgamaa maapiirkonna ühe suurima
nimistu ja koormusega perearst. Tatjana
Laadi on ka Keeni põhikoolis kooliarst.
Tema eestvedamisel sai Keeni põhikoo-

Otepää medal – pereõde
Ene Väärsi.

24. veebruaril kogunesid kaitseliitlased,
Otepää jaoskonna naiskodukaitsjad ja
noorkotkaste esindaja Otepää kiriku juurde. Sel aastal tähistati Eesti Vabariigi 102ndat aastapäeva ja seejuures peeti meeles
vabadusvõitlejaid. Pärjad asetasid Vabadussamba juurde Otepää valla, Kaitseliidu
Valgamaa maleva Otepää üksikkompanii
ja naiskodukaitsjate esindajad. Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala pidas Eesti
Vabariigile pühendatud kõne.
Aga samas ei saa ära unustada meie
Naiskodukaitse Valga ringkonna Otepää
jaoskonna naiskodukaitsjaid, kes on väga
aktiivsed. Au ja kiitus nendele, kes ikka viitsivad ja leiavad aega osaleda Eesti Vabariigile pühendatud üritustel. Lisaks annavad
nad eeskuju nooremale põlvkonnale, kes
peaksid teadma Eesti põhitõdesid, sest
muidu ei oleks meil sellist riiki!
Elagu Eesti!
Tekst ja foto
Ander Alliksaar

Otepää medal – mesinik
Rein Männiste.
list Tervist Edendavate Koolide võrgustiku liige. Tatjana Laadi on ise sportlike eluviisidega, innustades ja kaasates
kohalikke. Vabal ajal võib teda kohata
ujulas, terviserajal või seltsimajas idamaiseid tantsustiile harrastamas.
Lisaks sellele on Tatjana Laadi aktiivne Naiskodukaitse liige ning olnud
pikka aega Sangaste vallavolikogu liige
ja sotsiaalkomisjoni liige. Ka praeguses
Otepää vallavolikogus on ta volikogu
liige ja sotsiaalkomisjoni liige.
Otepää valla tänukirja ja meene sai
ta 2019. aastal.

Otepää medali saajad
Ene Väärsi on pereõena piirkonnas töötanud juba üle 40-ne aasta. Ta on sõbralik, abivalmis ja hooliv, tema peale saab
alati kindel olla. Ene on oma patsientide
jaoks olemas ka väljaspool tööaega.
Rein Männiste valiti Eesti Mesinike
Liidu poolt Eesti 2019. aasta mesinikuks. Rein on elupõline mesinik: pärast
sõjaväeteenistust pole ta ühtegi muud
tööd teinud, mesinikuks olemise staaži
on tal üle 30-ne aasta. Reinul on ligi
300 mesilaspere, mis paiknevad mitmes

Päästeameti tunnustust
jagus ka Otepää valda
Peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart
Helme ja Päästeameti peadirektor Kuno
Tammearu andsid 18. veebruaril 113 inimesele tunnustusena üle päästeteenistuse
aumärgid.
Aumärkidega tunnustati nii Päästeameti
töötajaid kui ka häid koostööpartnereid.
Tunnustatavate seas oli ka Otepää valla
inimesi.
Päästeteenistuse medali pälvisid:
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Otepää
päästekomando meeskonnavanem Urmas Aaliste ja MTÜ Sangaste Vabatahtliku
Tuletõrjeühingu juhatuse esimees Rein
Areng.
MONIKA OTROKOVA

kohas nii Otepää kui ka Valga vallas.
Kadri Toomsalu on suure pere ema – tema
peres kasvab 20 last. Perekond Toomsalud
on optimistlikud inimesed, kes ei virise,
nende lapsed on töökad, rõõmsameelsed,
hoolsad ning tublid õppijad. Suur pere on
sõbralik ja kokkuhoidev. Kadri Toomsalu
on saanud ka Otepää valla aasta ema tiitli.
Monika Otrokova
fotod: Valju Aloel

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Naise vägi on vältimatu,
naistepäev möödapääsmatu

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega mittetulun-

dusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks järgmised Otepää valla
omandis olevad kinnistud. 1.1 Sangaste alevikus asuv Kooli
tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 16310150, katastritunnus
55701:001:0040, pindala 4362 m2, sihtotstarve transpordimaa)
ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 12 m2; 1.2 Sangaste alevikus asuv Nooruse tänav kinnistu (kinnistu registriosa
nr 16723550, katastritunnus 55701:001:0044, pindala 672 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava
ala pindala 12 m2; 1.3 Sangaste alevikus asuv Kooli põik kinnistu
(kinnistu registriosa nr 16733950, katastritunnus 55701:001:0045,
pindala 1295 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise
osas, koormatava ala pindala 28 m2; 1.4 Sangaste alevikus asuv
Mäe tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 16626650, katastritunnus
55701:001:0046, pindala 3644 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 516 m2; 1.5 Keeni
külas asuv Keeni tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 16289950,
katastritunnus 55701:001:0037, pindala 3607 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 95
m2; 1.6 Keeni külas asuv Hoovi tee kinnistu (kinnistu registriosa

Kallis naissugu! Lehe ilmumise hetkeks küll juba
ajalooks saanud naistepäev 2020 ei takista tagantjärgi järelehüüet selle Looduse tegeliku krooni
auks. Naistepäev on meile meestele meeldiv paratamatus. Naised ja nende vägi on sedavõrd tähtis ja
oluline maailma liikumas hoidev jõud, et nendest
rääkimiseks ei ole ajapiire. Kui Looja vaatab taevasesse peeglisse, siis saab Ta olla uhke oma teo üle,
millega naised siia maailma loodi. Naine on tasakaalu hoidja ses pulbitsevas ja vahel oma hulluses
lämbuvas maailmas. Naine on kodusoojuse looja
ja uue elu maailma tooja. Naise emainstinkt hoiab
elu ja annab sellele ka jätku. Meie igapäevases elus
tugineb palju, väga-väga palju naistele ja nende roll
ühiskonnas on hoomamatult tähtis. Naise kanda on
antud palju, mõnikord ehk liigagi palju.
Au naisele, kelle õlule on pandud oma lapse
kasvatamise koorem ja kes seda kannab ka siis,
kui talle sattunud loru elukaaslane või elu on
sedasi seadnud! Au naisele, kes oma peret hoiab

ja kodu kaitseb! Naiseks olemine võib vahel olla ka
koorem, aga kindlasti on see üks äraütlemata üllas
ja auväärne roll. Meie oma Eestimaine naine on
ülev oma karges ilus ja kanges loomuses. See naine
on andnud ainest meie kaunites kunstides ja kirjaloomes sedavõrd, et ilma Temata kunsti ja kirjandust peaaegu polekski, muust loomest rääkimata.
Kallid naised! Austatagu Teid Teie lähedaste
poolt ja olgu meie riik Teile tänulik, et Te meil
olemas olete! Nii Teie, kes juba pensionil olles
peaksite õigusega nautima oma antud panust ellu
ja selle jätkumisse! Ja ka Teie, kes seda alles hakkamas tegema ja juba teevad! Teie, need Meie
Naised, olete meie elu parim põhivara ja kalleim
aardekirst meile siin!
Elagu Naised ja saagu Maailm valmis nii, et seal
naistel tõesti hea oleks! Täna proovime meie meestena teha kõik nii, et naistel parem oleks! Eriti aga
Otepää vallas.
Vallavanem Kaido Tamberg

totstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava
ala pindala 32 m2; 1.7 Keeni külas asuv Kooli tee kinnistu (kinnistu
registriosa nr 16275950, katastritunnus 55701:001:0001, pindala
2717 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas,
koormatava ala pindala 8 m2.
Otsustati võõrandada enampakkumisel järgmine vallava-

ra: 1.1 Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuv kinnistu
(kinnistu registriosa nr 1790940, katastritunnus 55601:004:1750,
pindala 788 m2) alghinnaga 40 000 eurot; 1.2 Otepää vallasiseses
linnas Kase tn 13 asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2327240,
katastritunnus 55601:007:0006, pindala 3100 m2) alghinnaga 50
000 eurot.
n

Määrati Otepää Vallavalitsuse liikmele (v.a Otepää valla-

vanem ja üle 0,8 koha suuruse koormusega Otepää Vallavalitsuse
teenistuses olev teenistuja) makstava hüvitise suuruseks 300 eurot
kuus. Määrati vallavanemat asendavale vallavalitsuse liikmele
vallavanema asendamise eest makstavaks hüvitiseks 25% vallavanema töötasust proportsionaalselt asendamise ajaga. Tunnistati
kehtetuks Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017. a otsus nr
1-4/70 “Otepää Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine “.
n

Otsustati maksta volikogu esimehele Jaanus Barkalale aja-

vahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasuta-

mise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/
km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n

Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus Raidalile

ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise

Rohupoed ja siilikesed koroona-udus
Alles see oli, kui enne koroonapaanikat puhuti
tuld alla apteegireformi hüsteeriale. Ka Otepää
jaoks pidi tulevik tume olevat ja õudne lõpp kõikidele retseptiinimestele ligidal. Räägiti lehes ja turul, et kõik apteegid meie vallas pannakse kinni.
Siiski hakkas tunnelist ka valgust paistma ja
nüüdseks on selge, et Otepää ja Otepää vald apteegituks ei jää ning rohuekspressid Tartu vahet
vurama ei pea. Ka kurat ei pidanud kaugeltki nii
hirmus olema, nagu teda maalitakse.
Ehk siis: hea Otepää valla kogukond! Meile
jäävad meie apteegid alles ja rohtu saab osta
harjunud kohtadest edasi!
Siinkohal on paslik rääkida ka maailmakollist
koroonaviirusest. Kunagi räägiti, et kommunismitont käib Euroopat mööda ringi. Täna on maailm laiem, tont kiirem ja tondijutud õudsemad.
Mööda maailma käib ringi koroonaviiruse tont.
Maailm paneb piire ja uksi kinni ning hingab vaid
läbi marlimaski. Aegade jooksul on ka Eestimaad
niitnud mitmed võimsad tõved: alates katkust
ja lõpetades tiisikuse/tuberkuloosiga. Ometi on
suurimaks ohuks eelkõige mitte haigus ise, vaid
paanika selle ümber. Aeglustub majandus ja seiskub reisimine. Selle mõju on hoopiski võimsam,

kui viirus, mille enda tegelik ohtlikkuski osaliselt veel müütiline. Selge on, et ettevaatlik peab
olema ja mõistlikke vastuabinõusid kasutama.
Ilma hullust külvamata ja paanikata. Eks ikka
tavapärased hügieeninõuded ja lisaks mõned
piirangud. Ennast ise ka üle kütta pole vaja: seda
teeb meedia juba nagunii.
Koroona tuleb ja läheb. Maailm seepärast ei
seisku. Samas kindlasti muudab ja mõjutab see
palju. Meie aga Otepääl läheme sellele vastu
eelkõige positiivse meelsuse ja rahvatarkusega,
millele siis pisut ka moodsaid meetmeid otsa.
Terve mõistus asendab kohati tablette.
Üks vana nõukaaegne reklaam ka, mis ka tänapäeval aktuaalne ning pisut kõlaliseltki kohane:
Peske käsi hoolega,
Muidu tuleb koolera.
Seep on see,
Mis puhtaks teeb.
Hää rahvas! Soovin meile oma tervise ise vormis hoidmise oskust ja tarkust terad sõkaldest
eraldada! Sest nii on ka meie esiisad ellu jäänud
ja meie põlve siiani välja venitanud.
Vallavanem Kaido Tamberg

19. veebruaril viibisid Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja kommunikatsioonijuht Monika Otrokova Jaapani
suursaadiku Hajime Kitaoka kutsel Tallinnas, hotellis Swissôtel vastuvõtul keiser Naruhito 60. sünnipäeva tähistamiseks.

Otsustati maksta vallavanemale Kaido Tambergile ajava-

hemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2020. a isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise
kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid
mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
Otsustati anda vallavanemale 2020. aasta puhkus järgmi-

selt: 03.-06.08.2020, 01.10.-31.10.2020.
n

Pildil vasakult: Jaapani suursaadik
Hajime Kitaoka, Jaanus Barkala ja
suursaadiku abikaasa Yoko Kitaoka.

Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida MTÜ-ga Otepää

Aedlinn maa tasuta kasutamise leping Otepää vallasiseses linnas
asuva Pühajärve rannapark kinnistu (registriosa nr 1929140,
katastritunnus 63601:002:3520, pindala 113 967 m², sihtotstarve

Foto: Monika Otrokova

üldkasutatav maa) ca 3100 m2 suuruse osa kasutusse andmiseks

nr 11 „Lastevanemate osalus õppevahendite kulude katmisel“;
5) Puka Vallavolikogu 13. veebruari 2014. a määrus nr 1 „Puka
valla munitsipaalomandis olevate elu- ja mitteeluruumide rendihindade kehtestamine“; 6) Puka Vallavolikogu 29. aprilli 2016.
a määrus nr 16 „Puka vallavara valitsemise kord“; 7) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr 13 „Ehitusseadustikus
sätestatud ülesannete delegeerimine“; 8) Puka Vallavolikogu 29.
juuni 2016. a määrus nr 14 „Planeerimisseaduse rakendamine
Puka vallas“; 9) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr
15 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja ülesannete delegeerimine“; 10) Puka Vallavolikogu 30. septembri 2016.
a määrus nr 19 „Puka valla ametiautode ja isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kord“; 11) Puka Vallavolikogu 27.
oktoobri 2016. a määrus nr 23 „Puka vallavalitsuse palgajuhend“;
12) Puka Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a määrus nr 7 „AS
Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise
eeskiri“; 13) Puka Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a määrus nr

n

Otsustati kehtetuks tunnistada Sangaste Vallavoliko-

gu määrused: 1) Sangaste Vallavolikogu 4. veebruari 1999. a
määrus nr 2 „Omandireformi reservfondi ja eluasemefondi
laekunud raha kasutamise korra kinnitamine“; 2) Sangaste Vallavolikogu 10. veebruari 2000. a määrus nr 1 „Raamatukogu
kasutamise eeskirja kehtestamine“; 3) Sangaste Vallavolikogu 25. aprilli 2000. a määrus nr 3 „Plaani- või kaardimaterjali
alusel katastriüksuse moodustamisel piiriprotokolli koostamise eest võetava tasu kehtestamine“; 4) Sangaste Vallavolikogu 4. detsembri 2001. a määrus nr 5 „Vallateede kaitsevööndi
laiuse kehtestamine“; 5) Sangaste Vallavolikogu 9. oktoobri
2003. a määrus nr 4 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“; 6) Sangaste Vallavolikogu 9. oktoobri 2003. a määrus nr 5
„Ehitusmääruse kinnitamine“; 7) Sangaste Vallavolikogu 31.
jaanuari 2008. a määrus nr 4 „Vallaasutuse Sangaste Lasteaed
rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine“; 8) Sangaste Vallavolikogu 26. märtsi 2013. a määrus
nr 3 „Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend“; 9) Sangaste Vallavolikogu 27. märtsi 2014. a määrus nr 2 „Korruptsioonivastase
seaduse rakendamine“; 10) Sangaste Vallavolikogu 11. mai
2015. a määrus nr 2 „Keeni Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.
n

Otsustati delegeerida seadusega kohaliku omavalitsuse,

kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsuse organi
pädevusse antud riikliku järelevalve ülesannete täitmine Otepää
Vallavalitsusele.

Otepää Vallavalitsuse istungil
n

Määrati Keeni külas asuva Tedre katastriüksuse

(katastritunnus 72401:002:0652) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Kuigatsi külas asuva Ala-Vaardi katastriüksu-

se (katastritunnus 60802:002:0295) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Kuigatsi külas asuva Kaasiku katastriüksuse

(katastritunnus 60802:002:0382) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
Määrati Kuigatsi külas asuva Pauli-Risto katastriüksu-

se (katastritunnus 60802:002:0003) jagamisel moodustatavate

n

Otsustati anda Otepää Aukodaniku nimetus Ene Keldrile.

n

Otsustati kehtetuks tunnistada Otepää Vallavolikogu mää-

Otepää Vallavalitsuses on tööl uus arendusjuht

rused: 1) Otepää Vallavolikogu 21. juuni 2012. a määrus nr 6
„Noorte projektlaagri pidamise kord“; 2) Otepää Vallavolikogu
20. juuni 2018. a määrus nr 9 „Puka Lasteaia põhimäärus“.
Otsustati kehtetuks tunnistada Puka Vallavolikogu mää-

rused: 1) Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 11
„Puka valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“;

SÜNNID
Ziina-Liis Vassila 			

lavalitsusele“; 4) Puka Vallavolikogu 8. augusti 2013. a määrus

n

vastavalt otsusele lisatud lepinguprojektile.

n

omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine val-

17.02.2020

mitte rohkem kui 335 eurot kuus.

n

juuni 2012. a määrus nr 13 „Ruumiandmete seaduses kohaliku

liitumise eeskiri“.

kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid
n

2) Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 12 „Reser-

8 „Aktsiaseltsi Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

nr 16728550, katastritunnus 55701:001:0035, pindala 1249 m2, sih-

n

AMETLIK INFO
vfondi vahendite kasutamise kord“; 3) Puka Vallavolikogu 28.

20.02.2020
n

12. märts 2020

14. veebruaril

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Alates 2. märtsist on Otepää vallavalitsuses tööl
uus arendusjuht – Maris Frosch.
Maris on Otepäält pärit, lõpetanud 2004. a
Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia eriala. Ta on
otepäälastele tuttav – aastatel 2004-2006 töötas
Maris Otepää vallavalitsuses turismi- ja arendusspetsialistina. Hiljem osales ta Otepää vallavolikogu turismikomisjoni töös ning on tegev olnud
eraettevõtluses. Viimati saatis ta oma abikaasat,
Eesti suursaadikut välislähetuses Rumeenias
2015.-2019. a. Maris on ka MTÜ Otepää Aedlinn
üks eestvedajatest.

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

Arendusjuht koordineerib valla arendusalast tegevust, valla arengukava väljatöötamist
ning aitab igakülgselt
kaasa arenguprojektide
koostamisele ja elluviimisele.
Kontaktandmed:
e-post: Maris.Frosch@
otepaa.ee. Kabinet 205,
vastuvõtt: eelregistreerimisega.

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

Määrati Kuigatsi külas asuva Vaariku katastriüksuse

(katastritunnus 60802:002:2140) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Mägiste külas asuva Ala-Mägiste katastriüksu-

se (katastritunnus 72401:001:0391) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Pringi külas asuva Lohu katastriüksuse

(katastritunnus 72401:001:1972) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.

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 26. märtsil.

AMETLIK INFO
n

Määrati Ädu külas asuva Riisi katastriük-

suse (katastritunnus 72401:001:0016) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Anti HEIZUNG OÜ-le ehitusluba Päidla

külas Kalmemäe kinnistul päikeseelektrijaama
püstitamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest kaks isikut.
n

Määrati sotsiaalteenuse toetus neljale

isikule.
n

Tunnistati OÜ Otepää Üürimajad osa võõ-

randamiseks korraldatud eelläbirääkimistega
pakkumismenetlus lõppenuks ja tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 27. jaanuari 2020. a
korraldus nr 2-3/47 „OÜ Otepää Üürimajad osa
võõrandamiseks korraldatud eelläbirääkimistega
pakkumise tulemuse kinnitamine“. Otsustati korraldada OÜ Otepää Üürimajad osa võõrandamiseks uus eelläbirääkimistega pakkumine.
n

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

O T E P Ä Ä

12. märts 2020

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida
Alates 1. märtsist on avatud kohaliku
omaalgatuse programmi kevadvoor,
millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade
tekkimisele.
„Eestis on palju hakkajaid inimesi,
kes on koondunud mõne ühenduse
ümber,“ ütles riigihalduse minister Jaak
Aab. „Seda ikka selleks, et muuta oma
kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval kogukonnal
on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil
omaalgatusi toetada ja seda tehakse
läbi erinevate programmide. Üks
nendest programmidest on KOP ehk
kohaliku omaalgatuse programm, mille
kevadvooru just avasime.“
Programmist toetatakse tegevusi, mis
aitavad kogukonna identiteeti tugevda-

da ja tõhustada omavahelist koostööd.
Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste arendamisse. Toetust antakse
ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.
Näiteks on kohaliku omaalgatuse
programmist 2019. aastal toetatud
mänguväljakute ning külaplatside
rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.
Toetust saavad taotleda avalikes
huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale
liikmena kohalik omavalitsus ega riik.
Samuti ei tohi selle liikmetest äri-
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ühingud moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud
projekti kohta on olenevalt tegevusest
kuni 4000 eurot. Omafinantseering
peab olema vähemalt 10% projekti
kogumaksumusest.
2020. aastal jagatakse toetusteks 1
169 841 eurot, mis eraldatakse kokku
kahes voorus (kevad- ja sügisvoorus).
Taotlusi saab esitada e-posti teel.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill
2020 kell 16.30. Taotlused esitatakseValga maakonnas MTÜ Valgamaa
omavalitsuste liidule.
Täpsemad juhendid ja vormid leiab
maakondlike arendusorganisatsioonide
kodulehtedel.

sa Team (koondislased Mariel Merlii Pulles, Marit
Maribel Pulles, Albert Unn, Steve Vahi) 2336 eurot;
1.3 Jalgpalliklubi FC Elva (koondislane Andreas
Kiivit) 584 eurot; 1.4 MTÜ Kagu Biathlon (koondislane Mart Všivtsev) 584 eurot; 1.5 Otepää rattaklubi (koondislane Kert Roose) 584 eurot; 1.6
Võru Judoklubi REI (koondislane Givi Kokhtašvili) 584 eurot.
n

nistu registriosa nr 1247340, katastritunnus
58202:002:0870, pindala 353 m2, sihtotstarve transpordimaa) hinnaga 3000 eurot.
n

korras mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu (registrikood 80237785, aadress Valga põik 3

Kady-Ann Sutt
rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist

Otepää vallasisene linn Otepää vald) tasuta
n

Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16

n

detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajaks 7. - 20.
märts 2020. a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsuses

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja eluruumi
kohandamise toetuse 2020. aasta taotlusvooru
Toetust antakse projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise
kohandamise“ raames, mida rahastavad Euroopa Liit ja Euroopa
Regionaalarengu Fond.

avaliku arutelu ajaks 30. märts 2020. a kell 13.00
ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsuse nõukoja
saal (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).
20.02.2020
n

Otsustati anda Otepää medal järgmistele

isikutele: 1. Rein Männiste; 2. Kadri Toomsalu,

Eesti
tuleviku heaks

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

kabinet 212 (Lipuväljak 13, Otepää) ja valla veebileht www.otepaa.ee. Määrati detailplaneeringu

Eluruumi kohandamise toetust on õigus taotleda isikul:
1) kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik
eluruumi kohandamisega parandada;
3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks
mõeldud eluruum Otepää valla haldusterritooriumil.
Juhul, kui puue on alaealisel lapsel või eestkostetaval, esitab avalduse esindusõiguslik isik (lapsevanem, eestkostja).

3. Ene Väärsi.
26.02.2020
n

Määrati Lossiküla külas asuva Pärnamäe

katastriüksuse (katastritunnus 72402:002:0520)
jagamisel moodustatavate katastriüksustekohani-

Taotlusi võetakse vastu 16.03.2020 – 15.05.2020. a, kas:
1) vallamajas/teenusekeskuses kohapeal,
2) postiga aadressil Lipuväljak 13, Otepää linn, Otepää vald 67405 või Valga mnt 7,
Sangaste alevik, Otepää vald 67013 või Kooli 6, Puka alevik, Otepää vald 67212 või
3) digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@otepaa.ee.

med, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Mäeküla külas asuva Andruse

katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:0744)
jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Anti OÜ-le Helioest projekteerimistingi-

mused Sangaste alevikus Valga mnt 22 kinnistul
päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Anti Leo Enokile ehitusluba Mäeküla külas

Kiviniidu kinnistul abihoone laiendamiseks.
n

Anti Sihva külas Uue-Kooli kinnistul

asuvale ehitisele (mänguväljak) kasutusluba.
n

Kinnitati riigihanke „Otepää valla üldpla-

Taotluses peab olema märgitud järgmine teave:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed, esinduse korral
esindaja andmed ning esindusõiguse alus;
2) kohandatava eluruumi andmed;
3) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;
4) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähitud kiri).
5) taotleja kinnitus, et kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
6) taotleja nõusoleku, et ta võimaldab ligipääsu kohandatavale eluruumile projektiga
seotud toimingute teostamiseks (paikvaatlus, kontroll jm.);
7) taotleja kinnitus, et ta kohustub leidma tööde teostaja, sh võtma tööde teostamiseks kaks võrreldavat hinnapakkumust;
8) taotleja kinnitus tasuda kohandamise tööde eest ise osas, milles kohandamise
tööde tegelik maksumus ületab vallaeelarve vahenditest tasutava summa.

neeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“ tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke „Otepää valla üldplaneeringu
koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“ ühispakkujad AB Artes Terrae
OÜ (registrikood 12978320) ja OÜ Hendrikson &
Ko (registrikood 10269950) ning pakkujad Skepast&Puhkim OÜ (registrikood 11255795) ja Aktsiaselts KOBRAS (registrikood 10171636). Tunnistati
ühispakkujate AB Artes Terrae OÜ ja OÜ Hen-

Taotlusele lisatakse:
1) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi kaas- või ühisomanike või korteriühistu
kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi
ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
2) Sotsiaalkindlustusameti, abivahendiettevõtte või koolituse läbinud kogemusnõustaja hinnang eluruumi kohandamise kohta (juhul kui see on olemas);
3) kaks hinnapakkumust (olemasolul);
4) esinduse korral esindusõigust tõendav dokument (volikiri, kohtumäärus). Juhul,
kui toetust taotletakse puudega lapse jaoks, siis sünnitunnistust lisama ei pea.

drikson & Ko ning pakkujate Skepast&Puhkim
OÜ ja Aktsiaseltsi KOBRAS pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele riigihanke

Määrati toetus raske majandusliku olukorra

puhul ühele isikule summas 50 eurot.

katastriüksuse detailplaneering muutmata kujul
(AB Artes Terrae OÜ töö nr 1908DP3). Määrati

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusum-

mas 185 eurot.

Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta

Suunati täiendavale avalikule väljapanekule

Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Lin-

namäe org kinnistu 20 m2 suurune osa otsustus-

n

n

Otsustati omandada Lembit Viksilt Nõuni

külas asuv Nõuni bussijaama kinnistu (kin-

hankeplaan.
18.02.2020
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Lisainfot projekti kohta ja abi taotluse esitamisel saab vallavalitsuse sotsiaalteenistusest ning tel. 524 7930 (Pille Sikk), e-post pille.sikk@otepaa.ee.

Rahuldati ühe isiku taotlus ja määrati toetus

Avanes uus hajaasustuste taotlusprogramm 2020

puudega isiku elukohas elamu kohandamiseks.

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 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 valdkond;
4. prioriteet – autonoomsete
elektrisüsteemide valdkond.
Seoses hajaasustuste programmiga võtab Puka ja Sangaste teenuskeskuste juht Lea
Madissov huvilisi vastu Otepää
Vallavalitsuses igal neljapäeval
kell 9.00-15.00 kabinetis nr 222.
Lisainfo: Lea Madissov, lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.

Otepää Vallavalitsus müüb

Monika Otrokova

suulisel enampakkumisel Otepää vallasiseses
linnas Munamäe tn 8a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 1790940, katastritunnus
55601:004:1750, pindala 788 m2, sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa 100%) alghinnaga 40 000 eurot. Kinnistu on hoonestatud,
sellel paikneb kuur-käimlahoone. Kinnistut
läbib elektrimaakaabelliin ja kinnistule jääb
nimetatud objekti kaitsevöönd. Kinnistu on
antud rendile OÜ’le Merevi Invest 20. aprillil
2015. a sõlmitud rendilepingu alusel kuni 2.
maini 2020. a.
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 ja tagatisraha suurus 4000 eurot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr
EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt
31. märtsil 2020. a kell 10:00.
Suuline enampakkumine toimub 31. märtsil 2020. a kell 10.00 Otepää Vallavalitsuse
nõukoja ruumis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).
Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada
komisjonile järgmised dokumendid:
1)isikut tõendav dokument;
2)volitusi tõendavad dokumendid;
3)tagatisraha tasumist tõendav dokument.
Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg
(tel 502 2316).
Suulise enampakkumise tingimused on kinnitatud Otepää Vallavalitsuse 2. märts 2020. a
korralduse nr 2-3/119 lisana ja nendega saab
tutvuda valla dokumendiregistris: https://atp.
amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=252184

Otepää Naisselts ja Otepää Vallavalitsus
ootavad kandidaate Aasta ema aunimetusele

alusdokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes
riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise
kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks
Aktsiaseltsi KOBRAS pakkumus maksumusega
109 500 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga
pakkumus.
n

Kanti Otepää Gümnaasiumis maha üks väi-

kevahend, maksumusega 432,50 eurot.
n

Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik

suurus ühele koondislasele 584 eurot) järgmiselt:
1.1 Otepää Spordiklubi (koondislased Markkus
Alter, Andero Kapp, Kevin Klopets, Hanno-Henri
Reidolf, Artti Aigro) 2920 eurot; 1.2 MTÜ Karupe-

PILKUSE KÜLASELTSI ÜLDKOOSOLEK
2. aprillil kell 19 Pilkuse külamajas
1.Aastaaruande kinnitamine
2.Maja tuleviku arutelu
3.Põhikirja muutmise kinnitamine
4.Külavanema aruanne
5.Juhatuse valimine ja kinnitamine
6.Revidendi valimine ja kinnitamine
7.Kohapeal algatatud teemad
Ootame rohket osavõttu.
Juhatus (info telef. 51974916 Merike)

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
armastust, 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
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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
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. 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!
28. märtsil kell 12.00 Otepää Kultuurimajas Eesti parimate selgeltnägijate
Kevadtuur. "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" parimad selgeltnägijad, maagid ja nõiad ootavad Teid kohtuma! Gruusia selgeltnägija
Anžori, Ukraina selgeltnägija Žanna, Selgeltnägija Kristi, Tajuja Tiina,
Tervendaja Ervin, Ravitseja Hannes Vanaküla, Selgeltnägija Renata,
Selgeltnägija Washtara, Valge nõid Mari-Liis. Toimuvad eravestlused
ja grupiseanssid! Pilet 15 eurot. Lisainfo 5835 1915 Janar
1. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Otepää linna 84. sünnipäevapidu! Sünnipäevakontsert Otepää väikestelt ja suurtelt, kõned/riimid
eakale, teeme suu magusaks ja ajame kohvilauajuttu ning peo saadab
õhtusse tantsupidu ansambliga Margit Tali Bänd. Parimate sportlaste tunnustamine ja Otepää valla aukodaniku tiitli kätteandmine.
Parim kink on see kui tuled kohale. Avatud napusbaar! Sündmus
on TASUTA!
5. aprillil kell 12.00 Otepää Kultuurimajas Lihavõtte kaunistuste ÕPITUBA
dekupaaz tehnikas. Õpituba viib läbi TRIIN PANNEL. Osalemissoovist
anna kindlasti teada +37256626481 Merle või merle.soonberg@
otepaa.ee . Osalemistasu 10 eurot ja võta kaasa föön.
9. aprillil kell 10.00 ja 13.00 Otepää Kultuurimajas koguperelavastus
„ERNESTO KÜÜLIKUD“. Autor Piret Raud, lavastaja-dramaturg Kaija
M Kalvet, kunstnik Inga Vares. Laval Agur Seim, Jaanika Tammaru,
Karl Edgar Tammi, Siim Angerpikk. „Ernesto küülikud“ on Piret Raua
samanimelisel romaanil põhinev koolilaste- ja koguperelavastus.
Tiheda sündmustiku ja värvikate tegelaste abil jutustatakse lugu
mustkunstnikust, kes peab saatuse tahtel endale uue töö leidma.
Aastaid turvalises tsirkuseperekonnas veetnud mees leiab end korraga silmitsi maailmaga, mis on täis eravaldusi, naljakaid pankureid
ja jaburaid karusnahafarmereid. Ernesto on kangelane, kes kriitilise
lapsepilguga julgeb esitada küsimusi ühiskonnas normaalseks peetava kohta. Ning lõpetuseks näitab Ernesto, kui oluline on julgus otsida
ja leida oma isiklikku õnne, isegi kui tee selleni on teistest erinev.
Pilet: 2 eurot. Piletimüük ja broneeringud maarja@teatermustkast.
ee. Koguperelavastus (vanusest 5+). Etenduse kestus 70 minutit.
11. aprilli Otepää Kultuurimajas selle hooaja viimane 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 +372 56626481
Merle või kultuurikeskused@otepaa.ee.
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Pühajärve Jaanituli 2020 esimesed esinejad avalikud!
Lava vallutavad Netsky, Julian Jordan ja uue kavaga Nublu
Juba 14. korda toimuv Pühajärve Jaanituli toob
22. ja 23. juunil Otepääle mitmed elektroonilise muusika praegused suurnimed ja tulevased
tegijad, puudu ei tule ka mõminaräpist ja palavalt
armastatud hittidest.
Pühajärve Jaanituli 2020 üks peaesinejatest on
elektroonilise muusikastiili drum & bass esindaja Netsky. Hollandist saabub festivalile Martin
Garrixi mitmete tuntud hittide kaasprodutsent
ja hea sõber Julian Jordan. Samuti on Pühajärve Jaanitule oma tihedasse graafikusse mahutanud elektroonilise muusika absoluutsesse tippu
kuuluv Eesti DJ ja produtsent Madison Mars.
Pühajärvel esitab esmakordselt oma uut suvekava aasta meesartist Nublu. Möödunud aastatel

rannalava pilgeni rahvast täis toonud 5Miinust ja
Reket on sel aastal kolinud suurte erishow’dega pealavale. Pühajärvel saavad kokku ka Eesti
parimad ja kuulatuimad artistid, nende seas
Smilers, Terminaator, Tanel Padar, Shanon, KarlErik Taukar ja Liis Lemsalu.
Lisaks heale muusikale, suvisele meeleolule
ja armastatud staaridele on Pühajärvel võimalik
end proovile panna traditsioonilistes jaanipäevamängudes, sooritada Pühajärve ääres benji-hüppeid ning lõbutseda lugematutel atraktsioonidel.
Festivalist ja suve pikimatest päevadest täieliku
naudingu saamiseks on võimalik ööbida Pühajärve kaldal kontserdipaigast vaid mõne sammu
kaugusel asuvas maalilise vaatega telklaagris.

22. ja 23. juunil toimuva Pühajärve Jaanituli 2020
piletid on müügil aadressil: www.jaanituli.ee.
Pühajärve Jaanitule piletid otepäälase kaardiga
soodsamalt!
Pühajärve jaanitule kahe päeva passid hinnaga
32 eurot + vahendustasud. Kogus 200 tk. Kehtib
vaid Otepää Turismiinfokeskusest ostmisel ja
Otepäälase kaardi esitamisel. Võimalik osta 1
pilet otepäälase kaardi kohta. Sooduspileteid
müüakse 1. maini 2020!
Siim Sups
Monster Music avalikud suhted

Sangaste Lõõtsaklubist
2. veebruaril toimunud esimene Sangaste Lõõtsaklubi tõi Sangaste Kultuurimajja kokku pea
veerandsada lõõtspilli huvilist. Juba enne ametlikku avamist oli kuulda kultuurimaja fuajees ja
saalis lõõtspillimuusikat. Rahvas uudistas pille ja
kuulas mängijaid. Kohale tuli rahvast erinevates
Eesti piirkondadest – Võrumaalt, Tartumaalt,
Valgast jne. See näitab, kui oluline on rahvamuusika ja eriti lõõtspillimuusika meie kogukonnale.
Koosviibimisel räägisid Rene ja Kalle Raidsalu oma muusikalistest seiklustest läbi aegade.
Andsid ka väikese kontserdi lõõtspillidel. Tutvuti
erinevate lõõtspillidega, räägiti natuke nende ajaloost. Arutati klubitegevust ning edasisi plaane.
Otsustati, et Sangaste Lõõtsaklubi kokkusaamine toimub igal pühapäeviti kell 13.00 Sangaste

Kultuurimajas.
Individuaalõppe võimalusi tutvustasid juhendajad Kalle ja Rene Raidsalu. Soovijad said ka
ennast kirja panna individuaalõppele.
Osalejate põhiküsimus oli: "Kust saaks lõõtspilli laenutada või osta?"
Individuaalõppes osalejal ei pea endal alguses
pilli olema. Klubil on võimalus kasutada individuaalõppeks laenatud pilli. Sangaste Lõõtsaklubi
tänab Lille Tali, kes on meid aidanud nii nõu kui
ka lõõtspilliga.
Edaspidi soovib klubi endale soetada mõned
lõõtspillid, et oleks millega õppida ja õpetada.
Siinkohas kutsume meiega ühendust võtma
inimes, kellel on lõõtspill kodus kuid keegi ei
mängi pilli. Soov oleks esialgu rentida ja hiljem

osta klubile mõned lõõtspillid.
Ootame kõiki, kellel on huvi õppida lõõtspillimängu või ennast täiendada. Individuaalõppesse
on veel paar kohta vaba! Kui sul on soov lõõtspillimänguga tutvust teha, siis tule proovi järele. Et
saada teada kas oskad, pead ise proovima!
Õpime ja harjutame põnevaid uusi ja vanu
lugusid ning kindlasti tuleb ette ka mõni esinemine. Meid juhendavad lõõtspillimängijad Kalle
ja Rene Raidsalu ansamblist Lõõtsa Väntsutajad.
NB! Meiega võivad liituda ka teiste pillide
mängijad. Kui sa ei saa pühapäeviti kohale tulla,
kuid huvi on ja soovid meiega liituda, siis palun
saada kiri mailile: sangasteloots@online.ee või
helista telefonil 55514843, Rene Raidsalu või tule
ise Sangaste Kultuurimajja.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo +37253465648 Marika Viks
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
Puka Kultuurimajas võimalik nautida Vivian Vaheri maalide näitust.
13. märtsil kell 16.00 Puka Kultuurimajas Lastedisko, Dj Laura ja Kaido,
Pilet 1 euro.
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
need kaks maailma üheks atmosfääririkkaks tervikuks. Pilet 5 eurot.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo +372 53008226 Marina Pulver
14. märtsil kell 13.00 Sangaste Kultuurimajas Otepää valla laululaps 2020.
Kõik on oodatud kuulama ja kaasa elama! Kontserdil esineb ka Silver
Sepp, kes on laulja ja fantaasiapillimängija, kasutab pillidena jalgratast, naelapilli, veega täidetud pesukaussi, kohvitopsi jne. Sündmus
on pealtvaatajatele TASUTA!.
17. märtsil kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas "Teatripäeva jutud ja laulud koos Anne Veesaare ja Tarvo Kralliga". Pilet 5 eurot. Sündmus
toimub koostöös MTÜ Sangaste Rukkilillega.
21. märtsil kell 11.00 Sangaste Kultuurimajas “Organza lillede meisterdamise õpituba”. Töötuba viib läbi Anne Perlov, Puka Pritsumehe
Maridest. Hind 6 eurot, kogu vaja mineva materjali toob juhendaja!
Anna enda tulekust teada +37253008226 Marina.

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus kuulutas välja kunstikonkursi, et leida sobivaim leida sobivaim kunstiteose (kogumi) ideelahendus 2017. aastal ja 2019. aastal valminud Kääriku Spordikeskuse Sportlasmajutushoone ja Kääriku Spordikeskuse Pallihalli ala(de)le.
Kunstikonkursi raames otsitakse avalikku ruumi rikastavat taiest/taieseid, mis lähtuks spordikeskuse tegevustest ning arengutest „targa"
spordikeskusena, keskuse (maastiku)arhitektuursetest lahendusest ja ümbritsevast keskkonnast.
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 1. juuni 2020 ning eeldatav taies(t)e valmimise tähtaeg 1. oktoober 2020.
Konkursi võistlusjuhend, taustaandmed ning tehnilised joonised on kättesaadavad alloleva lingi kaudu.
Lae alla: https://www.dropbox.com/sh/kmpqyge8ujolrxg/AABb9UqPwyP03cCy2Y7FB95qa?dl=0
Lisainformatsioon: Kristjan Karis SA Tehvandi Spordikeskus.
kristjan@tehvandi.ee, tel. +372 51 74 766.

Otepää Gümnaasium osaleb rahvusvahelises projektis
Mõtleme loodusele, Euroopa! – Go Green, Europe!
Projekt “Go Green, Europe!” on
Erasmus+ projekt, kus osalevad nelja
erineva riigi koolinoored. Meie projektis osalevad Eesti, Rootsi, Hispaania ja
Saksamaa. Igal koolil on oma keskkonnaprobleem, millega tegeletakse. Projekti eesmärk on koguda teadmisi ja leida
lahendusi nende probleemide lahendamiseks ning jagada oma muresid ja lahendusi partnerkoolidega.
Meie teemaks on mets. Mets selle
pärast, et enamus Eesti elanikest pole
teadlikud sellest, kuivõrd laialdane on
metsade raie, ning kui suurt ohtu see
kujutab Eesti looduse liigirohkusele. Hispaanlaste teemaks on prügi, rootslased
tegelevad veega ning sakslased liigtarbimisega.
Projektis osaleb igast koolist 24 õpilast
ning 4 õpetajat. Samas on projekti
eesmärk informeerida tervet kooliperet
ning ka õpilaste peresid.
Mida projektis siiani teinud oleme? Projekti jooksul oleme jaganud postitusi platvormil TwinSpace, kus toimub peamine
suhtlemine nelja riigi õpilaste ja õpetajate
vahel. Esmalt pidid kõik projektis osalejad ennast tutvustama. Paar nädalat tagasi
valmis ka meie koolist tutvustusvideo ning
jagasime seda TwinSpace’s teiste koolidega. Kõik osalised on pidanud välja arvutama ka oma ökoloogilise jalajälje ning
seda analüüsima, mis on hästi ja mis võiks
paremini olla. Jalajälge on plaanis ka projekti lõpus uuesti arvutada ja võrrelda esimesega. Seoses Rootsis toimunud kokkusaamisega valmisid videod veekasutusest
meie kodudes, sest Rootsi teemaks on
vesi. Koolis oleme loonud projekti seina,
kus on kirjas “Go green, Europe” ja meie

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pildil vasakult: Elo Liis
Tammoja ning 2 Hispaania
ja 1 Saksamaa õpilane.
tegevused nii artiklitena kui ka fotodena.
Järgmine on Hispaania ning selle maa
teemaks on prügi.
Rootsis olime 9.-14. veebruarini. Meid
käis seal 10: õpetajajad Anneli Vetka ja
Aivar Meldre ning õpilased Erki Toomemägi, Crista Kutsar, Elo Liis Tammoja,
Isabel Võrk, Taavi Koppel, Enelin Terav,
Erika Maide ja Kerttu-Liis Levin.
Ilm, mis meid Rootsis vastu võttis, oli
kohalike jaoks väga ebatavaline. Esimesel päeval sadas lausvihma. Kui tavaliselt
on sel ajal Kålixis kuni -30°c külma, siis
meie pidime leppima -5 kuni -10 kraadiga. Rootsis olles oli meie nädal sisustatud.
Esmaspäeval joonistasime “Go green,

24. veebruaril Nõunis trallitati vastlapäeva
ja Eesti sünnipäeva auks

Europe!” projektile logosid ja meid
külastas Kålixi linnapea, hakkasime ka planeerima lumeskulptuure.
Teisipäeval külastasime ettevõtet
“Billerüdkorsnas”, mis valmistab
paberit. Mill Billerüdis tehti meile
tehases ringkäik ning testisime erinevate riikide veeproove. Samuti
rääkis ettevõte oma ajaloost ning
sellest, kuidas nad on viimaste aastatega suutnud leida keskkonnasõbralikumaid lahendusi paberi tootmiseks. Viimasega suutsid nad jätta päris paljulubava
mulje ning ütlesid, et soovivad tulevikus
täielikult nullenergia peale üle minna.
Kolmapäeval tegime linna keskmesse
oma lumeskulptuurid ning veetsime aega
vahetusperedega. Neljapäeval tutvustasime oma programmi Rootsi koolile ja
käisime järve jääl kalal ja suusatamas.
Kuigi kala saadi üpris vähe oli kõigil väga
lõbus. Sõideti mootorsaaniga ja kõigi
lemmikuks kujunes vahukommide küpsetamine.
Reede hommikul kogunesime kõik
kooli ette ja jätsime hüvasti, sest oli aeg
minna tagasi koju. Emotsioonide puhang
oli meeletu, leidus nuttu ja ka naeru.
Selle jutu kirjutasid:
Crista ja Erika,
Elo Liis ja Enelin,
Taavi ja Kerttu-Liis.

Ronja Vindi edu konkursil
3. märtsil toimus Tartu I Muusikakoolis Lõuna-Eesti muusikakoolide akordionistide konkurss, kus
osalesid 13 kooli tublid akordionimängijad (Elva,
Ülenurme, Põlva, Räpina, Tartu I, Tartu II, Türi, Valga, Vastseliina, Võru, Ilmatsalu, Otepää ja Elleri
muusikakoolist).
Otepää Muusikakooli VI klassi õpilane Ronja
Vindi saavutas konkursil III koha ja pääses tubli
tulemusega ka vabariiklikule konkursile "Parim noor
instrumentalist 2020", mis toimub 14. märtsil Kose
Muusikakoolis.
Ronja juhendaja on Otepää Muusikakooli akordioniõpetaja Merike Roop.
Palju õnne ja edu vabariiklikul konkursil!

Pähklikese sünnipäeva tähistati
kaktuste vahel

Pähklikese 47. sünnipäeval külastasid
lasteaeda sombreerodega mehhiklased
(fotol), kes panid kõik pidulised kohe
alguses proovile.
Kuna neil endil ülemäära sooje riideid
pole vaja kanda, oli neil hasartlik huvi
vaadata, kuidas eestlased vammuseid
selga ajavad. Võistlus, millega testiti, kes
saavad kindad, salli, kampsuni ja mütsi
kõige kiiremini selga, kulges üsna tasavägiselt. Järgmisena pandi kõigi rühmade
soovid laulu sisse. Ja nagu me teame, siis
laulusalmist enam välja ei saa. Seega on

kindel, et Pähklikesel on tulevikus palju
terveid lapsi, häid tädisid, mängulusti ja
naeru, sest just selliselt kõlasid rühmade
soovid. Sünnipäevapeo lahutamatuks
osaks oli erilistest külalistest tingituna
pinjata purustamine. Seda tehti loomulikult kinnisilmi. Sisu (kuivatatud puuviljad) jagati rühmade vahel ära.
Kaktuste vahel toimunud pidu lõppes
tantsuga, mis meeldis kõigile sedavõrd,
et läks kordamisele.
Otepää lasteaia õppealajuhataja
MERIKE KASE

Restu paisjärvest
Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste menetluse Pringi-Restu teel
asuva Restu silla ehitamise põhiprojekti
koostamiseks. Otepää vallale saadetud
dokumentide kohaselt on plaanis olemasoleva silla ja sellega seotud paisu
lammutamine ning uue silla ehitamine.
Paraku ei ole aga Maanteeametil kavas
paisu taastamist, see aga tähendab, et
8,3 ha suurune Restu paisjärv likvideeritakse.
Meie poole on pöördunud kohalikud
elanikud, kes on mures Restu paisjärve
kadumise pärast. Tegemist on ajaloolise
paisjärvega, sild ja pais on olnud Restul
omavahel seotud ehitised alates 15.
sajandist, kui on esimesed dokumentaalsed andmed Restu vesiveski kohta.
Oleme tutvunud Maanteeameti plaanidega, ning nende plaanidega sellisel
kujul me nõus olla ei saa. Saatsime ka
Maanteeametile vastavasisulise kirja.
Restu paisjärv on kogukonnale oluline,
tegemist on ikkagi ajaloolise päran-

diga ning kalameeste meelispaigaga.
Praegu puuduvad vastused küsimustele, et kuidas see mõjutab ümberkaudsete kaevude veerežiimi, kalavarusid jne.
Restu sild vajab remonti, olles ka üks
oluline koolibussi teel asuv rajatis. Vald
on kaalunud Maanteeametiga koostöös
ka uue paisu rajamiseks panustamist,
aga siinkohal on tugev Keskkonnaameti vastuseis.
Nimelt lubab amet küll paisu remondiks järve vee alla lasta, aga enam ülesse
paisutamise luba ei anna. See tähendaks
otseselt järve kadumist ja muudab paisu
ehitamise mõttetuks. Tegelikult on järve
saatuse jaoks oluline Keskkonnaameti
lõplik seisukoht selles küsimuses.
Vald on asunud ametitega läbi
rääkima, aga oluline roll on siinkohal ka
kohaliku kogukonna aktiivsusel antud
küsimuses. Vald asub antud küsimuses
selgelt kogukonda toetaval seisukohal.
Otepää Vallavalitsus

Helen Kirsi

NÕUNI KÜLA
esmamainimine 1587

Täheöömatk Nõunis

NÕUNI KÜLARAHVA
SUUR AASTAKOOSOLEK
Kui vanasti ennustati vastlapäeval linade kasvu vastlaliu pikkuse järgi,
siis sel aastal lumepuudusel sai ennustada lustliku hobusõidupikkuse
järgi. Kohe kahe Pärdu talu hobusega ja sõita said nii suured kui väikesed, nii emmed kui issid ja vanaemad ja vanaisad.
Teine ennustus – vastlakukli vahukoorehabeme pikkuse järgi. Kolmas
ennustus – vastlavurri pika vurramise järgi. Kõik märgid näitasid, et tuleb hea linakasvu aasta! Aga märgata oli, et vastlapäeva traditsioonid
on toredad ja au sees.
Mis saab vahvam olla, kui kogu perega koos 24. veebruaril lustida,
nautida tuulist kuid päikesepaistelist ilma ja soovida üksteisele „Elagu
Eesti!”
Marika Viks

Karukäpp

koguneb oma ruumi teisipäeviti, 24. märtsil ning 7. ja
21. aprillil kell 14. Täiendav info tel 515 3248.

29. märtsil kell 17.00-18.30
Nõuni Kultuurimajas.
1.Tegevusaasta 2019 aruanne.
2.Nõuni küla arengukava ülevaatamine.
3.Jooksvad teemad.
Nõuni külavanem Elmo Saul. Tel. 51 10 574

5. aprillil algusega kell 11.00 toimub
Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi majas
J. Hurda 5, Otepää
mesinike teabepäev: 33 küsimust
kutselisele mesinikule Siim Õunapile.
Siim Õunap on Mesiveski OÜ omanik Põlvamaalt Moostest. Teabepäev toimub mesindusprogrammi raames ja on osavõtjatele tasuta.
Kõik huvilised on oodatud osalema ja küsimusi
esitama!
Täiendav info: Liisa Ruukel, tel. 5285159.

5

Pea 50 entusiasti tähistasid 24.
veebruaril Nõunis täheöömatkaga Eesti Vabariigi 102. aastapäeva.
Marika Viksi fotol on näha
planeet Veenus. Tagasisidest
koorus pinnale, et soovime
suvel, ilmselt augusti teises
pooles, avastada uut ja suvist
tähistaevast. Siis näitavad meile
end juba uued taevakehad. Suur
tänu Hillar Uudevaldile, kelle
teadmised ja muhe jutuviis avas
saladusliku taevalaotuse. Tema
sõnul on Nõuni väga hea koht
tähtede vaatlemiseks, valgusreostus on suhteliselt väike ja
avanevad vaated imelised.

Nõuni külavanem Elmo Saul tänab
kõiki matkajaid ja kaasaaitajaid.

6
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Maailmameister Martin Järveoja Otepääl
20. veebruaril oli Otepää laste rehabilitatsioonikeskuses – Varajase Kaasamise Keskuses külas rallisõitja Ott Tänaku kaardilugeja
Martin Järveoja.
Maailmameister ajas kohapeal noortega
juttu, jagas autogramme, näitas oma kiivrit
ja sõiduvarustust. Martin Järveoja külastuse
käigus said noored endale ka uued Sportlandi spordiriided.
Tegemist oli heategevusliku aktsiooniga,
mis sai teoks koostöös Topautoga. Eelmisel
aastal said lapsed 100 paari uusi jalanõusid.

Nendele lisandusid spordirõivad ja muud
vajalikud vahendid, mille hankimisel oli abiks
samuti Sportland.
Varajase kaasamise keskuse noored tegid
külalistele kingituseks küpsisetordid ja
kaardid.
Otepääl asuv Varajase Kaasamise Keskuse
missioon on pakkuda tuge ja osavõtlikkust
lastele ja täiskasvanutele ja nende peredele
erivajadustest tingitud probleemide lahendamisel.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Noortele suunatud spordipõhine arenguprogramm SPIN
laieneb Otepääle

Valgamaa XIV spordiveteranide
spordipäev
28. märtsil, avamine kell 10.00 Valga Spordihallis, Kungla 31a Valgas.
Kell 9.00-14.00 LASKMINE
Istudes 10+10 lasku, õhupüss;
N M35-49; N M50+
Kell 10.00-12.00 MALE
Kell 10.00-14.00 PETANQUE
Kell 10.00-14.00 KORVPALLI VABAVISKED
Kell 10.00-14.00 VÕRKPALL
Segavõistkonnad (2N + 2M)
Kell 10.00-14.00 BRIDŽ PAARIDELE
Kell 10.00-14.00 KERGEJÕUSTIK
Vanus sünnikuupäeva järgi.
Naised, mehed NM35-49 a; 50-59a; 60-69 a; 70-79 a; 80+
Hoota kaugushüpe (2 hüppe summa,)
kuulitõuge (vasaku ja parema käe tulemus liidetakse kokku).
Kuuli raskus: vanus 35-49a: N-4kg, M-7kg; 50-59a: N-3kg, M-6kg;
60-69a: N-3kg, M-5kg; 70-79a: N-2kg, M-4kg; 80+: N-2kg, M-3kg.
Kell 14.00-14.30 MÄLUMÄNG
Võistkonnas kuni 3 liiget, 20 spordiküsimust
võrkpallis, laskmises, males, bridžis ja mälumängus selguvad Valgamaa Spordiveteranide Seltsi 2020. a meistrivõistluste medalivõitjad.
Spordipäeva lõpetamine kell 14.30, autasustamine.

24. märtsil alustab Otepääl tööd spordipõhine arenguprogramm SPIN. Kolm korda
nädalas pakutakse 10-13-aastastele poistele
ja tüdrukutele tasuta jalgpallitrenne ja erinevate eluks vajalike oskuste õpet läbi sportliku
tegevuse.
SPINi mudel on Eestis ainulaadne, sidudes
sportliku tegevuse mitteformaalse haridusega. Jalgpall on programmis vahend, mille abil
õpetatakse erinevaid sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi. Eriti suurt rõhku pannakse
SPINis näiteks võistkonnatöö, enesekontrolli, suhtlemise, üksteisega arvestamise, emotsioonide juhtimise, konfliktide lahendamise
ja eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike
seda õpitakse igal nädalal spetsiaalsetes töötubades läbi mänguliste olukordade, kinnistatakse aga läbi praktiliste olukordade jalgpallimurul. Neid oskusi saavad noored rakendada
elus kõikjal, mistõttu on programmi laiem
eesmärk noorte individuaalse arengu kõrval
kogukondade turvalisuse suurendamine ning
haridussüsteemi toetamine.
Noori juhendavad tipptasemel jalgpallitreenerid ning noorsootöö taustaga abitreenerid, kelle ülesandeks on toetada osalejate igakülgset individuaalset arengut. Kaks
kolmandikku tegevustest moodustavad jalgpallitrennid, kolmandiku spetsiaalselt programmi jaoks loodud eluoskuste töötoad.
Otepää grupi juures alustavad SPIN-pro-

grammi treeneritena tööd Kervin Kull ja
Kaija Tamm.
Programmi esimese ligi viie aasta jooksul
saavutatud tulemused on julgustavad. Aasta
programmis osalenute seas paraneb koolikohustuse täitmine 21%-l ning õppeedukus
paraneb keskmiselt 10%. Lisaks paranevad
märgatavalt programmis osalejate enesekontroll, enesehinnang, enesetõhusus ning
prosotsiaalsed hoiakud. Üle 90% osalevatest noortest on ka ise igal hooajal kogutud
tagasiside põhjal hinnanud SPINi kas väga
heaks või heaks.
Programmi panustavad mitmed partnerid,
kes noortega eri põhjustel ja viisidel kokku
puutuvad – kohalikest omavalitsustest ja
koolidest Eesti Jalgpalli Liidu, tippklubide
ning politsei- ja piirivalveametini. Viimasel
on SPINis suur roll – programmi regulaarselt
külastavad politseinikud jagavad noortele
soovitusi nii ohutu käitumise kui vajadusel
abi otsimise kohta.
SPIN-programmi elluviimist Otepääl
rahastavad siseministeerium, Euroopa Sotsiaalfond ja erasektor 3500 euroga ning
Otepää vald toetab programmi 5000 euroga
esimesel poolaastal.
Lisainfot leiab www.spinprogramm.ee.
Andrei Liimets
SPIN-programm kommunikatsioonija arendusjuht

Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest!
Spordihallis viibimise ajal on nõutud puhtad vahetusjalanõud.
Mitte seltsi liikmetele osavõtumaks 2 eurot.
Köetud SAUNAD.
Info: Ülo Mere, tel 52 90854.

21. märtsil kell 12
Otepää Kultuurikeskuses

paarismälumäng OTEPÄÄ KEVAD.
Kohal Eesti parimad mälumängurid.
Valgamaa võistlejatele eriauhinnad!
Info tel. 53300864

Trennide ajad
sisehooajal:
Pühajärve Põhikooli
spordisaal
E 16.00-17.30
T 15.30-17.00
N 15.30-17.00
Programmi avamine 24. märtsil
kell 15.00 sealsamas.

SPIN-programmis
käsitletavad teemad:
* Eesmärkide seadmine
* Suhtlemisoskus
* Kuulamisoskus
* Emotsioonide juhtimine
* Konfliktide ennetamine
ja lahendamine
* Eneseväljendamine
* Võistkonnatöö
* Aja planeerimine
* Enesekindlus
* Pingetaluvus
* ja palju muud.

12. märts 2020

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

Ehitus-remonttööd. 5675 3918
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K U U L U T U S E D

OÜ Scanwood
MADRATSITE, KUMMUTITE JA VOODITE LAOMÜÜK!
POCKET ORTOPEEDIK VEDRUMADRATSITE SOODUSHINNAD:

80x200 hind 139.- nüüd 99.120x200 hind 169.- nüüd 139.160x200 hind 209.- nüüd 159.-

90x200 hind 149.- nüüd 109.140x200 hind 189.- nüüd 149.180x200 hind 249.- nüüd 169.-

www.scanwood.ee		info@scanwood.ee		Tel: 58094554

Teostan sise-elektritöid. 5353 6160
Müüa 3-toaline korter Otepääl,
Kopli 8. Üldp. 65,8 m2. Info 5664
5815

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Müüa 1-toaline (köök, tuba) renoveeritud korter looduskaunis kohas Neerutis. Korteri üldpind 42,6
m². Hind soodne, huvi korral helistada 56807031!

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja terrassilauda. Trans. tasuta! Tel.5258911

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Ostame sõiduautosid igas seisukorras. Tuleme sinu juurde,
maksame auto eest ja vormistame paberid kohapeal. Helista
53777592.
Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928.

Pühajärve Spa ja Puhkekeskus

Ostan Otepääle või selle lähedusse (kuni 2 km) mõistliku hinnaga
väiksema maatüki, kuhu rajada
väikse kodu. Võib pakkuda ka
soodsa hinnaga maja, mis vajab remonti. Helistada R-P õhtuti numbril: 5115490.

võtab tööle

spaa vastuvõtu administraatori
(puhkuste asendaja suve hooajal 0,5 kohta).

Tuleme ja teostame Teie juures
nii suuremaid, kui ka väiksemaid
lammutus-ehitus remonttöid! Vajadusel utiliseerime ja korrastame
viimse detailini. Samuti tegeleme
trimmerdamise ja võsalõikusega.
Peamiselt tegutseme Lõuna-Eesti
piirkonnas. Küsi pakkumist! Kontakt: 53774277 või 56656669;
email: t88mehed@gmail.com.

Mapomets OÜ

CV saata kadri@pjpk.ee.

Avaldame kaastunnet Krista ja
Andrus Sumbergi perele

Avaldame kaastunnet Galinale
armsa

Avaldame kaastunnet Galinale
kalli

ISA, äia ja vanaisa

ATSI

ATSI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Hillar ja Vaike.

Õuna 11 maja elanikud.

Aavo ja Alo perega.

Mälestame

Hea naabrinaine Galina.
Südamlik kaastunne armastatud
abikaasa

Südamlik kaastunne Arvole
perega kalli isa, vanaisa
ja Imbile elukaaslase

ATSI

ARVO-ANNES JÄGELI

Südamlik kaastunne
Karl Mõtsale perega kalli õe

Koidula Pihla

MERIKESE

ja avaldame kaastunned
lähedastele.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Hille ja Herbert peredega.

Maima, Janek.

Perekonnad Susi ja Nigol.

Südamlik kaastunne Harrile
perega ema, vanaema ja ämma

Avaldame kaastunnet
Evele perega

Lahkunud on kauaaegne
aedlinlane

Selma Trompi

KOIDULA PIHL

Arvo Annes Jägel

kaotuse puhul

kaotuse puhul.

Siiras kaastunne poeg Arvole,
Imbile ja Tõnu Susile perele.

surma puhul.

Helmi ja Virve.

Karni-Voor OÜ kollektiiv

Otepää Aedlinna Seltsing

Perek. Drenkhan

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

Avaldame kaastunnet
Arvole perega ja Imbile

ARVO-ANNES JÄGEL

Perekond Taukar.
Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu.

Südamlik kaastunne Imbile kalli

ARVO-ANNES JÄGELi
kaotuse puhul.
Merike, Anneli, Anne, Lii, Heili,
Ülle, Külli, Arno, Varju ja Toivo.

Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee:
see helendav rada kui sädelev kee...

VLADIMIR DOSUGOV
Südamlik kaastunne Ehale
ja kõikidele lähedastele.
Aleksander ja Niina.

Südamlik kaastunne abikaasa,
isa ja poja

Kaido Ungeri
kaotuse puhul.
Vahur perega.

Me südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele.

Teatame kurbusega

KOIDULA PIHLI

13.03.1923 - 19.02.2020
surmast.
Leinab Eve perega.

Kuidas küll süttivad-kustuvad tähed
taevas ja nimedes,
justkui ohe sa lendu läksid
kevadöös tähises ...

Sügav kaastunne Merikesele
perega kalli abikaasa ja isa

KAIDO UNGER
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Konsumist.

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu.

ATS JURASK
Südamlik kaastunne Galinale,
Kristale perega.
Malle, Alar, Ly, Meelis, Ene, Kaja.

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Südamlik kaastunne Kristale
kalli

isa
surma puhul.
Kaire, Heivi, Tiiu
ja Vesiroosi tantsijad.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Mälestame kauaaegset
majanaabrit

ELVE LINNA
Avaldame kastunnet lastele
ja elukaaslasele.
Päidla Uuemaja 1 majanaabrid.
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Krahv Friedrich G.M. von Berg – 175

A

asta 2020 on rukkikrahv
Bergiga seotud juubelite
aasta:

• Krahv Friedrich G.M. von Berg – 175
• Talirukkisort „Sangaste“ – 145
• Eesti Rukki Selts – 20
Nii koguneski esiti väike hulk rukkikrahvi
austajaid 14. veebruaril Sangaste kalmistule, et süüdata küünlad ja asetada pärjad
tema viimsele puhkepaigale. Otepää valla
poolt ütles kuulsale rukkiaretajale ja innovaatorile tänusõnad tehtu eest Otepää
valla kultuurispetsialist Valdur Sepp.
Eesti Rukki seltsi esindas seltsi president
Vahur Kukk ja juhatuse esimees Leonhard Puksa, Eesti Põllumajandusmuuseumi poolt tõi tervitusi juhataja Merli Sild.
Sangasest oli kohal kohapeal pikaajaliselt
rukkisordi Sangaste säilitusaretusega
tegelenud Lea Rannik.
Edasi liiguti Sangaste mõisa ringtalli,
kuhu oli kogunenud hulk rukkikasvatuse
ja -ajaloo austajad, et ühiselt tähistada
Eesti rukkisordi „Sangaste“ looja krahv
Friedrich Georg Magnus von Bergi 175.
sünniaastapäeva.
Päeva juhatas sisse Eesti Rukki seltsi
president Vahur Kukk. Maaeluministeeriumi poolt võttis sõna asekantsler
Toomas Kevvai. Ikka ja jälle imestamapanevaid fakte Bergi ja tema tegemiste
kohta tõid oma esitlustes välja Eesti loomakasvatusteadlane Heldur Peterson,
Eesti Põllumajandusmuuseumi vanemteadur Ellen Pärn, põllumajandusteadlane Arvo Sirendi ja astronoom Tõnu Viik.
Piduliku ürituse naelaks kuulutati välja
selleaastase Bergi nimelise innovatsioonipreemia võitja. Komisjoni otsusega valiti
2020. aasta Bergi innovatsioonipreemia
võitjaks Väätsa Agro ainulaadne lägakoristussüsteem.
„Krahv Friedrich Georg Magnus von
Bergi nimelise innovatsioonipreemia asutasid 2017. aastal Maaeluministeerium,
toonane Sangaste Vallavalitsus ja MTÜ
Eesti Rukki Selts,“ rääkis Eesti Rukki
Seltsi president Vahur Kukk. „Bergi
nimelise innovatsioonipreemia eesmärk
on tunnustada maamajandussektori
edendajaid Eestis, kelle tegevuse tulemusena on loodud uuenduslikke tooteid
ja teenuseid või kelle tegevus innustab
kasutama innovaatilisi lahendusi ja praktikaid.“

Tänavu oli üles antud
viis projekti
• Ardi Asten Asteni Mesindus OÜst
oli võistlusele üles andnud uuenduslikud
mesindusseadmed väikemesinikule.
• Kalle Sommer Preesi OÜst leiutas
innovaatilise lahenduse muldade lupjamiseks. Ettevõte arendas mobiilse segusõlme ja koostas eri omadustega lubimaterjalidest tasakaalustatud toitainetesisaldusega lubiväetise.
• Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi
farmitehnika ja ergonoomika osakond
Oliver Sada eestvedamisel töötas välja
meetodi tööprotsessi ja töötehnoloogia analüüsimiseks. Leiutise eesmärgiks
on täiustada seni tuntud lahendusi ning
töötada välja lihtsalt kasutatav meetod,
mis võimaldaks inimese füsioloogiliste ja
füüsiliste andmete alusel määrata tema
töö raskusastme ja energeetilise koormatuse ning seda reaalajas ja salvestatuna
töökeskkonnas.
• Elmar Zimmeri eestvedamisel
Seedri Puukoolis tehtud uute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötle-

mistehnoloogiate arendamine. Välja selgitatud 7 vähelevinud marja- ja puuviljakultuuri: söödava kuslapuu, toompihlaka,
karusmarja, aroonia, musta leedri, lodjapuu ning ebaküdoonia majanduslikud
ja bioloogilised omadused Eesti kliimas,
nende sortide sobivus masinkoristuseks
ning paljundus-, kasvatus- ja töötlemisvõimalused.
• Väätsa Agro OÜ ainulaadne lägakoristussüsteem Eestis. Väätsa Agro OÜ
juht Margus Muld tutvustas mõne sõnaga
ka süsteemi. „Lühidalt öeldes koosneb
meie lahendus lägapumbast, lägamikserist, kolmest separaatorist ja skreeperite süsteemist. Separaatorist väljuv kuni
40% kuivainesisaldusega mass suunatakse kompostrisse, millest 36 tunniga
väljub loomadele allapanuks sobilik
42%lise kuivainesisaldusega allapanu.
Kompostri temperatuur tõuseb bakteri-

Lugupeetavad juubelikülalised,

Krahv Bergi haual.
Seltsi patroon president Arnold Rüütel
kirjutanud: „Fr. Bergi elu hõlmas sügavate muutuste aega, milles sisaldus nii
rahuaegset inimlikkusele omast uue ja
progressiivse püüdlikku loomistungi kui
ka brutaalsele vägivallale rajatud sõdade-revolutsioonide hoolimatut hävitust...
„Sangaste“ talirukki aretajana jääb Fr.
Berg meie rahvale ikka rukkikrahviks,
ehkki tal on palju ja olulisi teeneid ka
muude põllikultuuride ning samuti põllumajandusloomade aretamise. Lisaks oli
ta epohhiloov eeskuju ühistegevuse arendamisel, koolituste ja näituste korraldamisel, teadustulemuste propageerimisel
ning publitseerimisel. Krahv Bergi pärand
väärib tundmist ja hoidmist“.
te elutegevuse tagajärjel ligi 70 kraadini
ja sellega hävitatakse allapanus enamik
patogeenseid baktereid. Ööpäevas tekkivast lägast toodetakse kogu loomadele
vajalik allapanu. Kuna sõnnikut kasutatakse siseringluses, on bakterid loomadele
nii-öelda tuttavad ja see on lehmade tervisele hästi mõjunud. Udara tervist näitavate somaatiliste rakkude arv on vähenenud,“ rääkis Muld.
Nemad võtsid selle süsteemi kasutusele juba 2014. aastal Väätsa Agro Lõõla
farmikompleksis. Toona võeti eeskujuks
Ameerika farmides nähtu. Praegu pani
Margus Mulda imestama see, et mitte
keegi teine veel hetkel sama lahendust
Eestis ei kasuta. Küll aga avaldas ta
lootust, et peagi näevad ka meie teised
karjakasvatajad selle lahenduse plusse.
Rukki Seltsi patrooni, president Arnold
Rüütli sõnul langes tema toetus samuti
Väätsa Agro ainulaadsele lägakoristussüsteemile. „Loodan, et see lahendus
hakkab leidma laialdasemat kasutust
nii Euroopas kui ka maailmas. Küsimus
taandub siin sellele, kuidas vedelsõnnikut
põllukultuuridele maksimaalse kasumlikkusega kättesaadavaks muuta, kuidas
garanteerida keskkonna minimaalne
saastatus ja kuidas muuta läga suurfarmis taaskasutamiskõlblikuks. Nendele
küsimustele annab vastuse Väätsa Agro
innovatiivne lahendus,” tunnustas innovatsioonipreemia võitjat Rüütel.

Hindamiskomisjoni kuulusid:
President Arnold Rüütel – Eesti Rukki
Seltsi patroon;
Toomas Kevvai – Maaeluministeeriumi
asekantsler;
Roomet Sõrmus – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees;
Tiit Kõuhkna – Eesti Kalaliidust;

Väätsa Agro OÜ juht
Margus Muld.
Aret Vooremäe – Eesti Maaülikooli
põllumajandus- ja keskkonnainstituudi
direktor;
Juhan Särgava – Saidafarm OÜ, põllumajandustootjate esindaja;
Leonhard Puksa – MTÜ Eesti Rukki
Seltsi juhatuse esimees.
Komisjoni esimees: Kaido Tamberg –
Otepää vallavanem.

Ü

rituse lõpuks esitleti raamatut
"Sangaste rukkikrahv Fr. von
Bergi elu ja looming", mille
väljaandjaks on Eesti Rukki selts ja koostajaks ja toimetajaks on Ester Šank. See
raamat on üks mahukaim ja sisutihedaim,
mis Friedrich Georg Magnus von Bergi
ja tema elu kohta läbi aegade oma 175
leheküljega raamatukaante vahel ilmunud on.
Raamatu eessõnas on Eesti Rukki

Raamatust leiab põhjaliku ülevaate Arvo
Sirendi sulest Krahv Bergi elust ja toimetamistest ning eraldi peatükki „Krahv
Berg ja maaparanduse algus Eestis“. Ilme
Tupits ja Vahur Kukk on kirja pannud
„Sangaste“ rukki loo. Palju huvitavat
toovad päevavalgele Valve Raudnask ja
Ellen Pärn loos „Sangaste“ rukki hoidjast – Constance Kalmust. Krahv Bergist,
kui dendroloogist ja suurest jahindushuvilisest kirjutab Heino Kasesalu ja Sangaste mõisa metsamajandusest aga Viio
Aitsam. Suure põhjalikkusega annab
ülevaate Heldur Peterson oma peatükis „Tori hobune – krahv Bergi teene
Eestile“. Pajatusi Bergist, kui armastatud inimesest, meenutab endine juhataja
Heili Kalbri.
Raamatu väljaandmist toetasid Maaeluministeerium ja Otepää Vallavalitsus.
Raamat on kättesaadav Otepää Linnaraamatukogus ja kõikides Otepää valla
haruraamatukogudes.
Heili Kalbri,
fotod: Vahur Kukk ja Heili Kalbri.

te olete õnnelikud osalised sündmusel, mis väärib esiletõstmist nii Eesti
ajaloos kui tänavuse aasta paljude oluliste tähtpäevade reas. Sest kui paar
kümnendit otsiti palehigis eestimaist
Nokiat ja lõpuks viimaste aastatega
näikse olevat justkui lõplikult kinnistunud uskumus, et see on e-riik, mille
järgi Eestit laias maailmas tuntakse,
siis tegelikult on meil oma Nokia juba
ligi poolteist sajandit olemas olnud.
Muidugi on see "Sangaste" rukis! Et
saime midagi veel enamat kui Nokia
ja seda tänu rukkikrahv Bergile, selles
ei pea teid vist pikemalt veenma. Kuid
on palju muudki, millest ainuüksi piisanuks, et see mees ajalukku jääks. Kohati võib tunduda lausa uskumatu, et
ühest inimesest jagub nii paljuks ja et
juba 19. sajandil oli võimalik saavutada
nii mõndagi väärtuslikku ka nüüdisaja
mõõtkavas. Kui kõik Bergi meeled, ka
kuulmine ja nägemine, oleksid teeninud teda elupäevade lõpuni, siis jääb
vaid oletada, mida kõike veel saavutanuks see leiutaja, aretaja, ühistegevuse
algataja ja vedaja. Küllap paljutki veel!
Head seltsikaaslased,
võime üksteist õnnitleda, et Eestimaal
on kasvanud selline eeskuju, kes on
innustanud ka meie seltsi tegudele,
millel võib olla kestvam väärtus kui
vaid hooaeg või viisaastak. Kui Bergi-suguste suurmeeste tähendus kandub kasvõi tänase sündmuse kaudu
Sangastest kaugemale, siis tuleks meil
endalegi tunnustavalt õlale patsutada.
Kuid siiski mitte loorberitele puhkama jääda! Kuni kestab meie sugu
– aga miks peaks arvama, et sel on
mingi ajaline piir?! –, seni peab õitsema varasuvisel Eestimaal ka rukis ja
laual olema must leib. Seega – meie
missioon ei lõpe!
Ainus, mis seoses krahv Bergi ja
rukkiga täna lõppes, oli ühe raamatu loomisprotsess. Nüüd on see teie
ees – määratud Bergi rikast pärandit
hoidma.
Austatud autorid,
suur aitäh teile panuse eest selle kogumiku valmimisse! Teie mitmekülgne
erialane pagas andis igale tekstile oma
näo ja raamatule väärtuse.
Siiski poleks ilma Arvo Sirendi ideede ja mahuka kaastööta seda kogumikku ilmselt sündinud. Valve Raudnaski
ja Ilme Tupitsa asjatundlik panus aitas
töö korduvalt takistusest üle. Heino
Kasesalu ja Heldur Peterson lisasid
koloriiti Bergi mitmekülgsele andele.
Tema isiksust ja tegevust avasid huvitavast vaatenurgast nii Heili Kalbri
kui Viio Aitsam. Nagu alati, ei jäänud
pealtvaatajaks ei Vahur Kukk, Leonhard Puksa ega Ellen Pärn, vaid andsid
raamatule väärtuslikku lisa. Meie tänu
kuulub siinkohal ka rukkiseltsi esimesele ja ainsale patroonile, president
Arnold Rüütlile, kes on kirjutanud värskele raamatule ka eessõna. Aitäh teile
kõigile!
Sangaste rukkikrahv vaatas ja ka
nägi kaugemale kui oma põld või
eluiga. Tema teod ja kuulsus ületasid
kaugelt ta mõisa piire, kandusid kaugemale Liivimaastki.
Soovigem, et me maal kasvaks ikka
ja jälle sääraseid suurmehi, ning siia
jääks kasvama ka "Sangaste".
Südamliku tervitusega
Ester Šank

