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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Puka kooli uus õppehoone sai 
11. detsembril nurgakivi

Nurgakivi asetasid Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala, volikogu esimees Rein 
Pullerits, Puka Kooli direktor Margot 
Keres ja OÜ Mapri Ehitus juhatuse 
esimees Priit Jaagant. 

Nurgakivi sisse ajakapslisse pandi 
vallaleht Otepää Teataja, Otepää Valla-
volikogu otsus Puka kooli ehituse han-
kelepingu sõlmimise kohta ning voliko-
gu istungi protokoll koos hankelepingu 
vastuvõtmise otsuse hääletamise tule-
mustega.

Ajakapslisse rändasid veel Otepää 
Vallavalitsuse poolt väljastatud ehitus-
luba Puka kooli ehitamiseks, Puka Val-
lavolikogu otsus SA Innove Puka kooli 
ehituse projekti esitamiseks ning Puka 
kooli ehituseskiisid. Tulevastele põl-

vedele pandi kaasa Puka kooli ajaleht 
„Puka Tuuled“ ning kooli 2020/2021 
töötajate ja õpilaste nimekirjad ning 
mõned käibelolevad mündid.

„Julgen hetkel kinnitada, et uue koo-
lihoone valmimisega saame majanda-
miskuludega kokku hoida, saame kooli 
ka kenasti üleval pidada ning me ei 
pea lähimate aastate jooksul arutama, 
et äkki Pukka ei jäägi kooli, vaid kaks 
kollast bussi hakkab sõitma valla teise 
piirkonda,“ ütles Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala. „Otepää vald on oma 
koolide arvu poolest optimaalne, meil 
jagub õpilasi ja mis kõige tähtsam – 
meil jagub ka õpetajaid. Haridus on 
meie vallas prioriteediks, seda väärtus-
tatakse – nii õpilased kui ka õpetajad 

www.otepaa.ee/ot

Otepää saab 24. korda 
talvepealinnaks

Vasakult: Puka kooli direktor Margot Keres, Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala, Mapri Ehituse juhatuse esimees Priit Jaagant ja 
Otepää Vallavolikogu esimees Rein Pullerits

Ilutulestikku sel aastal 
Otepää keskväljakul 

ei toimu.

Püsime terved!

Astronoomiline talv saabub 21. detsembril 
kell 12.02. Talvepealinna tiitli pidustused 
hakkavad Otepääl pihta aga pühapäeval, 
20. detsembril. 

Tulekumas talveõhtul toimub traditsioo-
niline talvelaat, mis algab Otepää keskväl-
jakul kell 15.00. Tänavu on talvelaadal ko-
halikud kauplejad.

Turul pakutakse käsitöötooteid, riideid, 
toidukraami ja muud head-paremat. Tu-
rulisi ootab Otepää Naisseltsi poolt kuum 
glögi ja piparkoogid. Keskväljakule kerkib 
külatänav, kust saab soetada külarahva val-
mistatud käsitööd ja küpsetisi. 

Päevakavas on veel Otepää Turismiinfo-
keskuse avamine, Otepää talvepealinnaks 
kuulutamine ning Otepää Külade Ühendu-
se poolt valla külade tänamine ja tunnus-
tamine. Külla tuleb ka jõuluvana. Hubast 
talveõhtut ilmestab Kõrsikute kontsert.

„Oleme talvepealinna pidustused kor-
raldanud arvestades COVID-19 leviku pii-
ranguid – kõik üritused toimuvad rangelt 
vabas õhus ja jälgides Vabariigi valitsuse 
korraldusi,“ sõnas Otepää vallavanem Jaa-
nus Barkala. „Meie sõbrad teemapealin-
nadest on saatnud oma tervitused, mida 
saab vaadata Otepää valla sotsiaalmeedia 
kanalitest. Julgemad sõbrad on lubanud 
ka kohale tulla.“

Talvepealinna avaüritused korraldab 
Otepää Kultuurikeskused koostöös Otepää 
Naisseltsi, jõuluvanade ning Otepää Valla-
valitsusega. Talvepealinna ametlikuks talve-
raadioks on Sky Plus. Talveraadio edastab 
infot Otepää lumeolude ja talviste ürituste 
kohta. Vaata lisainfot Otepääl toimuvate 
ürituste kohta: www.otepaa.ee või külasta 
Otepää Turismiinfokeskust. 

Teemapealinnade tervitust saab vaa-
data 21. detsembril talvepealinn Otepää 
Youtube kanalist ja talvepealinn Otepää 
Facebooki lehelt.

Päevakava:

15.00-18.00 Talveturg. Külatänav, kust 
saab soetada külarahva valmistatud käsi-
tööd ja koduseid küpsetisi.

15.30 Otepää turismiinfokeskuse ava-
mine.

16.00 Otepää Talvepealinnaks kuulutami-
ne / Peajõuluvana tervitus / Otepää Külade 
Ühendus tänab ja tunnustab Otepää valla 
külasid / Kõrsikute kontsert! Tasuta!

Monika otrokova

on Otepää vallas väga oodatud, valla 
juhtkond teeb ka kõik selleks, et see nii 
ka jätkuks.“

Mapri Ehituse juhatuse esimees Priit 
Jaagant: “Käesolev aasta on Mapri 
Ehituse koolide aasta – ehitame para-
jasti lisaks Puka Koolile ka Keila Kooli 
laiendust. Kooli nurgakivi on justkui 
järgmiste põlvede haridusele nurgaki-
vi panek. On siiralt hea meel, et uusi 
koole rajatakse ka väikestesse valda-
desse."

Uus, L-kujuline koolihoone ehita-
takse olemasoleva võimla lõuna- ja 

idaküljele, valmib järgmise aasta mais. 
Seni toimub õppetöö veel koolimaja 
vanas osas. Pärast uue koolihoone val-
mimist kolitakse õppetöö vanast osast 
uude. Vana koolimaja lammutatakse, 
selle asemel hakkab olema haljasa-
la. Puka kooli projekteerimis- ja ehi-
tustööde maksumus on 1 975 617,60 
eurot. Projekt on saanud toetust meet-
mest „Koolivõrgu korrastamine“.

Puka kooli ehitab OÜ Mapri Ehitus, 
omanikujärelevalvet teostab AS Infra-
gate Eesti.

tekst ja foto: Monika otrokova
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub  14. jaanuaril.

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

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

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

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

Otepää Vallavalitsuses

30.11.2020

n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 14. septembri 

2020. a korralduse nr 2-3/493 „Tiidu külas asuva Pajukur-

mu maaüksuse erastamise tingimuste kinnitamine” punkti 

3 ning sõnastada see järgmiselt: „3. Lähtudes 1996. aasta maa 

maksustamishinnast kinnitada erastatava maa maksustamis-

hinnaks 520 eurot.”
n	 Määrati Mägiste külas asuva Lätte katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 577740, katastritunnus 

72401:001:0670, pindala 8,4 ha, sihtotstarve maatulundus-

maa), Söödi katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 22640, 

katastritunnus 55701:001:0325, pindala 5100 m², sihtotstarve 

elamumaa), ja Söödipõllu katastriüksuse (kinnistu regist-

riosa nr 22640, katastritunnus 55701:001:0324, pindala 7,42 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemu-

sena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aad-

ressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Lätte, koha-aadress Lätte, Mägiste küla, sihtotstarve – ela-

mumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Söödi, koha-aadress 

Söödi, Mägiste küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.3 katastriük-

suse kohanimi Alpikanni, koha-aadress Alpikanni, Mägiste 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Mägestiku külas asuva Kalmete katastriük-

suse (katastritunnus 63601:001:0150) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Kalmete, koha-aadress Kalmete, Mägestiku küla, sihtots-

tarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Väi-

ke-Kalmete, koha-aadress Väike-Kalmete, Mägestiku küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Nõuni külas asuva Tükipoe pedastik katast-

riüksuse (katastritunnus 58201:001:0198) jagamisel moodus-

tatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Tükipoe pedastik, koha-aadress Tükipoe pedastik, Nõuni 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi Tükipoemäe, koha-aadress Tükipoemäe, Nõuni 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse 

kohanimi Nõunipoemäe, koha-aadress Nõunipoemäe, Nõuni 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Anti Priit Länikule projekteerimistingimused 

Vana-Otepää külas Väike-Jõerde kinnistul elamu ja abihoo-

nete ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti OÜ-le ENGEROS OTEPÄÄ ehitusluba Sihva 

külas asuval Pühajärve puidutööstus kinnistul töökoja püs-

titamiseks.
n	 Anti Kaido Tambergile ehitusluba Lauküla külas 

asuval Kösti kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Kristel Amjärvele ehitusluba Sihva külas asuval 

Muru kinnistul keldripealse suvemaja püstitamiseks.
n	 Anti Kristel Amjärvele ehitusluba Sihva külas asuval 

Muru kinnistul sauna püstitamiseks.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 26. oktoob-

ri 2020. a korraldusega nr 2-3/591 „Priit Pärsimile ehitus-

loa andmine“ Otepää vallasiseses linnas asuval Tehase tn 

15 kinnistul abihoone lammutamiseks antud ehitusluba nr 

2012271/35959.
n	 Anti Neeruti külas Roni kinnistul asuvale ehitisele 

(abihoone) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku, Lipuväl-

jak, Lipuväljaku, Lipuväljak T7 ja Lipuväljak 13 kinnistutel 

asuvale ehitisele (Otepää keskväljak ja lipuväljak) kasutusluba.
n	 Anti otsustuskorras ajavahemikuks 1. jaanuar 2021. a - 

31. detsember 2023. a OTEPÄÄ INVAÜHINGU (registrikood 

80051618, aadress Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn, 

Otepää vald) tasuta kasutusse erivajadustega isikute abista-

mise korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 

13 asuva hoone I korruse ruum nr 101, suurusega 21,8 m².
n	 Anti otsustuskorras ajavahemikuks 1. jaanuar 2021. 

a - 31. detsember 2023. a Mittetulundusühing KARUKÄPP 

AMETLIK INFO

Aasta on möödunud kiiresti ja tegusalt ning 
olnud täis ootamatusi. Kas jaanuaris oleks 
võinud keegi aimatagi, milliste väljakutsetega 
peame selle aasta jooksul silmitsi seisma? Mõni 
tähetark ehk ütleb, et tema ennustas ja teadis 
… kuid julgeme selles ikkagi kahelda. Fakt on 
aga see, et koroonakriis on jätnud oma olemu-
sega jälje meile kõigile. Meie kindlus homse 
päeva ees ei ole enam endine, muutunud on 
mõtlemisviis ja käitumismustrid.

Talve lõpp oli segadust tekitav ja hirmutav 
ning keegi ei teadnud, mida järgmine päev tuua 
võib. Kuid kevadelootus andis indu ja lõpp-
kokkuvõttes võib öelda, et jõudsime üheskoos 
kenasti suvesse. Sügis seevastu näitas jälle oma 
süngemat poolt ja koos langevate lehtedega 
aktiveerus jälle kuri viirus. Talvine pööripäev 
on aga kohe-kohe ukse ees ning see annab 
lootust helgemale tulevikule. On ju lubatud, 
et uuel aastal saabuvad päästvad vaktsiinid, 
kevadel käib päike kõrgemalt ja elu saab jälle 
oma harjumuspärasesse rüppe tagasi. Seniks 
aga proovime vastu pidada ja käitume ettevaat-
likult, aga sihikindlalt. Elu peab minema edasi 
ja sünge koroona hirmuvalitsus peab kaduma. 

Siinkohas saab paralleele tõmmata ajalooga. 
Nimelt on soojatrassi ehitusega Otepää kesk-
linnas välja tulnud 14. sajandist pärit katku-
ohvrite hauad. Nagu väljakaevamised näitavad, 
ei ole tookordne tõbi teinud vahet ei vanusel 
ega ka seisusel. Võime vaid ette kujutada, 
mida tundsid tolleaegsed inimesed ilma kaas-
aegse meditsiini ja teadmisteta. Kuid nad said 
hakkama. Hakkama saame ka meie ning valgus 
võidab pimeduse!

Kokkuvõtete tegemise aeg

Aastalõpp on aeg, mil tehakse kokkuvõtteid 
– mis on hästi läinud ja mis halvasti. Vaadates 
tagasi möödunud aastale, saame tõdeda, et 
Otepää vallas oleme saanud ära teha enamikku 
töödest, mida oleme eelnevalt plaaninud.
Valminud on uus keskväljak, Puka uus reovee-
puhasti, kesklinnas toimub küttetrasside laien-
dus. Valmis sai Puka perearstipunkt, renovee-
ritud on endiseid vallamaju nii Sangastes kui 
Pukas, Nõuni elanikud on saanud juurde täna-
vavalgustust, ettevalmistatud on Nõuni Kul-
tuurimaja remonditööd. Renoveerisime Keeni 
Põhikooli ja avasime Pühajärve Põhikooli las-
teaias ühe täiendava lasteaiarühma.

Vallas on ehitatud teid ja tänavaid, Sangas-
tes on viidud inimesteni puhas joogivesi, kõigis 
valla piirkondades on parendatud heakorda. 
Igavikku kadusid Sihva külas asunud hirmsad 
kuurilobudikud – uuel aastal näeme nende 
asemel juba külaplatsi. Otepää sai eelmisel 
aastal juurde mänguväljakuid, mille rajamine 
jätkub ka uuel aastal. 

Suurprojektidest tahaks esile tuua Puka 

Valguse aeg on tulekul

Otepää Vallavalitsuse poolt on Kalevi kommi-
pakk jõuludeks kõigile lastele vanuses 0-12 
eluaastat, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht 
on Otepää vald.

Kommipakid jagatakse lasteaias ja koolides.

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

Täiendav info: vanemlastekaitsespetsialist 
Kristin Leht, 512 5745. 

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

Kes soovib ise meepurgile järele tulla, 
palume teada anda tel. 5199 4123 (sotsiaaltöö- 
spetsialist Kersti Tamm).

Nõuni piirkonna eakad – lisainfo: Marika Viks 
5346 5648.

Meepurgi saab kätte kuni 31. jaanuarini 2021.

Lisainfo: sotsiaaltöö- spetsialist Kersti Tamm, 
5199 4123.

SÜNNID

Benjamin Prunsvelt         20. novembril
Kregor Koslov          30. novembril
Kerstin Kase            6. detsembril
Rosemarii Väärsi            7. detsembril

kooli ehituse alguse, mida oli nii kaua oodatud. 
Vaidlusi selle kooli ja ehituse ümber on olnud 
palju, kuid kõige tähtsam on ikkagi see, et 11. 
detsembril sai pidulikult paika ka kooli nur-
gakivi. Nüüd on jäänud veel lindilõikamiseni 
9 kuud pingelist tööd ja siis saame tunnistada 
selle ettevalmistustöö vilju, mida on eelnevad 
aastad tehtud. Tehtud on veel palju ja eks val-
lakodanikud on ka ise märganud, mis kodu-
kohas on saanud kaunimaks, moodsamaks ja 
paremaks.

Uuel aastal uued tegevused

Uueks aastaks on edukalt ettevalmistatud 
samuti hulk töid, mis stardivad kohe üheskoos 
saabuva aastaga. Käivitub turuhoone ehitus, 
Otepää linn ja asulad saavad uue tänavaval-
gustuse, kopp lüüakse maha uue kortermaja 
ehitusel, uue ilme saab Pühajärve rannapark, 
rekonstrueeritakse teid ja tänavaid, millest 
osad saavad ka mustkatte.

Aastalõpp on harilikult ikka olnud pidude-
rohke. Selle aasta erilisus kahjuks suuri pidus-
tusi korraldada ei luba, piirduda tuleb jõulude 
ja aastavahetuse tähistamisega väiksemas pere-
ringis. 

Valla poolt korraldatud avalikud sündmused 
on saanud suuresti joone alla ning tagantjär-
gi saame tõdeda, et osavõtt nendest on olnud 
aktiivne. Need kultuurisündmused, mida on 
võimalik edasi lükata, toimuvad siis, kui koroo-
naolukord seda jälle lubab. Viimane avalik 
koosviibimine oli 11. detsembril toimunud 
eakate jõulukontsert Otepää Kultuurimajas, 
mis oli olusid arvestades osavõturohke ja jättis 
külastajatele sooja ning koduse tunde. 

Aasta lõppakordiks jääb talvepealinna 
avamine ning väike jõululaat koos kohalike 
müüjate ja ostjatega. Sellel aastal sõpruspea-
linnade delegatsioonid ei osale ning ka saua 
üleandmine on teostatud teleprojektina, mida 
eeldatavalt siis kodusel teleekraanil näha saab. 

Otepäälasi julgeks aga ikkagi kutsuda nii tal-
vepealinna avamisele kui ka laadale. Tuleme 
kohale, naudime lõkkeid ning seltskonda, 
oleme lõbusad ja jälgime Covid-19 ohutus-
reegleid. Kui alati on rõhutatud, et jõuluajal 
on  tore, kui vanemaid ja vanavanemaid külas-
tatakse, siis sellel aastal on ilmselt mõistlik tõe-
poolest piirduda ligemas läbikäimises ainult 
väiksema pereringiga. Ootame me ju kõik, et 
uus aasta saabuks turvaliselt ja tervelt nii meile 
endile kui ka meie kallitele lähedastele.

Soovin kõigile rahulikku ja kaunist jõuluaega 
ning head vana aasta lõppu. 

Oleme terved ning jääme terveks ka uuel 
aastal!

Jaanus Barkala
vallavanem

Otepää valla laste jõulupakid ja eakate mesi

(registrikood 80186254, aadress Lipuväljak 13, Otepää vallasisene 

linn, Otepää vald) tasuta kasutusse kultuuriliste ja huvialadega 

seotud tegevuste korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipu-

väljak 13 asuva hoone III korruse ruum nr 305, suurusega 24,1 m².
n	 Anti otsustuskorras ajavahemikuks 1. jaanuar 2021. a - 31. 

detsember 2023. a OTEPÄÄ NAISSELTSI (registrikood 80037572, 

aadress J. Hurda tn 5a, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) tasuta 

kasutusse kultuuriliste ja huvialadega seotud tegevuste korralda-

miseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone III 

korruse ruum nr 321, suurusega 16,3 m².
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil 

Kähri külas asuva Lepiku-Kutsari tee (teeregistri tee nr 6080029) 

teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõi-

gus Kähri külas asuvale Piiriääre kinnistule (kinnistu registriosa nr 

17405650, katastritunnus 55701:001:0747, pindala 22,31 ha, sihtots-

tarve maatulundusmaa) ca 420 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas.
n	 Seati avalike jäätmete liigiti kogumise mahutite paigaldamise 

eesmärgil nende aluse ja teenindamiseks vajaliku maa kasutamiseks 

Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Otepää vallasiseses linnas 

Munamäe tn 8a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 1790940, 

katastritunnus 55601:004:1750, pindala 788 m², sihtotstarve sotsiaal-

maa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ca 216 m²suuruse ala osas.
n	 Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Kuigatsi külas 

asuva Pihla kinnistu (kinnistu registriosa nr 17415450, katastritun-

nus 55701:001:0390, pindala 3440 m², sihtotstarve elamumaa) võõ-

randamiseks alghinnaga 6000 eurot. Moodustati enampakkumi-

se läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni 

esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.
n	 Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine 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) võõrandamiseks alghinnaga 4000 

eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koossei-

sus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 

Eveli Misnik.
n	 Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 

Tatjana Laadi (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Erlend Jablons-

ki (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Katrin Liive (kooli õpilaste 

vanemate esindaja); 1.4 Kalle Kaart (lasteaia laste vanemate esinda-

ja); 1.5 Ruth Kõiv (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 

Maarja Kallis (õppenõukogu esindaja - kool); 1.7 Ly Kalmet (õppe-

nõukogu esindaja - lasteaed); 1.8 Dagmar Henriette Levin (õpilaste 

esindaja).
n	 Kinnitati Puka Kooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Irja 

Sõnum (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Rannus Prii (kooli õpi-

laste vanemate esindaja); 1.3 Katrin Kurvits (kooli õpilaste vanema-

te esindaja); 1.4 Kristiina Požarova (lasteaia laste vanemate esinda-

ja); 1.5 Esta Hainsalu (vilistlaste esindaja); 1.6 Harri Irv (kooli õpe-

tajate esindaja); 1.7 Agnes Ilja (lasteaia õpetajate esindaja); 1.8 Elin 

Hainsalu (õpilasesinduse esindaja).
n	 Kinnitati hallatava asutuse Otepää Avatud Noortekeskus struk-

tuur ja koosseis järgmiselt: 1.1 juhataja -1,0; 1.2 noorsootöötaja -2,0. 
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „09602 Otepää Gümnaa-

siumi õpilaskodu“ 1344 eurot Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu 

pesemisruumi ja saunaruumi remondikulude katmiseks.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsus 12. novembri 2020. a 

korralduse nr 2-3/635 „Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 8a 

asuva kinnistu võõrandamiseks enampakkumise korraldamine“ 

lisana kinnitatud suulise enamapakkumise tingimusi järgmiselt: 1.1 

lisada punkt 1.4 järgmiselt: „1.4. Kinnistul paiknevad avalikud jäät-

mete liigiti kogumise mahutid (pakend, paber ja papp, klaastaara). 

Otepää Vallavalitsuse 30. novembri 2020. a korraldusega nr 2-3/678 

„Otepää valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine“ otsustati 

seada avalike jäätmete liigiti kogumise mahutite paigaldamise ees-

märgil nende aluse ja teenindamiseks vajaliku maa kasutamiseks 

Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus kinnistu ca 216 m² suuruse 

ala osas. Isikliku kasutusõiguse seadmise leping sõlmitakse enam-

pakkumisel parima pakkumise teinud isikuga müügilepinguga samas 

notariaalaktis järgmistel tingimustel: 1.4.1. isikliku kasutusõiguse 

sisuks on õigustatud isikule õiguse andmine käesoleva korralduse 

punktis 1 nimetatud kinnistu osale avalike jäätmete liigiti kogumi-

se mahutite paigaldamiseks, teenindamiseks ja kasutamiseks; 1.4.2. 

kasutusõiguse ala antakse avalikuks kasutamiseks; 1.4.3. isiklik kasu-

tusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta; 1.4.4. õigustatud isikul on õigus 

kasutusõiguse ala kasutada seadusest tulenevate ülesannete täitmi-

seks; 1.4.5. kolmandatel isikutel on ööpäevaringselt õigus kasutusõi-

guse alal viibida.“; 1.2 muuta punkti 7.1. ja sõnastada see järgmiselt: 

„7.1. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima 

pakkumise teinud isikuga notariaalselt tõestatud kinnistu müügile-

ping ning müügilepinguga samas notariaalaktis isikliku kasutusõiguse 

seadmise leping punktis 1.4. märgitud tingimustel.“

AMETLIK INFO
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Otepää valla koolid on distantsõppel Otepää valla kirikud saavad 
jõulujumalateenistuste 

pidamiseks maske

Lähenemas on jõuluaeg ja kogudustes ning 
kirikutes käivad ettevalmistused jõulude tähis-
tamiseks. Otepää vald eraldas valla kirikutele 
ja kogudustele ühekordseid maske pühadeae-
gsete jumalateenistuste pidamiseks.

„Praegustes keerulistes tingimustes on oluli-
ne, et inimestel oleks võimalus toetuda tradit-
sioonidele ja harjumuspärastele tegevustele. 
Üheks selliseks on paljude jaoks jõuluõhtul 
kirikusse minek ning sealt rõõmu ja helguse 
saamine,“ sõnas Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala. „Selleks, et jõulurõõmu saaks ohutult 
ja reeglitepäraselt nautida, saigi otsustatud 
jagada valla kogudustele ja kirikutele maske. 
Keerulistel aegadel tuleb loota valitsusele, kuid 
ei tohi ära unustada ka Jumalat.“

Võimalusel palume kaasa võtta oma mask. 
Desovahendid on kirikutes olemas, jumalatee-
nistuste läbiviimisel jälgitakse Vabariigi Valit-
suse poolt antud suuniseid. Palume haigena 
kirikutesse mitte minna.

Soovime kõigile rahulikku jõuluootust. Ol-
gem terved!

Teenistuste ajad:
EELK Otepää Maarja kogudus

24. detsembril kell 17.00 jõuluõhtu jumala-
teenistus
25. detsembril kell 11.00 jumalateenistus
31. detsembril kell 17.00 vana-aastaõhtu ju-
malateenistus

EELK Sangaste Andrease kogudus
24. detsembril kell 16.00 Püha Jõuluõhtu
25. detsembril kell 12.00 Esimene Jõulupüha
26. detsembril kell 12.00 Teine Jõulupüha
27. detsembril kell 12.00 Jumalateenistus
31. detsembril kell 16.00 Vana-aasta õhtu
03. jaanuaril kell 12.00 Jumalateenistus
10. jaanuaril kell 12.00 Kolmekuningapäev

EAÕK Ilmjärve Õigeusu kirik
26. detsembril kell 14.00 jumalik liturgia

EEKBKL Otepää Palverändur
24. detsembril kell 16.00 jõuluõhtu jumala-
teenistus
31. detsembril kell 16.00 vana-aastaõhtu ju-
malateenistus
03. jaanuaril kell 11.00 jumalateenistus

Puka vabakogudus
20. detsembril kell 15.00 jõuluõhtu jumala-
teenistus

Seoses Vabariigi valitsuse otsusega sulgeda 14. det-
sembrist Eestis kõik õppeasutused, läksid Otepää 
valla kõik üldharidus- ja huvikoolid distantsõppele.

Distantsõpe kestab 14.-22. detsembrini 2020, 23. 
detsembrist algab koolivaheaeg, mis kestab 10. jaa-
nuarini 2021.

Koolides ei toimu huvitegevust, seal hulgas 
jäävad ära kõik ühisüritused ja võistlused. Koolid 
jagavad õpilastele ja lastevanematele õppekorral-
duse kohta ka otse infot.

Otepää Gümnaasiumi spordihoone ja õpilasko-
du on samuti suletud.

Otepää noortekeskused on suletud, noorsootöö 
toimub virtuaalselt.

NB! Seoses Vabariigi valitsuse otsusega jätkavad 
Valga maakonnaliinide bussid alates 14.12.2020 sõi-
dugraafikutega, kus on aluseks võetud koolivaheaja 
algus alates 23.12.2020 kuni 10.01.2021.

Monika otrokova

Otepääl toimusid arheoloogilised väljakaevamised

Seoses soojatrassi ehitusega Otepää linnas viidi 
Otepääl läbi arheoloogilised väljakaevamised.

Soojatrassi panekuga Tartu maanteel asuvate-
le mitmetele objektidele, tuli tööde teostamiseks 
minna üle maantee ääres asuva keskaegse kalmistu. 
Kaevandustööde käigus satuti peale keskaegsetele 
matmispaikadele.

Arheoloogilisi väljakaevamistöid tulid teostama 
Tartu ülikooli arheoloogid. Kaevamistööde juht, 
Tartu ülikooli luu-uurija Martin Malve ütles, et 
kalmistul on toimunud ridamisi erinevaid mulla-
töid 19.-20.sajandil, samuti on 20. sajandil ehitatud 
maju, mis II Maailmasõja käigus hävinesid. Hiljem 
on parkla ehitamise käigus hauad ja luustikud kan-
natada saanud. Martin Malve teatel on Otepää 
keskaegselt kalmistul toimunud korduvalt väljaka-
evamisi – esimesed olid 1928.-1929. aastatel, see-
järel 1938. aastal ja 1950-ndatel aastatel. Viimased 
arheoloogilised päästekaevamised toimusid 1996. 
aastal arheoloog Heiki Valgu juhendamisel, kes 
leidis seitse skeletti.

„Tegemist on alevikalmistuga, mis on päri keska-
jast, tõenäoliselt 14. sajandist. Säilmetelt on võetud 
katku-DNA ehk mineviku-DNA proove, mis siis 
ongi kinnitanud, et tegemist on katku surnud ini-
mestega,“ ütles Martin Malve. „Seda kalmistut 
iseloomustab palju ühishaudu, enamasti on need 
kaksikhauad, nii näiteks on siin koos maetud kaks 
last, täiskasvanu ja nooruk, täiskasvanu ja imik.“ 
Varasematel väljakaevamistel on leitud suuremaid 
ühishaudu, kus on koos olnud 5-6 inimest. See ise-
loomustabki katkuepideemiat – inimesed surevad 
korraga ja kõik pannakse ühte hauda.

„Hetkel on käimas mitu DNA-projekti, et kind-
laks teha, kas need inimesed, kes on ühte hauda 

maetud, on sugulased. Veel saame luustike proo-
videst teada, mida nad sõid – kuidas toitusid, kui 
heal järjel inimesed olid. Saab teada veel infot ham-
maste seisukorra, hambahügieeni, hambaaukude 
ja kaariese kohta. Samuti võib teada saada trauma-
de ja vigastuste kohta ning seda, kuidas nad enne 
surma elasid ja mida tegid. See ongi kõige otsesem 
viis keskaja inimesi uurida,“ lisas Martin Malve. 
Kokku leiti vanalt kalmistult 17 matust, surnud olid 
maetud ühishaudadesse. Kõige enam oli alaealiste 
– väikelaste ja noorukite skelette.

Töid teostas AS Otepää Veevärk, kes ka 
arheoloogid välja kutsus. Otepää Veevärk tänab 
arheolooge kiire reageerimise ja operatiivse tegut-
semise eest.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala märkis, et 
väljakaevamised on taaskord hea võimalus saada 
Otepää ajaloo kohta uut informatsiooni, kuna 
kaevamiste käigus kirjutatakse Otepää ajalukku 
taas üks peatükk juurde.

Monika otrokova
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n	 Määrati Restu külas asuva Ruusa katastriüksuse kasuta-

mise sihtotstarbeks elamumaa.
n	 Anti Toomas Elmetile projekteerimistingimused Pilkuse 

külas Vastsemõisa kinnistul saun-puhkemaja ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Taimar Alale ehitusluba Nüpli külas asuval Saarde-

lombi kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti OÜ-le Treiali Investeeringud ehitusluba Vana-Ote-

pää külas Treiali kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Kinnitati kahe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne 

ja toetuslepingu täitmine.
n	 Kinnitati riigihanke „Pühajärve rannapargi valgustuse 

renoveerimine“ tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke „Pühajär-

ve rannapargi valgustuse renoveerimine“ pakkujad Empower 

Aktsiaselts (registrikood 11445550), LEONHARD WEISS OÜ 

(registrikood 12083348), Kagu Elekter OÜ (registrikood

11632588) ja EST Networks OÜ (registrikood 11826631). 

Jäeti kvalifitseerimata ühispakkuja osaühing ELTAM (registri-

kood 10533430) / AS Valmap Grupp (registrikood 10251602), 

kuna pakkuja ei vasta riigihanke alusdokumentides esitatud 

kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate Empower 

Aktsiaselts, LEONHARD WEISS OÜ, Kagu Elekter OÜ ja 

EST Networks OÜ pakkumused vastavaks, kuna need vasta-

vad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimus-

tele. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise 

kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Kagu 

Elekter OÜ pakkumus maksumusega 75 379,50 eurot (käibe-

maksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast mada-

laima hinnaga pakkumus.
n	 Vabastati üks isik koolieelse lasteasutuse osalustasu maks-

misest.
n	 Kinnitati 2021. aastaks Otepää valla haridusasutuste 

õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 

1.1 Otepää valla koolis 2406 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 

Otepää valla koolieelses lasteasutuses 6107 eurot lapse kohta 

aastas; 1.3 Otepää Muusikakoolis 2994 eurot õppuri kohta 

aastas; 1.4 Puka Kunstikoolis 1625 eurot õppuri kohta aastas.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus summas 65,42 

eurot.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 430,58 

eurot.
n	 Eraldati Otepää valla 2020. aasta eelarve realt “082025 

Toetus kultuuriorganisatsioonidele ja -seltsidele“ mittetulun-

dusühingule Otepää Muusikaühing 400 eurot Pühajärve Puhk-

pilliorkestri tunnustamiseks 95. aastapäeva puhul.

Seoses COVID-19 leviku piiramise vastaste meet-
mete ja Vabariigi valitsuse suunistega on Otepää 
vallavalitsus ja teenuskeskused 22.-31.12. kaugtööl.

Pühade ajal on vallavalitsus suletud.

Vallavalitsuse töö toimib edasi, inimesi teeninda-
takse telefoni ja e-kanalite vahendusel. Töötajate 
telefonid on edasi suunatud. Toimuvad ka valla-
valitsuse e-istungid. 

Avaldusi saab esitada e-posti teel, avalduste blan-
ketid on üleval Otepää valla kodulehel. Vajadusel 
toimub vallamajas ainult sünni registreerimine, 
palume see eelnevalt kokku leppida sekretäri Kris-
tina Reigoga tel. 766 4805; 515 7139.

 
Teated ja toetuste avaldused saab jätta Otepää 
vallavalitsuse ja Puka, Sangaste, Nõuni teenus-
keskuste postkastidesse.

NB! Pihla kinnistu ja Puka alevikus Kesk tn 13 kin-
nistu enampakkumistel osalejad! 29. detsembrile 
kavandatud pakkumiste avamine toimub plaani-
päraselt kell 10.30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja 
ruumis.

Otepää Vallavalitsuse kantselei tel. 766 4800; 
515 7139.

Otepää valla sotsiaaltöötajate kontaktid:

Sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer tel. 5303 
3032 e-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee.
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk tel. 524 7930 
e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm tel. 5199 4123 
e-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee.
Lastekaitse vanemspetsialist Kristin Leht tel. 512 
5745 e-post: Kristin.Leht@otepaa.ee.
Lastekaitsespetsialist Kristel Ilves tel. 5341 9003 
e-post: Kristel.Ilves@otepaa.ee.
Hooldustöötaja Andra Rüütli tel. 5197 0053 e-post: 
Andra.Ruutli@otepaa.ee.
Hooldustöötaja Evelin Petter tel. 5308 3023 e-post: 
Evelin.Petter@otepaa.ee.
Tugiisik Airin Hermann tel. 5199 2717 e-post: Airin.
Hermann@otepaa.ee.
Isiklik abistaja Fred Leopard tel. 5919 4510 e-post: 
Fred.Leopard@otepaa.ee.
Tugiisik Anniki Kreek tel. 5919 9564 e-post: Anniki.
Kreek@otepaa.ee.
Tugiisik Rita Pärnik e-post: Rita.Parnik@otepaa.ee.

Vaata Otepää valla töötajate kontakte Otepää valla 
kodulehel hwww.otepaa.ee/kontaktandmed.

Monika otrokova

Otepää vallavalitsus on kaugtööl

Kagu-Eesti spetsialistide 
eluasemete toetuse taotlusvoor

18. detsembrist saavad Otepää valla erasektori et-
tevõtluses töötavad spetsialistid esitada taotlusi 
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusvooru. 

Toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu 
koostöös Rahandusministeeriumiga. Käesoleva 
vooru rahaline maht on 49 000 eurot. 

Toetuse andmise eesmärk on parandada val-
las elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates 
seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks olulis-
te spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. 
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt 
meetme nõuetele vastavate eluruumide soetamise 
ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et 
tagada spetsialistile paremad elamistingimused.

Oluline on rõhutada, et toetatakse eluasemete 
ostmist või renoveerimist, mis asuvad Otepää val-
la territooriumil. Töötada võib spetsialist mistahes 
Kagu-Eesti maakonnas, kuid toetuse saamisel peab 
toetusalune eluruum vähemalt kolm aastat projekti 
abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates olema 
spetsialisti rahvastikuregistrijärgne ja ka tegelik elu-
koht. Tähele tuleb panna ka seda, et abikõlblikud on 
vaid panga vahendusel ja toetuse saajale kuuluvalt 
arvelduskontolt tehtud tehingud. Käesoleva vooru 
abikõlblikkuse periood on 18.12.2020-30.06.2021.

Toetuse taotlemise kord, tingimused ja vormid 
on kättesaadavad valla kodulehel www.otepaa.ee. 
Toetusmeetme Otepää valla 2020. aasta taotlusvoor 
on avatud kuni 20.01.2021 (k.a.). Taotlusvorm koos 
lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti teel aadressile: vald@otepaa.ee või paber-
kandjal vallavalitsuse sekretariaati. 

Lisainformatsioon Maris Frosch, arendusjuht 
+372 55511780, maris.frosch@otepaa.ee. 

Otepää vald viib kuni 31. detsembrini 2020 
läbi vallaelanikuks registreerimise kampaaniat. 
Kampaania raames loositakse sel perioodil sis-
sekirjutanute vahel välja 3x500 eurot. Loosimi-
ne toimub 2021. aasta jaanuarikuus.

„Teadupärast on omavalitsuse suurimaks 
tuluallikaks üksikisiku tulumaks, millest paku-
takse erinevaid teenuseid kõigile vallaelanike-
le," ütles Otepää vallavanem Jaanus Barkala. 
„Sissekirjutus on oluline, sest täpne ülevaade 
elanikest aitab omavalitsusel paremini elukor-
raldust planeerida."

Kampaania keskendub eelkõige neile ini-
mestele, kes elavad Otepääl, kuid pole veel 
vallakodanikud. Loosimisel osalevad vaid need 
kampaania vältel (23.11-31.12.2020) registree-
runud, kes on 31. detsembri 2020 seisuga 
Otepää valla kodanikud. 

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 elukoha-
teate avaldus saada vald@otepaa.ee.
• Otepää vallavalitsuses – täida elukohateate 
avaldus vallavalitsuses kohapeal. NB! Palume 
aeg enne kokku leppida!

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

Registreeri ennast Otepää 
valla elanikuks
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Teater Rukki Narrid on välja kasvanud näi-
teringist, mis alustas oma tegevust oktoobris 
2019 Sangaste Kultuurimajas. 

Alates 10. augustist 2020 tegutseb näi-
tering Teater Rukki Narrid MTÜ nime 
all. Mais alustasime näidendi „Mõistuse 
vaheaeg“ õppimist, mille esietendus pidi 
olema aprillis, kuid seoses COVID-iga 
lükkus see juunikuusse. Juulikuus alustasi-
me koos Pühajärve Koduteatriga etenduse 
„Oskar“ õppimist, mille esietendus oli 22. 
augustil Kangro talus. 23. augustil esinesime 
mõlema etendusega Kuhjavere Harrastus-
teatrite festivalil.

Kuhjavere harrastusteatrite festivali 
II päeva parimaks meesosatäitjaks valiti 
Algis Väärmaa ehk etendusest Oskar 
ning kolleegipreemia sai Maia etendusest 
Oskar Liisu osatäitja. Nimetatud etendust 
on saatnud suur edu, oleme andnud juba 
10 etendust ja hetkel on meid kutsustud 
esinema Tõrva valda, Pärnumaale, Põlva-
maale ning Setomaale. 

Selle aasta oktoobris alustasime etendu-
se „Metsalugu„ õppimist. „Metsalugu“ on 

Meie oleme Rukki NarridKultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

 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!

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!

kogu pere etendus, mille tegevus toimub 
metsas, kus tembutab nõid Tortilla. Mis seal 
täpselt juhtub, saate teada juba etendust 
vaadates. Kuna jõulud on imede aeg siis 

tegeleme ka meie heategevusega ning koo-
lides ja lasteaedades esineme tasuta.

kärt kooser
MtÜ teater rukki narrid juhatuse liige

Eesti juhtiv metallfassaadide ja -lagede 
tootja Aktsiaselts Parmet tähistab järgmisel 
aastal oma 30. juubelit. 

1991. aasta septembris asutatud ettevõt-
te tootmine on kogu tegutsemisaja vältel 
püsinud Otepääl. Kui alguses alustati metal-
lripplagede tootmisest, siis nüüdseks on 
ettevõtte põhiliselt keskendunud fassaadi-
katete tootmisele ja fassaadide ehitamisele 
Eestis ja lähiriikides. 

Aastate jooksul on Parmet andnud oma 
panuse mitme väljapaistva hoone valmimi-
sele. Viimase aja silmapaistvamatest töödest 
võib nimetada TÜ Delta hoone fassaadi ja 
võrklagesid, Tallinna Sadama D-Terminali 
fassaadide uuendamist, Tallinna IBIS hotelli 
3D-fassaadi ja Eesti Rahva Muuseumi sise-
lagesid. 

AS Parmet tänab kõiki kliente, koostöö-
partnereid ja töötajaid, kes on meid sellel 
teekonnal saatnud!

Aktsiaseltsil Parmet täitub 30. tegutsemisaasta

Pildil: Tartu Ülikooli Delta õppehoone

Meie juures on vahva! Huvitavaid talviseid tegevusi leiavad erine-
vas vanuses lapsed, noorukid ja täiskasvanud. Talvepargis ootavad 
lustijaid: snowtubingu rajad, zipfy-kelgud, kelgumägi, uisuväljak, 
iglukino, väikelaste tuubikarussell ja loomulikult palju lund. Pargi 
nõlvad on kaetud kunstlumega, mille tootmiseks kasutame täna-
päeva tipptehnikat ning tänu sellele saame anda lumegarantii. 

Tuubimäel on kasutuses 7 erineva profiiliga rada, mille pikkused 
on kuni 250m. Maksimaalne kiirus võib ulatuda isegi kuni 60 km/h. 
Ohutuse tagamiseks oleme kaks rada teinud ainult väike-tuubide 
jaoks, kus saavad turvaliselt tuubitada pargi pisemad külastajad. 
Mäest üles saab tõstukiga, mille puhul on tegu kõige kaasaegse-
ma ja laste jaoks ohutu lahendusega.

Otepää Winterplace on avatud iga päev: P-R: 10.00-18.00 ja 
L: 10.00-20.00. 

Tere tulemast, armas Talvesõber!
Lisainfot leiab kodulehelt www.winterplace.ee ja sotsiaalmeediast 
@otepaaWP #otepaaWP

Otepää Winterplace on Eesti 
suurim talvepark, mis pakub 
aktiivset vaba aja veetmise 

võimalust kogu perele Otepää 
kesklinnas, Linnamäe orus 

Murakas – väike ja hubane hotell!

Asume Otepää kesklinnas, rahvusvahelise Tehvandi Spordikes-
kuse kõrval. Külalised on meile alati oodatud nii aktiivseks pere-
puhkuseks, sportimiseks sõpradega kui ka kalli inimesega lihtsalt 
omavahel igapäevamelust põgenemiseks. Hotell Murakas on 
suurepärane koht peatumispaigaks harrastus- ja profisportlaste-
le ning kõigile neile, kes hindavad privaatsust ja head asukohta. 
Meil on 1-, 2- ja 3-toalised mugavad toad. Kokku on majutuseks 
10 tuba, kus on kõik vajalik mõnusaks peatuseks või puhkuseks.

Antiikse sisustusega kaminaruumis on hea läbi viia erineid sünd-
musi väiksemale seltskonnale. Olete alati teretulnud korraldama 
nõupidamisi, seminare, koosolemisi või kohtumisi äripartneritega.

Lisainfot leiab kodulehelt www.murakas.ee ja sotsiaalmeediast 
@hotellmurakas

Otepää Winterplace on kogu perele mõeldud talvesündmus 

Aprillis 2021 täituks mul Otepää Kultuurikeskuste loomejuhi ametiko-
hal kolmas aasta. Need aastad on andnud mulle kirjeldamatult palju 
kogemust, enda tundma õppimist ning arusaamist kollektiivsest tööst. 
Lisaks olen lähemalt tutvunud Otepää valla ja kodulinna inimestega. 
Olen viibinud mitmekümnete põnevate sündmuste korraldamise ning 
juhtimise juures. Loomejuhina on mul olnud peaaegu täielik vabadus 
teha sündmusi nii, kuidas minu süda mulle teed juhatab. Nimelt looming 
on asi, mida ei saa käsutada ega sundida, sest loomepuhang tabab 
inimest öösel, pikkadel autosõitudel, dušši võttes jne.

Sellele tööle tulles oli minu tingimuseks, et ma ei pea jätma teatrit 
enda elust täiesti välja, et kuidagi ma saan neid ikka ühendada ja te-
geleda mõlemaga, sest teatrit on mul vaja, see täidab mind positiivse 
laenguga, õpetab mulle elus rohkem kui kõik koolitunnid kokku, õpetab 
tundma ja märkama elu meie ümber. Pidev peeglisse vaatamine mui-
dugi muudab maailmapilti korralikult ning mingil hetkel mulle tunduski, 
et ma pole teatris vajalik ning miski tõmbas mind antud töökoha poole 
tugevalt. Reaalsus aga näitas, et kultuurivedajana ei ole olemas teist 
töökohta, ka mitte niipalju aega sõprade ja pere jaoks.

Kultuuritöösse sukeldudes võib sinna kaduda, sest teha on nii palju 
ja ikka on tunne, et midagi pole tehtud. Ideid ja plaane pressib uksest 
ja aknast, aga tunde on päevas liiga vähe ja keha küljes on ka kõigest 
kaks kätt. Liigsed ületunnid, magamata ööd ja mitmel rindel rassimine 
on viinud mind terviseprobleemideni, mida tuleb nüüd natuke aega lahti 
pusida. Ma ei suudaks leppida sellega, et ma ei saa anda oma töös sada 
protsenti, seega ma pigem ei tee seda ja siis tunneksin poolikust tööst 
ebamugavust. Minu lahkumine sellelt tööpostilt ei ole kodulinnas ukse 
kinni panemine, hea meelega löön kaasa erinevates projektides, kus on 
loomingulist abi vaja.Liigne empaatia, emotsionaalsus ja abivalmidus 
ei olegi kunagi inimesele kerge koorem olnud.

Olen väga tänulik selle kogemuse, usalduse ning minusse uskumise 
eest. Nüüd tuleb korraks juhe seinast välja tõmmata, akut laadida ning 
vaadata, mis restart minu ekraanile ette lööb. 

Kõigile inimestele, kes pole kultuuritööd teinud ega seda köögipoolt 
lähedalt näinud, ütlen, et see, mida te näete ajalehe või plakatireklaamis 
pole tolmukübetki sellest, mida tegelikult need inimesed igapäevaselt 
teie heaks teevad. Soovin südamest, et inimesed hoiaksid üksteist 
rohkem, oleksid uhked oma ja teiste saavutuste ja tegemiste üle, üt-
leksid rohkem positiivseid sõnu ja ennekõike võiksid nimesed ennast 
ise hinnata, sest sellest saab alguse suhe ümbritsevasse eluruumi. 

Olgem terved ja hoitud!   
Merilin kirBits

Otepää Kultuurikeskuste 
loomejuht paneb ameti maha

Jorma Riivald, Otepää Kultuurikeskuste juhataja: „Mul on olnud tõeliselt
suur au, rõõm ja heameel töötada koos Meriliniga. Aitäh, sulle, Merilin,
nende aastate eest! Nende aastatega on kultuurikeskuste pere ühte põi-
munud, meie sõprus ja koostöö ei saa siinjuures aga sugugi mitte otsa. 
Ma tean, kui oluline on Merilinile kodukoht ja selle kultuuriline areng, 
ning kindlasti jätkame kultuurialast koostööd.“

Konkursi uue loomejuhi kohale kuulutab Otepää Kultuurikeskused 
välja jaanuaris.
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Naiskodukaitsjad tähistasid 5. det-
sembril Otepää kultuurimajas Valga 
ringkonna 93. sünnipäeva. 

Naiskodukaitse eesmärk on ühen-
dada liikmeid, kes tunnevad, et 
oluline panustada isamaasse ja ühis-
konda. Lisaks ollakse valmis kiiresti 
reageerima, et täita vabatahtlikult 
oma riigikaitselisi kohustusi.

Üritus ise algas Valga ringkonna 
esinaise Mari Mõttuse kõnega. Oma 
jutus mainis ta selle aasta eriolukor-
da. Enne seda on Naiskodukaitse 
pikki aastaid valmistunud eriolukor-
dades toime tulemiseks ja nüüd olid 
need teadmised vajalikumatest vaja-
likumad. Tänavu loodi Naiskodu-
kaitse Valga ringkonda uus jaoskond 
– Laanemetsa jaoskond. Kokku on 
nüüd ringkonnas 5 jaoskonda.  

Osa naiskodukaitsjad said kätte 
pronksist staažimärgi. Staažimärgi 
saab see, kes on panustanud naisko-
dukaitse tegemistesse üle 25 aasta 
(Otepää jaoskonnast on Nadežda 
Alliksaar tegutsenud 25 aastat). 
Lisaks on tore tõdeda, et Valga ring-
konna tublid liikmed on osalenud 
kõikidel Naiskodukaitse üleriigilistel 
erialavõistlustel ja oleme panustanud 
Valgamaa maleva tegevusse. Mari 
Mõttus lõpetas kõne tähtsa teemaga 
– koroona viirus ja ta soovis, et püsik-
sime sellel raskel ajal terved!

Sõna võttis veel Kaitseliidu Valga-
maa maleva esindaja Riho Karu, kes 
rõhutas, et naised on väga tähtis osa 
ühiskonnast.

Peale seda tunnustati naiskodu-

Naiskodukaitse Valga ringkonna aastapäeva pidu 

kaitse oma ala parimaid. Avaldame 
siin tunnustuse saanud Otepää jaos-
konna liikmed. Tiitli Valga ringkonna 
aasta toetaja pälvis Ander Alliksaar. 
Ringkonna  poolt märgiti tänukirja-
ga Rita Pärnikut ja Jana Nurmetut. 
Ringkonna meened said Nadežda 
Alliksaar ja Eve Mahhov. Naiskodu-

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeO  T  E  P  Ä  Ä

Vasakult: Maire Brett-Pavel, Tiiu Kannes, Mari Mõttus, Helle Kuldmaa, 
Ander Alliksaar, Maive Vill, Nadežda Alliksaar ja Ene Prants

2. detsembril tunnustas Tartu Ülikooli eetikakes-
kus Pühajärve Põhikooli tiitliga “Hea kooli teerajaja 
2020”. Tunnustuse pälvisime kooli ja kodu koos-
töö edendamise ning väärtuspõhise koolikultuuri 
loomise eest.

Tunnustuse saamisele eelnes mitu kuud kestnud 
põhjalik töö, mille käigus töörühm koosseisus di-
rektor Miia Pallase, õppealajuhataja ja aineõpetaja 
Lembi Oja, huvijuht ja klassiõpetaja Tiina Kukk, ai-
neõpetaja Karin Järv ja klassiõpetaja Anneli Teder 
analüüsisid väärtuskasvatuse hetkeolukorda koolis. 
Järgmiseks keskendusime koostööle lapsevane-
matega ning kaardistasime kitsaskohad ja paren-
dusvõimalused. 

Koostatud eneseanalüüs sai põhjalik ja faktipõhi-
ne, analüüsi koostamisel lõid ajurünnakutes kaasa 
kõik õpetajad. Lisaks viisime lapsevanemate ootuste 
välja selgitamiseks läbi küsitluse ning pakkusime 
välja vanematekogu loomise mõtte, milles soovis 
osaleda 16 lapsevanemat, et anda oma panus kooli-
elu mitmekesisemaks muutmisesse. Eneseanalüüsi 
koostamisel osales samuti Otepää valla haridus-
nõunik Janika Laur, kes aitas vaadata koolielu kõr-
valseisja pilgu läbi.

Täname kõiki eneseanalüüsi koostamisele kaasa 
aitajaid nende panuse eest ja Tartu Ülikooli eetika-
keskust tunnustuse eest! Kanname tiitlit “Hea kooli 
teerajaja 2020” rõõmu ja uhkusega!

leMBi oJa
Pühajärve Põhikooli õppealajuhataja

Pühajärve Põhikool – 
Hea kooli teerajaja 2020!

kaitse keskjuhatus tänas tänukirjaga 
Tiiu Kannest  ja Maire Brett-Pavelit. 
Tunnustuse kaitseliidu poolt covid-19 
eriolukorra lahendamisel sai Maive 
Vill. Tänatud sai ka Otepää kultuu-
rimaja perenaine Merle Soonberg, 
kelle õlule langes saali kaunistamine 
ja toidlustamine. Tähtsaima tiitli – 

Valgamaa aasta naiskodukaitsja sai 
Annika Pang. 

Üritus lõppes ühise tordi söömise-
ga, mis on Valga ringkonna naisko-
dukaitse traditsioon. 

ander alliksaar
Foto: kaJa liivak

Otepää Lihatööstuse tegus ja ootamatu aasta on lõpukorral. Uuen-
dusi ja kohanemist tuli üle elada kogu kevade. Suvel hävitas päike 
pisikuid, aga sügisel tulid ohud tagasi.

Kevadise kriisi elasime üle töötajate minimaalsete palgakärbetega. 
Suvel taastasime endised palgad. Kriisis tegime tööd intensiivsemalt 
ja seda saime teha tänu uhiuuele tooteviilutajale, mis võimaldas 
viilutoodete müüki kasvatada. 

Koos kaubaringidega saatsime tellitud pakke nii „kuuri alla kui 
trepi peale“. Müüsime rohkem pooltooteid, toorest liha ja rupskeid 
ning toidu valmistamiseks toorainet kodusolijatele. Tulime ise toime 
ega vajanud omavalitsuse ega riigi abi. 

Meil on olnud veidi õnne.  Saime õigeks ajaks tütarfirma ette 
valmis parkimisplatsi, kus saab kiire poeskäigu ajal autot hoida.  
Südalinna tootmiskompleksi inimesed kindlustasid oma töötaja-
tele palga tänu ettevaatlikule, julgele ja oskuslikule tegutsemisele. 

Keeruka, tempoka ja intensiivse 2020. aasta eest oleme ääre- tult 
tänulikud Maire ja Andrus Niit-ule, Maie Küttile, Angela Aartile, Maire 
Oravale ja kõigile meie headele ja vapratele töötajatele.  Sest aeg  
on olnud kõike muud kui lihtne. 

Mida me kogesime (õppisime)? 
Ikka seda, et ükski raskus ei tohi maha murda, raskused tuleb pöö-
rata eduks. Õppisime tundma oma meeskonna liikmeid , nende 
omapära, nõudmisi ja isegi iseloomu.  Kes väärtustab oma ettevõtet, 
kes mõtleb üksnes rahast. 

Hoopis huvitavaks muutus sügis, kui meie tehnikajuht Andrus 
tuli välja mõttega kergendada inimeste tööd ja panna hoopis robot 
tooteid transportima. 

Infovahetuse tulemusel pakkus robotifirma meile roboti katseta-
mise võimalust. Nii õnnestus näha, kuidas robot toime tuleb, saime 
uudishimu rahuldada ja uusi võimalusi nautida.  Detsembrikuu 
esimesele nädalal sõitis robot uhkelt kastikoormaga ühest hoone 
otsast teise mängides saateks jõululaule.  Oh oli see vast tore! 

Rõõmsa aastavahetuse ootel saatsime selle  laulva tegelase ro-
botifirmasse tagasi, sest meie rahakotis pole tema äraostmiseks 
praegu raha. Aga ta tuleb meile tagasi, loodame väga. 

Rahulikke jõule, rõõmsat meelt ja reibast tegutsemist Pühvliaastal!

Maie niit

Aasta Otepää Lihatööstuses

Oleme 19 aastat seisnud hea selle eest, et iga sisseastuja tunneks end 
lahkudes vähemalt grammi võrra õnnelikumana. Ugandi Resto on maits-
vate toitude, meeldiva teeninduse ja stiilse interjööriga vaba aja restoran. 
Roogade valmistamisel kasutame värskeid ja kvaliteetseid ning eelista-
tult kodumaist toorainet. Valmistame maitset ja kvaliteeti ülistavaid toite 
ning täidame kõhtu.

Valikus on näiteks nii itaaliapärased pizzad ja pastad, kui ka kohalik Ka-
rilatsi forell ja Andri-Peedo Talu kitsejuust. A la carte`st leiab veel suuri ja 
uhkeid burgereid, vahemere stiilis salateid, klassikalisi restoranidesserte 
ja palju muud maitsvat. Lisaks traditsiooniliselt laiale joogivalikule leiab 
valikust käsitööõllesid, kohalikust viinamarjatalust pärit veini, Otepää 
metsade kasemahlast valmistatud maheda maitselist viina ning rahvus-
vaheliste auhindadega pärjatud piirkonna käsitöösiidreid.

Olete lahkesti oodatud iga päev!
Lisainfot leiab kodulehelt www.ugandiresto.ee ja sotsiaalmeediast @
ugandiresto #ugandiresto

Ugandi Resto – Otepää südames! 

GMP Pühajärve restoran on Eesti üks 
romantilisemaid ja hinnatumaid, omis-
tades sel aastal Lõuna-Eesti parima 
restorani tiitli. Hubane interjöör loob 
ideaalse keskkonna, kus lõõgastuda 
või tähistada oma erilisi sündmusi 
ning nautida armastusega valminud 
gurmeetoitu.

Menüüst leiab palju elegantseid roogi, 
mis on valminud kohalikust toorainest, 
kuid alati viisil, mis üllatab.

Külaliste mõnus äraolemine ja koduselt 
soe vastuvõtt on meie südameasjaks. 
Pöörame suurt tähelepanu turvalisele 

Stiilsed elamused otse koduõuel

ja ohutule keskkonnale, et meie sõb-
rad saaks restoranikvaliteeti nautida 
tänasest olukorras hoolimata.

Lisaks on on meil GMP e-restoran, mis 
võimaldab meie hõrgutisi nautida ka 
kodust lahkumata. Maitsvad road ning 
jõulutooted kingikotti või peolaule on 
kättesaadavad turvaliselt ja mugavalt 
www.clubhotel.ee/pood

Ootame Teid oma argi- ja pidupäevi 
meiega jagama!

Naudi Stiilselt!
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Selle aasta detsembris sai täis Sihval, 
Pühajärve Põhikoolis tegutseva kara-
teklubi kümnes tegutsemisaasta. 

Selle aja sisse on mahtunud hulgaliselt 
karatelaagreid, kus Sihvale on tuldud 
harjutama kogu Euroopast – Soomest, 
Poolast, Suurbritanniast, Gibraltarilt, 
Tallinnast ja Tartust rääkimata. 

Siin on kümne aasta jooksul karated 
harjutanud palju Valgamaa mehi ja 
naisi ning Otepää valla koolide õpilasi; 
mitmed harjutajad pole pidanud paljuks 
sõita trenni isegi Tartust või Viljandist. 
Nii on mõnel aastal olnud saalis harjuta-
mas lausa üle kahekümne inimese. 

Need, kellel on jätkunud visadust klubis 
treenida selle loomisest peale, on nüüd-

Otepää karateklubil täitus detsembri alguses 10. tegutsemise aasta

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

seks jõudnud musta vöö tasemeni ja 
praegu võib saalis näha juba viit musta 

vööga karatekat. 
Seni kuni Valgamaal on karate huvili-

si, kestab ka klubi. 
Loodame, et järgmised 10 aastat on 

klubile veelgi edukamad.
www.ekds.ee

Alles möödus viis aastat aedlinna daamide tant-
surühma pidulikust tähistamisest tänupühal, kui 
uus ettevõtmine juba terendas silmapiiril.

Kaks kuud heitlikku, aga sooja septembri-no-
vembrikuise ilmaga ujumist karastavas järvevees, 
vajas eneste tubliduse kiituseks midagi põneva-
mat. Kadripäev andis selleks hea võimaluse. 
Valgustamata ja pimedat rannaparki trotsides 
tulid kostümeeritud ja laternate ning küünalde-
ga varustatud ujujad kohale. Lisaks ka fotograaf 
aedlinnast  ja video operaator Tartust. Publikult 
sel korral ei kutsutud. 

Kuna  ikkagi polnud piisavalt valgust tuli meie 
kahele autoomanikule, kellel on ka randa autoga 
sisenemise luba, päästev mõte panna autotuled 
kaldapealselt ujulat valgustama. Vahepalana 
peab mainima meiega ühinenud tallinna kurt-
mist, et pimedas pargis ühel hommikul ujuma 
tulles, oli ta isegi ära oli eksinud... On ju käes 
aasta pimedaim aeg! Aga üritus läks korda, kõik 
olid rahul ja pärast soojas ruumis (ei väsi siinko-
hal kiitmast valda, kes meie käsutusse vetelpääs-
te ruumi andis), istusime veel paar tundi vestel-
des, maitstes omavalmistatud hõrgutusi, kuuma 
teed ja glögi, otse loomulikult alkoholivaba.

Peame osalemiste kohta päevikut ja mõõdame 
vee ning õhu temperatuuri igal hommikul. Need 
andmed paneme ka vetelpääste aknale kõigile 
vaatamiseks. Veel pole järvel jääd, vesi on +2 ja 

Pühajärve talisuplejad kadripäeval

õhk järve ääres paar kraadi soojem kui linnas. 
Aega on meiega ühinemiseks!

ene kelder
otepää aedlinna seltsing

Foto: tiiu HÕrak

28. novembril jätkusid pärast väikest pausi 
Otepää Valla Mängud noolemängugaetapiga. 
Põnev ja kaasahaarav võistlus leidis aset Vidrike 
külamaja peosaalis. Võistlus oli võistkondlik, kus 
osaleva tiimi suurus oli 4 mängijat – 2 meest ja 
2 naist. Mängiti populaarset noolemängu for-
maati  501. Mängu võitmiseks tuli igal võistkon-
nal mängida kolm korda 501 punktist 0 punktini. 
Iga võistlusklassi võitjaks krooniti võistkond, kes 
jõudis punktidega nulli väikseima noolte arvuga. 

Põnevas heitluses tuli võistluse üldvõitjaks, 
kui ka külade arvestuses võitjaks – VIDRIKE 
KÜLA võistkond (Valdur Siilbek, Ivi Siilbek, 
Karsten Kurg, Kadi Tiisler), kes koduses külama-
jas suutis etteantud formaati läbida kõigest 111 
noolega. 

Võistlusklasside tulemused olid järgnevad
Külade arvestus: 1. koht Vidrike küla (111 noolt), 
2. koht Neeruti nobedad (132 noolt), 3. koht  

Otepää valla mängude kolmas etapp −  noolemäng Vidrikel

Vana-Otepää küla (137 noolt).
Ettevõtete arvestus: 1. koht Vidrike külamaja 

(122 noolt), 2. koht Ugandi Resto (125 noolt), 3. 
koht  Otepää Vallavalitsus (142 noolt).

Sõpruskondade arvestus: 1. koht Metsakunnid 
(124 noolt), 2. koht Pulverid (127 noolt).

Jõulukuul Valla Mängud puhkavad ja kõik 
osalejad saavad veeta imelist jõuluaega. Mängud 
jätkuvad juba 16. jaanuaril KÄÄRIKU REKET-
LONI (sulgpall + tennis) võistlusega. 

Edasi lükatud BOWLING-u võistlus on pla-
neeritud toimuma 31. jaanuaril Pühajärve SPA 
Bowlingu saalis. Täpsem kinnitus ja info selle 
kohta avaldatakse juba lähiajal.

Imelist ja sportliku jõuluaega soovides

ago arro
otepää valla Mängude peakorraldaja

Olete oodatud tervise ja 
ilusalongi Nerolid!

Pakun erinevaid terapeutilisi massaaže – lümfi, shiat-
su, tai ning kupu ja jalatalla tsoonimassaaž on klientide 
hulgas eriti populaarseks saanud.

Aroomimassaaži võluvad täiuslikuks doTerra eeterli-
kud õlid. Ilusaks ja korda saavad käed ja küüned ning 
just noortele, kes alustavad oma kätehooldusega, eraldi 
algõpetus edaspidiseks. Näohoolduses kasutan Mirra 
profikosmeetikat ja Mirra tooteid saab ka osta koduseks 
nahahoolduseks. Ripsmete ja kulmude keemiline värvimi-
ne koos kulmude kauniks korrigeerimisega. Jumestused 
pidulikul puhul ja näomaalingud. 

Võimalus on pesta juukseid koos vereringet parandava 
peamassaažiga ja saada väike soeng koos punutud pat-
siga. Lisaks veel lihastestimine sobivatele toiduainetele 
ja somaatiliste harjutuste õppimise võimalus inimese 
enda tarbeks. Kinesioteipimine. Reiki ja teetatervendus. 
DENAS aparaadi teraapia.

Kokkuleppel tulen ettevõtetesse massaaži ja koolitusi 
tegema.

Saadaval kinkekaardid! Otepäälastele soodustus.
Hinnakirjaga saab tutvuda www.nerolid.ee.

Nerolid salong asub Otepää Tervisekeskuse õuepoolse 
hoone paremal küljel, eraldi sissepääsuga.

Aega saab broneerida Fb Nerolid OÜ ja nerolid.oy@
gmail.com kaudu või helistades 5176599.

kaunist jõuluootust soovides 
ene Prants

6. veebruaril 2021 a. toimub traditsiooniline A1M Otepää 
rahvasprint 1+1, mis on EAL karikavõistluste avaetapiks. 
Võistlus toimub Otepää vallas, üldiseks liikluseks suletud 
talvistel teedel.

Sellel korral sõidetakse kahel erineval kiiruskatsel kok-
ku 3 vooru. Mõlemad kiiruskatsed on praktiliselt uued ja 
sellisel kujul neid varem kasutuses pole olnud. Mõlemad 
katsed on sarnaselt Otepää kandi teedele huvitavad ning 
nõudlikud ja sisaldavad trampliine. Kogu võistlustrassi 
pikkuseks kujuneb umbes 17 km. Lisaks rahvasportlastele 
on stardis ralliautod, krosskardid ja SSV bagid. Võistel-
dakse kokku kümnes erinevas masinaklassis. Üritus on 
pealtvaatajatele tasuta!

Võistlussõitudega alustatakse 10:00! Täpsem info raja 
ja ajakava kohta ilmub üks nädal enne võistlust. Võistlus-
tele saab registreeruda alates 13.01.2021 interneti aad-
ressil www.autosport.ee/rallyreg.

Võistlustele lükkavad hoo sisse: A1M Motorsport, 
A1000 Market, Johnny Bloom`s, Tigugrupp, Liqui Moly, 
Gustav kondiitrid, Pixel Print, Comeback, Ugandi Resto, 
Otepää Winterplace, Hotell Murakas, Makserv, Eco Oil, 
Otepää vald ja Eesti Kultuurkapital. Ametlikud meedia-
partnerid: Ralli.ee ja Ring FM. Jälgi meid FB-s: https://
www.facebook.com/rahvasprint

A1M Otepää Rahvasprint 
2021

Head Otepää kogukondlased!
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Mälestame Otepää Muusikakooli 
kõige esimest ja kauaaegset 

direktorit 

VELLO SOOTSI 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.
Otepää Muusikakooli kollektiiv

Mälestame head sõpra 
ja koolivenda

MARGUST

Südamlik kaastunne perele 
kalli poja, venna kaotuse puhul.

Alar, Silver, Noor ja Kuld perega

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõppeb see...

Südamlik kaastunne Toomasele 
ja Liiale kalli isa, äia ja vanaisa

ILMAR KATTAI

kaotuse puhul.

Otepää Vineeritehase 3. vahetus

Mälestame 

MAIE NOORMETSA

Tunneme kaasa omastele.

Tiina pere ja Mihkel

Ei tulek ega minek 
pole meie enda teha

vaid see, mis sinna vahele jääb,
on elavate mäletada.

(J. Viiding)

Lahkunud on meie klassivend

VELLO SOOTS
Sügav kaastunne poegadele, ven-
nale ja elukaaslasele peredega.

Otepää KK 1960. a XXXIII lend

Südamlik kaastunne Kiinale 
armsa elukaaslase

VELLO

surma puhul.

Merike perega ja Aili

Südamlik kaastunne lähedastele 
ja perele

VELLO SOOTSI
lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame toredat naabrimeest

VELLO SOOTSI

Südamlik kaastunne Ginale ja 
poegade Jaani ja Jaagu perele.

Tiiu, Kalev ja Jüri

Mälestame 
head naabrit 

VELLO SOOTSI

Milvi, Virve ja Elmo

Siiras kaastunne Jaagule, 
Heinole ja Kiinale kalli

VELLO SOOTSI

surma puhul.

Kaido ja Leida

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

Müüa lõhutuid kuivi küttepuid. 
50 cm. Tel. 53781690

Otsin pikemaajalist üürikorterit 
või maja, mida üürida, vähemalt 
kahetoaline, renoveeritud. Kontakt 
nr. 53426651

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

KU U LU T U S E D

Soovime oma praegustele 
ja tulevastele klientidele 

ilusaid jõule 
ja head uut aastat!

Püsige terved! 

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Õnnitleme 
Tanel Allast 

pisitütre sünni 
puhul!
 

Kolleegid Otepää 
Vallavalitsusest
Otepää Vallavolikogu

 Palju õnne 
ja rõõmsat kasvamist!

Siiras kaastunne Toomasele 
perega ja Maimule

isa, vanaisa, abikaasa

HEINO-JOHANNES TOOMSOO
kaotuse puhul.

Perek. Nigol ja Susi

Südamlik kaastunne

HEINO-JOHANNES TOOMSOO

perele. Kaastunne ja Jumalast 
önnistusi perele hea abikaasa, isa, 

vanaisa  kaotuse puhul.

Usuvend Hjalmar

In MeMorIAM

VELLO SOOTS
7. 07.1942 – 9.12. 2020

Muhe, isikupärane, inimlik – nii mee-
nutavad  Vello Sootsi tema õpilased.

Otepää Muusikakooli asutamine 
1975. aastal ja kooli arendamine ning 
kujundamine oli Vello Sootsi elutöö üle 
veerandsajandi. Vellos oli kirg ja sise-
mine vajadus musitseerida. Ta on mõjutanud väga paljude 
noorte inimeste muusikalist maailmapilti. 

Muusikalisi ideid oli Vellol palju. Ta ei kartnud katsetada 
erinevate pillikoosseisudega ja eri žanrites. Eesmärgiks ikka 
koosmängurõõm. Enamusele Vello kaasaegsetest meenub 
kooliüritustelt tujutõstev puhkpilliorkester, dirigendiks Vello 
Soots. Polnud harv, kui ta ise orkestris üht või teist pilli kaasa 
mängis või mõnd puuduolevat mängijat asendas. Muusika-
kooli direktorina juhendas ta pühendunult mitmeid kollektiive. 

Meenuvad viiuliansambli proovid, kus mängukavas olid raa-
diost ja televiisorist tuttavad lood. Seda enam tekkis õpilastel 
soov neid lugusid mängida. Repertuaaris oli kindlal kohal klas-
sikaline muusika, kuid mängiti ka ooperitest tuntud teemasid 
ja operetiviise. Klaveri taga ise emotsionaalselt musitseerides, 
suutis ta samaaegselt viiuliansamblit juhatada. Tihti tegi ta 
orkestrile ja ansamblitele lugude seadeid ise, kirjutades kõik 
partiid käsitsi. Vello noodikiri oli hästiloetav, selge ja korrekt-
ne.  Küllap oli see põhjuseks, miks Vello kujunes populaarse 
tantsuansambli juhiks, millega esineti tihti legendaarses Pü-
hajärve restoranis. 

Pühajärve lähistele ehitas Vello ka oma kodu, kus tegeles 
oma hobide: aianduse ja mesindusega. 

Siiras kaastunne Vello lähedastele.

otepää Muusikakooli pere ja vello sootsi õpilased

Südamlik kaastunne Annele ja 
Mallele laste peredega kalli ema, 

vanaema ja vanavanaema

MAIE NOORMETSA 

lahkumise puhul.

Jüri ja Leili

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Südamlik kaastunne Sulle 
Anne ja lähedastele kalli ema, 

vanaema, ämma 

MAIE NOORMETSA 

kaotuse puhul.

Maila, Helmi, Eha K, Anne, Tiiu

Südamlik kaastunne Jaagule, 
Henrikule ja Germole kalli isa 

ja vanaisa

VELLO SOOTSI
surma puhul. Siiras kaastunne 

kõigile lähedastele.
Peeter ja Miia

Mälestame naabrimees

VELLOT

Kaja, Heli ja Aita

Teade
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampak-
kumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmi-
seks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.01.2021. Täpsem info 
Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Otepää Jäätmejaama 
lahtiolekuajad pühade 

ajal:

23.12.2020           10:00-15:00
24.-28.12.2020     suletud.
31.12.2020           10:00-15:00
01.-04.01.2021     suletud.

Südamlik kaastunne Kiinale elu-
kaaslase ja poegadele perega isa

VELLO SOOTS`i

surma puhul

Külli, Tiiu ja Ain

Südamlik kaastunne Kiinale
kalli

VELLO SOOTS

kaotuse puhul

Õie ja Marge
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Tänapäevase Elva Tarbijate Ühistu-
ni on toonud pikk ajalugu, mis saab 
alguse juba 1921. aasta detsembris Elva 
Majandusühistu asutamisega. Juube-
liaasta eel vaatame tagasi meie muutusi 
täis teekonnale.

Elva Tarbijate Ühistu eelkäija oli 1921. 
aasta detsembris asutatud Elva Majan-
dusühistu, mille esimene kauplus avati 
1922. aasta jaanuaris. Majandusühis-
tu liikmetest enamus olid talumehed. 
Ühistu ostis neilt põllusaadusi ja müüs 
maarahvale kõike vajalikku, alates nööp- 
nõelast ja lõpetades masinatega.

Nõukogude võimu tulekuga likvidee-
riti 1940. aastal erakaubandus ja Elva 
Majandusühistust sai Tarbijate Koope-
ratiiv, mille tegevusvaldkondi laiendati. 
Saksa okupatsiooni ajal 1941.–44. aastail 
anti kauplused endistele omanikele 
tagasi ja taastati ennesõjaaegne ühis-
kaubanduse struktuur. Samas aga pandi 
ühistutele sõjaajast tingituna hulk lisako-
hustusi.

Nõukogude riigikorra tagasitulekuga 
1944. aastal taastati ka tarbijate koope-
ratiivide süsteem.

Seoses haldusreformiga 1952. aastal 
(moodustati kolm oblastit) laienes Elva 
Tarbijate Kooperatiivi  (edaspidi tekstis 
Elva TK) tegevuspiirkond ja alluvusse 
tuli ka Otepää Tarbijate Kooperatiiv. 
Peale oblastite kaotamist järgmisel ehk 
1953. aastal, muutus ka kooperatiivide 

Elva Tarbijate Ühistu astub vastu ajaloolisele sajandale sünnipäevale

süsteem mitmeid kordi. Oli üks suur 
segaduste aeg.

Olukord stabiliseerus 1960ndatel aas-
tatel. Kaubanduses algas üleminek ise-
teenindusele. Elvas alustas tööd kaup-
luskool, kus valmistati ette personali 
oma kauplustele. Sama tendents jätkus 
ka 1970–80ndatel aastatel, kui Elva 
Keskkoolis koolitati noorem-müüjaid. 
Kaubanduse kõrval tegeleti ka muude 
tootmisharudega. Elva TK-le kuulus 
Nõo vallas Illil asuv limonaaditehas, 
mille toodangut tarbisid põhiliselt Tartu-
maa inimesed. 

Elva TK-le alluv isemajandav Elva 
Ühendatud Toitlustusettevõtted moo-
dustati 1970. aastal. Selle alla kuulus 18 
sööklat, neli einelauda ja kolm kondiit-
ritsehhi. Toitlustuse ja toiduainete toot-
misega oli Elva TK tegelenud ka varem: 
nii oli esimene söökla avatud juba 1945. 
aastal ja leivatehas 1957. aastal. Nüüd 
aga olid mastaabid hoopis teised.

Elva TK areng jätkus 1980ndatel. Nii 
oli 1986. aastal kooperatiivil 51 kauplust, 
neli kauplusautot ja 24 toitlustusettevõ-
tet. Seoses põhikirja muutmisega 1992. 
aastal, muutus ka nimi – Elva Tarbijate 
Kooperatiivist sai Tarbijate Ühistu.

Uue tõuke ettevõtte arengule andis 
1995. aastal toimunud liitumine majan-
dusraskustes oleva Otepää Tarbijate 
Ühistuga, kelle ajalugu ulatub juba aas-
tasse 1910, kui asutati Nuustaku Kauba-
tarvitajate Ühisus. Sellega laienes tee-

ninduspiirkond ja võimaldas paremini 
teenindada meie ühistu liikmeid.

Järgmisse aastakümnesse ja vastu oma 
saja aasta sünnipäevale läheb Elva Tar-
bijate Ühistu kaheksa Konsumi, kolme 
ehituskaupluse ja kaheksa muud tüüpi 
kauplusega, mis asuvad meie teenindus-
piirkonnas. Tahame nendega pakkuda 
oma enam kui 11 000 liikmele parimat 
teenust ja laia kaubavalikut.

Nuustaku Kaubatarvitajate Ühisuse 
pood avati 2. aprillil 1911. aastal ale-
viku keskel turuplatsi äärses majas 
Turu tn 3.  

Esimeseks ärijuhiks oli Jaan Sirck, 
kes varem oli töötanud Rapla Tarvi-
tajate Ühisuses.

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

Esimene kauplus avati 31. jaanuaril 
1922 Paruskile kuulunud majas, mis 
asus Elvas aadressil Kesk 38. 1924. 
aastal osteti see maja koos kõrval-
hoonetega Paruski pärijatelt ühisusele. 

Samas hoones tegutses ka Uder-
na-Elva Laenu-Hoiu Ühisus.

Nuustaku Kaubatarvitajate Ühisuse 
kauplus 20. saj. esimesel kümnendil.

Foto: eesti rahvusraamatukogu 
(Pk tartumaa 13/15).

Elva Majanduse Ühisuse peahoone 
Kesk tn. 38, Elva.

Foto: rahvusarhiiv (eaa.2111.1.14472).


