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Otepää valla aasta isa 
on Valmar Kängsepp

21. novembril Nõuni kultuurimajas toi-
munud aasta isa tunnustusüritusel kuu-
lutati välja Otepää valla aasta isa. Aasta 
isa tiitli pälvis üheksa lapse isa Valmar 
Kängsepp. 

Kokku esitati aasta isa tiitlile kolm 
kandidaati – Valmar Kängsepp, Kalmer 
Teder ja Janek Moros.

Aasta isa Valmar Kängsepp elab San-
gaste kandis Restu külas. Peres kasvab 
üheksa last: Hans-Hannes (16), Karl 
Oskar (13), Emma Lota (10), Hugo 
Joosep (8), Miia Liisi (5), Uku Juhan 
(4), Ella Leena (3), Iti Sonja (1), Kusti 
Raju (3 kuud). Üks laps käib Tartu kutse-
hariduskeskuses, ülejäänud Keeni Põhi-
koolis. Lapsed on tublid õppurid, käivad 
erinevates huviringides ja abistavad vane-
maid kodutöödel ja loomade eest hoolit-
semisel. Vanem poeg on talutöödel igati 
mehe eest väljas. 

Aasta isa töötab UPM-Kymmene 
Otepää vineeritehases tõstukijuhina. 
Valmar Kängsepp peab koos pereema 
Margega Hobusaare talu. Talus on hulga-
liselt lemmikloomi ja -lindusid – eksooti-
lisemad neid eeslid ja pesukaru.

Kängseppade pere on kokkuhoidlik 
ja sõbralik. Kõike tehakse koos. Lastele 
on koduõue väike mänguväljak rajatud. 
Isa on laste jaoks alati olemas. Sõbraliku 
ja abivalmi pere uks on alati lahti sõpra-
dele ja tuttavatele. Hea meelega näida-
takse lemmikloomi ja jagatakse teavet 
nende elust. Selle pere edu saladus on 
armastus laste vastu ja hoolimine nendest 
ning nende tulevikust. Kõige selle tõestu-
seks on nii palju laste särasilmi, kes kõik 
arvavad, et nende issi on parim.

Aasta isa kandidaat Janek Moros elab 
Otepää linnas ja on ametilt kinnis-
varamaakler. Peres kasvab kuus last: 
Kristofer (2), Edward (5), Richard (7), 
Roland (13), Bärbel (19), Romet (23). 
Janek Moros on rahumeelne, sõbralik, 

ILMUB 2 KORDA KUUS

Head ettevõtjad ja 
ürituste korraldajad!

Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste 
vaheleht 17. detsembril Otepää Teatajas. 

Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste 
korraldajatelt oma talviste ürituste kava 
11. detsembriks 2020 e-posti aadressile:  
monika@otepaa.ee ja koopia teataja@
otepaa.ee.

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma 
talvistest üritustest või teenustest. Vahe-
lehes on tutvustava artikli avaldamine ta-
suta. Kasutage seda võimalust!

Laekunud talveüritusi kajastatakse Otepää 
valla kodulehel www.otepaa.ee sündmus-
te rubriigis.

koostööaldis, järjekindel. Ta on hoolitsev 
pereisa, kes viibib lastega palju värskes 
õhus. Üheskoos abikaasa Viivikaga har-
rastatakse sportlike tegevusi. 

Isast eeskuju võtvad sportlikud lapsed 
osalevad trennides ja huviringides. Lisaks 
jõuavad lapsed ka õppetöös silma paista 
– tütart on tunnustatud hõbemedaliga, ta 
on jõudnud esikolmikusse maakondlikul 
emakeele- ja inglise keele olümpiaadil. 

Janek on näitlejana aktiivselt võtnud 
osa Otepää rahvateatrist. Ta on ka staaži-
kas ja hinnatud jõuluvana, kes on paljud 
peod lasteaias muutnud nii lastele kui 
täiskasvanutele meeldejäävaks. 

Aasta isa kandidaat Kalmer Tederil on 
kaks täiskasvanud last: Erkko (28) ja 
Erkki (24). Kalmer Teder on AS Valmap 
Grupis objektijuht ja elab Otepää linnas. 
Kalmer on väga oma kodu ja peret 
hoidev inimene. 

Kui reastada Kalmerile olulised asjad 
tähtsuse järgi, siis pere on alati esimesel 
kohal. Oma armastava naise Elitaga on 
ta üles kasvatanud kaks väga toredat 
poega, kellele on kaasa antud töökus ja 
ühtekuuluvustunne. Pole ühtegi tööd, 
millele Kalmer ei lööks kätt külge, alati 
on ta kohe nõus aitama ka teisi, kes abi 
vajavad. Kalmer armastab väga kokata, 
tema šašlõkk on kuulus nii sugulaste kui 
ka sõprade ringis. 

Kalmer täitis oma unistuse – õppis 
selgeks lõõtsamängu. Kalmer on olnud 
suureks eeskujuks ka oma õetütardele 
Triinule ja Gertrudile. Ta on olnud neile 
nii isa kui ka onu eest. Kalmeri pealt näha 
tõsise koore all on peidus südamlik, head 
nalja viskav ja muhe inimene.

Aasta isasid tunnustasid Otepää valla-
valitsuse liige Valdur Sepp ja Otepää 
naisseltsi esinaine Ene Raudsepp. Aasta 
isa ja nominendid said mälestuseks Ave 
Kruusmaa kujundatud meened.

Aasta isa kontsert kujunes sel aastal 

aga hoopis teistsuguseks – kontsert peeti 
telesaate salvestuse stiilis, kus kõiki isasid 
intervjueeriti, vahepaladena esinesid 
Otepää valla isetegevuslased. Lustakas 
õhtu lõppes kohvilauas, mille valmistasid 
Esta Märss ja Merle Kukk.

Meeleolu lõid naiskoor Helletajad 
(juhendaja Merle Soonberg), tantsut-
rupp Karmeelia (juh Kätlin Rosen-
berg), naisansambel Lõbusad lesed (juh 
Pille Plinte), naisrühm Pääsusilmad (juh 
Anne Udeküll), Puka tantsulapsed (juh 
Ewe-Ly Oja), Kertu Juhkam (juh Margit 
Tali), Mirell Uus (juh Meeli Rammul). 
„Saatemeeskonnas“, kes laval tegutses 
olid Nõuni kultuurimaja noored Grettel 
ja Andra Arulaan, Miia Jäär, Elerin 
Enno, Cäthy Alev. Heli ja muusika eest 
hoolitses Kaidor Roosimäe. Peo kujunda-
sid ja lavastasid Otepää Kultuurikeskus-
te loomejuht Merilin Kirbits ning Nõuni 
kultuurimaja perenaine-kultuurikorral-
daja Marika Viks. Korraldus: Otepää 
Kultuurikeskused. 

Otepää valla aasta isa tiitel antakse igal 

aastal ühele isale, kelle peres kasvab laps 
või lapsed, kes saavad kodunt armastust, 
hoolt, eeskuju ja õpetust. Aasta isa tiitlit 
annab välja Otepää naisselts koostöös 
Otepää vallavalitsusega.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Vasakult: Janek Moros, Valmar Kängsepp ja Kalmer Teder

11. detsembril 
kell 14.00 toimub 

Puka uue koolimaja 
nurgakivi panek.

Esimesel advendil, 29.novembril, süttisid Otepää keskväljakul advendituled 
ning allkirjastati jõulurahu pakt.

Advendiküünla süütasid ja kohaletulnuid tervitasid EELK Otepää 
Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa ja Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala. Jõululaule esitas Geir Kudu.

Advendiküünlast said oma küünlad süüdata hiljem kõik soovijad. Jõulu-
tuli jõudis hiljem külavanemate abiga ka küladesse. Külavanemaid tervitas 
Otepää kultuurispetsialist Valdur Sepp.

Vallavanem Jaanus Barkala ja külade esindajad allkirjastasid jõulura-
hu pakti, mille kohaselt: „Olgu kõik asjaosalised üles kutsutud seda püha 
pühitsema sobiliku hardusega ja ka muidu ennast üleval pidama rahulikult 
ja viisakal kombel. Olgu kogu Otepää valla elanikkonnale soovitud rõõmu-
rikkaid jõulupühi ja jõulurahu, mis kestku terves vallas jõuluemapäevani 
ehk 17. jaanuarini 2021.“

Sündmuse korraldas Otepää Kultuurikeskused.
Jõulurahu traditsioon sai alguse Rootsi kuninganna Kristiina valitsusajal 
aastail 1632–1654. Jõulurahu sõlmimise traditsiooniga alustati Otepää vallas 
eelmisel aastal.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Otepääl süttisid advendituled
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 17. detsembril.

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

Advendivalgus võidab hirmu ja pimeduse

Head otepäälased, kätte on jõudnud aeg, mida me 
oleme pikalt oodanud – jõuluaeg. See on aeg, mil 
me kõik tahame olla natuke paremad kui tavali-
selt. On aeg, mil Eestimaal süüdatakse tuhanded 
küünlad. See pime ja külm aeg muutub nendest 
küünaldest veidi valgemaks ja soojemaks. Esimese 
advendiküünla süütamisest tekib esialgu nõrk 
valgus. Teisel advendil süütame esimese küünla 
kõrvale teise ning valgus ja soojus suureneb. Mida 
lähemale jõuluööle, seda enam tunneme valgust ja 
soojust, kuni jõuluöö särab tuledes.

Kui süütame advendi- ja jõuluküünla, mõelgem ka 
nendele, kellel pole elus läinud nii hästi kui meil, 
kel on soe kodu, jõuluõhtuks kaetud laud ja laua 
ääres istuvad meile armsad inimesed. Jõuluaeg on 
andmise aeg. Pisuke võib kellelegi valmistada palju 
rõõmu ja meid see vaesemaks ei tee. Jõuluaeg on 
iseenesesse vaatamise aeg – nii oma mõtete kui 
tegude vaagimise aeg. Igaüks meist võib süüdata 
küünlad – oleme me rikkad või vaesed, terved või 
haiged, keset peret või üksi – igas olukorras võib 
Jumal meid puudutada, meile kinkida selle, mis 
meie hinge särama paneb. Aga selleks, et see ime 
võiks sündida, tuleb meilgi anda oma osa. Sestap 
süüdakem advendiküünal ja vaadakem tulle, 
leidkem iseend, saagem sooja, nähkem valgust ja 
andestagem – mina sulle, sina mulle.

Keegi meist pole nii vaene, et ei saaks kellegi päeva 
ilusamaks muuta oma hea sõnaga, oma naeratuse 
ja tunnustusega. Võtkem siis vastu need ilusad 
hetked, mida meile kingitakse, ja olgem need, kes 
kingivad ilusaid hetki neile, kellega kokku puutute. 

Ajakell tiksub lakkamatult ja vääramatult. Vahel 
tunned lausa füüsiliselt, et aeg jookseb sinust läbi. 
Nii väga tahaks jäädvustada või peatada mingit 
kallist hetke, aga juba on see läinud! Sul jääb üle 
kas taanduda, kaduda või edasi tormata. Koos 
ajaga liigume ka meie ise edasi. Kogu aeg me 

otsime midagi. Mida küll? – eks ikka homset. Et 
homme saabub uus päev, et jälle koidab valgus.

Elu on kui raamat, mida on maailmas üksainus 
ja mida kunagi juurde ei trükita. Selle raamatu 
leheküljed on igaüks isemoodi, aga natuke sarna- 
sed. On lõike, kus tahaks kiiresti mitu lehekülge 
edasi keerata ja on pilte, mida võiks jäädagi imet-
lema. Ma arvan, et just praegu oleme oma elu-
raamatus jõudnud leheküljele, kus on rõõmu ja 
nautimise aeg. Kätte on jõudnud jõuluaeg. Ühest 
küljest kiireim kuu aastas, teisalt peaks see olema 
vaikuse ja rahu aeg. Vastuoluline, kuid võimalik. 
Ma arvan, et hetked, kus me võiksime otsida rahu 
ja nautida vaikust, on just pühapäevad enne jõulu-
laupäeva. Minge neil advendipühapäevadel mõnda 
südamelähedasse kohta.

Olgu see siis kirik, mõni lihtsalt looduskau-
nis paik või kui pole tahtmist kuhugi kaugemale 
minna, siis valla ja küla jõulukuuse juurde. Vaadake 
lihtsalt tulesid ja olge iseendaga. Võtke aega enda 
ja teiste jaoks. Need hetked ei tule kunagi tagasi.

Selle aasta jõulud on pisut teistsugused kui meie 
eluajal kunagi varem. Maailma laastab kuri viirus, 
mis muudab meid ja meie tavasid. Inimesed karda-
vad üksteist, varjavad nägu salli või maskiga. 

Ärgem laskem hirmul ja pimedusel valgusest 
võitu saada – valgus võidab alati. Tunneme rõõmu 
iseendast, oma lähedastest ja sõpradest. Mõtleme, 
et varsti hakkab päike kõrgemalt käima, päevad 
lähevad pikemaks ja kevad ei ole enam kaugel.

Üheskoos oleme tugevad ja seljatame kõik 
raskused. Soovin kõigile tervist, õnne, küllust ja 
valgust hinge ning südamesse.

Rahulikku ja õnnistatud jõuluaega!

Jaanus Barkala
vallavanem

Otepää Vallavolikogu istungil

19.11.2020

n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida Nuustaku 

Pruulikoda OÜ-ga (registrikood 14110726) äriruumi üürileping 

Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 1 asuva külastuskeskuse 

ruumide kasutusse andmiseks.
n	 Otsustati võõrandada enampakkumisel järgmine vallavara: 

1.1 Kuigatsi külas asuv Pihla kinnistu (kinnistu registriosa nr 

17415450, katastritunnus 55701:001:0390, pindala 3440 m², sih-

totstarve elamumaa) alghinnaga 6000 eurot; 1.2 Puka alevikus 

Kesk tn 13 asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2461940, katastri-

tunnus 60803:001:0012, pindala 1788 m², sihtotstarve sotsiaalmaa 

alaliik ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 4000 eurot.
n	 Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2021 

– 2024.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2020. aasta teine lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

16.11.2020

n	 Määrati Risttee külas asuva Tinukse katastriüksuse (kinnis-

tu registriosa nr 1382640, katastritunnus 72401:003:0630, pindala 

14 972 m², sihtotstarve elamumaa) ja Tinnokese katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 141140, katastritunnus 72401:003:0231, 

pindala 56,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muut-

mise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse 

kohanimi Tinukse, koha-aadress Tinukse, Risttee küla, sihtotstar-

ve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Tinnokese, koha-aad-

ress Tinnokese, Risttee küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 10. augusti 2020. 

a korralduse nr 2-3/425 „Otepää vallasiseses linnas asuva Kasto-

latsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning 

avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine“ punkt 4.
n	 Anti Ugandi Capital OÜ-le projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 13 kinnistul elamu ehi-

tusprojekti koostamiseks.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 25. novem-

bri 2019. a korraldusega nr 2-3/549 „Otepää vallale ehitus-

loa andmine“ Otepää vallasiseses linnas asuval Kirikla kin-

nistul pastoraadi ümberehitamiseks antud ehitusluba nr 

1912271/34358.
n	 Anti OÜ-le Sangaste Mõis ehitusluba Lossiküla külas Moo-

nakamaja kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Plika külas Puhastuse kinnistul asuvale ehitisele 

(Puka aleviku reoveepuhasti) kasutusluba.
n	 Korraldati lihthange “Laksi -– Kolmi tee (tee nr 7240157) 

tolmuvaba katte ehitus” järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise 

tähtaeg – 7. detsember 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vas-

tutav isik – Kajar Lepik.
n	 Korraldati lihthange “Kastolatsi tee rekonstrueerimine” 

järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 10. detsember 

2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik.
n	 Kinnitati nelja isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne 

ja toetuslepingu täitmine.

12.11.2020

n	 Otsustati korraldada suuline enampakkumine Otepää 

vallasiseses linnas Munamäe tn 8a asuva kinnistu (kinnistu 

registriosa nr 1790940, katastritunnus 55601:004:1750, pindala 

788 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) 

võõrandamiseks alghinnaga 40 000 eurot. Moodustati enampak-

kumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Jorma Riivald 

(komisjoni esimees); 1.1 Jaanus Barkala; 1.2 Jaak Grünberg; 

1.3 Eveli Misnik.

23.11.2020

n	 Määrati Vana-Otepää külas asuva Väike-Jõerde katastriük-

suse (katastritunnus 63602:001:1681) uueks lähiaadressiks Tam-

me-Jõerde.
n	 Määrati Meegaste külas asuva Pärdu katastriüksuse 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Emilia Parve    19. novembril

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

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

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

(katastritunnus 60802:003:0890) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Pärdu, koha-aad-

ress Pärdu, Meegaste küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Pärdumetsa, koha-aadress Pärdumetsa, 

Meegaste küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 

25 katastriüksuse detailplaneering.
n	 Anti Eeri Ilvesele ehitusluba Päidla külas asuval Puurka-

evu kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Valdeko Paavelile ehitusluba Vidrike külas asuval 

Metsanurga kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Valdeko Paavelile ehitusluba Vidrike külas asuval 

Metsanurga kinnistul sauna püstitamiseks.
n	 Anti Valdeko Paavelile ehitusluba Vidrike külas asuval 

Metsanurga kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a kinnistul 

asuvale ehitisele (paviljon) kasutusluba.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 187 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule.
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil 

Kastolatsi külas asuva Kastolatsi tee (teeregistri tee nr 6360431) 

teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasu-

tusõigus Kastolatsi külas asuvale Kaarna kinnistule (kinnistu 

registriosa nr 725140, katastritunnus 63602:001:0860, pindala 

33,86 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 305 m pikkuse ja ca 

6 m laiuse tee osas (asendiplaan lisatud).
n	 Anti üürile ühele isikule eluruum.
n	 Kinnitati riigihanke “Otepää turuhoone rekonstrueeri-

mine” tulemused. Tunnistati vastavaks ühispakkujate Mace PJ 

OÜ (registrikood 14692059) ja SKONE GRUPP OÜ (registri-

kood 11374175), Kamo Ehitus OÜ (registrikood 14056984) ja AS 

EVIKO (registrikood 10321432) pakkumused, kuna need vasta-

vad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. 

Tunnistati edukaks pakkumuseks ühispakkujate Mace PJ OÜ ja 

SKONE GRUPP OÜ pakkumus maksumusega 239 654,91 eurot 

(käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast 

madalaima hinnaga pakkumus. Kvalifitseeriti eduka pakkumuse 

teinud ühispakkujad Mace PJ OÜ ja SKONE GRUPP OÜ.

AMETLIK INFO

Teade! 

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt Otepää 
Vallamajas on Igal esimesel esmaspäeval.

Lähemad kuud: 07.12.2020 ja 04.01.2021.

Head külaelanikud, seltside, 
MTÜ-de, korteriühistute 
eestvedajad ja aktiivsed 

vallakodanikud!

Otepää vald on meie kõigi ühine kodu. 
Soovime aidata hoida vallaelu ja tulla appi 

kohapealsete murede 
ja probleemide lahendamisel.

Oleme heameelega valmis osalema Teie  
koosolekutel, et nõu ja jõuga muresid 
lahendada ja rääkida valla plaanidest.

Ootame Teie kutset: 
Rein Pullerits (tel. 504 9575, e-post Rein.

Pullerits@otepaa.ee) 
või Jaanus Barkala (tel. 503 6109, e-post: 

Jaanus.Barkala@otepaa.ee.)

Otepää vallasises linnas asuva 
Kastolatsi tee 25 katastriüksuse 
detailplaneeringu kehtestamine 

Otepää Vallavalitsus kehtestas 23.11.2020 kor-
raldusega nr 2-3/650 Otepää vallasises linnas 
asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailpla-
neeringu. 

Planeeritud ala hõlmab Kastolatsi tee 25 ja 
osaliselt Kastolatsi tee katastriüksusi. Planee-
ringuala suurus on ca 4.46 hektarit. Planee-
ringulahenduse kohaselt Kastolatsi tee 25 ka-
tastriüksus jagatakse viieks krundiks. Neist kolm 
krunti hoolekandeasutuste maa jaoks (neist üks 
olemasoleva Otepää hooldekodu hoone teenin-
damiseks), millede võimalik katastriüksuse sih-
tostarve on sotsiaalmaa (alaliigiga ühiskondlike 
ehitiste maa) ning kaks krunti tänava maa jaoks. 
Kastolatsi teega paralleelselt kulgev krunt on 
kavandatud kergliiklustee rajamiseks.

Kahele hoolekandeasutuste jaoks kavandatud 
krundile on ehitusõigus määratud maksimaalselt 
3 hoone (neist 2 abihoonet) ja ühele krundile 5 
hoone (neist 3 abihoonet) rajamiseks. Hoonete 
suurim lubatud kõrgus on 8 meetrit. Hoonete 
eskiislahendused tuleb kooskõlastada Otepää 
Vallavalitsusega.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek tun-
nistada osaliselt kehtetuks Palupera tee äärse 
kvartali detailplaneering. Planeering on koos-
kõlas Otepää valla üldplaneeringuga ning selle 
elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi kesk-
konnamõjusid.
Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda valla 
veebilehel www.otepaa.ee ja Otepää Vallavalit-
suses (Lipuväljak 13, Otepää).

DETAILPLANEERINGUD
Hea külaelanik! 

Otepää Külade Ühendus ootab 
ettepanekuid 2020. a Otepää külade 
tunnustusväärsete inimeste ja tegude 

tunnustamiseks. 

Kui sinu külas on silmapaistvaid tegusid 
ja toredaid tegijaid, 

anna sellest palun meile teada 
hiljemalt 10. detsembriks 
otepaakylad@gmail.com 
või helistades 5116612.

Eakate jõulumesi

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate jõulu-
mesi tuuakse sellel aastal koju.

Kes soovib ise meepurgile järele tulla, palume tea-
da anda tel. 5199 4123 (sotsiaaltööspetsialist Kersti 
Tamm).

Nõuni piirkonna eakad – lisainfo: Marika Viks 
5346 5648.

Meepurgi saab kätte kuni 31. jaanuarini 2021.
Lisainfo: sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm, 
5199 4123.

Otepää valla laste kommipakid

Otepää Vallavalitsuse poolt on Kalevi kommipakk 
jõuludeks kõigile lastele vanuses 0-12 eluaastat, kel-
le rahvastikuregistri järgne elukoht on Otepää vald.

Kommipakid jagatakse lasteaias ja koolides.

Kodused lapsed saavad kommipaki kätte Otepää Val-
lavalitsusest ning Sangaste ja Puka teenuskeskustest, 
kuni 29. jaanuarini 2021.

Täiendav info: vanemlastekaitsespetsialist Kristin 
Leht, 512 5745.
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20. novembril avati Pukas uus reo-
veepuhasti. Pukamõisa reoveepuhasti 
rajamist rahastas Keskkonnainvestee-
ringute Keskus (KIK).

Taotletud projekti elluviimise kogu-
summaks kujunes 326 363 eurot, 
millest toetus KIK-ilt oli 228 068,40 
eurot ja Otepää Veevärgi omava-
henditest 98 193,60 eurot. Parema 
puhastustulemuse saavutamiseks 
rajas Otepää Veevärk veel täienda-
va möödavoolu biotiikidest, millega 
lisandus investeeringule lisakulu 15 
105 eurot. Maksumusele lisandub 
käibemaks.

Puka aleviku reoveepuhasti oli 
Pukamõisasse rajatud 1975. a, samal 
ajal on rajatud ka äravoolutoruna 
Puka alevikust 880 m pikkune kana-
lisatsioonitorustik. Mõlemad rajati-
sed olid amortiseerunud.

„Selle projektiga on rekonstru-
eeritud Puka aleviku ja Pukamõisa 
reoveepuhasti vaheline kanalisat-
sioonitorustik. Endise reoveepuhas-
ti hoonesse ja selle ümber ehitati uus 
reoveepuhasti, mis põhineb kombi-
neeritud aktiivmuda- ja biokileteh-
noloogial,“ selgitas AS Otepää Vee-
värgi juhataja Jüri Teder. „Täien-
davalt ehitati puhastile biotiikidest 

Puka alevik sai uue reoveepuhasti

möödavool, mis ei olnud esialgses 
projektis ette nähtud.“

Kuidas töötab Puka reoveepuhas-
ti? Asulast juhitakse reovesi isevoolse 
toruga tehnohoonesse. Tehnohoones 
paikneb jaotuskaev. Läbi jaotuska-
evu voolab reovesi automaatvõresse. 
Jaotuskaev on varustatud avarii üle-
vooluga, mida on võimalik kasutada 
võreseadme ummistuse või hoolduse 
korral. Reovee mehaaniline puhastus 
toimub automaatselt võreseadmes. 
Automaatvõre poolt kogutud praht 
pressitakse kokku ja juhitakse prügi-
konteinerisse. Lisaks automaatvõrele 
toimub reoveest ka mehaaniliselt liiva 
eraldus. Selleks paigaldati liivapüü-
dur, milleks on klaasplast mahuti 
mahuga 10 m3.

Bioloogiline puhastus toimub kom-
bineeritud läbivooluga aktiivmuda- ja 
sukeltugimaterjaliga biokilepuhastis. 
Bioloogilise puhastuse osa koosneb 
anoksilisest kambrist, õhustuskam-
brist ja järelsetitist. Õhustuskambrit 
voolab reovesi järelsetitisse. Järelsetiti 
tehti olemasoleva 3 meetrise läbimõõ-
duga betoonkaevu. Reoveepuhasti 
territooriumil paikneb kaks biotiiki.

Biotiigid jäävad vajadusel tööle 
järelpuhastina.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala 

Otepää Vallavalitsus müüb suulisel enampakku-
misel 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 hoonesta-
tud, sellel paikneb kuur-käimlahoone. Kinnistut 
läbib elektrimaakaabelliin ja kinnistule jääb ni-
metatud objekti kaitsevöönd. Kinnistu on antud 
rendile OÜ-le Merevi Invest kuni 2. jaanuarini 
2021. a. Kinnistul paiknevad avalikud jäätmete 
liigiti kogumise mahutid (pakend, paber ja papp, 
klaastaara) mille aluse ja teenindamiseks vaja-
liku maa kasutamiseks seatakse Otepää valla 

Munamäe tn 8A kinnistu suulise enampakkumise muudatused

24. novembril saabus Otepääle politseieskordi saatel 
jõulupuu. Jõulupuuks on sellel aastal kahar hõbenulg 
ning see tuleb Arula külast Albi talust. Jõulupuu Otepää 
Keskväljakul on 15 meetrit pikk.

Pühapäeval, 29. novembril süttisid jõulupuul adven-
dituled. Advendituled süttisid ka Otepää linnas ning 
mujal vallas. Sangaste, Keeni, Sihva ja Puka alevikes 
ning Aedlinnas on kaunistatud jõulukuused. Eelmistest 
aastatest tuttav LED-tuledega karuott istub ka sellel 
aastal Otepää Keskväljakul. Otepää kultuurimaja parki 
paigaldatakse valguskuusk. Lisaks sellele kaunistab 
pimedat aega Otepää Linnamäe nõlval asuv valguskiri 
„Otepää“.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Talvepealinna Otepääle 
saabus jõulupuu

sõnas, et uue reoveepuhasti rajamise 
plaan oli olemas juba enne haldusre-
formi, Puka valla ajal. „Projekti hakati 
kirjutama 2017. aastal, 2019. aastal 
jõuti riigihankeni ja nüüd ka ehitami-
seni,“ lisas Jaanus Barkala. „Pikaajali-
se ja ühise jõupingutuste najal oleme 
jõudnud nüüd niikaugele, et meil on 
kaasaegne reoveepuhasti ja reovesi ei 

pääse jõkke.“
Puka reoveepuhasti ehitas Valmap 

Grupp AS, kes kaasas projekteeri-
mise ja tehnoloogilisele koostööle 
Keskkond ja Partnerid OÜ, ehituse 
järelevalve ja projektijuhtimise teostas 
Otepää Veevärk.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Vasakult: AS Otepää Veevärk juhataja Jüri Teder, KIKi 
koordinaator Indrek Põder, Valmap Grupp AS juhatuse 
liige Kalle Põldmägi, Otepää vallavanem Jaanus Barkala 
ja Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits.

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul enampakkumisel Puka alevikus Kesk tn 13 asuva kinnistu (kin-
nistu registriosa nr 2461940, katastritunnus 60803:001:0012, pindala 1788 
m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 
4000 eurot. 

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

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot ja tagatisraha 
suurus 400 eurot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Valla-
valitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 
29. detsembril 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 29. detsembriks 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 Jaak Grünberg, 36402152725) 
e-posti teel aadressil vald@otepaa.ee. Kinnise ümbriku või elektronkirja 
pealkiri: „Kesk tn 13 kinnistu enampakkumine.“

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nime, elukohta 
või asukohta, isikukoodi või registrikoodi ja kontaktandmeid (telefon, 
e-posti aadress); nõusolekut enampakkumises osalemiseks ja kinnitus 
tingimustega nõustumise kohta; andmeid tagatisraha ja osavõtutasu ta-
sumise kohta; pakkumuse summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja 
volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel).

Pakkumuste avamine toimub 29. detsembril 2020. a kell 10:30 Otepää 
Vallavalitsuse nõukoja ruumis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).

Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval 
kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kinnitatud Otepää Vallavalitsuse 
30.11.2020. a korralduse nr 2-3/681 lisana ja nendega saab tutvuda valla do-
kumendiregistris: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=266321.

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul enampakkumisel Kuigatsi külas asuva Pihla kinnistu (kinnistu 
registriosa nr 17415450, katastritunnus 55701:001:0390, pindala 3440 
m², sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 6000 eurot. 

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

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot ja tagatisraha 
suurus 600 eurot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Valla-
valitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 
29. detsembril 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 29. detsembriks 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 Jaak Grünberg, 36402152725) 
e-posti teel aadressil vald@otepaa.ee. Kinnise ümbriku või elektronkirja 
pealkiri: „Pihla kinnistu enampakkumine.“

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nime, elukohta 
või asukohta, isikukoodi või registrikoodi ja kontaktandmeid (telefon, 
e-posti aadress); nõusolekut enampakkumises osalemiseks ja kinnitus 
tingimustega nõustumise kohta; andmeid tagatisraha ja osavõtutasu ta-
sumise kohta; pakkumuse summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja 
volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel).

Pakkumuste avamine toimub 29. detsembril 2020. a kell 10:30 Otepää 
Vallavalitsuse nõukoja ruumis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).

Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval kok-
kuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kinnitatud Otepää Vallava-
litsuse 30.11.2020. a korralduse nr 2-3/680 lisana ja nendega saab tut-
vuda valla dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.
aspx?itm=266319.

Novembri lõpust kuni jaanuarini 2021 viibivad Otepääl 
Tapal resideeruvad Briti liitlasvägede sõdurid. 

Sõdurid viibivad Otepääl puhkusel, kuna tagasi kodu-
maale puhkama minna pole neil koroonaviiruse leviku 
tõttu võimalik.

Igal nädalal puhkajad vahetuvad. Otepääl on neile 
korraldatud aktiivne ja sportlik puhkus.

lisainfo: piirkonnavanem kairi ruus  
tel. 58541294, 7668108, kairi.ruus@politsei.ee

Briti liitlasvägede 
sõdurid on Otepääl

kasuks isiklik kasutusõigus kinnistu ca 216 m² 
suuruse ala osas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsili-
sed ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida 
vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampak-
kumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 
on 100 eurot ja tagatisraha suurus 4000 eu-
rot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasu-
da Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 
14. detsembril 2020. a kell 10:00.
 Suuline enampakkumine toimub 14. detsemb- 

ril 2020. a kell 10.00 Otepää Vallavalitsuses III 
korruse volikogu saalis (Lipuväljak 13, Otepää 
vallasisene linn).

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada 
komisjonile järgmised dokumendid:
1.isikut tõendav dokument;
2.volitusi tõendavad dokumendid;
3.tõendid tagatisraha ja osavõtutasu tasumise 
kohta.

Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega 
saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse 
tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Suulise enampakkumise tingimused on aval-
datud  valla kodulehel:www.otepaa.ee.
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

  6. detsembril kell 16.00 2. advendi kontsert. Muusikarõõmu toovad teieni Otepää 
varajase muusika ansambel, lauluansambel MALK ja Otepää Muusikakooli 
plokkflöödiõpilased. Kontsert on TASUTA.

11. detsembril kell 12.00 eakate jõulukontsert ning jõululõuna. Jõulutervitused 
toob Teile Laulurõõm, Jõuluvana ning maestro Voldemar Kuslap. Kontsert 
on TASUTA. Kõigile eakatele kingitus!

13. detsembril kell 16.00  Otepää Raekoja saalis PÜHAJÄRVE PUHKPILLIORKESTRI 
juubelikontsert.

20. detsembril kell 15.00 “TULEKUMAS TALVEÕHTU OTEPÄÄL”.
   15.00-18.00 Talveturg, kuhu on oodatud kaupleijaid vaid Otepää vallast. 

Broneeri müügiplats +37256153357 Ene Raudsepp. TOETAME OMASID! 
MÜÜGIPLATS ON TASUTA! Külatänav, kust saab soetada külarahva valm-
istatud käsitööd ja koduseid küpsetisi.

   15.30 Otepää turismiinfokeskuse avamine.
   16.00 Otepää Talvepealinnaks kuulutamine / Peajõuluvana tervitus / Otepää 

Külade Ühendus tänab ja tunnustab Otepää valla külasid / KÕRSIKUTE 
KONTSERT! TASUTA!

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

  6. detsembril tervitame teist adventi.
11. detsembril kell 18.00 Pühajärve Koduteater ja Teater Rukki Narrid esitlevad 

Erlend Kollomi näidendid „OSKAR”.
12. detsembril kell 12.00 pensionäride ja taidlejate jõulupidu. Väike kontsert ning 
ansambel „HÄÄMIIL“. 
13. detsembril tervitame kolmandat adventi.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

18. detsembril kell 16.00. Lendteatri koguperelavastus “Jõuluvana kott”. Pilet 3 €. 
Piletite broneerimine +372 530 082 26 Marina.

 Hea kultuurisõber – sisesündmustel antakse 
 külastajatele maskid Otepää valla poolt!

22. novembril said Otepää valla kõige pisemad 
kodanikud kätte sünnikirjad. Traditsiooniline 
ja kaunis üritus toimus Otepää kultuurimajas.

Lapsi ja nende vanemaid tervitasid ja andsid 
sünnikirjad üle Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala ja lastekaitse vanemspetsialist Kristin 
Leht. 

Sünnikirjad said ajavahemikul 01.10.2019 

- 30.09.2020 sündinud 57 last, neist 34 poissi 
ja 23 tüdrukut. Lisaks sünnikirjale said lapsed 
lasteraamatu „Pisike puu“, MTÜ Karukäpa 
poolt kootud papud ning graveeringuga nime-
lise albumi.

Sündmuse kontsert-osas esinesid sõnalise ja 
muusikalise lavastusega Merilin Kirbits, Merle 
Soonberg ja Heidi Soonberg.

Piduliku sünnikirjade üleandmise korraldas ADVENDIKONTSERDID OTEPÄÄL

6. detsembril kell 16 Otepää Kultuurimajas

OTEPÄÄ VARAJASE MUUSIKA ANSAMBEL,
loominguline kollektiiv MALK ja

Otepää Muusikakooli plokkflöödiõpilased

Meil on väga hea meel teatada, et jälle on tulemas meie sõpruskonna 
advendikontsert. Otepää Varajase Muusika Ansambel oma väga heas 
koosseisus: Lii Peterson, Milvi Erm, Airi Pedaja – viiulid, Gerli Kirikal 
– klavessiin, tromboon, Külli Teearu – plokkflöödid, Martin Gorris – fa-
gott, flööt ja Arno Anton – ansambli juhendaja, tromboon, plokkflööt. 
Kõlab muusika väga ammustest aegadest, 16.-17. sajand. Loodame 
pakkuda kuulajatele rahu ja mõtisklust oma hinges.

Loominguline kollektiiv MALK Lembi Oja juhendamisel toob meie 
ellu tõelise jõulumeeleolu. Laulud talvest ja pühadest – see on kind-
lasti võluväega ja panevad meid kõiki naeratama.

Otepää Muusikakooli plokkflöödiõpilased on harjutanud hoolega 
ja nende esituses saab kuulda vana tantsumuusikat ja Henry Purcelli 
Chaconne.

On, mida oodata! Aga oma silm on kuningas!

13. detsembril kell 16 Otepää Raekojas  PÜHAJÄRVE PUHKPILLIORKESTER 95

Oleme väga uhked enda üle, oleme suutnud koos pikka 
aega pilli mängida ja üksteist hoida ning toetada. Iga reede 
õhtul kell 19 alustame vallavalitsuse saalis prooviga, oled 
sa noor või vana, kogemustega või alles alguses oma muu-
sikuteel ... Kõik see on ime – Arno Anton tõstab taktikepi 
ja kõik nagu üks mees, alustame noodiga. Kõik püüavad 
omal moel aga kõige paremini kui nad suudavad. Kõigil on 
oma panus ja see on väga oluline. Pillimehi ei ole kunagi 
liiga palju. 

Meil on oma taustajõud, head lapsevanemad, kes aita-
vad tihti hea sõna, jõu ja ka materiaalsete võimalustega. 
Hindame väga kõikide pillimeeste pingutusi – paljud sõi-
davad proovi 10-40 km kauguselt või ruttu jalgpallitrennist, 
paljud lapsed alustavad reede hommikul koolis ja lõpeta-
vad päevatöö kell 21 orkestris. See kõik on väärib suurt 
kummardust ja tänu! 

Pühajärve orkestril kõige suurem sõber on Rõngu Pa-
sunakoor. Koos musitseerides oleme veel suurem jõud 
ja suudame saavutada palju. Käisime Puhkpilliorkestrite 

Turniiril 2020 Tallinnas Estonia Kontserdisaalis ja pälvisime 
Kulddiplomi ja III koha. Suurepärane! Olime väga õnneli-
kud ja rahul.

Kes siis kuuluvad Pühajärve orkestrisse? Otepää Muu-
sikakooli õpilased: Enrico Ferens, Renet Daniel, Simmo 
Vernik, Katarina Kivimäe, Eliise Palmiste, Roland Leopard, 
Tobias Vernik, Aleksander Karus, Ruuben Jaagant, Hans 
Kristjan Kullamaa, Matilda Leopard, Riho Leopard. Otepää 
Muusikakooli vilistlased: Meriliis Ilves, Mairo Kõiv, Oliver 
Pikk, Remi Leopard, Kaido Pihelgas. Muusikakooli õpeta-
jad: Lii Peterson, Gerli Kirikal, Külli Teearu, Arno Anton. Ja 
meie kõige auväärsemad pillimehed Enn Park ja Ants Ilves.

Pühajärve Puhkpilliorkester 95 kontserdil kõlavad piduli-
kud viisid kaugetest aegadest ja tänapäevased rütmid ning 
sekka mõned jõululood. Loodame, et suudame pakkuda 
palju üllatuslikke momente.

Kohtume kontserdil!

külli Teearu

Sünnikirjad pisikestele vallakodanikele

Otepää Kultuurikeskused koostöös Otepää 
Vallavalitsusega. Lavalise osa seadis Otepää 
Kultuurikeskuste loomejuht Merilin Kirbits.

Ühist kohvilauda küll viiruspuhangu tõttu 
ei olnud, kuid iga lapsevanem sai kaasa tüki 
peokooki.

Tekst ja foto: 
Monika oTrokova

Algas 
jõuluootuse aeg

Isetehtud kingitused ja 
piparkoogid, jõulufilm 
ja esimene advendi- 
küünal...    

Kaunist jõuluootust meile 
kõigile!               

Nõunikad
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Muusikakool, kus toona alustas tööd 7 õpeta-
jat, kelle juhendamisel sai õppida klaverit, viiulit, 
akordioni ja erinevaid puhkpille.
Muusikakooli esimeseks ja kõige kauaaegse-

Otepää Muusikakool tähistas 45. sünnipäeva

20. novembril tähistas Otepää Muusikakool 
oma 45. aastapäeva rõõmsa kontserdiga. 
Kontserdil esinesid muusikakooli õpetajad, 
õpilased ja vilistlased. Pildikesi kooli aja-
loost esitas Otepää gümnaasiumi teatritrupp 
Merilin Kirbitsa ja Ene Prantsu juhendamisel. 
Kooliperet tervitas Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala, kes andis koolile üle tänukirja ja täh-
tpäevaks 400 eurot.

„Otepää vald on läbi aastate väärtustanud 
haridust ja huviharidust ning oleme teinud 
kõik, et muusikakool saaks head muusikalist 
haridust pakkuda veel järgmised 45 aastat,“ 
sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. 
„Otepää Muusikakoolil läheb hästi ja siin 
töötavad tublid pedagoogid, oleme hakanud 
pidama muusikakooli filiaalide loomise plaane 
meie teistesse valla koolidesse. Ka minu mäles-
tused on seotud Otepää Muusikakooliga – 
õppisin toonases Otepää Lastemuusikakoo-
lis klarnetit.“

Muusikakooli direktor Helen Kirsi tänas 
kokkutulnuid. „Tänan kõiki, kes vaatama-
ta raskete oludele tõid kohapeale killukese 
rõõmu ja aitasid kontserti korraldada,“ ütles 
Helen Kirsi. „Tänan ka kogukonda ja valda, 
kelle toel oleme siiani tegutsenud.“

1. septembril 1975. aastal avati Otepää Kesk-
kooli ruumides muusikaklasside baasil Otepää 

maks direkroriks sai Vello Soots.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja muusikakooli direktor Helen Kirsi

Maailmaharidusnädal toimus Keeni koolis 
juba 5. aastat. Igal aastal on teemafooku-
ses olnud üks maailmas oluline teema või 
probleem. Sel aastal uurisime kliimamuutusi 
ja sellega seotud rännet. 

Tegevusi jätkus nii ainetundidesse kui tun-
nivälistesse sündmustesse ja kaasatud olid ka 
lasteaialapsed. Mitmed tegevused on juba tra-
ditsioonilised. 

Kliimamuutuste ja rände  uurimisega tegeldi 
inglise keele, loodusainete  ja ühiskonnaõpe-
tuse tundide integratsioonina. Näiteks uuris  
8. klass kliimamuutuste põhjusi ning  võrdles 
Eesti temperatuure  viimaste aastate jooksul. 
5. klass aga uuris, missugused loomad on 
kliimamuutuste ja inimtegevuse tulemusena 
muutunud ohustatud liikideks. 

6. klass otsis infot selle kohta, missugustest 
riikidest on Eestisse viimase aasta jooksul 
elama tuldud ning kuhu on Eestist mindud. 
Seejuures püüdsime  arutada, mis põhjustel 
need inimesed rändavad ning kas mõni põhjus 
võiks olla seotud ka kliimaga. Nädala jooksul 
uuritu visualiseerisime kooli koridori seintele 
ning nädalat kokkuvõtval üritusel tegid õpila-
sed uuritust  avaliku ettekande. 

Lisaks vaatasime  ERRi arhiivist kliima-
muutusi käsitlevaid saateid ning   Mondo fil-
mikogust „Greta põlvkonda“. Filmide järel 
toimus arutelu. 

Algklassid ning lasteaia lapsed võtsid vaat-
luse alla loomad, kes on juba kliimamuutuste 
tagajärjel välja surnud ning valmisid imeilusad 
ja loovad pildid dinosaurustest, kuldkärnkon-

18. novembril tähistasid Valgamaa maleva kaitseliitlased ja Naisko-
dukaitse Valga ringkonna naiskodukaitsjad Valgamaa maleva 102. 
aastapäeva Otepää kultuurimajas. Tunnustati tublisid kaitseliitlasi 
ja naiskodukaitsjaid ja kuulutati välja Valgamaa Maleva 2020. aasta 
kaitseliitlane. Maleva aasta kaitseliitlaseks sai Helme üksikkompanii 
nooremseersant Anti Altement.

Pidustused algasid Otepää Vabadussamba juures, kus toimus 
Valgamaa Maleva rivistus ja Vabadussambale asetati pärjad. Koos-
viibimine jätkus Otepää kultuurimajas, kus peeti kõnesid ning 
esinesid Pühajärve Puhkpilliorkester ja Otepää lõõtsamängijad 
Helle Kuldmaa ja Kalle Raidsalu.

Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik major Kaido Lusik tunnus-
tas ja tänas tublimaid Valgamaa maleva kaitseliitlasi ning Valga 
ringkonna naiskodukaitsjaid. Ürituse naelaks kujuneski Valgamaa 
maleva 2020. aasta kaitseliitlase väljakuulutamine.

„Meie tänasel sünnipäeval pean tõdema, et on olnud keeruli-
ne ja väljakutseid esitav aasta. Seda suurem on heameel olulise 
panuse ja silmapaistvalt tegutsenud inimesi ergutada,“ märkis 
Kaido Lusik. „Keerulisel ajal on heameel tõdeda, et meie maleva 
liikmed tulevad appi ja neile saab alati loota.“

Nooremseersant Anti Altement on Helme üksikkompaniis ja-
opealik, tsiviilelus töötab ta AS-s Skan Holz Helme puidutöö te-
gijana ning on pühendunud pereisa. Kaitseliiduga liitus ta 9 aastat 
tagasi. 

„Tunnustus tuli mulle väga ootamatult, tänan enda esitajaid,“ 
ütles Anti Altement. „Tänan ka oma tööandjal Skan Holz Helmet, 
et mulle on võimaldatud kaasa lüüa Kaitseliidu tegevustes.“

Valgamaa maleva kaitseliitlasi tervitas ka Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala. „Ajad on küll muutuvad, kuid Kaitseliit jääb alati, 
vaatamata muutustele,“ sõnas vallavanem oma tervituskõnes.

Pidu lõppes toreda traditsiooniga, mille kohaselt peab aasta 
kaitseliitlanetordi lahti lõikama.

Tunnustused:

Hinnaline kingitus aktiivse tegevuse eest Kaitseliidu Valgamaa 
malevas:

(Otepää piirkond) Rivo Kopli, Toomas Vihermäe.
Valgamaa maleva pealiku tänukiri kohusetundliku ja eeskujuliku 
teenistuse eest: 
(Otepää piirkond) Jaanis Veskimets, Mart Vihermäe.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Kaitseliidu Valgamaa Malev 
pidas Otepääl aastapäeva

nast, mammutist, rüükaladest, kuk-
kurhundist ja teistest. 

Traditsiooniliselt külastasid meie 
kooli Valga Gümnaasiumi õpilased 
ja Valga muuseumi töötajad, kes 
viisid läbi kõikides kooliastmetes 
töötube. Algklassides räägiti iseteh-
tud vs tööstuslikest mänguasjadest, II 
ja III kooliastmes valmistati kalana-
hast võtmehoidjaid, želatiinist palle 
ning arendati digipädevust Rasber-
ry PI abil. Töötubade kaudu suunati 
õpilasi mõtlema keskkonnasõbralike 
materjalide ja tehnoloogiate peale. 

Samamoodi on igal aastal nädala 
jooksul võimalik tutvuda ka mõne 
teemakohase rändnäitusega. Seekord oli 
üleval Tartu Loodusmaja näitus „Hoiame 
paradiisi“, mille eesmärk oli suunata erineva-
te tehnoloogiliste lahenduste abil mõtisklema 
keskkonna ja inimeste vahelise suhte üle.

Traditsiooniliselt toimus  heategevuslik 
kohvik, kus õpilasesinduse juhtimisel kogu-
sime raha Keenia tüdruku Valentine õpin-
guteks. Valentine alustab jaanuaris õppimist 
Elwasambi põhikooli 6. klassis ning on pärit 
suurest ja vaesest perest. Koroonaviirus on 
kahjuks levimas ka Keenias, mistõttu toetame 
Valentinet lisaks õppevahenditele vajalike 

maskide ja hügieenitarvete ostmisega.
Maailmanädal toimus MTÜ Mondo maail-

mapäevade konkursi raames, mida rahastavad 
Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi 
vahenditest ning Haridus- ja Teadusministee-
riumi üldharidusprogramm.

Tekst ja foto: kersTi HalJasMeTs, 
keeni põhikooli 

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Maailmaharidusnädal 16.-20. novembril Keeni koolis

Vasakult: 8. klassi õpilased Jaanika, 
Annaliisa ja Sädeli kalanaha töötoas

Rahvastikuminister Riina Solman andis 24. novembril viieteis-
tkümnele silmapaistvale inimesele üle kodanikupäeva aumärgid.

"Teie oletegi need tänu kellele toimuvad vahvad kultuuriüritu-
sed, tänu kellele aidatakse neid, keda muidu ei märgataks ja tänu 
kellele tõstatuvad teemad, mis muidu märkamata jääksid. Eesti 
vajab teiesuguseid toimekaid inimesi ja mul on hea meel, et te 
annate väsimatult oma panuse paremasse homsesse. Olgu see 
aumärk tunnistuseks ja kinnituseks sellest, et te ajate õiget asja,“ 
ütles rahvastikuminister Solman. Minister lisas, et inimesed, keda 
tunnustatakse 2020. aasta kodanikupäeva aumärkidega, on täitnud 
oma kohuseid siin elus väga erilisel moel, suure kohusetunde ja 
armastusega. „Te olete suured maailmaparandajad. See teeb teid 
kodanikeks suure algustähega,“ ütles minister.

Tänavu esitati aumärgi komisjonile 51 ettepanekut aumärgi 
andmiseks. Aumärgi saavad inimesed, kes on oma kogukonnas 
või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodaniku-
kasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku 
tööd oma kogukonnas.

Kodanikupäeva aumärk antakse vaid kord elus.

Kodanikupäeva aumärgi sai 
MTÜ Puka eestvedaja 

Anneli Uffert

Vasakult: Ülle Säinas, Ene Prants, 
Tiiu Kannes ja Katrin Karus

Pilkuse ja Vana-Otepää jõulupidu jääb koroonaohu tõttu ära

Kutsume kõiki kolmandal advendil Pilkuse külamaja õuele lõkkeõhtule.
Ootame Sind 13. detsembril kell 16.00 Pilkuse külamaja juurde, kus süütame lõkke ja pakume kuuma jooki. 
Üllatuskülaliseks jõuluvana. 

Oled väga oodatud koos meiega jõuluaega nautima!

        Pilkuse küla aktiiv
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Üle-eelmises lehes ilmus nupuke Pedajamäe 
küla matkast. Selle järjeks mõni meenutus 
Kappermäe looduse ja pärimuse retkest, mis 
toimus täpselt samal päeval, 18. oktoobril. 

Oma pool tosinat kilomeetrit läbisime viieteis-
tkümnekesi, suuremad jala, pisemad jalgratas-
tel. Arutasime, kuidas nimetada (Ilmjärve) oja, 
kui sel iga küla või isegi talu all on ise nimi.

Pleegimäel õppisime esiemade kombel kan-
gaid pleegitama. Kuusikus puhastasime laste 
ehitatud lindude pesakaste. Avastasime, et 
karu on rajal enne meid matkanud ja maius- 

Kappermäe Seltsi sügismatk

tanud varemeis talu õunapuude all. 
Lõuna paiku jõudsime Lota tallu. Seal oota-

sid meid Kalju, Lea ja Bimmo, kutsusid vihma 
eest püstkotta lõkke paistele – väärikas eas 
osalised, kes kaasa ei kõndinud, kuid süütasid 
matka südamesse tule. 

Edasi kulges retk läbi vanametsa vääriselu-
paiga, kus tutvusime kännu- ja roosa pessiga, 
roostetoriku ja sulgja õhikuga. Teekond jätkus 
mööda raiesmikuvaheteed ja matkale panime 
punkti ühispildiga lühterkuusel.

liina reMM

Otepää vald viib 23. novembrist kuni 31. detsembrini 
2020 läbi vallaelanikuks registreerimise kampaaniat. 
Kampaania raames loositakse sel perioodil sissekirju-
tanute vahel välja 3x500 eurot. Loosimine toimub 2021. 
aasta jaanuarikuus.

„Teadupärast on omavalitsuse suurimaks tuluallikaks 
üksikisiku tulumaks, millest pakutakse erinevaid tee-
nuseid kõigile vallaelanikele," ütles Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala. „Sissekirjutus on oluline, sest täpne üle-
vaade elanikest aitab omavalitsusel paremini elukorral-
dust planeerida."

Suurem maksulaekumine aitab vallal teha rohkem 
investeeringuid elukeskkonna parandamiseks, seda kasu-
tatakse teede ja tänavate korrashoiuks, haridusasutuste 
ja koolide ülevalpidamiseks, lumetõrjeks, jne. Kam-
paania keskendub eelkõige neile inimestele, kes elavad 
Otepääl, kuid pole veel vallakodanikud.

Loosimisel osalevad vaid need kampaania vältel 
(23.11-31.12.2020) registreerunud, kes on 31. detsembri 

Registreeri ennast Otepää valla elanikuks

2020 seisuga Otepää valla kodanikud. Ühiselukohateate 
esitanud inimeste puhul osaleb iga pereliige kampaanias 
eraldi. Kampaanias ei saa osaleda inimesed, kes Otepää 
valla elanike hulgast viimase kahe kuu jooksul lahkuvad 
ja siis uuesti Otepää valda sisse registreeruvad.

Kuidas end Otepää valla elanikuks registreerida?

• Eesti.ee portaalis – logi sisse ID-kaardi või Mobiil-ID-
ga ning esita elukohateate avaldus;
• E-postiga – digitaalselt allkirjastatud elukohateate 
avaldus saada vald@otepaa.ee.
Avalduse leiab Otepää valla kodulehelt https://www.
otepaa.ee/elukoht-ja-rahvastik;
• Otepää vallavalitsuses – täida elukohateate avaldus 
vallavalitsuses kohapeal. NB! Palume aeg enne kokku 
leppida!

Lisainfo sisseregistreerimise kohta:
Kristina Reigo: 7664 805
Otepää valla koduleht: www.otepaa.ee

Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses 27. novembril toi-
munud pidulikul tunnustussündmusel kuulutati välja 
„Valgamaa ettevõtluse auhind 2020" konkursi võitjad. 
Konkursile laekus 38 tunnustamise ettepanekut.

Otepää vallast said tunnustuse

Aasta startija – DENTISTREE OÜ

Ettevõte osutab teenuseid, mida seni pole Otepääl 
pakutud. Hambakliiniku omanik Kristina Kull on ise siit 
pärit ja panustab kohaliku kogukonna ellu. Ettevõte 
on  varustatud esmaklassiliste seadmetega, mis juba 
täna vastavad homsetele nõuetele.

Valgamaa parimad ettevõtjad on selgunud

Ettevõtluse edendaja – Äärmusliku Spordi AS

Eriolukord ja viimane lumetu talv panid Väikese-Mu-
namäe suusakeskuse proovile. Ettevõte tuli välja uud-
se ideega – nüüd saab ka keset suve tooltõstukiga 
mäe tippu sõita ja ekstreemspordihuvilised kasutada 
kurvilist ja hüpetega 800 meetri pikkust rattarada.

ERIAUHIND „Maa sool“  – Otepää Lihatööstus 
Edgar OÜ

Ettevõte on maapiirkonnas oluline  tööandja, tegut-
senud edukalt 30 aastat, annab tööd 35-le inimesele. 
Ettevõtte asutaja Maie Niit on üks maakonna esimes-
test naisettevõtjatest, kes andis oma elutöö juhtimise 
edasi miniale. Koostöös perega on  firma tegevus-
haaret laiendanud.

Konkurssi korraldatakse aastast 2008 ning selle eesmärk on tun-
nustada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse 
tegevusega on aidanud kaasa maakonna arengule. Konkursi 
korraldasid MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit ja  SA Valgamaa 
Arenguagentuur. 

Täname märkajaid ja nominentide esitajaid. Täname kõiki maa-
konna ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi!

Kristina Kull

Maie ja Maire Niit
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Üks pikk elutee on lõppenud

Mälestame sügavas kurbuses 
meie kallist

ELVE PEETSI
1. VI 1936 - 21. XI 2020

Leinab vend perekonnaga

Aeg annab, aeg võtab
aga mälestused jäävad…

MARGUS PARK

Südamlik kaastunne 
Katrin Karusele

venna kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Siiras kaastunne Meelile
armsa 

EMA 

kaotuse puhul

Endised töökaaslased 
Pähklikese majast

Avaldame kaastunnet 
Leelo Paavelile

ÕE 

surma puhul.

Audentese töökollektiiv

Südamlik kaastunne Aimele 
ja Leelole kalli tütre ja õe

HELI HARING`i
surma puhul.

Siiras kaastunne kõigile 
lähedastele.

Endised töökaaslased majandi 
päevilt

Siiras kaastunne Leelo Paavelile 
kalli õe

HELI

kaotuse puhul.

Pärna 16 majaelanikud

Ei kao leinavalu hingest,
ei kao silmist pisarad.

Südamlik kaastunne Leelole 
ja lähedastele kalli 

ÕE

kaotuse puhul.

Kunagised töökaaslased 
kudumisest

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

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

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
505 6107

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

Elektritööd    520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

Viljapuude lõikus ja kujundamine. 
56885527

Helmi-Aakre karjäär müüb ehitus-
töödeks, teede ja platside ehitu-
seks ja remondiks koos transpor-
diga erinevaid täitematerjale. 
Hinnad kokkuleppel.
Info tel 51999996 ja 5148125

Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968

Müüa lõhutud küttepuid koos veo-
ga. Tel. 509 3453

Ostan Enn Volmere maale. 53 
561309, volmere@hotmail.com  

Kas soovid veebilehte, e-poodi, 
visiitkaarti, logo või on vajadust 
erinevatele kujundustöödele? Siis 
võta ühendust nuancedisain@
gmail.com

Kallur-tõstukitööd koppadega, 
haaratsitega. Saeraami teenused. 
Saematerjali müük koos kohaletoi-
metamisega (ettetellimisel). 
Tööd väikekopaga (3.5 t).
Tel. 5683 7161

Müüa lõhutuid kuivi küttepuid. 50 
cm. Tel. 53781690

KU U LU T U S E D

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Aita Pargile poja

MARGUS PARGI

surma puhul.

Riina, Silvi, Marju, Evi

   ELLEN MANDEL

          juubelil 
 õnnitleb emakeele õpetajat

Otepää lihatööstuse pere

80.

Eesti keeles väljendatud rõõm, lugupidamine, 
armastus, töö ja õnn on meie südameile kosutav
ja tervendav...

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…

Lahkus kallis abikaasa, isa, äi 
ja vanaisa

HEINO-JOHANNES TOOMSOO
24.07.1930-28.11.2020

Leinavad abikaasa ja poeg 
perega

Mälestame kauaaegset korteri-
ühistu esimeest ja avaldame 

kaastunnet Maimule ja Toomasele 
perega  abikaasa ja isa

HEINO-JOHANNES TOOMSOO
surma puhul.

Korteriühistu Tehvandi elanikud

Ülikud elatuvad ausast tööst...

HEINO-JOHANNES TOOMSOO

Mälestame tänutundes heade 
nõuannete eest raskustest 

väljavedamisel.
Avaldame kaastunnet perele ja 

lähedastele.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

20. detsembril toimub kella 15-18.00 
Otepää Keskväljakul koos Talvepealinna 

avamisega traditsiooniline Otepää Talveturg. 
NB! Seoses koroonaviiruse leviku puhanguga 

on Talveturg avatud
AINULT Otepää valla kauplejatele. 

Müügiplats on tasuta.
Talveturgu korraldab Otepää Naisselts koostöös 

Otepää Kultuurikeskustega.
Toetab Otepää vallavalitsus.

Info ja registreerimine kauplejaks: 5615 3357 Ene Raudsepp.

Pakume Pilkuse 
külamaja kasutamist üri-
tusteks, pidudeks, kooli-
tusteks, koosviibimisteks 

ja huviringideks.
HIND ON SOODNE.

Soovi korral võta ühendust.
Perenaine Merike, 51974916.

Oktoobrist on käimas 
lõõtsakool. On veel mõned 
vabad kohad. Küsi julgesti. 
55514843 Rene

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

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

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

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

Otepää  vallavalitsuse ja tema allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.
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Jumalateenistused 
EELK Sangaste kirikus jõuluajal 2020

  6. detsembril  12.00  Teine advent
13. detsembril  12.00  Kolmas advent
20. detsembril  12.00  Neljas advent
24. detsembril  16.00  Püha Jõuluõhtu
25. detsembril  12.00  Esimene Jõulupüha
26. detsembril  12.00  Teine Jõulupüha
27. detsembril   12.00  Jumalateenistus
31. detsembril   16.00  Vana-aasta õhtu
  3. jaanuaril      12.00  Jumalateenistus
10. jaanuaril      12.00  Kolmekuningapäev

Hea EELK Sangaste koguduse liige!
Meenutame Sulle sellelgi aastal, et Sa ei unustaks tegemast oma 
iga-aastast nimelist liikmeannetust. Annetuse suurus on nii, nagu 
alati olnud vabatahtlik. Oluline on ennekõike Sinu osalus. Osalus 
koguduse osaduses. Sangaste EELK koguduse arveldusarve Swed-
bank´is on ikka endine: EE532200001120024871. Jumal õnnistagu 
heldeid annetejaid ja ande!

Soovime Sulle rahulist ja õnnistatud siirdumist hingedeaja kõle-
dast hämarusest peatse advendi ootuse ja rõõmuaega!

Sind tänades ning rõõmu, rahu ja tervist soovides:
eelk sangaste koguduse juhatus ja õpetaja. 

Seoses koroonaviiruse levikuga lükatakse 2021. aasta veebruaris 
toimuma pidanud Euroopa Saunamaraton Otepääl edasi järgmisesse 
hooaega.

Saunamaratoni üks peakorraldajaid, Otepää Kultuurikeskuste juhata-
ja Jorma Riivald ütles, et hetkeolukorras on sündmuse edasilükkamine 
kõige mõistlikum otsus. „Meie jaoks on tähtis see, et sündmus oleks 
turvaline nii saunaomanikele, osalejatele kui ka korraldajatele. Euroopa 
Saunamaraton on nautlemise sündmus, paraku ei ole antud hetkel meil 
võimalik maandada riske, mis võivad ohustada sellega seotud inimes-
te tervist,“ märkis Jorma Riivald. „Meil on tegemist niiskete, kinniste 
ruumidega kus on koos palju inimesi – see aga on viirusele kõige parem 
leviala. Sellest johtuvalt oleme otsustanud XII Euroopa Saunamaratoni 
korraldamise lükata aasta võrra edasi.“

Saunamaratoni korraldajad ei võta aga 2021. aastat sugugi vabaks – 
see saab olema aasta, kus tehakse süvaanalüüs eelnevalt olnule. „Luban, 
et võimalusel naaseb Euroopa Saunamaraton Otepääl 2022. aastal veel 
seiklusrikkamana ja põnevamana kui eales varem. Töötame selle nimel, 
et Saunamaraton pakuks osalejatele midagi ägedat ja uut igal korral,“ 
lisas Jorma Riivald.

Euroopa Saunamaraton Otepääl on lustlik orienteerumismäng 
saunade vahel, mida korraldatakse Otepääl alates 2010. aastast. Sau-
namaratoni korraldab Otepää Kultuurikeskused, saunaomanikud 

1. detsembril avas Otepää Turismiinfokeskus taas uksed uuel aad-
ressil Lipuväljak 13. Külastajad on oodatud nüüd Keskväljaku ja Lipu-
väljaku nurgale, kus varasemalt tegutses Rae kohvik ja Rae Kebab.

Lisaks tavapärastele teenustele (suveniirid, postkaardid/-margid, 
Piletilevi ja Cargobus) on uuenenud infokeskuses võimalik tutvuda 
ka Eesti sinimustvalge rahvuslipu looga ning näha esimese lipu 
originaalsuuruses koopiat.

Tulevikus on plaanis pakkuda ka suuremat valikut kohalike meistri-
te toodangut. Kel on soovi oma tooteid turismiinfokeskuse kaudu 
müüa, tulge läbi ja arutame, kas ja kuidas see võimalik oleks!

Detsembris on turismiinfokeskus avatud 
 teisipäevast reedeni kell 10-16.
Tulge meile külla!

Otepää Turismiinfo-
keskus avas uksed 

uues kohas

Mardid ja Kadrid Keeni Põhikoolis

Euroopa Saunamaraton Otepääl lükatakse edasi

koos oma toimkonnaga, Otepää vallavalitsus ja vabatahtlikud. Euroopa 
Saunamaratoni pikaaegne meediapartner on Kanal 2-e uudistesaade 
Reporter.

Monika oTrokova
Foto: valJu aloel

25. novembril tähistasime Keeni 
koolis 3. ja 8. klassi eestvedamisel 
mardi- ja kadripäeva. 

Kogu kooliperet ootas hommi-
kul aulas vahva tervitus. Valges-
se riietunud punaste põskedega 
kadrid ja läki-läkide, vuntside ning 
vammustega mardid sisenesid 
aulasse „laske sisse kadri-/mar-
disandid“ laulu saatel.

Vanemad õpilased kirjutasid 
muusika tunnis õpetaja Kristina 
abiga mardi- ja kadripäeva kom-
metest ja tavadest regilaulu, mis 
koos 3. klassiga kooliperele esita-
ti. Regilaulu põhjal aitasid klassiju-
hatajad viktoriini koostada, millest 
kõik soovijad osa võtta said. 

Kui vanasti tõid mardid vil-
jaõnne ja kadrid karjaõnne, siis 
see teadmine võeti küll tuleviku 
tarbeks kaasa, kuid vilja ja karja 

asemel jäeti seekord „pererah-
vale” maiustusi.

Õpetajad kadri ja Marina
Foto: MaarJa kallis


