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Eesti aasta rahvamuusik on 
Merle Soonberg

Eesti rahvatantsu ja rahva-
muusika selts valis aasta 
rahvamuusikuks Otepää 
Kultuurimaja perenaise- 
kultuurikorraldaja Merle 
Soonbergi.

Merle Soonberg on nii Otepää kui 
ka kogu Valgamaa kultuurirahva seas 
tuntud, kui innukas rahvamuusikakul-
tuuri viljeleja.

Merle Soonberg töötas 2007. aastal 
Otepää kultuurimajas kunstilise juhi 
ja juhataja kohusetäitjana. Ta on pikka 
aega olnud Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupi komisjoni esimees ning 
hetkel on Otepää Vallavolikogu kultuu-
rikomisjoni liige.

 Merle juhendab mitmeid kollektiive – 
pereansamblit Pillipuu, rahvamuusikaor-
kestrit Karupojad, eakate lauluansamblit 
Laulurõõm, naiskoori Helletajad. Merle 
lööb lauljana kaasa Eveko segakooris, 
lisaks sellele on ta korraldanud pärimus-
muusikalaagreid ja mitmeid festivale.

Alates 2018. aasta juunist töötab ta 
Otepää kultuurimaja perenaise-kultuu-
rikorraldajana. Tema käe all toimuvad 
kultuurimajas sündmused ja üritused. 

ILMUB 2 KORDA KUUS

Pühajärve laululava 
lammutati

Viimane suurem projekt, kus Merle 
kaasa lõi, oli 2019. aastal Eesti lipu 135. 
aastapäeva pühendatud vabaõhulavastus 
„Taevas, muld ja tulevik“. 

Merle on kultuuritöö edendamisel 
palju tööd teinud, tema käe all on laulupi-
dudel esinemas käinud mitmed kollektii-
vid, ja ka käidud on mitu korda. Viimasel 
XXVII laulupeol „Minu arm“ juhendas 
Merle rahvamuusikaorkestrit Karupojad 
ja suguvõsaorkestrit Pillipuu (seda koos 
ema Lille Taliga). 

Merle on noorte rahvamuusikutega 
käinud mitu korda rahvusvahelisel rah-
vamuusikafestivalil Europeade. Merle 
pühendumisest räägib asjaolu, et 2012. 
aastal on ta saanud rahvamuusika Päran-
dihoidja sõle.

Lisaks sellele on Merle aidanud uue 
hoo sisse puhuda Talveöölaulupeole, 
mille üks loojatest ta ise ka on. Talveöö-
laulupidu toimub igal aastal jaanua-
ris Otepääl, kus koorid laulavad talvi-
ses õhtuhämaruses erinevaid rahvale 
armsaks saanud laule. 

Merle pole mitte ainult kultuuritöötaja – 
koroonakriisi ajal kevadel oli ta abis valla 
sotsiaaltöötajatel toidupakke komplek-
teerimas ja neid laiali jagamas.

Merle Soonbergi käisid õnnitlemas 
Otepää vallavanem Jaanus Barkala, val-
lavolikogu esimees Rein Pullerits ja kul-

tuurispetsialist Valdur Sepp.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Pühajärve laululaval toimusid jaanuari al-
guses lammutustööd. Legendaarne ehitis 
oli sellises seisus, et selle säilitamine ja 
renoveerimine ei olnud otstarbekas.

Senimaani pidid kõik kontserdikorralda-
jad tulema kohale oma lavaga, mille üles-
panek oli ka mõnevõrra keeruline, kuna 
vanad konstruktsioonid segasid. Vana, 
lagunenud ja väsinud välimusega laulua-
va varjas ka vaadet kaunile Pühajärvele.

Seega otsustati rajatis lammutada täies 
mahus koos maapealsete vundamen-
diosadega ja betoonplatsidega. Pärast 
selle lammutamist krunt heakorrastatakse 
ja sinna tuleb väljak, kus saavad esineda 
laulukoorid ja tantsu- ning teatritrupid.

„Kahjuks oli Pühajärve laululava täielikult 
amortiseerunud ja ohtlikuks muutunud, 
mistõttu tuli ka selline otsus,“ sõnas Ote-
pää vallavanem Jaanus Barkala. „Laululava 
asemele ostab Otepää vald uue mobiilse 
lava. Mobiilset lava saab kasutada vaba-
õhusündmustel ka mujal Otepää vallas.“

Uue lava orienteeruv maksumus on 
75000 eurot ja raha tuleb valla eelarvest. 
Laululava ostetakse pärast uute pinkide ja 
esitlusplatsi valmimist.

Laululava lammutamine on osa projek-
tist „Pühajärve pargi Pühajärve rannapargi 
arendamine puhkealaks ja esinemispai-
gaks“. Projektitegevuste tulemusel kae-
takse tantsuplats kivisillutisega ning re-
noveeritakse istmestik koos treppidega. 
Lisaks sellele renoveeritakse Pühajärve 
rannapargi valgustus, uuendatakse laste 
mänguväljakut, rajatakse välijõusaal, jne.

1951. aastal korrastati Pühajärve ranna-
pargis teed ja ehitati vabaõhulava tantsu-
põrandaga ning spordiväljak, üles seati 
ka kiik. Laululava ja selle ümbrust hakati 
kasutama suurüritusteks nagu jaaniõhtud 
ja noorte suvepäevad. Praegune Pühajärve 
laululava on ehitatud 1992. aastal. Projekti 
koostas K-Projekt, autor – arhitekt Andres 
Põime. Laululava renoveeriti 2006. aastal.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Eesti suurim kütuste jaemüüja Olerex 
ehitab oma sajanda tankla Otepääle, 
uue kontseptsiooniga teenindusjaam 
valmib käesoleva aasta suvel Otepää ühe 
peamise liiklussõlme, Tartu maantee ja 
Palupera tee ristmiku lähedal.

„Olerexi üks tugevus on jaamade ühtlane 
katvus üle Eesti – Olerexi jaamad asuvad 
lisaks suurtele linnadele ja põhimagist-
raalidele ka Eesti väikelinnades ja asula-
tes. Usume, et Otepää jätkab tuntud ja 
armastatud turismi- ja spordikeskusena 
kasvu, meie soov on tuua klientidele 
uusi teenuseid ja kvaliteeti ning laiemalt 
piirkonda konkurentsi,“ märkis Olerexi 
tegevjuht Piret Miller.

„Leiame, et käesolev aasta on õige ja 
sobiv kasvuks – Olerex on ainus suur-
test kütusemüüjatest, kes viimase aasta 
jooksul Eestis on ka laienenud. Lisaks 
Otepääle plaanime sel aastal avada veel 
täiesti uusi ja uuenduskuuri läbinud jaa-
masid,“ tähendas Miller.

Olerexi Otepää uues teenindusjaa-
mas saab olema suure teenindussaare-
ga kohvik ja bufee, laia valikuga toidu- 
ja esmatarbepood ning avar puhkeala. 
Lisaks hakatakse toitu pakkuma ettetelli-
miskioskist, kust saab valmistamist vajava 
eine järjekorrata ära tellida. Tanklas 

saavad müügil olema 
mootoribensiinid B95 
ja B98, diislikütus, 
eridiisel, kütuselisand 
AdBlue ja LPG auto-
gaas, lisaks ehitatakse 
autopesula.

Olerex avas möö-
dunud aasta suvel 
Tartus Kvissentalis 
uue teenindusjaama 
ja oktoobri keskel 
Kilingi-Nõmmel Eesti 
suurima tankla. 

Käesoleva aasta 
alguses valmivad uuendatud jaamad 
Tallinnas Linnu teel, Rakveres Põhjakes-
kuse lähedal ning automaattankla Ikla 
piiripunkti lähedal.

Eesti suurima kütuste jaemüüja Olerexi 
müügivõrku kuulub 99 täisteenindusjaa-
ma ning kiirtanklat üle Eesti. 1994. aastal 
asutatud ettevõte põhineb 100% Eesti 
kapitalil ja annab tööd ligi kaheksasajale 
inimesele. 

Elutähtsa teenuse pakkujana tagab 
Olerex kliendile lisaks kütusele ka pea-
mised toidukaubad ja esmatarbekauba 
tavapoe hinnaga.

Olerex ehitab oma sajanda tankla Otepääle

21. jaanuaril toimunud Otepää val-
lavolikogu istungil otsustati sõlmida 
koostööleping sihtasutusega Tartu 
2024. 

Otepää saab koos teiste Lõu-
na-Eesti omavalitsustega Euroopa 
kultuuripealinnaks aastal 2024. 

26. jaanuaril allkirjastati Otepääl 
koostööleping sihtasutusega Tartu 
2024.

Foto: Monika oTrokova

3D vaade: Weidenberg oÜ
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Tubli hoovõtt aitab palju korda saata

Head otepäälased, uus aasta on toimekalt alanud. 
See on heaks märgiks sellest, et tubli hoovõtuga 
jõuame sellel aastal palju vajalikku korda saata.

21. jaanuaril toimus vallavolikogu istung, kus 
võeti vastu hulk olulisi otsuseid. Annan järgnevalt 
nendest ka pisut põhjalikuma ülevaate.

Otepää vald liitub 
kultuuripealinna koostööleppega

Vallavolikogu otsustas üsna üksmeelselt, et 
Otepää vald liitub samuti Tartu 2024 Euroopa 
kultuuripealinna koostööleppega. Selle leppe 
sisuks on Tartu linna ja 19 Lõuna- Eesti oma-
valitsuse ühine pingutus korraldada Eesti 2024. 
aasta Euroopa kultuuripealinna tippsündmus, 
mille edukast ja silmapaistvast teostumisest 
võidab nii meie regioon kui terve riik. Tartu koos 
Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa kultuuri-
pealinn. Samal aastal kannavad Euroopa kultuu-
ripealinna tiitlit veel Bad Ischli linn koos Salzkam-
merguti piirkonnaga Austriast ja Bodo linn koos 
Nordlandi maakonnaga Norrast.

Valmistumine selleks tippsündmuseks on 
mitme aasta pikkune teekond ning tiitliaasta on 
vähemalt neli aastat kasvanud kultuuri-, kunsti-, 
ja haridusprogrammi ning turundustegevuse kõr-
gpunkt. Tegevused jagunevad kolme programmi-
liini vahel: Elu ja Keskkond, Inimene ja Oskused, 
Omapära ja Euroopa.

Otepää lööb nendes kõigis sündmustes aktiiv-
selt kaasa ja annab oma panuse kogu sündmuse 
õnnestumiseks. Otepää valla ja kultuuripealinna 
korraldajate vaheline kokkulepe sisaldab põhimõ-
tet, et iga euro, mille vald panustab ühisprojekti, 
tuleb meile kohapeale Otepääle sündmuste läbi-
viimiseks samaväärselt või suuremalt tagasi. See 
oli see soov, mille realiseerumise eest Otepää kõik 
need kuud võitles ning milles me lõpuks kenasti 
kokkuleppele jõudsime. Nüüd jääb üle ainult 
projekti elluviijatele edu ja lennukaid mõtteid 
soovida. Otepää on juba eelseisvate kultuurisünd-
muste ootel!

Valla eelarve võeti vastu

Volikogus võeti vastu ka 2021. aasta Otepää valla 
eelarve. Harilikult jääb vastuvõtmine veebruari 
volikogusse, kuid seekord oli volikogu valmis tubli 
töö tulemusena eelarve varem kinnitama.

Nii Eesti kui ka teiste maailma riikide majan-
dused on olukorras, millele on ajaloost raske 
leida pretsedenti. Turumajandus pole harjunud 
nii radikaalsete katkestustega globaalsetes tar-
neahelates, liikumispiirangutega inimestele ning 
teatud teenuste tootmise ja tarbimise keelamise-
ga. 2021. aastal ei ole järsust majanduslangusest 
pääsu ühelgi maailma arenenud riigil. Majanduse 
edasise arengu dikteerib selles kriisis viiruse kont-
rolli alla saamine, milles ei ole veel täit selgust. 
Seetõttu on määramatus tuleviku ees seekord 
eriti suur. 

Otepää valla osas saame hetkel tõdeda, et 
kulud ja kulud on kontrolli all ning kõik vajali-
kud tegevused ja valdkonnad saavad rahastatud. 
Otepää valla eelarve koostamisel järgiti konser-
vatiivset joont ning tulude kasvu ette ei nähtud. 
Küll toodi aga esile kokkuhoiukohti.

Valla eelarve jaguneb suuresti protsentuaalselt 
järgnevalt:

üldvalitsemine 8% (eelarvest ca 734 tuhat);
majandus 4% (eelarvest ca 351 tuhat);
keskkonnakaitse 2% (eelarvest ca 187 tuhat);
elamu- ja kommunaalmajandus 8% (eelarvest 

ca 736 tuhat);
kultuur ja sport 9% (eelarvest ca 883 tuhat) 

(millest sport ca 198 tuhat);
haridus 59% (eelarvest ca 5,5 miljonit);
sotsiaal 10% (eelarvest ca 978 tuhat).

Eelarve kogumaht 16 016 928 eurot, millest põhi-
tegevuse osa on 9 829 011 eurot ja investeerin-

gute kogumaht 8 296 542 eurot. Võlakoormus 
2020. aasta lõpus oli 2 551 632 eurot, 2021. aastal 
plaanime investeerimiseks laenu võtta 800 000 
eurot (laenumakseid maksame tagasi aastas ca 
430 000 eurot).

Mis saab Apteekrimäe metsast?

Volikogu otsusena delegeeriti rohealaks mää-
ratud alal kasvava metsa raiumiseks nõusoleku 
andmine otstarbekuse põhimõttelt Otepää Val-
lavalitsuse pädevusse. Mis oli selle otsuse sisuks?

Viimasel ajal on suurt avalikku tähelepanu päl-
vinud Apteekrimäe metsa raiekava kinnitamine. 
Otsuseid ei ole veel kujundatud, protsess käib ja 
kuulatakse inimeste seisukohti. Kõik otepäälased 
teavad täpselt, kus asuvad Apteekrimäe ja Küü-
likufarmi metsad. Hetkel käsitletakse seda ühe 
metsana ehk siis Apteekrimäe metsana. See on 
meie kõigi jaoks kodumetsaks olnud aastaküm-
neid. Me kõik oleme seal lapsepõlves mänginud, 
see mets on kasvanud koos meie kõigiga. Ka 
oleme me kõik näinud selle metsa häid ja halbu 
aegu.

1990-ndatel aastatel oli see mets üsna heas 
korras. Metsa eest hoolitses Otepää Linnava-
litsus ja tegi seda heaperemehelikult arvestades 
otepäälaste huvidega. Paraku ajad aga muutu-
vad ja muutuvad ka omandisuhted. Hetkel on 
see mets RMK hallata. Milline see on, näeme me 
kõik. Puud on langenud metsaradadele, nendest 
üleronimine on paras vägitükk. Kui vald saadaks 
metsa koristama saemehe, oleks see ilmselgelt 
ebaseaduslik ettevõtmine. Tuleb muidugi tunnus-
tada, et ikkagi on leidunud hakkajaid kodanikke, 
kes pole paljuks pidanud meie kõigi hüvanguks 
salamahti neid radu pisut korrastada.

Hüppetorni poolel metsas on kehtestatud ula-
tuslikud sihtkaitsevööndid, kus mahakukkunud 
oksa ka ei tohi puutuda, puudest rääkimata. Vald 
on saanud rohket kriitikat, et miks metsa korras-
tamiseks midagi ette ei võeta. Kahjuks jäävad 
meie käed lühikeseks. Vald on pöördunud RMK 
poole, et lubatud piires korrastataks metsa, likvi-
deeritaks langenud ja haiged puud. 

Nüüd soovib RMK Küülikufarmi poolsel 
alal kehtestada raiekava ja näha ette ka osaliste 
lageraiete teostamist. Otepää vald on taotlenud 
mõlemal pool Pühajärve teed asetsevaid met-
seraldisi Keskkonnaministeeriumilt omale, et 
kujundada need puhke- ja parkmetsaks. Siiani 
oleme saanud eitavad vastused, kuid eks on 
lootust, et visadus viib sihile. Vald igatahes jätkab 
ka uue ministri ametisse saades maade valla 
omandisse taotlemist. Valla seisukohaks on, et 
Apteekrimäe metsa näol on tegemist Otepääle 
väärtusliku rohealaga ja lageraiet ei tohiks seal 
teostada. Küll tuleks koristada langenud ja haiged 
(üraskikahjustustega) puud ning vajadusel ka 
metsa uuendada.

RMK jaoks on arusaamatu, miks vald võiks olla 
metsale parem majandaja kui professionaalsed 
metsmehed. Minu vastus vallavanemana on olnud 
lihtne: „Vald kindlasti ei ole parem metsamajan-
daja, sest otepäälaste jaoks ei ole tegemist hariliku 
majandusmetsaga“. Vald soovib hooldada seda 
metsa jätkusuutlikult ning lähtudes otepäälaste 
soovidest ja ootustest. Me kõik soovime, et kasva-
vate puude puidutihumeetrite taga märgataks ka 
midagi suuremat ehk siis meie kodumetsa, puhke-
metsa, võlumetsa… Tahan loota, et konstruktiiv-
setes aruteludes RMK-ga leiame parima viisi selle 
metsa korrastamiseks vältides lageraielankide 
teket. Näen nendes aruteludes ka vallavalitsusel 
kaalukat rolli otepäälaste esindamisel.

Korteriühistud saavad taotleda toetust

Vallavolikogu kehtestas määruse mis võimaldab 
korteriühistutel taotleda toetust ühiskasutuses 
olevate parkimisplatside, juurdepääsuteede ja 
välivalgustuse kaasasjastamiseks. Selline tegevus 

Otepää Vallavolikogu istungil

21.01.2021
n	 Otsustati sõlmida Sihtasutusega Tartu 2024 (registrikood 

90014885) koostööleping, mille eesmärgiks on Euroopa kultuu-

ripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamine, kohalike omava-

litsuste toetuse jagunemine ja kohalike omavalitsuste koostöö. 

Otsustati osaleda Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn tegevuste 

rahastamisel ja tegevuste läbiviimisel käesoleva otsuse punktis 1 

nimetatud koostöölepinguga kokkulepitavas mahus.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2021. aasta eelarve.
n	 Võeti vastu korteriühistutele toetuse andmise kord.
n	 Otsustati delegeerida metsaseaduses kohaliku omavalitsuse 

pädevusse antud ülesanded.

Otepää Vallavalitsuse istungil

11.01.2021
n	 Anti OÜ-le ÖKOTEH projekteerimistingimused Arula 

külas Taga-Rahi kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Tiit Juhani’le projekteerimistingimused Nüpli külas 

Karja kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti aktsiaseltsile AQUA MARINA ehitusluba Otepää 

vallasiseses linnas asuval Tartu mnt 16 kinnistul teenindus-

jaam-tankla koos sinna juurde kuuluvate rajatiste püstitamiseks.
n	 Anti Hegert Lutsule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

asuval Koolitare tn 24 kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Jekaterina Annusele ehitusluba Tiidu külas asuval 

Väike-Niidusaare kinnistul aidahoone püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku kinnistul 

asuvale ehitisele (Otepää keskväljaku purskkaev) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku kinnistul 

asuvale ehitisele (Otepää keskväljaku veetoru) kasutusluba.

8. Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljaku kinnistul asuvale

ehitisele (Otepää lipuväljaku varikatus/pergola) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku, Lipuväljak,

Lipuväljaku, Lipuväljak T7, Lipuväljak 13, Lipuväljak 20, Valga 

mnt 1e, Lipuväljak 22a, Lipuväljak 14, Lipuväljak T1, Lipuväl-

jak 13a, Tartu mnt 1a, Tartu mnt 1b ja Lipuväljak T6 kinnistutel 

asuvale ehitisele (Otepää keskväljaku ja lipuväljaku valgustus) 

kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Keskväljaku, Lipuväljaku, 

Lipuväljak 13, Tartu mnt 1a, Keskväljaku nurk ja 23195 Ote-

pää-Kääriku-Kurevere tee kinnistutel asuvale ehitisele (Otepää 

keskväljaku sademeveekanalisatsioon) kasutusluba.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul viiele 

isikule.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 149 

eurot.
n	 Kehtestati alates 1. jaanuarist 2021. a kuni 31. detsembrini 

2021. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpetajate 

töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 1183,50 

eurot ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega 

lasteaiaõpetajatel 1315 eurot kuus.
n	 Otsustati algatada Otepää Gümnaasiumi arengukava 2021 

– 2023 koostamine.

18.01.2021
n	 Määrati Vidrike külas asuva Västriku katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 1092640, katastritunnus 63601:003:0970, 

pindala 4051 m², sihtotstarve elamumaa) ja Kiisu katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 2034840, katastritunnus 63601:003:0157, 

pindala 2,88 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muut-

mise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse 

kohanimi Västriku, koha-aadress Västriku, Vidrike küla, sihtots-
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Ragnar Selge        5. jaanuaril
Sten-Ott Savisaar     7. jaanuaril
Sandra Meema     9. jaanuaril
Jakobi Kõiv    11. jaanuaril
Tarko Torm Jürgenson   13. jaanuaril
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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.

tarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kiisu, koha-aadress 

Kiisu, Vidrike küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Kastolatsi külas asuva Teeveere katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:001:0761) jagamisel moodustatavate katast-

riüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 

järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Teeveere, koha-aadress Tee-

veere, Kastolatsi küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi Teeääre, koha-aadress Teeääre, Kastolatsi küla, sihtots-

tarve – elamumaa.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Karupesa kinnistul asuvale 

ehitisele (hotell Karupesa) kasutusluba.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa isikut.
n	 Otsustati seada eratee avalikuks kasutamiseks määramise 

eesmärgil Pilkuse külas asuva Pilkuse-Männituka tee (teeregistri 

tee nr 6360462) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks 

isiklik kasutusõigus vastavalt asendiplaanile järgmistele kinnistu-

tele: 1.1 Pilkuse külas asuvale Hobuse kinnistule (kinnistu regist-

riosa nr 1354340, katastritunnus 63602:002:1181) ca 30 m pikkuse 

ja ca 6 m laiuse tee osas; 1.2 Pilkuse külas asuvale Aida kinnistule 

(kinnistu registriosa nr 930940, katastritunnus 63602:002:1100) ca 

70 m pikkuse ja ca 6 m laiuse tee osas; 1.3 Pilkuse külas asuvale 

Väike-Valge kinnistule (kinnistu registriosa nr 927940, katastritun-

nus 63602:002:1080) ca 110 m pikkuse ja ca 6 m laiuse tee osas; 

1.4 Pilkuse külas asuvale Saare kinnistule (kinnistu registriosa nr 

1823840, katastritunnus 63602:002:1890) ca 190 m pikkuse ja ca 6 

m laiuse tee osas;  1.5 Pilkuse külas asuvale Männituka kinnistule 

(kinnistu registriosa nr 925240, katastritunnus 63602:002:1191) ca 

180 m pikkuse ja ca 6 m laiuse tee osas.
n	 Määrati neljale isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 175 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule.
n	 Kinnitati kolme isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja 

toetuslepingu täitmine.

AMETLIK INFO

on oluline eelkõige liiklemise ja elanike ohutuse tagamiseks, 
kuid laiemalt ka valla elukeskkonna
parandamiseks ning atraktiivsemaks muutmiseks. Toetatak-
se juurdepääsuteede ja/või parkimisplatside renoveerimist, 
laiendamist ja/või ehitamist ning välisvalgustuse rajamist 
ja/või renoveerimist. Juurdepääsuteede all on mõeldud nii 
sõiduteesid kui ka kergliiklus- ja jalgteid. Tegemist on valla 
eelarvest makstava toetusega, mille maht on piiratud selleks 
ette nähtud summaga. Toetuse määr on kuni 30% tehtava-
te tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot. 
Toetuse miinimummäära ette ei kirjutata, et anda toetuse 
taotlemiseks võimalus ka neile ühistutele, kellel puudub suu-
remahuliste tööde teostamiseks omafinantseering.

Koos tanklaga või tanklata?

Sotsiaalmeediakanalites on kirgi kütnud uue tankla rajamine 
Otepääle, Tartu maanteele endise ööklubi asemele. Tõepoo-
lest on selline detailplaneering läbinud kõik demokraatlikud 
menetlusprotsessid. Kõik, kes on soovinud antud teemas 
kaasa rääkida on seda teha saanud ja lõpptulemust saame me 
varsti näha. Ehitusluba on väljastatud ja tankla ehitus peaks 
algama märtsis ning lõppema tankla avamisega maikuus. 

Sotsiaalmeediast on jäänud kõlama küsimused: "Kas 
siia ja sellist tanklat on ikkagi tarvis? Kaob ju meie kodune 
ööklubi!" Paraku on ajaloorattal raudsed pöörded ja ükski 
asi ei ole igavene. Kunagi oli ööklubi uudne nähtus, aga nüüd 
see kaob. Nüüd jällegi on tankla uudne asi, mingil ajab annab 
see jällegi ruumi uutele ehitistele.

Otepää ei ole Eestis kahanev ääremaa, kuhu keegi ei taha 
tulla. Me oleme koht, kuhu soovitakse tulla elama, kuhu 
investeeritakse, kuhu tullakse puhkama. Me areneme koos 
Eestiga ja see on jätkusuutlik ja positiivne. Ka uus tankla 
võib olla esialgu harjumatu, kuid see toob endaga kaasa ben-
siinihindade positiivse konkurentsi (hindade soodsamaks 
muutumise), toob kaasa mugavusi, näiteks automaatpesula 
näol, samuti loob tankla uusi töökohti. 

Ootame ja vaatame – oleme uutele asjadele avatud, kuid 
ärme karda teha ka vajadusel kriitikat ning avaldada oma 
arvamust.

Kõike head ja tugevat tervist soovides,

vallavanem Jaanus Barkala
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Riigimetsa majandamise Keskus (RMK) koostab 
üle Eesti kõrgendatud huviga aladel (KAH-ala) 
riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. 

13. jaanuaril toimus Otepää Apteekrimäe metsas 
Apteekrimäega piirneva riigimetsa majandamise 
kava arutelu.

Valgamaa metsaülem Risto Sepp selgitas kok-
kutulnud huvilistele Apteekrimäega piirneva rii-
gimetsa majandamise kava projekti, mis hõlmab 
110 hektarit (ha) riigimetsa.

„Kümne aasta jooksul soovime uuendusraie-
ga, ehk lageraiega majandada 6,5 ha metsa, mille 
asemele istutame uued puud. Lisaks soovime teos-
tada hooldusraieid – harvendusraie, sanitaarraie, 
et parandada metsa kasvamise tingimusi ning 
eemaldada haiged puud,“ ütles Risto Sepp.

Projekti järgi on raied plaanis teha kolmes 
etapis – aastatel 2026, 2022 ja 2021. Metsa ter-
vislikust seisundist lähtuvalt teostatakse sanitaar-
raiet ka muul ajal, kui seda vajab mets ning lubab 
seadus. Jätkuvalt hooldatakse noort metsa (met-
sakultuuride hooldus ja valgustusraie), et tulevikus 
oleks olemas terve kodumets.

„Metsa majandamisel lähtume seadustest ja 
võimalusel arvestame kohaliku kogukonna soo-
videga. Ootan ettepanekuid, kuidas raieid parimal 
võimalikul viisil korraldada,“ lisas metsaülem.

Lageraie küsimus tõstatas kokkutulnutes 
küsimused, miks ja kuidas on vaja siiski metsa 
hooldada ja oli kuulda vastuväiteid. Väljendati 
selget vastasseisu lageraiele, tehti ka ettepanek, 
et lageraiete osas tuleks tellida sõltumatu eksper-
di hinnang. Kokkutulnute seas oli nii kohalikke 
inimesi, Eestimaa Looduse aktiviste kui ka kau-
gemalt kandi rahvast.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala, kes koos-
olekust osa võttis, märkis, et vallavalitsus püüab 
leida RMK ja kogukonna vahel koostöökohad, et 
mets jääks parimal võimalikul moel alles.

RMK esindajad ja Otepää valla elanikud 
arutasid riigimetsa majandamist

„Mets peab majandatud saama nii, et puud 
pähe ei kukuks ja puud suure tee juurest koris-
tamata ei jääks. Siin on ka palju terveid puid, 
mis peaksid alles jääma,“ ütles Jaanus Barkala. 
„Otepää vald on Keskkonnaministeeriumi käest 
Apteekrimäe metsaala endale taotlenud, planee-
rime sinna rajada kogukonna puhkemetsa ja meie 
soov on, et see oleks hästi majandatud ning silmale 
ilus vaadata. Kui saame lagedaks raiutud ala, siis 
paraku meie silmad seda, kuidas siia uus mets 
kasvab, enam ei näe.“

Vallavanema ettepanek taotleda Apteekrimäe 
mets Keskkonnaministeeriumi käest vallale, leidis 
koosolekul osalejate poolt suure heakskiidu ja 
toetuse. Vallavanem avaldas lootust, et koostöös 
RMK-ga saavutatakse metsamajandamise osas 
mõlemaid osapooli rahuldavad otsused.

Aivar Volas elab Valgamaal, Otepää aedlinnas,Tamme pst 
14 ja töötab turvafirmas Skarabeus Tartus  Rimi poes.

4. detsembril 2020 oli tormanud ähmi täis naisterahvas 
kauplusesse, et helistada ja kutsuda 112 appi sillalt Emajõk-
ke kukkunud lapsele.Turvatöötaja Aivar Volas oli jooksnud  
kohemaid jõe äärde lapsele appi. Ta saigi haarata viimasest 
kinni, aga libeda kaldapealse ja teismelise tütarlapse, kes 
pealegi rasketes talveriietes, kaldale tirimine ei õnnestunud 
esimese korraga, nii õnnestus tal hoida tüdrukut uppumast.  

Aivar oli juba valmis ise vette hüppama, kui kohale jõudis 
politsei ja kahe mehega suutsid nad tüdruku kaldale tõm-
mata. Siis  jõudis ka kiirabi ja tüdruk toimetati haiglasse.  

Hiljem turvakaamerat vaadates, oli Aivar ise ka imesta-
nud kui kiiresti ta jõe äärde oli jooksnud. Sellist jooksu-
kiirust polevat ta kunagi varem enda teada saavutanud. 
Ilma Aivari kiire tegutsemiseta, oleks tütarlaps  veel enne 
päästjate saabumist vette vajunud. Aivar ise aga jäi järgmi-
sel päeval nii raskelt kopsupõletikku, et tuli nädalapäevad 
haiglas veeta.

Otepää Aedlinna inimesed on oma kaaslinlase üle uh-
ked, aga tütarlaps võib 4. detsembrit edaspidi oma teise 
sünnipäevana tähistada.  

Otepää Aedlinna Seltsingu nimel
 EnE kElDEr,

 seltsingu juhataja

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

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

sete murede ja probleemide lahendamisel.
Oleme heameelega valmis osalema Teie koosoleku-
tel, et 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.)

Metsaülem Risto Sepp palus kõigil huvilistel 
saata oma ettepanekud metsamajandamise kohta 
kirjalikult talle hiljemalt 15. veebruariks 2021. See-
järel toimub tõenäoliselt järgmine koosolek, kus 
ettepanekuid arutama hakatakse.

Apteekrimäe metsamajandamise kava projektiga 
saab tutvuda siin:
www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/
kaasamiskoosolekud/apteekrimae2021

Lisainfo ja ettepanekud:
Valgamaa metsaülem Risto Sepp, 
513 0147, mailto:valgamaa@rmk.ee.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Alates 21. jaanuarist 2021 liikus sarnaselt 
maantee- ja keskkonnainfo telefonidega 
ka päästeala infotelefon 1524 riigiinfo te-
lefoni 1247 alla. 

Uuele numbrile üleminek võtab pisut 
aega, mistõttu toimivad esialgu mõlemad 
numbrid paralleelselt. 1524 suletakse lõpli-
kult, kui selle kliendid on 1247 kasutamise 
omaks võtnud.

Päästeameti ennetustöö osakonna ju-
hataja Viktor Saaremetsa sõnul aitab eri-
nevate infotelefonide numbrite liitmine 
muuta info kättesaadavust inimeste jaoks 
mugavamaks. 

„Edaspidi ei pea inimesed meeles pi-
dama mitut erinevat numbrit, kui neil on 
millestki teatada või soovitakse nõu küsi-
da. On 1 number 24 tundi ööpäevas ja 7 
päeva nädalas – 1247," selgitas Saaremets. 
„Ühtlasi näitab statistika, et juba praegu on 
riigiinfo telefon 1247 kõikidest infonum-
britest kõige kasutatum. Toon näite möö-
dunud aastast, mil alates riigiinfo telefoni 
1247 käivitamisest eriolukorra algusest, 
läks lõviosa infotelefonide kõnede koor-
musest just sinna – tänaseks on vastatud 
üle 130 000 kõnele, mis moodustab kõi-
kidest kõnedest ca 70%. Võrdluseks saab 
päästela infotelefon keskmiselt 5000-6000 
kõnet aastas. Operaatorid aga, kes infote-
lefonidele vastavad, on mõlemal numbril 
samad, mistõttu on mõistlik teenus tsent-
raliseerida."

„Meil on hea meel, et see teenus on ava-
likkuse poolt nii hästi vastu võetud. Suur 
rõõm on ka sellest, et inimeste jaoks muu-
tub riigi eri ametkondadega suhtlemine 

kuulutab välja konkursi

ÕPPEALAJUHATAJA

ametikohale koormusega 1,0 ametikohta.

Tööleping sõlmitakse tähtajaliselt.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus ja 
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hilje-
malt 10. veebruariks 2021. a digitaalallkirjastatult e-aad-
ressile: pahklike@otepaa.ee.

Lisainfo telefonil 53033034.

Otepää Lasteaed Päästealast infot saab nüüd numbrilt 1247

lihtsamaks, sest tulevikus ei pea enam 
teadma erinevaid lühinumbreid," rääkis 
Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela. 
Lisaks päästeala infotelefonile on riigiinfo 
telefonilt 1247 võimalik saada ka maantee- 
ja keskkonnainfot.

Häirekeskuse peadirektori sõnul on abi- 
ja infoteenuse numbrite koondamine ühe 
lühinumbri alla esimene samm riigiinfo 
telefoni 1247 kujundamisel teenuseks, 
mis on esimene kontakt inimestele, kes 
vajavad riigilt infot. „Eelmine aasta näitas 
selgelt, et number 1247 on kujunenud hä-
daabinumbri 112 kõrval teiseks oluliseks 
teenuseks, mida inimesed riigilt vajavad 
ja ootavad. See aitab meil hoida hädaabi-
numbri liinid vabad neile, kelle elu, vara või 
tervis on ohus," kinnitas ka Alvela.

Päästeala infotelefonilt (edaspidi riigiinfo 
telefonilt 1247) saab nõu näiteks selle koh-
ta, kuidas muuta oma kodu turvalisemaks, 
mismoodi ohutult lõket teha, kuidas leida 
kutsetunnistusega korstnapühkija kontak-
tandmeid, teavitada ohtlikust ehitisest või 
katmata kaevust, või vajadusel tellida oma-
le kodunõustamine.

Riigiinfo telefon 1247 on tasuta kõikidest 
Eesti võrkudest helistades ning kõnesid 
võetakse vastu eesti, vene ja inglise keeles. 

Päästeamet

Eelmise aasta detsembri lõ-
pust on tööl 0,5 koormuse-
ga hooldustöötaja Pille Vis-
napuu.

Pille Visnapuu on pärit 
Otepää vallast. Ta on lõpe-
tanud Krautmani Terviseaka-
deemia aroomiterapeudi ja 
Valgamaa Kutsehariduskesku-
se tegevusjuhendaja erialal. 
Pille Visnapuu on varasemalt 
töötanud massöörina Otepää Tervisekeskuses ja Pühajär-
ve Puhkekodus.

Hooldustöötaja osutab eakatele ja puudega inimestele 
koduteenust.

Pille Visnapuu kontaktandmed:
e-post: Pille.Visnapuu@otepaa.ee, 
tel. 5805 3779.

Tööl on hooldustöötaja Pille Visnapuu

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI 
ARENGUKAVA 2021-2023 

AVALIKUSTAMINE

Arengukava on avalikustatud valla kodulehel 18. jaa-
nuaril – 2. veebruaril 2021.

Kõik arengukava puudutavad ettepanekud palume saata 
valla e-posti aadressile: vald@otepaa.ee hiljemalt 2. 
veebruaril 2021. Arvestatakse ainult kirjalikult saadetud 
ettepanekuid.

Arengukava avalik arutelu toimub 4. veebruaril kell 13.00 
vallamajas (Lipuväljak 13, Otepää). 

Avalikule arutelule palume registreeruda e-posti aadres-
sil vald@otepaa.ee hiljemalt 2. veebruaril 2021 kell 12.00.

Teade! 
Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt 
Otepää vallamajas on iga kuu esime-
sel esmaspäeval kella 8.30-18.00.

Turvamees päästis Tartus 
lapse elu
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KultuuriKalender

Head, kultuurisõbrad!

Seoses COVID-19 viiruse levikuga ja sellest tingitud piirangutega, oleme edasi 
lükanud mitmete kultuurisündmuste toimumise ajad, mis olid planeeritud 
2021. aasta jaanuari.

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

Otepää Kultuurikeskused kuulutab välja Otepää valla Riimkroonika 
kirjutamise konkursi 2021

Konkursi eesmärk on innustada inimesi rohkem ennast väljendama ning 
neid ümbritseva elu-olu kohta arvamust avaldama. Lisaks jäädvustame 
sellega ka Otepää valla ajalugu. Konkursi korraldamiseks on andnud 
inspiratsiooni Oskar Kruus oma samanimelise luuleteosega ning iga-aas-
tane Otepää valla jõuluvanade kokkutulek, kus lauldakse vanal heal viisil 
eelmise aasta põletavatel teemade. Riimkroonika sisuks peakski olema 
ümbritseva elu-olu kajastus, kirjutaja jaoks olulised teemad, nende 
positiivsed ja negatiivsed küljed. Iga autor võib esitada ühe või mitu 
luuletuse. Konkursil puudub vanusepiirang. Laekunud tööde hulgast 
valib žürii kolm paremat ning lisaks antakse eriauhindu. Luuletused tuleb 
saata e-postile kultuurikeskused@otepaa.ee, tuua Otepää, Sangaste, 
Nõuni või Puka Kultuurimajja või pista hoopis valitud maja postkasti. Ära 
unusta oma töö juurde lisada enda nime, vanust ning kontaktandmeid! 
Luuletusi saab konkursile edastada kuni 1. märtsini 2021 (k.a.). 

Otepää Kultuurimajas toimub 12. märtsil Kohtumisõhtu Tuntud Inimesega, 
mis on ühtlasi konkursi lõppsündmus, kus jutuajamise ning muusikaliste 
vahepalade kõrvale loeme ette parimad tööd, kuulutame välja võitjad 
ning jagame eriauhindu.

30. jaanuaril kell 11.00 – 17.00-ni Otepää Kultuurimaja pargis LUMELINNA 
EHITAMINE. Pane kokku kuni 10-liikmeline meeskond, tee ära vajalik 
kodutöö – mõtle välja kavand, joonista see paberile ning saada koos 
osalemissooviga e-posti aadressile kultuurikeskused@otepaa.ee. 
Meeskondade registreerimine kuni 28. jaanuarini 2021 (lumehunnikute 
arv on piiratud). Lumelinna ehitamise päeval võta kaasa varukindad 
ning riietu vastavalt ilmastikule. Ehitamiseks võta kaasa vajalik inventar: 
labidad, ämbrid, kellud, värvid, hea tuju jne. Omalt poolt pakume rohkelt 
lund, meeldivat seltskonda, kuuma jooki ning kosutavat suppi. Tule 
veeda üks loominguline päev toredate sõpradega.

31. jaanuaril kell 11.00 Liblikaprosside valmistamise töötuba. Valmistame 
sõbrapäevaks imeilusaid ja värvilisi liblikaprosse. Töötuba viib läbi Triin 
Pannel (külasta ka tema FB lehte Triini hobinurk). Osalustasu 7 € . Töötoa 
materjalid on juhendaja poolt. Endal vaja kaasa võtta väikesed terava 
otsaga käärid.Vajalik eelregistreerimine merle.soonberg@otepaa.ee. 
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

  1. veebruaril kell 11.00 Otepää kultuurimaja galeriis Rait Ruukeli joonistuste 
näituse ”Lõvisüda” avamine. Otepäälane Rait Ruukel sündis 1970. aastal 
Tallinnas. Ta sündis Downi sündroomiga. Kuni 16. eluaastani õppis Rait 
Imastu erikoolis, kust sai alguse ka huvi kunsti vastu. Talle on alati meel-
dinud käsitöö (puidust nikerdamine) ja joonistamine ning sellega ta oma 
vaba aja täidab. Raidil on väga kindel omapärane stiil ja fantaasiamaailm, 
mida ta proovib joonistustega edasi anda. Kunstnik on näituse avamisel 
kohal isiklikult. Näitust saab vaadata 01.02 – 20.06.2021. 

20. veebruaril kell 20.00 Otepää Keskväljakul VII Talveöölaulupidu ”Talvine 
Horoskoop”. Muinasjutuliselt lumisel talveööl lauldakse eesti keelseid 
Horoskoobi aegseid laule koos kooridega ja solistide Helen Kirsi, Puka 
meesansambel, Heidi Soonberg, Jorma Riivald, Mare Taar ja HEIDY 
TAMMEga. Õhtut juhib Mare Taar ning lauljaid saadab ansambel 
Horoskoop. Sündmus kõigile TASUTA!

23. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud muusika- ja luuleõhtu. Esinevad Margit Tali Laulustuudio 
noored ning Otepää Kultuurimaja kollektiiv. Sündmus on TASUTA!

Puka Kultuurimaja 
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

28.01.2021 / 04.02.2021 / 11.02.2021 kell 18.00 HOPA trenn. Instruktor Sirle 
Lüüs. Vajalik eelnev registreerimine. Rohkem infot: 55533564 Katrin 
Uffert.

31. jaanuaril ja 7. veebruaril kell 11.00 Pühapäevane JOOGA. Juhendaja 
Marika Kapp ja Kaie Põldma. Vajalik eelnev registreerimine. Info ja 
registreerimine tel: 55533564 Kattin Uffert.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

31. jaanuaril kell15.00. esineb meeste show tantsutrupp "Nõtked ja 
Karvased". Pilet 5 € . Avatud kohvik.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

28. jaanuaril kell 19.00 LendTeatri etendus „Kadrill maksuametiga”. Pilet 5 € , 
õpilastele 1 €

Otepää Vallavalitsus osaleb rahvusvahelises 
projektis „Euroopa maapiirkondades elavate 
perede jätkusuutlikkus tulevikus“. Projekt 
kestab 1. septembrist 2020 kuni 31. augustini 
2022.

Projekti partneriteks on omavalitsused. 
Saksamaalt Anhalt-Bitterfeld piirkond, 
Lätist Daugavpilsi linn, Poolast Pszczyna linn, 
Serbiast Raška linn ning organisatsioonid –
Ungarist INNOVA ja Saksamaalt IHK Bil-
dungszentrum Halle-Dessau GmbH. Projekti 
toetab Erasmus+ programm.

Kaheaastase perioodi jooksul vahetavad 
seitse partnerit kuuest erinevast Euroopa 
riigist kogemusi ning töötavad välja uusi lahen-
dusi ja strateegiaid ühisprojekti „Euroopa 
maapiirkondades elavate perede elujõulisus 
tulevikus“ raames.

Euroopa maapiirkondi ja projektiga hõlma-

tud alasid ohustavad mitmed riskid – majan-
duslangus, töökohtade ja arenguvõimaluste 
puudus ning väljarännet, eelkõige noorte seas, 
põhjustavad teenuste, õppimisvõimaluste ja 
kultuuriürituste arvu vähenemine.

Projekti eesmärgiks on vahetada projekti-
partneritega oma kogemusi, kuidas peresid 
tuua rohkem maapiirkonda elama ja edenda-
da oma piirkonnas peresõbralikku keskkonda. 
Samuti on eesmärgiks piirkondlike ja üleeu-
roopaliste võrgustike loomine ja arendamine 
pere- ja tööelu kokkusobivuse tagamiseks.

Otepää vallal on pakkuda oma kogemus 
„Maale elama!“ tegevusest. Kavas on välis-
partneritele tutvustada Otepää valla aktiivseid 
kogukondi ja näidata kohapealset elu. Koroo-
naohu tõttu on tutvustamine hetkel planeeri-
tud veebikeskkonnas.

12. jaanuaril toimuski esimene projektipar-

tnerite kohtumine, kus tutvuti üksteise piir-
kondadega.

Projektiga saab tutvuda Facebooki lehel: 
https://www.facebook.com/familiesproject

Monika oTrokova

Otepää vald osaleb rahvusvahelises pereprojektis

Otepää Kultuurikeskused 

võtab tööle 

loomejuhi
Töö kirjeldus:
• loob ja arendab valdkonna koostöövõrgustikke ja hoiab neid töös
• koostab kultuuriruumi sündmuste nädala-, kuu- ja aastaplaanid
• tegeleb huviringide ja kultuurimajade sisutegevusega
• planeerib, juhib, lavastab kultuurisündmusi lähtuvalt kohalikust kultuu-
riruumist ja traditsioonidest
• teeb ettepanekuid kultuuritegevuse arendamiseks

Nõudmised kandidaadile:
• kultuurialane kõrgharidus 
• orienteerumine kultuurivaldkonnas
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime
• hea suhtlemis- ja koostööoskus
• hea esinemisoskus

Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja huvitavat tööd 
• sõbralikku kollektiivi
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi antud valdkonnas

Kandideerimiseks saata hiljemalt 31.01.2021. a oma CV ja motivatsioonikiri e-maili 
aadressile: jorma.riivald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 58454870.

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

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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eurot kuus, heade ja väga heade õpitulemuste 
(kursusehinnete keskmine 4,5- 4,79) korral 50 
eurot kuus. 

Esmakordsele õppestipendiumile esitasid 
taotluse 13 gümnasisti, kellest 6 olid 10. klassi 
õpilased ja 7 olid 11. klassi õpilased. Noorme-
hi oli stipendiaatide hulgas 5 ja neide 8. Väga 
heade tulemuste eest said kõrgema stipendiu-
mi 6 õpilast ning tavamääraga stipendiumi 7 
õpilast. Stipendiaatide nimed avalikustatakse 
kooli kodulehel. Perioodi eest september- det-
sember 2020 maksti jaanuaris välja stipendiu-
me kokku 3080 euro eest. Kuna stipendiu-
mile ei rakendu tulumaks, siis saavad õpila-

Otepää Gümnaasium jagas esmakordselt 
õppestipendiume

Otepää Gümnaasium jagas esmakordselt 
õppestipendiume gümnaasiumiastmes õppi-
vatele tublidele noortele. Otepää valla toel 
loodud stipendiumi eesmärgiks on motivee-
rida õppijaid saavutama paremaid õpitulemusi 
ning väärtustama piirkondlikku gümnaasiu-
miharidust.

Õppestipendiumi statuudi kohaselt maks-
takse õppestipendiumi välja kaks korda aastas: 
jaanuaris I poolaasta (september- detsember) 
ning juunis II poolaasta (jaanuar- mai) kursu-
sehinnete keskmiste tulemuste eest. Stipendiu-
mi suuruseks väga heade õpitulemuste (kursu-
sehinnete keskmine vähemalt 4,8) korral on 70 

sed stipendiumi kätte täies ulatuses. Lisaks 
ei arvestata stipendiumi määramisel õpilase 
elukohajärgset sissekirjutust. Ühe õppeaasta 
õppestipendiumi eelarvefondina on arvestatud 
7000 eurot.

Koolina oleme ääretult uhked oma õpilaste 
üle! Loodame, et õppestipendium motiveerib 
veel enam pingutama ja haridust väärtustama.

Oleme väga tänulikud Otepää vallavalitsu-
sele, kelle toel stipendium on ellu kutsutud! 

Aitäh, et aitasite meie unistuse õppestipen-
diumist realiseerida ja peate oluliseks hea hari-
duse omandamist siinsamas Otepääl!

Direktor MairE MuruMaa

Ootame kevadel ilmuvasse kümnendasse koolialmanahhi sinu 
mälestusi koolipäevadest või tööaastatest Pühajärvel. Kirjutada 
võib nii lähemast kui ka kaugemast ajast. Kutsume kaasa lööma 
nii nooremaid kui vanemaid Pühajärve kooliga seotuid.

Mälestused võib käsitsi kirjutatult või trükitult tuua või saata 
Pühajärve raamatukokku või kooli, samuti võib ka saata meiliaad-
ressil pyhajarverk@hot.ee hiljemalt 31. märtsiks sel aastal. Head 
mõtte- ja sulejooksu!

Hea Pühajärve kooli vilistlane 
või endine töötaja!

22. jaanuaril sai Keeni Põhikoolis alguse  kaa-
sava eelarve projekt, mille eesmärk on suu-
rendada õpilaste teadlikkust demokraatlikest 
otsustusprotsessidest ning aktiviseerida neid 
koolielus kaasa rääkima. 

Projekti esimesel kogunemisel tutvustas 
koolijuht Kalmer Sarv kooli kui kohaliku omavalitsuse allüksust, 
mille rahalised vahendid sõltuvad valla ja riigi võimalustest. Di-
rektor tutvustas ka kooli ja lasteaia eelarvet. Seejärel viisid sisulise 
tutvustuse läbi projekti eestipoolsed korraldajad-koordinaatorid 
Carina Paju MTÜst Korruptsioonivaba Eesti ja Kadri Org-Lilleväli 
Eesti Koostöö Kogust. Esimene projektipäev lõppes õpilaste es-
mase ideekorjega.

Projekti käigus saavad õpilased välja pakkuda oma ideid, millest 
tuntakse koolielus puudust ning mida oleks võimalik etteantud 
eelarve piirides lahendada. Iga idee esitajale tuleb toeks õpe-
tajapoolne mentor, kes aitab ettepanekut ning selle vajalikkust  
selgelt sõnastada, visualiseerida ja eelarvestada. Seejärel toimub  
ülekooliline hääletus, kus saab oma hääle anda paberil või digi-
vahendite abil.

Keeni Põhikooli kaasava eelarve summa on 500 eurot. Sellest 
saavad teostuse kaks enim hääli saanud kuni 250 eurose eelarvega 
õpilaste ideed, mis viiakse ellu käesoleva eelarveaasta jooksul.

kErsTi HalJasMETs, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
kaiJa TaMM, huvijuht, ettevõtlikkusõpe

Keeni Põhikooli õpilaste 
ideed loevad

47. Tartu maraton

Pühapäev, 14. veebruar 2021
Avatud Rada ja Teatemaraton: Otepää - Arula - Palu - Elva

Pühapäev, 21. veebruar 2021
Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil
9.00              63 km start
Arula teeristis
12.30             31 km start
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Möödunud aasta jalgpallihooaeg oli küll 
teatud põhjustel lühem, kuid FC Otepää 
jaoks ikkagi edukas. Loomulikult oleks 
2020. a võinud olla veelgi lahedam, 
sest kahjuks jäi ära Eestis ja sh Otepääl 
toimuma pidanud U17 Euroopa meistri-
võistluste finaalturniir ning esindusmees-
konna hooajaeelne ettevalmistus Sak-
samaa sõprusklubi TSV Lonnerstadti 
juures, kuid arvestades maailmas valit-
sevat olukorda läks meil siiski väga hästi.  
•	 FC	Otepää	sai	III	liiga	lõuna	tsoonis	
II koha. 
•	 Lõime	vastastele	rekordilised	112	
väravat ehk keskmiselt 5+ väravat 
mängus. 
•	 Jõudsime	Väikeste	karikavõistlus-
te poolfinaali, kus mängisime väärikalt 
endiste Eesti koondise mängijate Tarmo 
Kink’i, Rimo Hunt’i ja Ingemar Teever’i 
vastu. Paraku pidime seekord Tallinna FC 
Zenit’i 2:0 paremust tunnistama.
•	 Hooaja	kasulikuimaks	mängijaks	
valisid võistkonnakaaslased enda seast 
Mats Plado ning parimaks uustulnukaks 
endise tõrvaka Juhan Kondikese.

FC Otepää järelkasvu hooaeg oli taas täis 
positiivseid üllatusi ja lati alt läbi sel korral 
keegi ei lipsanud. 2020 hooajal osalesime 

FC Otepää 2020. aasta kokkuvõte

Eesti Jalgpalli Liidu egiidi all toimuvatel 
võistlustel 3 noorte võistkonnaga. 

U13 (2008/2009) võistkonna poisid 
tegid tulemuste poolest kindlasti kõige 
edukama aasta. Tasavägises heitluses 
suutsid nad võita oma EMV alagrupi - 
10 võitu ja ainult 2 kaotust kogu hooaja 
peale. Tasuks ilus karikas Eest Jalgpallilii-
dult ja diplomid kõigile võistkonna liikme-
tele. Lisaks võitis see võistkond ka kodusel 
Otepää Cupil esimese koha.

U11 (2010/2011) võistkond pakkus eel-
misel hooajal mängupildi poolest kohati 
kõige ilusamat jalgpalli. Treener Martin 
Raidi sõnul mängisid poisid väga võis-
tkondlikult ja oli suur nauding platsi ääres 
nende õnnestumisi jälgida. Selles vanuses 
EMV-l paremusjärjestust veel ei selgitata.

U9 (2012/2013) võistkonna poisid män-
gisid EMV-l oma esimese hooaja, mille 
käigus saadi suuri võite, nappe kaotusi ja 
võitluslikke viike. Kuna paremusjärjestust 
selles vanuses paika ei panda siis värava-
te löömine ja mängu nautimine oligi see 
hooaeg kõige tähtsam.

Täname kõiki lapsevanemaid, kes 
võistlustel poisse toetamas käisid ja tran-
spordiga abiks olid. Koroonast tingituna 
oli aasta küll ootamatusi täis, aga saime 
kenasti hakkama ja õnneks on sellest 
aastast ikka päris palju positiivset kaasa 
võtta.

Meeldivaid üllatusi pakkusid ka varase-
malt FC Otepääd esindanud ja nüüd juba 
mujal tegusid tegevad noormehed:
•	 Andreas	Kiivit’st	sai	esimene	FC	
Otepää noormängija, kes Eesti Meistrilii-
gasse välja jõudnud. Nimelt tegi Andreas 
31.juulil 2020 aastal debüüdi FC Flora 
esindusvõistkonna eest.
•	 Endised	FC	Otepää	2006	vanuseklas-
si poisid Joonas Sakkis, Robin Mathias 
Müür, Peeter Alev ja Steven Tamm said 
kirja oma esimesed mängud Eesti noorte-
koondise eest.

Suvel kui viiruse levik oli minimaalne, 
toimusid Otepää jalgpallisõprade jaoks 
veel mõned väga märgilised ja tähtsad 
sündmused:
•	 Otepää	Gümnaasiumi	spordiplatsil	
sai valmis multifunktisionaalne miniväl-
jak ehk nn puur, mis on suurepäraseks 
kohaks nii vabal ajal palli mängimiseks 

kui ka organiseeritud treeningtegevuse 
läbiviimiseks.
•	 Käärikul	avati	renoveeritud	murus-
taadion ning selle avamängus võitis FC 
Kääriku (s.o FC Otepää eelkäija) taaskord 
Eesti Jalgpalli Liidu võistkonda.
•	 Juuli	lõpus	tähistasime	oma	sünniko-
has Kääriku staadionil klubi 15.ndat sün-
nipäeva. Kohal oli palju endiseid ja prae-
gusi mängijaid, aga ka lapsevanemaid ja 
lihtsalt klubi fänne. 
•	 Korraldasime	suurepärasel	Tehvan-
di staadionil 11.nda laste jalgpalliturniiri 
Otepää Cup. Ühtlasi oli tegu rekordarvu 
osalejatega – kokku käis 4 päeva vältel väl-
jakul 82 noorte võistkonda.

Aitäh kõigile mängijatele, lapsevanema-
tele, toetajatele ja sponsoritele, tänu teile 
oli 2020 aasta FC Otepää jaoks taaskord 
väga põnev ja edukas!

Parmet AS
pakub tööd 

metallitööpingi operaatorile
ja tootmistöölisele. 

Lisainfo: väljaõpe kohapeal. 
Töökoht asub Otepääl. 
Töötasu kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
CV saata aadressile: cv@parmet.ee
Kontakttelefon: 56 483 746 Virve Parik

06.02.21 kell 16.00 Teerännak Otepääl Tuulepesas Lipuväljak 7 −
IIKA Keskuse meetodil. Meie teejoomise üritus on kujunenud 
Teerännakuks, kus teejoomise ringi kaasatakse kõrgema vaimse 
teadvuse tasandid ja selle tasandi kaasabil sukeldume sisemi-
se maailma piirangute avastamisse ehk teadlikuks tulemisse. 
Teadlikuks tulemine võimaldab märgataval määral kohendada 
füüsilist ja tervislikku heaolu. Seekordseks Teerännaku teemaks 
on VABANEMINE. Rohkem infot Tuulepesa FB lehel. Osalemisest 
teatada triin@okopesa.ee või 55570798

20.02.21 kell 13.00 Anne Tipner-Torni seminar “Sinu ELU ÜLESANNE 
ja Sinu SELLE AASTA ülesanne”. Läbi sünniaja avaldub igaühe 
eriline Elumaatriks e. Karmalaud. Oleme kordumatud ja erilised. 
Igal-ühel meist on omad anded ja ülesanded, mis Karmalaual 
kirjas. Neid eirata ei ole võimalik. Elu saadab ülesanded meie 
ette ja peame need lahendama. Kui oleme teadlikud ja näeme 

Teerännakud Tuulepesas

suuremat pilti, on elamine lihtsam. Rohkem infot Tuulepesa FB 
lehel. Osalemisest teatada triin@okopesa.ee või 55570798 Koht 
Tuulepesa - Lipuväljak 7 Otepää

20-21.02.21 kell 16.30, 18.00, 19.30 Anne Tipner-Torni individuaal-
sed vastuvõtud. Annel on väga pikaajaline kogemus inimestega 
töötamisel. Kogenud joogaõpetajana ja seljaterapeudina oskab 
ta anda abi nii tervisehädade puhul kui ka eraeluliste küsimuste 
korral. Vastuvõtt ainult etteregisteerunutele. Täpsem info triin@
okopesa.ee või 55570798 Koht Tuulepesa – Lipuväljak 7 Otepää

27.02.21 kell 10.00, 14.00, 18,00 Maria Lilje sushi-koolitus. Meil on hea 
meel teatada, et seoses eelmise korra suure huviga on Otepääle 
taas tulemas sushikokk ja Jaapani huviline Maria Lilje, kes on 
olnud mitme sushirestorani peakokk ja pikaaegne koolitaja. Maria 
on lõpetanud Tallinna Ülikooli Lähis-Ida ja Aasia Kultuuriloo eriala 
Jaapani suuna, õppinud ka Tokyo keiserlikus Gakushuin Kolledžis 
ja lõpetanud ka kokana Tallinna Teeninduskooli. Praegu tegutseb 
privaatkoolituste ja cateringidega ning edendab Jaapani kultuuri 
Eestis läbi mitmete organisatsioonide. Koolitusi on korraldanud 
Maria juba ligi 15a. Rohkem infot Tuulepesa FB lehel. Osalemisest 
teatada triin@okopesa.ee või 55570798 Koht Tuulepesa – 
Lipuväljak 7 Otepää

28.02.21 kell 10.00, 14.00, 18,00 Maria Lilje Tempura sushi koolitus. 
Jätkukoolitus Otepääl 2.5h tempura sushi-koolitus. Otepääle on 
taas tulemas sushikokk ja Jaapani huviline Maria Lilje, kes nüüd 
teeb tempura sushisid. Hariv ja põnev aeg garanteeritud! Rohkem 
infot Tuulepesa FB lehel. Osalemisest teatada triin@okopesa.ee 
või 55570798 Koht Tuulepesa – Lipuväljak 7 Otepää
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Südamlik kaastunne Hendrikule 
ja Ennole lastega

abikaasa, ema, vanaema 
ja vanavanaema

EdA KURVITSA
 surma puhul.
Talvi ja Rein

Aeg mure ja leina kord kergemaks 
muudab, 

kuid mälestust emast aeg võtta ei 
suuda...

Kallis Ene.
Tunneme kaasa Sulle armsa 

EMA 
kaotuse puhul.

Vineeritehase IV vahetus 
ja Urmas

Aga igaviku kaldalt kodutuled paistavad. 
Sinna kaduviku rannalt rändajad kord 

jõuavad... 

Mälestame

ENdEL PRUUELIT
Südamlik kaastunne Innale 

lähedastega kalli abikaasa surma 
puhul.

Hilja ja Raivo perega

Südamlik kaastunne Hendrik ja 
Enno Kurvitsa peredele kalli 

abikaasa, ema, vanaema 
ja vanavanaema 

EdA KURVITSA 

surma puhul.
Pühajärve Jahiselts

Kallis Kirsti perega. Avaldame 
sügavat kaastunnet

kalli isa

HEINO TUNGEL
lahkumise puhul. 

Oleme leinas teiega.

Ene ja Aavo

Mälestame 
toredat naabrimeest

ENdEL PRUUELIT

Perekond Jurken

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

KU U LU T U S E D

Aeg mure ja leina 
kord kergemaks muudab, 

kuid mälestust emast 
aeg võtta ei suuda..

Südamlik kaastunne Aivo Aavola 
perele kalli

EMA
kaotuse puhul.

Ants perega

Avaldan kaastunnet 
Ene Kuivale

ABIKAASA

kaotuse puhul.

Endla

Kallis 

ENE-MALL
Täname Sind kaunite ja siiraste 
koosveedetud hetkede eest!

Südamlik kaastunne lähedastele.
Tiina, Janika, 

Talvi ja Rein lastega

Südamlik kaastunne 
Leilile perega õe ja tädi

EHA 

surma puhul.

Endised töökaaslased kontorist

Viidud on ta tuulest ja mõtteid temast 
kuuled.

Hoiad teda õrnalt, soojalt südame 
lähedal.

Teatame sügava kurbusega, 
et on lahkunud meile armas

ENE-MALL AAVOLA
5.01.1948 - 24.01.2021

Aivo, Ella, Tarmo, Anastassija, 
Heili, Anneli

Siiras kaastunne 
lähedastele

TOOMAS KAIdALOVI

kaotuse puhul.

Toomas, Peeter, Kalmer

Kallist ema, ämma ja vanaema

AINO VISNAPUUd
õnnitleme

         juubeli puhul.

Marju, Aivar ja Merlin perega

100.   

Jälle tulevad uued päevad,
Tulevad üle Su õue.
Toogu nad ikka päikesesära,
Tervist ja õnne see päev.

         Kallist vanaema

 AINO VISNAPUUd
õnnitlevad

          juubeli puhul

        Heiki ja Anne-Mari

100.

Tulgu tervist igal ajal,
Öösel, päeval, õhtuajal.
Ole rõõmus alati
juubelipäeval eriti.

Lahkus meie kallis 
abikaasa, ema, ämm, 

vanaema, vanavanaema

EdA KURVITS
25.11.1947 - 14.01.2021

Leinavad omaksed

Ei nähtud jõude sinu töökaid käsi,
ei kuuldud kaebeohkeid sinu suust.

Sa jätsid maha kogu maise vara
ja oled seal, kus igavene öö.

ENE-MALL VERNIK-TUUBEL

Oma head sõpra ja toetajaliiget 
mälestab

Otepää Aedlinna Seltsing

Avaldame kaastunnet lähedastele 
endise Pühajärve Põhikooli direk-
tori ja aktiivse kogukonnaliikme

ENE-MALL VERNIK-TUUBELI
surma puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

ENE-MALL VERNIK-TUUBELI

kaotuse puhul

Asta ja Enn peredega

Mälestame 
kallist sugulast

ENE-MALL VERNIK-TUUBELIT

Tiie Jaaniste perega

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga…

Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega

Teatame suure kurbusega,
et on lahkunud meie armas

ENE-MALL VERNIK-TUUBEL
7.II 1945 – 21.I 2021

Leinavad Liis lastega ning Andrus

Ärasaatmine 30. jaanuaril kell 14:00 
Kappermäe seltsimaja õues.

Oleme hetke-õnnetud õnnelikud, 
kes said õppida ning nautida sinu

kullatera-väärseid tegemisi.

Tänutundega saadame Su 
abikaasa kõrvale.

Südamlik kaastunne lähedastele 
ja kõigile kaasteelistele

MTÜ Kappermäe Selts

Unustamatu

ENE-MALL VERNIK-TUUBEL

Mälestame kallist emakest

MARIA LAAVINGUT
8.08.27 - 1.02.01

20. igavikku lahkumise aastapäeval.

Tütar Laine kolme poja ja 8 lapselapsega

Jeesus ütles: "Mina olen ülestõusmine ja elu. 
Kes minusse usub, see elab, ehkki ta sureb."

 Joh 11:25

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. Koduleht: www.korst- 
naspets.ee. Aivar tel. 56628835

Puhastame teie maad ja metsad 
võsast   53314966

Üürile anda 2-toaline ahikütte-
ga korter Pärna tänavas. Info tel 
58033019

In MeMorIaM

ENE-MALL VERNIK-TUUBEL
     7. 02.1945 – 21.01.2021

Karismaatiline ja nõudlik õpetaja, ees-
tvedaja,  paljude projektide juhtija, hea 
sõnaseadja, humoorikas ja nõutud 
lektor ning koolitaja – nii meenutavad 
Ene-Mall Vernik-Tuubelit tema kolleegid 
meie koolist ja paljudest erinevatest ha-
ridusasutustest ning  kogukondadest.

Enne kui Ene–Mall jõudis 1995. aastal 
juhtima Pühajärve Põhikooli,  oli ta juba tunnustatud inimene 
riigi haridusmaastikul. Ta töötas Tallinna Pedagoogilises Insti-
tuudis  õpetades tulevastele õpetajatele psühholoogiat. Tema 
eestvõtmisel ja sulest on ilmunud palju projekte ja artikleid, mis 
on aidanud kaasajastada tänapäeva hariduselu.

Pühajärve koolijuhina pani Ene-Mall aluse Pühajärve Haridus-
seltsile, kus alustasid  tööd rahvatantsurühm “Vesiroos” ja Rah-
vakool. Ta algatas mitmeid rahvusvahelisi projekte, mille raames 
said nii kooli õpilased kui ka õpetajad külastada erinevaid riike, 
laiendades silmaringi ja vahetades kogemusi. Tema initsiatiivil 
hakati 1997. aastal järjepidevalt välja andma kooli almanahhi, 
millest selle aasta kevadel ilmub juba kümnes number.

Direktorina oli Ene-Mall nõudlik ja järjekindel, andes suure 
panuse Pühajärve kooli kaasajastamisele. Pärast kooli direktori 
ametikohast loobumist 2001. aastal jätkas ta HTM ametnikuna, 
olles asjatundlik nõuandja igapäevastes hariduselu küsimustes 
aga ka väga nõutud koolitaja.

1998. aastal tunnustati Ene-Mall Vernik-Tuubelit Valgetähe IV 
klassi teenetemärgiga. 2020. aastal oli ta riigi hariduse elutöö-
preemia nominent.

Aktiivsest tööelust taandumise järel lõi Ene-Mall väsimatult 
kaasa Kappermäe seltsi ja Aedlinna seltsingu tegevustes. Eriliselt 
on meelde jäänud tema poolt korraldatud suvised maalilaagrid, 
kus ta ka ise oli aktiivne õpilane. Maalilaagri õpilaste töödest 
koostas ta näitusi, mis jõudsid ka Valga Kultuuri- ja Huvialakes-
kusesse. Viimastel aastatel juhendas Ene-Mall laste kunsti- ja 
käsitööringi, kus innustas ja julgustas lapsi oma erinevaid ideid 
katsetama. 

2016. aastal valmis Ene-Malle koostatud kogumik “Imeline 
Ilmjärve”, milles saavad kokku Kappermäe seltsi küladega se-
otud legendid ja hobikunstnike maalid. 

Ene-Mall oli suur loodusesõber ja “rohenäpp”. Talle meeldis 
maalida ümbritsevat loodust, koduaia lilli ja puid ning toime-
tada koduaias.

Kallis Ene-Mall! 
Me mõtted käivad neid radu, kus olime koos teel.
Kõikjal on jälgi Su töödest ja tegudest, me mäletame Sind kaua, 
kaua veel…

Pühajärve koolipere

Parklate lumelükkamine (3,2m lii-
gendsahk). Tel 53439100

Vajatakse puhastusteenindajat kü-
laliskorteri korrashoiuks. Töötamise 
ajavahemik on kell 12.00-15.00 vas-
tavalt broneeringutele. Tel. 5088468

Ostan maad 1-1,5 ha Otepää 
või Põlva lähiümbruses (8 km). 
57839600.

Ostan kuivanud kuusemetsa.
Tel. 5292447

Siiras kaastunne Kirstile perega 
ja Kenetile kalli 

ISA, vanaisa ja vanavanaisa 

kaotuse puhul

Tiina perega

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Kirstile perega

kalli isa

HEINO TUNGEL
kaotuse puhul

Maie ja Toomas

Otepää Teataja reklaamihinnad

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

22.-28.02.2021 toimuvad Käärikul 
suusaorienteerumise maailmameistri-
võistlused. Samas toimuvad ka juunioride 
MM ja noorte EM suusaorienteerumi-
ses. See tähendab, et maailma tugevamad 
suusaorienteerujad ja nende järelkasv 17 
riigist on Käärikul kohal ja võisteldakse 
maailma tähtsamate tiitlite eest. 

Võistluse avatseremoonia toimub Vaba-
riigi aastapäeva eelõhtul Otepää vallava-
litsuse esisel platsil algusega 17.00. Juba 
järgmisel päeval alustatakse võistluspro-
grammiga, kuhu kuuluvad sprint, jälitus, 
lühirada ja teade. Võistluse programm 
on kättesaadav: http://wsoc2021.peko.ee/ 

Kõikide päevade osas toodab pilti rah-
vusvaheline TV meeskond Rootsist ja 
eestikeelsete kommentaaridega on üle-
kanded postimees.ee portaalis.

Võistluste korraldajaklubi on Värska 
OK Peko, kes teeb tihedat koostööd Eesti 
Orienteerumisliiduga ja teiste Eesti orien-
teerumisklubidega. 

Suusaorienteerumine on ala, kus aetakse 
sisse mootorsaanidega väga täpne suusa-
radade võrgustik, mis kantakse kaardile. 
Selle järgi teevad sportlased oma otsused 
raja läbimiseks. 

Korraldajatele on väga tähtis, et 
võistlustele eelneval 10 päeval ja võistlus-

Suusaorienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad Käärikul

nädalal ei tekiks lisajälgi maastikule ehk 
mootorsaanidega sõitmine  on maasti-
kul rangelt keelatud. (Tavaolukorras on 
samuti mootorsaanidega sõit Otepää 
looduskaitsealal keelatud.) Korraldajad 
teevad tihedat koostööd Keskkonnaa-
metiga ja RMK-ga, Otepää vallaga ja 
maaomanikega. Palume kõigilt mõistvat 
suhtumist.

Lisaks sellele on 24., 25., 27. ja 28. veeb-
ruaril 10.30-15.00-ni suletud Kääriku 
suusastaadion ning enamus suusaradasid 
Kääriku suusastaadioni ümbruses. Sellega 
kaasnevalt ka Kekkose matkarada.

Olenevalt Covidi piirangutest on hetkel 
lahtine pealtvaatajate lubamine suusa- 
staadionile aga loodame parimat ning 

ehk saame ka piiratud publikut võistlust 
vaatama lubada.

Meie kontaktid leiate võistluse kodu-
lehelt.

raul kuDrE
suusa-o MM peakorraldaja 

Sinisega on kaardile märgitud 
võistlusteks kasutatav ala

Külakogukondade koostöö on üks 
nendest valdkondadest, mis on peale 
haldusreformi Otepää vallas tõelise hoo 
sisse saanud. Eesti Külaliikumise Kodu-
kant andmetel kuulub Otepää vald kümne 
kõige aktiivsema külaeluga omavalitsuse 
hulka.

Aastast 2017 on külade arengus toimunud 
hulk positiivseid muutusi, mille algataja-
teks on olnud nii vallavõimu esindajad kui 
ka kodanikuühendused. 

Kohe peale valimisi moodustas uus voli-
kogu Kogukondade koostöö komisjoni, 
mis asus kiiresti looma õiguslikku kesk-
konda külade toetuseks. Aastal 2018 võeti 
komisjoni ettepanekul vastu aleviku- ja 
külavanema statuut ning Kogukondliku 
arendustegevuse toetamise kord. Valga-
maa Partnerluskogu aga käivitas Leader 
projekti, millega toetati Otepää ja Valga 
vallas külade võrgustiku teket. 

Nii sündis aastal 2019 Otepää Külade 
Ühendus, kelle eesmärgiks on toetada 
kogukondade suutlikkust ning korraldada 
nende koostööd. Ühendus on omakorda 
käivitanud uusi algatusi, millelt oodatak-
se mõju nii külade aktiivsuse tõusule kui 
ka tulemuslikule koostööle vallavõimuga. 

Tänaseks on Otepää Külade ühendusel 
10 era- ja juriidilisest  isikust liiget, aktiiv-
ne kolmeliikmeline juhatus ning Leader 

Otepää valla külaelu on eeskujuks kogu Eestile

projekti „Külade vägi“ palgaline koordi-
naator. 

Vallarahva jaoks ehk kõige nähtavam 
on olnud külade ühine osalemine Tal-
vepealinna pidustusi saatval  talveturul, 
kus kõige ärksamad kogukonnad tut-
vustavad koos oma tegevusi ja tooteid 
nime all „Külatänav“, iga küla telgi ees 
vastava nimega bussipeatus. Õhtuhäma-
ruse tuledes toimus vallaelanike silme all 
ka südamlik külade tunnustamise üritus. 

Teiseks külasid liitvaks ühistegevuseks 
võib pidada külade omavahelist mõõdu-
võttu Otepää valla mängudel, kus augus-
tist maini võistlevad eriauhinna nimel 
Pedajamäe, Pilkuse, Arula, Vana-Otepää 
ja Vidrike tiimid. Liituma oodatakse ka 
teisi külasid-alevikke. 

Üheks pikema mõjuga ettevõtmiseks 
oli oktoobris toimunud koostööseminar, 
kus otsiti kooskõla ja ühisosa vallaametni-
ke, volinike ja külavanemate vahel. 

Otepää Külade Ühendusel on järgmi-
se pooleteise aasta jooksul plaanis veel 
mitmeid ühistegevusi, sealhulgas külade 
ettevõtmisi tutvustav videofilm, koolitu-
sed, õppereisid, aga ka ühise kogukond-
liku tegevuse arengukava koostamine. 
Samuti osaletakse üle-eestilises „Arukate 
külade arenguprogrammis“. 

Ilmselt on just nelja viimase aasta pon-
nistused aidanud Otepää valla küladel 

jõuda „edetabelisse“, mille Eesti Küla-
liikumine Kodukant pani kokku 2020 
aasta kaardistuse põhjal.  Nimelt kuulub 
Otepää vald nende kohalike omavalitsus-
te hulka, kellel on Eesti keskmisest näi-
tajast rohkem külavanemaid, külaseltse 
ning külamaju. Samuti on Otepää nende 
18 omavalitsuse seas, kus on Kodukandi 
hinnangul loodud täiuslik tugisüsteem ehk 
olemas on külavanema statuut, külade 
temaatikaga tegelev volikogu komisjon, 
toetav ametnik ning külasid hõlmav koos-
töökogu.

Samuti on Siseministeerium valinud 
Otepää valla üheks kogukonna võimes-
tamise parimate praktikate näiteks, kelle 
kogemused kirjeldatakse ning teadvusta-
takse eeskujuna kõigile kohalikele oma-
valitsustele.  

Otepää Külade Ühendus ootab kõiki 
kogukondi liituma meie tegevustega. 
Selleks kutsume kõiki tänaseid ja potent-
siaalsed eestvedajad liituma meie infolisti-
ga ning külavanemaid ja külaseltse astuma 
ühingu liikmeks. 

Lisainfo: otepaakylad@gmail.com

otepää külade Ühenduse juhatuse liige 
ivika nõgEl

Vormsi vald
Muhu vald 

Kuusalu vald
Haljala vald

Haapsalu linn 
Setomaa vald

Saaremaa vald
OTEPÄÄ VALD 

Mustvee vald
Lääne-Nigula vald

Elva vald
Anija vald
Põlva vald

EESTI KESKMINE

diagramm: külaseltse, -vanemaid, -maju 1000 elaniku kohta
(Allikas: Eesti Külaliikumine Kodukant, kodukant.ee)

Vallavanemana on mul väga hea meel, et omavalitsuse ja külade hea suhtluse tulemu-
sena on Otepää vald Eestis kogukondade koostöö osas üks lipulaevu. Otepääl on alati 
jagunud aktiivseid külavanemaid ja teisi entusiaste kes on külaliikumist ikka ja jälle 
väärtustanud ning elus hoidnud. Mis saaks olla veel toredam kui aktiivne ja rõõmus 
küla koos särasilmse ja hakkaja külavanemaga. 

Valla poolt oleme alati püüdnud abiks olla nii nõu kui jõuga. Oleme toetanud raha-
liselt erinevaid sündmusi ja samuti ka külamajadega seonduvat. Meeleldi jätkame seda 
tegevust juba ka käesoleval aastal. Toredad ja rahulolevad kogukonnad moodustavad 
kokku tervikuna ühe jätkusuutliku ja elamisväärse valla. 

Hoiame ja edendame seda koostööd.
Jaanus Barkala


