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Otepää kultuuripealinna leping 
allkirjastati kõrgustes

26. jaanuaril allkirjastati Euroopa kultuuripealinn 
Tartu 2024 koostööleping. Otepääle omaselt all-
kirjastati leping kõrgustes – Pühajärve Puhkekodu 
tornikohvikus, taustaks maaliline ja Eesti kultuuri-
seltskonna seas hästi tuntud Pühajärv.

Koostööleppele panid allkirja Otepää vallava-
nem Jaanus Barkala, Tartu linnapea ja SA Tartu 
2024 nõukogu esimees Urmas Klaas ja SA Tartu 
2024 juhatuse liige Priit Mikk. Kokkutulnutele 
musitseerisid Otepää Muusikakooli õpetajate 
ansambel.

Lepingus on kirjeldatud Euroopa kultuuripea-
linna regionaalse programmi loomise, turundamise 
ja rahastamise aluspõhimõtted ning see käivitab 
Euroopa kultuuripealinna põhjaliku ettevalmis-
tamise ja elluviimise Lõuna-Eestis.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala sõnas lepet 
kommenteerides, et vastavalt kokkuleppele saab 
Otepää vald vähemalt sama suures summas või 
rohkem raha tagasi kui ise panustab. “Tagasisaa-
dav raha panustatakse kultuuripealinna sündmuste 
läbiviimiseks Otepääl. Toimuvad sündmused otsus-
tatakse valla ja kultuuripealinna toimkonna koos-
töös arvestades valla eelistusi. Otepää vald osaleb 
rõõmu ja uhkusega ühistegevustes, mis toimuvad 
kultuuripealinn Tartu raames,” märkis Jaanus 
Barkala. „Pühajärve ääres on loometööd teinud 
ja seda kaunist järve oma loomingus kajastanud  
terve hulk eesti kirjanikke ja kunstnikke – Fried-
rich Kuhlbars, Otto Grossschmidt, Ado Grenzs-
tein jpt ning kunstnikest Karl Maibach, Konrad 
Mägi, Roman Espenberg, Johannes Uiga jpt. Siin 
loodi kuulus kirjanduslik Siuru rühmitus. Pühajärv 
on olnud ja on edaspidigi see jõud ja vägi, millest 
loomeinimesed oma väge on ammutanud ja mis 
aitab ka kultuuripealinna tegemistele kaasa,“ lisas 
Jaanus Barkala.

“Euroopa kultuuripealinn on Tartu ja Lõu-
na-Eesti suurim valdkondadeülene koostöö. Olen 
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uhke, et oleme kokku leppinud tees, mis meid rahvusvahelise 
suursündmuseni viib,” ütles Tartu linnapea ja SA Tartu 2024 
nõukogu esimees Urmas Klaas. “Koostööleping annab meile 
tugeva aluse, et korraldada ühiselt Eesti 2024. aasta tippsünd-
mus, mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab nii meie 
regioon kui terve riik.”

“SA Tartu 2024 jaoks on väga oluline, et Tartu linnaga koos 
kandideerisid Euroopa kultuuripealinna tiitlile ja võitsid tiitli 
ka Lõuna-Eesti omavalitsused, sest niiviisi loob meeldejääva 
Euroopa kultuuripealinna programmi üheskoos lausa veerand 
Eestit,” ütles SA Tartu 2024 juhatuse liige Priit Mikk. “Tun-
nustan iga koostööpartnerit eraldi ja kõiki ühiselt koos, kes on 
panustanud koostöölepingu ettevalmistamisse.”

Tekst ja fotod: Monika oTrokova

24. veebruaril kell 10.30 
pärgade asetamine 

Otepää Vabadussamba 
jalamile.

24. veebruaril kell 11.00 
Otepää kirikus 

Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud

jumalateenistus. 

24. veebruaril kell 12.00 
Sangaste kirikus 

Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud 

jumalateenistus. 

Alles see oli kui rõõmustasime 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 
puhul. Kuid aeg läheb kiiresti ja veel 
sammuke ning Eesti riik on 103-
aastane. Tegemist on kahtlemata 
olulise ja väärika tähtpäevaga, mida 
tuleb vastavalt tähistada. Nii nagu 
vabariik sündis läbi sõjatule, haiguste 
ja raskuste, on ka praegu Eestis kee-
rulised ajad. Kuid hoiame pea püsti 
ja vaatame lootusrikkalt tulevik-
ku, täpselt selliselt nagu tegid meie 
esiisad sajand tagasi. Võime ju vaid 
ette kujutada, mis innustas tookord 
inimesi seisma oma riigi ja selle idee 
eest. Kindlasti oli see vabadusetahe 
ja unistus rahulikust ning õitsvast 
elust oma väikesel ja kaunil isamaal. 
Mitte kõigile meie sugulasrahvastele 
pole antud õnne omada oma riiki ja 
kõnelda emakeeles.

Oma riik on ennekõike südameasi. 
Seda riiki teeme me koos igapäevast 
elu elades, ühiselt oma vajaduste 
rahuldamist korraldades, töökoh-

tadel tööpanust andes. Me ei mõtle 
pea üldse sellele, et 103 aastat tagasi 
jätsid üle 5000 vapra eesti mehe ja 
naise oma elu selle eest, et Eesti 
oleks vaba. Eesti vabaduse eest seis-
jate esirinnas olid noored koolipoi-
sid, kellel kõik oli alles ees. Kahjuks 
langesid nendest paljud, kuid mäles-
tus neist on muutunud legendideks, 
mis ei sure. Vabaduse loomulikkust 
tajub inimene ikka alles vabaduse 
puudumisel. Nõukogude okupat-
sioon ei suutnud meie vabadusiha 
ning rahvust murda. Me jäime ellu.

Väikerahvale on vabadus alati 
ime. Ime, mis ei ole iseenesest mõis-
tetav. 103-aastane Eesti Vabariik ei 
ole paratamatus, seda hoidsid meie 
eelkäijad üle põlvede närbumast, 
pidevalt kastes ja hooldades oma 
meeltes ja südametes sel ajal, kui 
ei tohtinud avalikult. Ainult nii sai 
kesta vabadus üle raske aja. Ja ma 
loodan, et ilma selliste aegadeta saab 
vabadus kesta läbi meie, meie laste 

Head otepäälased!
ja lastelastelaste aja. Ja ükskord, kui 
neidki enam pole, siis on ikka Eesti 
riik ja rahvas!

Täna sobib endalt ja oma sõpra-
delt küsida, mis on isamaa ja mis on 
isamaaline käitumine? Kindlasti ei 
ole see ainult lipuga lehvitamine ja 
isamaaliste loosungite hüüdmine. 
Isamaa on meie kõigi jaoks tundu-
valt sügavama tähendusega. Isamaa 
algab meie mõtlemisest, tunneta-
misest ja hoolimisest. Hoolimisest 
oma riigist, koduvallast, sõpradest, 
lähedastest ja kõigist eesti inimestest. 
Killuke siirast hoolivust meie kõigi 
poolt muudab meid kõiki, meie riiki 
ning ühiskonda jälle natuke pare-
maks. Mõelgem sellele ja tegutse-
gem.

Soovime kõigile ilusat vabariigi 
aastapäeva! Elagu Eesti Vabariik!

Jaanus Barkala, vallavanem
rein PulleriTs, volikogu esimees

SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots, Otepää vallavolikogu 
esimees Rein Pullerits, Tartu linnapea Urmas Klaas, Otepää Kultuurikeskused juhataja 
Jorma Riivald, Otepää vallavanem Jaanus Barkala, Otepää valla kultuurispetsialist 
Valdur Sepp, SA Tartu 2024 juht Priit Mikk, Otepää abivallavanem Kajar Lepik
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Talvised rõõmud toovad kaasa kohustusi

Lumekoristusest
Talv on kenasti kätte jõudnud ja paks lumevaip 
katab maad. Kõik rõõmustavad ja ka talverõõmu-
de nautimine saab toimuda täiel rinnal. Paraku 
kaasneb lumerohkusega ka pisut muresid. Teed 
ja tänavad on tarvis lumest lahti hoida ning ta-
gada kõigile võimalus takistamatuks liikumiseks. 
Eks talve pole ammu olnud ning kõigile tundub 
harjumatu, et lumega tuleb arvestada. Pisike 
lumekiht teedel tundub juba ületamatu takistu-
sena ja tekitab pahameelt. Vald ja lumelükkajad 
annavad endast parima, et lumi saaks koristatud, 
kuid paraku on see ikka nii, et kuskilt alustatakse 
ja kuskil lõpetatakse. Ootaja aeg on alati pikk. 
Mis on aga tõsi on see, et enamikel juhtudel ole-
me vallateed ennem puhastatud saanud kui riik 
oma teedega järele on jõudnud. See teeb ainult 
rõõmu. Oleme ühe väheste valdade hulgas, kes 
lükkab lahti ka erateed taludes kuni hoovideni. 
Paljud on imestanud, et linnas toimub aktiivne
lumevedu ja kõnniteed on kenasti läbitavad. 
Tõepoolest on see nii ja see ei ole juhus. See 
on pingsa ja kavandatud töö tulemus. 

Seaduse järgi on iga kinnistuomanik kohusta-
tud hooldama oma kinnistuga piirnevat kõnni-
teed. Selline kohustus on küll tore ja aitab kokku 
hoida valla rahalisi vahendeid, kuid alati ei täida 
see oma eesmärki. Kõnniteed peavad olema 
lumest puhtad, liivatatud ja liikumiseks ohutud. 
Nõuda saab alati, kuid minu arust on see natuke 
ülekohtune kinnistuomanike suhtes, kellel jõud 
hetkel lihtsalt lumest üle ei käi. Järgides seadust 
satume me suletud ringi. Vald nõuab ja teeb et-
tekirjutusi, inimesed ei saa lumest jagu ja lõpuks 
ei ole ikkagi võimalik seatud eesmärki saavutada, 
milleks on hooldatud ja liikumiseks turvalised 
kõnniteed. Selleks, et inimesed saaks kõnniteid 
mõistlikult kasutada, võtsime uue suuna. Valla 
heakorraettevõte hooldab ja puhastab ka kõik 
need kõnniteed, mille osas lasuks vastav kohus-
tus tegelikult kinnistuomanikel. Kõnniteed saavad 
puhtaks ja ära jääb kemplus ning järelevalve selle 
osas, kes ja kuidas suudab oma kõnniteejuppi 
hooldada. Juba lähiajal saame tõdeda kas uus 
lähenemine ka ennast õigustab. Loodame, et 
see otsus näitab ka pisut valla hoolivust oma 
kodanike suhtes. Vald, see oleme ju me kõik ja ka
eesmärke saavutame üheskoos.

Sõitsid saanid, sõitsid reed
Lume tulekuga oleme seismas uue ja tõsise 
probleemi ees. Selleks on kõikjalt mujalt Ees-
tist Otepääle saabunud mootorsaaniomanikud, 
kes seadustest ei pea miskit ja toimetavad oma 
äranägemise järgi. Valda laekub hulgaliselt teatisi
ja kaebusi rikkumistest, mida saanimehed on 
korda saatnud. Kihutatakse võõrastel põldudel, 
sõidetakse maha hekke ja aedu, häiritakse ini-
meste rahu.

Vallakodanikud on meeleheitel ja kurjad nii 
valla kui politsei suhtes. Miks midagi saanipät-
tide ohjeldamiseks ette ei võeta? Seadusest 
tulenevalt puuduvad vallal võimalused selliste 
kurikaelte ohjeldamiseks. Vald on aktiivses suht-
luses politseiga, kes on lubanud probleemiga 
tegeleda. Nagu tagasisidest nähtud, teemaga 
ka tegeletakse ning loodame, et tulemusrikkalt.
Menetlusi on alustatud ja ka karistusi on mää-
ratud. Kodanikud on vallalt on nõudnud, et tu-
leks paigaldada saanisõitu keelavaid märke, kuid 
need ei täidaks oma eesmärki. Saanimehed tea-
vad täpselt sõidureegleid, kus ja kuidas tohib 
sõita, kuid ei järgi seadust. Seadusest tulenevalt 
tähendab tegelikkuses, et Otepää vallas ei tohi 
ilma vastava loata peaaegu kusagil sõita. Sõita 
tohib vaid eramaal ja seda maaomanikuga kok-
kuleppel ning tingimusel, Otepää Looduspargi 
kaitse-eeskiri seda lubab. Eeltoodu kehtib ka 
riigimaa osas. Samuti ei tohi sõita avalikel teedel. 
Otepää vallas puuduvad seadusele vastavad ava-
likud saanirajad ning valla prioriteetide hulka ei
kuulu nende loomine. Analoogselt Põhjamaa-
dega peavad saanisõiduhuvilised ise organi-
seeruma ja korraldama saanisõidu võimalused. 
Loodud saanirajad võivad olla nii tasuta, kui ka 
tasulised kuid need peavad vastama kehtestatud
nõuetele ja seadustele. Otepää vald seisab oma 
kodanike eest, et nende õigused oma kinnistu 

puutumatusele oleksid tagatud. Loodame saa-
nimeeste mõistlikkusele, sest paljud meeleheitel 
maaomanikud on lubanud vajadusel rakendada 
ka oma õiguste kaitseks jõulist omakohut. Mures 
kodanike fantaasiad on leidlikud ja meenutavad 
kohati juba „metsiku lääne stiili“ – lubatud on 
tekitada püünisauke, lõkse, paigaldada õigele 
kõrgusele püünistrosse ja okastraate, paugutada 
püsse ja lasta saanimehed auklikuks.

Usun siiralt, et asi siiski nii kaugele ei lähe, sest 
sellistes konfliktides võitjaid ei ole. Kutsun üles 
vallakodanikke andma julgesti saanihuligaanidest 
teada hädaabinumbril 112. Kiire informatsiooni 
edastus on väga oluline ja politsei saab meid 
kindlasti aidata.

Kultuur ja kogukondlik arendustegevus 
sai toetust

Otepää vallavalitsus jagas veebruari alguses nii 
kultuurialase huvitegevuse tegevustoetust, kul-
tuuriürituste toetust kui ka kogukondliku aren-
dustegevuse toetust. Kirjutan allpool natuke, 
mis on selliste eraldamiste sisuks ja motiiviks.

Hea meel on tõdeda, et Otepää kultuurivald-
konna ühendused ja külakogukonnad on aktiiv-
selt igapäevaselt tegutsemas. Suur osa selles on 
kindlasti eestvedajatel ja taganttõukajatel. Meie 
valda on ikka igal aastal üleriigilisi auhindu lae-
kunud. See on tunnustus valdkonna tegijatele.
Viimasel suurpeole Tallinnasse pääses Otepäält 
ligi pool tuhat lauljat, tantsijat, pillimeest. See näi-
tab valdkonna kvaliteeti. Aasta küla 2019 teisele 
auväärsele kohale valiti Vidrike küla oma tege-
mistega. Läinud aastal andis aga peaminister üle 
Vidrike külamajale auväärse „Regionaalmaasika“ 
auhinna. Läinud aasta Eesti puhkpilliorkestrite 
turniiril Estonia kontserdisaalis saavutas Pühajär-
ve Puhkpilliorkester B-grupis auväärse esimese 
koha. 130 aastat on Otepääl kõlanud puhkpilli-
muusika. Ja alles see oli, kui suuretendus Eesti 
lipu juubeliks „Taevas, muld ja tulevik“ üllatas 
heas mõttes kõigega, saavutades ka suure va-
bariikliku tunnustuse.

Need on väikesed näited meie tegemiste 
tunnustamisest vabariigi ulatuses. Tegelikku-
ses nõuavad sellised saavutused ennastsalgavat 
tööd ja rohket oma vaba aja panustamist. Kind-
lasti on seda kõike tehtud innukuse ja rõõmuga. 
Rõõm on ka valla poolel.

Uusi ühistegevusi on juurde tulnud terves val-
las. Silma torkab huvi kasv teatritegemise vastu. 
Näiteringe on nii Sangastes, Otepääl ja Pühajärve 
kaldal Kangru talus. Etendusi antakse lähedal 
ja kaugemalgi. Lõõtspillihuvi on pead tõstmas 
terves vallas. Kultuurimajade ja külakeskuste 
tuled põlevad enamikul ajal ka hilisõhtutel. Kui 
paljud valla tõmbavad kultuurimajade tegevust 
koomale, sest sisu ja tegevust ei ole, siis meie 
võime rääkida pigem ruumipuudusest kui nende 
kasutult seismisest.

Pärast ühinemist on meil kultuurikollektiive, 
mis toimetavad ühiselt naabervaldade inimes-
tega. Näiteks on meil koos Valga vallaga olemas 
Tõlliste, Sangaste, Puka segakoor Margit Aigro 
eestvedamisel. Segakoor „U-Tuur“ legendaarse 
Evald Raidma juhendamisel tegutsemas nii Elva 
kui ka Otepää valla inimetega. Tugigi siin ju mit-
me valla poolne. 

Valgamaa Partnerluskogu ehk Leader tege-
vusgrupp on olnud suureks toeks läbi toetus-
meetmete ühiskondlikele organisatsioonidele 
sh. külakogukondadele. Nemad olid aktiivsed 
koondama külasid ühistesse tegevustesse. Täna 
koordineerib Otepää vallas külade ühistegevust 
Otepää Külade Ühendus. Külad on ühiselt ja 
eraldi oma külatänavaga olnud väljas nii rah-
vamuusikapäeva laadal kui ka talvelaadal. Ivika 
Nõgel on olnud hea abimees sellise ühenduse 
loomisel ja eestvedamisel kus tänaseks aitab 
kaasa igapäevaselt Liisa Kaasik, kelle pere hiljuti 
Otepääle tulnuna on aktiivselt sulandunud küla-
tegvusse. Vald on siingi väikest tuge andnud, et 
külade ühistegevus oleks ja jääks.

Miks mitte sügisel, kui Otepääl valmib siseturg, 
oleks olemas alustuseks vähemalt üks külade 
ühine müügiboks, kus saab meie kohalike toot-
jate ja käsitöömeistrite toodangut osta?

See on näide sellest, kuidas teha koostööd ja 

Otepää Vallavalitsuse istungil

25.01.2021
n	 Määrati Vana-Otepää külas asuva Kasepää katastriük-

suse (katastritunnus 63601:001:0208) jagamisel moodustata-

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kasepää, 

koha-aadress Kasepää, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatu-

lundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kasenurga, koha-aad-

ress Kasenurga, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundus-

maa.
n	 Anti Kristel Nämile ehitusluba Restu külas asuval 

Männiku kinnistul abihoone rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Vana-Otepää külas Rebasemäe kinnistul asuvale ehi-

tisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil 

Nõuni külas asuva Mäkketõusu tee (teeregistri tee nr 5820026) 

teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutus-

õigus vastavalt asendiplaanile järgmiselt: 1.1 ca 36 m pikkuse ja 

ca 5 m laiuse tee osas Nõuni külas asuvale NÕUNI PUURKAE-

VU kinnistule (kinnistu registriosa nr 2349240, katastritunnus 

58202:002:0015); 1.2 ca 70 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas 

Nõuni külas Mäe kinnistu (katastritunnus 58202:002:1350) reaal- 

osadeks olevatele järgmistele korteriomanditele: 1.2.1 eluruum 

nr 2 (kinnistu registriosa nr 2075640, 536/5667 mõttelist osa 

kinnistust); 1.2.2 eluruum nr 3 (kinnistu registriosa nr 2075740, 

402/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.3 eluruum nr 4 (kinnistu 

registriosa nr 2075840, 536/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.4 

eluruum nr 5 (kinnistu registriosa nr 2075940, 411/5667 mõtte-

list osa kinnistust); 1.2.5 eluruum nr 6 (kinnistu registriosa nr 

2076040, 536/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.6 eluruum nr 

7 (kinnistu registriosa nr 2076140, 412/5667 mõttelist osa kin-

nistust); 1.2.7 eluruum nr 8 (kinnistu registriosa nr 2076240, 

536/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.8 eluruum nr 9 (kinnistu 

registriosa nr 2076340, 537/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.9 

eluruum nr 10 (kinnistu registriosa nr 2076440, 411/5667 mõtte-

list osa kinnistust); 1.2.10 eluruum nr 11 (kinnistu registriosa nr 

2076540, 537/5667 mõttelist osa kinnistust); 1.2.11 eluruum nr 12 

(kinnistu registriosa nr 2076640, 411/5667 mõttelist osa kinnis-

tust); 1.3 ca 20 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas Nõuni külas 

asuvale TÜKIPOE kinnistule (kinnistu registriosa nr 1244740, 

kasutusõiguse ala jääb kinnistu koosseisus olevale Tükipoe 

katastriüksusele katastritunnus 58202:002:0891).
n	 Tunnistati kuus nõuet lootusetuks ja kanti Otepää Valla-

valitsuse bilansist välja.
n	 Määrati kuuele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 70 eurot.
n	 Kinnitati kaks hajaasustuse programmi lõpparuannet ja 

toetuslepingu täitmist.
n	 Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hinda-

miseks Otepää vallas viieliikmeline komisjon koosseisus: 1.1 

Jaak Grünberg (komisjoni esimees); 1.2 Uuno Laul; 1.3 Lea 

Madissov; 1.4 Lea Ruuven; 1.5 Vello Vou. Otsustati kehtestada 

hajaasustuse programmist toetuse andmisel eelistatud sihtrüh-

mad alljärgnevalt: 2.1 majapidamine, kus leibkonnas elab kuni 

18-aastane (kaasa arvatud) isik; 2.2 majapidamine, kus leibkon-

nas elab isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude 

puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses. Kehtestati 

hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus 

alljärgnevalt: 3.1 prioriteet I (kõrgeim) - veevarustussüsteemide 

valdkond ja kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 3.2 prioriteet 

II - juurdepääsuteede valdkond; 3.3 prioriteet III (madalaim) - 

autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 14. detsembri 2020. a kor-

ralduse nr 2-3/708 “Projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluase-

mete korrastamine” 2020. aasta taotlusvooru avatuks kuuluta-

mine ja taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine” punkti 

3 järgmiselt: „3. Moodustada taotluste hindamiseks komisjon 

koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Kristina 

Reigo; 3.3 Uuno Laul.” 
n	 Algatati Pühajärve Põhikooli arengukava 2021 – 2023 

koostamine.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ 

Karupesa Team 200 eurot 2021. a jaanuaris toimuva spordiüri-

AMETLIK INFO

SÜNNID

Willem Sepp    25. jaanuaril
Devon Kõrkjas    28. jaanuaril

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.

tuse „Alexela noortesari II etapp murdmaasuusatamises“ korralda-

miseks; 1.2 MTÜ Karupesa Team 500 eurot 2021. a jaanuaris, veeb-

ruaris ja märtsis toimuva spordiürituse „Valgamaa suusasari 2021 

ja Otepää valla lahtised meistrivõistlused murdmaasuusatamises“ 

korraldamiseks; 1.3 Võimlemisklubi „Rütmika“ 500 eurot 2021. a 

veebruaris toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused 

ilu- ja rühmvõimlemises“ korraldamiseks; 1.4 MTÜ Kagu Biathlon 

200 eurot 2021. a jaanuaris toimuva spordiürituse „Noortevõistlu-

sed õhkrelvadega EvenTudebergi auhindadele“ korraldamiseks; 1.5 

Mittetulundusühing S.M.A. Racing 500 eurot 2021. a veebruaris 

toimuva spordiürituse „Otepää talvine rahvasprint 2021“ korralda-

miseks; 1.6 Loodusturism OÜ 500 eurot 2021. a veebruaris toimuva 

spordiürituse „V Pühajärve matkamaraton tõukekelkudel 2021“ 

korraldamiseks; 1.7 Otepää Spordiklubi 300 eurot 2021. a jaanuar 

- detsember toimuva spordiürituse sarja „Apteekrimäe hüppesa-

ri“ korraldamiseks; 1.8 Klubi Tartu Maraton 3500 eurot 2021. a 

veebruar - september toimuva spordiürituse sarja „Tartu Maratoni 

Kuubik 2021“ korraldamiseks ja Tartu Maratoni raja hooldamise 

toetuseks võistlusvälisel perioodil 2021. a.
n	 Jäeti algatamata Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse 

detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

01.02.2021
n	 Algatati Nüpli külas asuva Silvia katastriüksuse ja lähiala 

detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline 

hindamine.
n	 Anti Kaurutootsi külas Kiiviti kinnistul asuvale ehitisele (päi-

keseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule.
n	 Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
n	 Jäeti rahuldamata 6 korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabas-

tamise taotlust.
n	 Määrati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus alljärgnevalt: 

1.1 MTÜ  EVEKO KOOR (koorilaul) 650 eurot; 1.2 MTÜ  Nuustaku 

(segarahvatantsurühm) 650 eurot; 1.3 MTÜ  Otepää Muusikaühing 

(puhkpilliorkester) 650 eurot; 1.4 MTÜ  PILLIPUU (noorte rah-

vamuusikaorkester “Karupojad”) 650 eurot; 1.5 MTÜ Sangaste 

Seltsilised (segarahvatantsurühm “Kõvvera Kõdara”) 650 eurot; 

1.6 MTÜ  Sangaste Seltsilised (pererühm “Sangaste Rukkika-

kerdajad”) 500 eurot; 1.7 MTÜ  PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS 

(rahvatantsurühm Vesiroos) 500 eurot; 1.8 MTÜ KARUKÄPP 

(käsitöö) 450 eurot; 1.9 MTÜ Sangaste Lõõts (rahvamuusika) 450 

eurot; 1.10 MTÜ Teater Rukki Narrid (teatritegevus) 450 eurot; 

1.11 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus 

(koorilaul) 400 eurot; 1.12 MTÜ Bossanova (linetants) 350 eurot; 

1.13 MTÜ  PILLIPUU (rahvamuusikaorkester “Pillipuu”) 350 

eurot; 1.14 MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor (koorilaul) 350 

eurot; 1.15 MTÜ Josephine (seltskonnatants) 300 eurot; 1.16 MTÜ  

Otepää Pensionäride Ühendus (lauluansambel Laulurõõm) 300 

eurot; 1.17 MTÜ  Otepää Pensionäride Ühendus (eakate rahvatant-

surühm Tantsurõõm) 290 eurot; 1.18 MTÜ Pühajärve Koduteater 

(teatritegevus) 280 eurot; 1.19 MTÜ Segakoor U-Tuur (koorilaul) 

250 eurot.
n	 Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 OTEPÄÄ 

NAISSELTS 8. mail 2021. a toimuva ürituse “Emadepäev” korral-

damiseks 430 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS 1. augustil 2021. a 

toimuva ürituse “Käsitöömeistrite laat” korraldamiseks 550 eurot; 

1.3 OTEPÄÄ NAISSELTS 13. novembril 2021. a toimuva ürituse 

“Isadepäev” korraldamiseks 430 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS 

2021. a detsembrikuus toimuva ürituse “Talvepealinna Talveturg” 

korraldamiseks 350 eurot; 1.5 OÜ ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 

23. jaanuaril 2021. a Rakvere Spordikeskuses toimunud üritusel 

“Suur Talvekontsert” osalemiseks 630 eurot; 1.6 OÜ ESTEETIKA 

JA TANTSUKOOL 22. mail 2021. a toimuva ürituse “Lõuna-Eesti 

Kevadkontsert” korraldamiseks 620 eurot; 1.7 MTÜ KARUKÄPP 

2021. a juunikuus toimuva ürituse “Rahvusvaheline õueskudumi-

AMETLIK INFO

kuidas ühiselt küladega saab toimetada suurematel valla 
sündmustel ja kaugemalgi.

Toetusraha küladele ja kultuurivaldkonnas toimetajatele 
peabki olema ka vallapoolne. Igal aastal püüab vald pa-
nustada ühistegevustesse nii kultuuri- kui ka külavaldkon-
nas võttes aluseks taotluste suurused ja tegevused mida 
soovitakse ellu viia.

Uhke on elada vallas, kus on aktiivsed külad ja tublid 
kultuurivaldkonna tegijad. See on üks osa valla tervikpildist 
ning vägagi oluline osa. Vald jätkab kindlasti ka edaspidi 
selliste toredate tegevuste toetamist.

vallavanem  Jaanus Barkala
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Võeti vastu Otepää valla eelarve

Otepää vallavolikogu võttis oma 21. jaanuari istun-
gil vastu 2021. aasta Otepää valla eelarve. Eelarve 
kogumahuks on 16 miljonit, sellest 8,3 miljonit on 
investeeringute kogumaht ja 9,4 miljonit on ette-
nähtud põhitegevuse kuludele.

2021. aasta eelarve põhitegevuse kulud on 9 412 
517 eurot, moodustades 58,8% eelarve kuludest. 
Põhitegevuse kuludest kulub kõige enam töö-
jõukuludele (58%) järgnevad majandamiskulud 
(35%) ja toetused, muude kulude osakaal koos 
reservfondiga on väiksem. Võrreldes eelmise 
aastaga vähenevad kulud 4%, kuna 2020. aastal 
said kohalikud omavalitsuselt riigilt koroonaviiru-
sest tingitud kulude katmiseks lisatoetusi.

Üldvalitsemise tegevuskulud moodustavad 
7,5% põhitegevuse eelarvest, võrreldes 2020. 
aastaga vähenevad valitsussektori tööjõukulud 
7%.

Eelarve tuludeks on prognoositud 9 829 011 
eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, 
toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning 
muud tulud.

Kõige suurem osa eelarves on haridusel – hari-
duskulud moodustavad 59% valla eelarve põhite-
gevuse kuludest. Hariduskulud suurenevad 3%. 
61% hariduse eelarvest rahastab omavalitsus ja 
riigilt saadakse 39%. Otepää valla haridusasutus-
tes käib kokku 1 058 last, nendest üldhariduskoo-
lides 685 ja koolieelsetes lasteasutustes 273 last.

Järgmine suurem kuluartikkel on sotsiaalne 
kaitse, ehk toetused, mis moodustab eelarvest 
11%.

Valla eelarvest on spordile ja kultuurile eral-
datud 9,4% majandusele on eraldatud ca 3,5% 
põhitegevuse kuludest.

Investeeringuteks on 2021. aastal planeeritud 
8,3 miljonit. Investeeringud valla teedele ja tänava-
tele 441 800 eurot. Investeeringute osas on plaanis 
remontida valla teid ja tänavaid, rajada Keskkon-
naministeeriumi toel jäätmemajad, ehitada munit-
sipaal-üürimaja, arendada Pühajärve rannaparki ja 
ehitada Otepää turuhoone. Plaanis on veel Nõuni 
kultuurimaja renoveerimine, Puka kultuurima-
ja küttesüsteemi remont ning lisaks Puka noor-
tekeskuse ruumide renoveerimine ja välijõusaali 
rajamine. Jätkub Puka koolimaja ehitus ja teiste 
valla koolide renoveerimine. Plaanis on veel eri-
hoolekande teenusmaja ja hooldekodu ehitus 
Otepää linna.

Otepää valla laenukoormus seisuga 01.01.2021 
on 2 551 632 eurot, 2021. aastal on plaanis inves-
teerimiseks laenu võtta 800 000 eurot. Laenumak-
seid makstakse tagasi aastas ca 430 000 eurot.

Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerts, kes 
on ka volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ees, 
ütles, et selle aasta eelarvet iseloomustab ääretu 
konservatiivsus. „Konservatiivsus on põhjustatud 
Covid-19 viiruspuhangust, kuna keegi ei julge 
ennustadagi millal ja millega see kriis lõpeb,“ täp-
sustas Rein Pullerits.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala sõnas, et 
käesoleval aastal sai Otepää valla eelarve igati 
asjakohane ja rõõmuks erinevatele huvigruppi-
dele. „Selles on küll konservatiivsuse jooni, kuid 

ühtegi kampaaniakorras kärbet pole sisse viidud 
ning maksimaalselt on arvestatud erinevate vald-
kondade soovidega. Valdkondade soovid ja valla 
võimalused on olnud suuresti kattuvad,“ märkis 
Jaanus Barkala. „Eks annab sellest tunnustust 
asjaolu, et erinevatel lugemistel laekus üsna vähe 
muudatusettepanekuid ja enamik nendest sai 
arvesse võetud. Loodame, et koroona suuri kor-
rektuure ei tee ja saame kõik eelarves sisalduva 
kenasti ellu rakendada.“

Otepää valla eelarvega on võimalik tutvuda 
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis 
„Juhtimine“.

Graafik ja info: finantsteenistuse juhataja 
kadri vaks

Monika oTrokova

Jaanuarikuu viimasel nädalal tähistas Otepää 
Aedlinna elanik Aino Visnapuu oma 100. sün-
nipäeva.

Aino Visnapuu on põline Otepää piirkonna ela-
nik. Sündinud on ta Ilmjärvel, kus oli suure pere 
laps. Kahjuks jäi ta vaid mõnenädalase imikuna 
orvuks ja teda kasvatas vanaema. Aino kasvas 
üles raskeid talutöid tehes. Hiljem oli ta Ilmjärve 
kolhoosis tööline, Sangastes 4-klassiline kooli 
kooliteenija.

Pikka aega töötas ta Otepääl spordibaasis ko-
kana.

Aino Visnapuud käis õnnitlemas Otepää val-
lavanem Jaanus Barkala (pildil).

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Otepäälannal Aino Visnapuul 
täitus 100 eluaastat

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

Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otepää Vallavalitsus algatas 25.01.2021 korraldusega nr 2-3/34  Sihva külas asuva Männimäe ka-
tastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata sama korraldusega keskkonnamõju 
strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu eesmärk on elamuehituseks määratud hoonestusala asukoha muutmine ja 
ehitusõiguse täpsustamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,11 ha. Planeering on kooskõlas kehtiva 
Otepää valla üldplaneeringuga. Uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Männimäe katastriüksuse maa-alal kehtib Otepää Vallavolikogu 27. juuni 2013. a otsusega nr 1-4-
33 kehtestatud Väike-Juusa kinnistu detailplaneering.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik, sest eeldatavalt ei kaasne  keskkonnamõ-
ju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning 
konnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt 
detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress 
Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostaja on AB Artes Terrae OÜ (registrikood 12978320, aadress 
Küütri tn 14, 51007 Tartu linn). 

Algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel, avalikus dokumendiregistris, 
Ametlikes Teadaannetes ja eelregistreerimisel tööajal Otepää Vallavalitsuses.

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

Planeeringuala piir (tähistatud oranžiga)

se päev” korraldamiseks 40 eurot; 1.8 MTÜ KARUKÄPP 2021. a 

juulikuus seinakalendri “Mustrikalender 2022” väljaandmiseks 390 

eurot; 1.9 Svetlana Oper 10. jaanuaril 2021. a toimunud ürituse “A. 

Gailiti 130. juubelisünnipäev” korraldamiseks 340 eurot; 1.10 MTÜ 

Pedajamäe Külaselts 2021. a augustikuus toimuva ürituse “Järveki-

no 2021“  korraldamiseks 410 eurot; 1.11 MTÜ Sangaste Rukkilill 

2021. a aprillikuus toimuva ürituse “Naljakuu aprill” korraldamiseks 

60 eurot; 1.12 MTÜ Otepää Muusikaühing 24. - 26. juulil 2021. a 

toimuva ürituse “Pühajärve XXIV Puhkpillipäevad” korraldamiseks 

650 eurot; 1.13 Otepää Motoklubi 13. juunil 2021. a toimuva ürituse 

“Otepää Tour” korraldamiseks 390 eurot; 1.14 Otepää Motoklubi 7. 

augustil 2021. a toimuva ürituse “Power Camp” korraldamiseks 370 

eurot; 1.15 Otepää Motoklubi 25. septembril 2021. a toimuva ürituse 

“Mootorratturite Sügispäevad” korraldamiseks 200 eurot; 1.16 MTÜ  

Otepää Pensionäride Ühendus 28. märtsil 2021. a toimuva ürituse 

“Valgamaa memmede tantsupäev” korraldamiseks 300 eurot; 1.17 

MTÜ Krahvi Teater 24. aprillil 2021. a toimuva esietenduse “Hullu 

professori komejant” korraldamiseks 450 eurot; 1.18 Eesti Kirikute 

Nõukogu 2021. a kevadel projekti “Teeliste kirikud” teatmiku välja-

andmiseks 300 eurot; 1.19 MEIE PÄEV OÜ 2021. a maikuus toimuva 

ürituse “Margit Tali Laulustuudio kevadkontsert” korraldamiseks 

600 eurot.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tegevustoetus 

järgmiselt: 1.1 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 1000 eurot (sh 500 eurot 

Kappermäe seltsimaja majandamiskuludeks); 1.2 MTÜ  PILKUSE 

KÜLASELTS 1000 eurot (sh 500 eurot Pilkuse külamaja majanda-

miskuludeks); 1.3 MTÜ  Josephine 1000 eurot (sh 500 eurot Kuigatsi 

külamaja majandamiskuludeks); 1.4 MTÜ VANA-OTEPÄÄ KÜLA-

SELTS 500 eurot; 1.5 MTÜ ARULA KÜLASELTS 500 eurot; 1.6 

MTÜ  Neeruti külaselts 500 eurot; 1.7 MTÜ Pedajamäe Külaselts 

500 eurot; 1.8 MTÜ Vidrike Selts 500 eurot; 1.9 Nõuni Külaselts 

500 eurot; 1.10 MTÜ Sihva Külaselts 500 eurot; 1.11 MTÜ  Iiah 

500 eurot; 1.12 TIIDU KÜLASELTS MTÜ 500 eurot; 1.13 Päidla 

külaselts 500 eurot; 1.14 MTÜ Otepää Aedlinn 500 eurot; 1.15 MTÜ 

Stek Spordiklubi 500 eurot.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse korralda-

mise toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 200 

eurot 2021. a maikuus toimuva ürituse „Talgupäev“ korraldamiseks; 

1.2 MTÜ  VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 250 eurot 2021. a juunikuus 

toimuva ürituse „Vana-Otepää küla jaanipäev“ korraldamiseks; 1.3 

MTÜ  Neeruti Külaselts 250 eurot 2021. a maikuus toimuva ürituse 

„Talgupäev“ korraldamiseks; 1.4 MTÜ Neeruti Külaselts 250 eurot 

2021. a juunikuus toimuva ürituse „Neeruti küla jaanituli“ korralda-

miseks; 1.5 MTÜ  Pedajamäe Külaselts 250 eurot 2021. a kevadel 

toimuva ürituse „Scrapbook märkmiku valmistamise õpituba“ kor-

raldamiseks; 1.6 MTÜ Otepää Aedlinn 250 eurot 2021. a kevadel 

toimuva ürituse „Biojäätmete kompostimise koolitus“ korralda-

miseks; 1.7 MTÜ Otepää Aedlinn 200 eurot 2021. a veebruarikuus 

toimuva ürituse „Vastlapäev“ ja 2021. a kevadel toimuva ürituse 

„Koristustalgud“ korraldamiseks; 1.8 Nõuni Külaselts 250 eurot 21. 

augustil 2021. a toimuva ürituse „Nõuni täheöömatk 2021“ korralda-

miseks; 1.9 MTÜ ARULA KÜLASELTS 250 eurot 2021. a maikuus 

toimuva ürituse „Arula esmamainimise 602. aastapäeva tähistamine“ 

korraldamiseks; 1.10 TIIDU KÜLASELTS MTÜ 250 eurot 23. aprillil 

2021. a toimuva ürituse „Jürituli 2021“ korraldamiseks; 1.11 MTÜ  

Josephine 250 eurot 18. juunil 2021. a toimuva ürituse „Kuigatsi 

kogukonna külade jaanipidu“ korraldamiseks; 1.12 Kastolatsi küla-

seltsing 250 eurot 22. juunil 2021. a toimuva ürituse „Kastolatsi küla 

jaaniõhtu“ korraldamiseks; 1.13 MTÜ  PILKUSE KÜLASELTS 250 

eurot 27. märtsil 2021. a toimuva ürituse „Teatripäeva tähistamine 

Pühajärve Koduteatri etendusega Rukki Narrid“ ja 2021. a aprilli-

kuus toimuva ürituse „Naljakuu tähistamine Krahvi Teatri huumo-

rietendusega“ korraldamiseks; 1.14 Puka Kogukond 250 eurot 13. 

veebruaril 2021. a toimuva ürituse „Kohe näha, et vanad sõbrad“ 

korraldamiseks; 1.15 MTÜ  Iiah 250 eurot 16. veebruaril 2021. a 

toimuva ürituse „Vastlapäev“ ja 18. juunil 2021. a toimuva ürituse 

„Koristustalgud“ korraldamiseks; 1.16 Otepää Aedlinna Seltsing 

250 eurot 2021. a veebruarikuus toimuva ürituse „Lumeskulptuuri-

de tegemine peredele“, 31 märtsil 2021. toimuva ürituse „Daamide 

võimlemise/tantsu esinemine“, 3. aprillil 2021. a toimuva ürituse 

„Jüriöö 678. aastapäeva ekskursioon vanaaegsete võitlusrelvadega 

tutvumiseks“ ja 2021. a maikuus toimuva ürituse „Töökoolitus“ kor-

raldamiseks; 1.17 MTÜ Stek Spordiklubi 240 eurot. 2021. a augusti-/

septembrikuus toimuva ürituse „Puka staadionijooks“ korraldami-

seks.
n	 Anti Steven Toomile üürile Keeni külas Keeni tee 1-6 asuv 

korter, suurusega 57,50 m²
n	 Anti Ken Kõrkjasele üürile Keeni külas Keeni tee 1-8 asuv 

korter, suurusega 57,60 m².
n	 Anti Carl Erik Uibule üürile Keeni külas Keeni tee 1-11 asuv 

korter, suurusega 57,90 m².
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kolm ühikut põhivara, 

summas 151 875,44 eurot.
n	 Eraldati MTÜ le S.M.A. Racing 1000 euro suurune spordiü-

rituse toetus 13. veebruaril 2021. a toimuva spordiürituse „Otepää 

Talveralli“ korraldamiseks.

AMETLIK INFO
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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 veebruari.

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.

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!

28. veebruaril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Jaapani köites albumi meister-
damine. Triin Panneli juhendamisel meisterdame Jaapani köites albumit. 
Album on möeldud fotodele ning sobib ideaalselt kingituseks kõigile. 
Osalustasu 10 €. Vajalikud materjalid ning töövahendid on juhendaja 
poolt. Vajalik eelregistreerimine merle.soonberg@otepaa.ee 

  7. märtsil kell 15.00 Otepää Kultuurimajas Naistepäevale pühendatud 
kontsert ”Meestelt naistele”. Esinevad Rahvusooper Estonia Poistekoori 
Meeskvintett koosseisus Artjom Pahhomov, Matthias Merelaine, Joosep 
Toomeste, Ron Jonathan Singson, Indrek Vahur  ja Klaveril Riivo Jõgi. 
Sündmus on TASUTA.

Puka Kultuurimaja 
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

11., 18., 25. veebruaril, neljapäeval kell 18.00 HOPA TRENN täiskasvanutele.
Juhendaja Sirle Lüüs. Osalustasu - 4 € . Vajalik eelnev registreerimine! Tel: 534 

80 229 Sirle

Igal neljapäeval kell 18.00  QUILLINGU (KVILLING) TÖÖTUBA. Juhendaja 
Katrin Uffert. Osalustasu 1 € . Vajalik eelnev registreerimine! Tel: 555 33 
564 Katrin

14., 21., 28. veebruaril kell 11.00-12.45 PÜHAPÄEVANE JOOGA. Juhendaja 
Marika Kapp ja Kaie Põldmaa. Osalustasu 7 €. Vajalik eelnev registreeri-
mine! Tel: 556 13 320 Marika

24. veebruaril kell 17.30 EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT. 
Esinevad Kristiina Ehin ja Silver Sepp. NB! Üritus toimub õues, Puka 
Kultuurimaja pargis.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

19. veebruaril kell 18.00 Eesti Vabariigi sünnipäeva pidu. NB! Üritus toimub 
õues.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

14. veebruaril kell 12.00 kohtume Nõuni kultuurimaja juures ja siis läheb 
põnevaks, hakkame ÕUES SÕBRAPÄEVA LUMEKUNSTI TEGEMA. 
Näeme Nõunis!

24. veebruaril VISTEL-VASTEL VASTLAPÄEV. Kindel on see, et Pärdu talu 
hobune ja vastlakuklid, aga kuidas on kokkulepped Ilmataadiga, käivad 
veel läbirääkimised.

1. veebruaril avati Otepää kultuurimajas 
eriline näitus. Näituse kunstnikuks on Downi 
sündroomiga Rait Ruukel. Näitust saab 
vaadata kuni juunikuu lõpuni. Kunstnik oli 
näituse avamisel kohal ka isiklikult.

Kuna Raidi hüüdnimi on Lõvisüda, siis see 
on ka näituse nimeks.

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 
meeldinud käsitöö (puidust nikerdamine) ja 
joonistamine ning sellega ta oma vaba aja 
täidab. Raidil on väga kindel omapärane stiil 
ja fantaasiamaailm, mida ta proovib joonistus-
tega edasi anda.

Näitusel on üleval pildid Suurest Tõllust, 
Arnold Schwartzeneggerist, jm. Ei puudu ka 
pilt koroonast enesest.

„Mul on igast näitusest, mis Otepää kultuu-

rimaja galeriis avatakse, eriliselt hea meel,“ 
ütles Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma 
Riivald. „Siiralt hea meel on mul nii huvitava 
näituse üle. Mulle meeldib kunstniku julge  
värvivalik ja mõttemaailm. Kutsun kõiki 
näitust külastama!“

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Otepää kultuurimajas avati eriline näitus 

Hõissa vastlad!

PILKUSE KÜLA VASTLAD 14. veebruaril kell 16.00 
Trepimäel Pilkuse tamme juures.

Oodatud on kõik küla lapsed ja lapsemeelsed täiskasvanud.
Tuletame meelde vanu traditsioone ja võistleme pikima liu 
nimel. Parimatele auhinnad!
Autod saame jätta Pilkuse külamaja juurde, sealt jalutame 
Trepimäele. Võta kaasa oma kelk ja termosega soe jook.

Ootame kevadel ilmuvasse kümnendasse koolialmanahhi 
sinu mälestusi koolipäevadest või tööaastatest Pühajärvel. 

Kirjutada võib nii lähemast kui ka kaugemast ajast. Kutsu-
me 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 
meiliaadressil pyhajarverk@hot.ee hiljemalt 31. märtsiks 
sel aastal. 

Head mõtte- ja sulejooksu!

Hea Pühajärve kooli 
vilistlane või endine 

töötaja!
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tused, lõikehaavad, väikesed 
ja suuremad verejooksud, 
muhk ja nikastus. Juhen-
daja Katrin suutis panna 
lapsed kaasa mõtlema ja tõi 
mitmeid elulisi näiteid juh-
tumitest. Lapsed rääkisid 
ka oma õnnetustest, kes on 
näppu lõiganud, kukkunud, 
muhu saanud jne. 

Nüüd asuti ka praktili-
si tegevusi tegema. Esmalt 
näitas juhendaja ette, kuidas 
õigesti plaastrit haavale 
panna ning siduda suurt 
haava, mille puhul pisike-
sest plaastrist jääb väheseks. 
Plaastrid pandud, jaotati lapsed paaridesse 
ning kõik said sidumist ise proovida. Aga mida 
teha, kui ei saa või ei oska aidata? Ats teadis, et 
tuleb helistada hädaabi numbrile 112. 

Lõpetuseks sai iga laps endale töövihiku 
“Esmaabi lastele”, mida saab kodus koos 
vanematega edasi uurida ja plaastrikarbi.

Esmaabikoolitus Pühajärve lasteaias

Lapsed kogevad ja õpivad ümbritsevat kesk-
konda tundma liikumise kaudu. Nad on aktiiv-
sed ja ümbritsev maailm tundub neile täiesti 
ohutu. Aga meie, täiskasvanud, teame, et see 
nii ei ole. Kuidas muuta ümbrus turvalisemaks 
ja kuidas ära hoida õnnetusi? Kuidas aidata 
kui õnnetus siiski juhtus? Erinevaid hädaolu-
kordi võib ette tulla igal pool ja et oleksime 
õnnetuste korral kaitstud, peaksime teadma, 
mida antud olukorras teha. 

Eesti Punane Rist viib läbi tasuta ennetus- ja 
esmaabialaseid loenguid lasteaedades. Püha-
järve lasteaias toimus 5-7aastastele lastele koo-
litus “Väike esmaabi andja”, mille eesmärk on 
tõsta laste teadlikkust ja anda algteadmised 
esmaabi andmisest. 

Teadmisi ja praktilisi oskusi andis Eesti 
Punase Risti esmaabi õpetaja Katrin Karus. 
Esmalt küsis õpetaja Katrin, miks õnnetused 
juhtuvad. Pärt Meelis teadis, et lapsed kiirus-
tavad ja nad ei tea veel, kuidas käituda. Väga 
tubli, siis on Katrin õiges kohas, et anda juhi-
seid õnnetuse korral käitumiseks. 

Teemad, mida käsitleti: abi kutsumine, põle-

Lapsepõlves õpitu ja läbi isetegemise kogetu 
ei unune iial. Loodame, et meil ei lähe esmaa-
bioskuste rakendamist elus tihti vaja, kuid kui 
seda on tõesti vaja, siis Pühajärve lasteaia 
lapsed tulevad sellega hästi toime! 

Suur tänu, Katrin Karus!
Taivi räsTas

Praeguses kiiresti muutuvas ühiskonnas on pinged ja stress ta-
valised nähtused. Veel enam võimendab seda kõike praegune 
pandeemia, mille ajal on tekkinud ebakindlus isegi järgmise päeva 
suhtes, ning samamoodi tekitavad lisastressi piirangud, millega 
võivad kaasneda eneseisolatsioonis olek, laste koduõpe või muud 
harjumatud situatsioonid. Kõik see kõrgendab meie ärevuse taset. 

Seetõttu oleks hea, kui tagataskus oleksid väikesed nipid, mida 
endale aegajalt meelde tuletada, kui olukord keerulisemaks läheb.

Peab meeles pidama, et hea vaimse tervise valemiks on regu-
laarsus. Alustada tuleks unerežiimist. Ehk nii tööpäevadel kui ka 
nädalavahetustel enam-vähem samal kellaajal magama minna ja 
ärgata. Vabal päeval tund aega hiljem ärkamine ei ole problee-
miks, aga lõunani magada siiski ei tasu, kui nädala sees on äratus 
kell 6 hommikul.

Hea enesetunne on tugevalt seotud ka toitumise ning liikumise-
ga. Söögikorrad võiksid olla regulaarsed ja toitumine mitmekülgne. 
Päevasel ajal võiks tegeleda füüsilise aktiivsusega, kasvõi teha 
väike jalutuskäik värskes õhus.

Soovituslik on igapäevaselt kellegagi suhelda. Murede korral 
võib alustada kellegi lähedase poole pöördumisega, sest nagu 
öeldakse – jagatud mure on pool muret. Kuid on ka hetki, kui peab 
lisaks mainitud soovitustele kaasama ka välise abi. Mitmete vaimse 
tervise murede (nt ärevus ja depressioon) kohta on olemas erine-
vaid videoid, heliklippe ning kirjalikke juhiseid, mis juhendavad, 
kuidas olla hetkes ja oma hirmudega hakkama saada. Neid leiab 
näiteks Peaasi.ee kodulehelt. 

Kuid tihtilugu on just rääkimine see, mis enim aitab, ning on 
hetki, kus oleks vajarääkida kellegagi, kes võtaks sind kui puhast 
lehte. Selle jaoks on loodud Eesti Psühhiaatrite Seltsi Noorpsüh-
hiaatrite sektsiooni ja MTÜ Peaasjad koostööprojekt, mille kaudu 
saavad soovijad tasuta vaimse tervise alast veebinõustamist. 

Internetis on võimalik broneerida endale aeg lehel https://re-
gistratuur.peaasi.ee/kriisi. Projektiga seotud nõustajad kuulavad 
Su ära ja annavad nõu. Vahepeal ainult sellest piisabki. Kui on vaja 
rohkem nõustamisi, siis projekti raames saavad kõik vähemalt 27 
aasta vanused inimesed viis tasuta veebinõustamist. 

Noorematele soovitame MTÜ Peaasjad noortenõustamist. Nõus-
tajaga rääkimine ei ole ebatavaline ega näita, et oled nõrk. Pigem 
vastupidi – on loogiline, et mure korral pöördud kellegi poole, kes 
teemat rohkem valdab, ja kuulad tema nõuandeid.

Need lihtsad juhised on arvatavasti igale inimesele teada, kuid 
raskematel perioodidel kiputakse neid unustama. Seega on nende 
meelde tuletamine alati kasulik. 

Kui näed sõpra-tuttavat, kellel on raske hetk, siis kuula teda ning 
maini, et enesetunnet saab parandada une, toidu, liikumise ning 
suhtlemisega ja kui on vaja natuke rohkem tuge, siis nõustajaga 
arutamine on samuti väga kasulik.

Viljandi Haigla psühhiaatriaosakonna tegevusjuhendaja, 
vaimse tervise nõustamise projektijuht krisTa ToMson

psühhiaatria arst-resident, 
vaimse tervise nõustamise ekspert Magda kõlJalg 

Juhised, kuidas igapäevaselt 
toetada enda vaimset tervist

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
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Palupera mälumäng − 
meistrid näitasid jälle oma head taset

29. jaanuaril oli kogunenud Rõngu Rah-
vamajja 28. mälumängule Palupera kari-
kale 14 võistkonda üle Lõuna-Eesti, kau-
gemad isegi Mäetaguselt.  Aastaid on 
Palupera karika mängude osa tavapäraselt 
Valgamaa meistrivõistlused meeskondli-
kus mälumängus.

Küsimused oli ette valmistanud tuntud 
mälumängur Tõnu Talve ja Valdis Meos. 
Tuli tunda aasta samblikku – harilikku leh-
viksammalt  ja  tõusvat hokitähte Soome 
kõrgliigas, 20aastast Kristjan Kompet, kes 
sünnilt Saaremaa mees. Väike tõmmekas 

oli musträsta pilt. Kui korralikult ei vaa-
danud, siis on ta väga sarnane 2021. aasta 
linnuga – kuldnokaga. Selle vea tegid 
paljud.

Kokkuvõttes võitis mängu mullune 2020. 
aasta Maakilva meister Otepää valla 
võistkond, Mäetaguse ja Räpina Kuke 
talu ees. Valgamaa MV arvestuses järg-
nesid Puka ja Tõrva võistkond. Kaugele 
ei jäänud ka Sangaste võistlejad.

Järgmine voor 28. Palupera karikamän-
gus on 26. veebruaril kell 19.00 Rõngu 

rahvamajas.

Üks küsimus ka: 
Ühes Eesti linnas ilmus aastatel 1919-

1921 väljaanne pealkirjaga „Porilombi 
Pargi Parm”, mille sisuks kuulutati, et see 
on naeru ja naljahammaste iluleht, teekond 
kurbadele ning nukratele rõõmuriiki, õnne-
tutele õnnetaevasse. Millises Eesti linnas 
ilmus väljaanne „Porilombi Pargi Parm” ?       

Vastus:  Valga.

kalev lõHMus

- 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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Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

ja mälestame 
head Nõuni külaelanikku 

ERENE PIHELGAT
Nõuni küla

On saatus karm
ta purustab kõik kauni

ei hooli ta me murest, pisaraist,
ta lihtsalt ära viib me

lähedase kalli, ei mõtle ta, kui raske 
mahajääjatel on.

MALLE UNT
26. V 1951 - 14. II 2017

4. surma-aastapäeval meenutame 
ja süütame küünla Sinu mälestuseks.

Lesk ja tütred peredega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Mälestame endist algklasside 
õpetajat ja avaldame sügavat 

kaastunnet Ene Mustale perega
kalli ema

ELVE LINNAMÄGI
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Mälestame rõõmsameelset 
tegijat

ERENE PIHELGAS`t

Südamlik kaastunne omastele.

Nõuni Kullipesa elanikud

Südamlik kaastunne 
Aivo Aavola perele kalli

EMA

kaotuse puhul.

Töökaaslased

Üle päeva, kuu ja taeva
lendab hing ja jätab vaeva...

HEINO TUNGEL
27.04.1952 - 21.01.2021

Kirsti, meie siiras kaastunne 
Sinu perele kalli isa, vanaisa, 
vanavanaisa kaotuse puhul. 

Jääme mäletama alati rõõmsat, 
abivalmis, sõbralikku Heinot...

Vanatädi Laine lapsed Tiiu, 
Evi, Mall

Käidud teele jäljed jäävad,
nendest mälestused saavad...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Aivole perega ja Tarmole 

armsa ema

ENE-MALL AAVOLA

surma puhul.

Evi ja Aime

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

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

Elektritööd    520 50 16
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

KU U LU T U S E D

Igale meist on antud aeg
tulla, olla ja minna...

Südamlik kaastunne Epule, Enele 
ja Elole peredega kalli ema,

ämma, vanaema ja vanavanaema

ELVE LINNAMÄGI
lahkumise puhul.

Otepää Gümnaasiumi 45. lend

Nii vaikseks kõik on jäänud
su ümber ja su sees.

Mis oli, see on läinud,
mis tuleb, alles ees.

On lahkunud meie armas
ema, vanaema, vanavanaema

ERENE PIHELGAS
14.07.1931 - 25.01.2021

Kurbuses lapsed peredega

ERENE PIHELGAS

Südamlik kaastunne Kaidole 
kalli ema

lahkumise puhul.

Pühajärve-Rõngu 
Puhkpilliorkester

Kauaaegset 
AMS liiget 

ELVE LINNAMÄGI 

mälestab Otepää AMS

Vaikust õhkab kalmuküngas,
mälestust hinge toob.

Möödunud aja mõttepärjas
saame olla ainult koos...

KOIDULA UNT

Neljandal surma-aastapäeval 
mälestavad

poeg ja tütar peredega

Mälestame tublit pereema

ELVE LINNAMÄGE

Südamlik kaastunne tütardele 
peredega.

Tõnis perega, Annika ja Tiina

Avaldame kaastunnet Enele 
perega kalli ema

ELVE LINNAMÄGI

surma puhul.

OG klassiõpetajad, Kaja, Terje

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel...

Ei enam naeratust Su suul…
Nüüd tasa leinas nutab tuul.

Mälestame sügavas leinas kallist

ERENET
Avaldame kaastunnet omastele.

Enn, Eha, Külli, Sirje, Eha, 
Aino, Vaida

Sügav kaastunne Hele´le
ema

ERENE PIHELGAS

surma puhul

Töökaaslased Käärikult

Sügav kaastunne 
Kirsti ja Keneti peredele kalli isa, 

vanaisa ja vanavanaisa

HEINO TUNGEL`i
kaotuse puhul.

Onu Andres perega

Mälestame naabrimees

HEINO TUNGELIT

Leili perega ja Mati perega

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

Ostan kuivanud kuusemetsa.
Tel. 5292447

Ehitus-, remont- ja renoveerimis-
tööd. Kõik vajalikud tööd kodule 
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrval-
hoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928

Pakume Otepää vallas toidukulleri 
teenust, võimalik tellida poest
toidukaupu, valmistoitu restora-
nist/pubist. Täpsem info Faceboo-
ki lehelt: Toidukuller Otepää vallas. 
Info ja tellimused tel.nr 53644584 
või otepaatoidukuller@gmail.com

Müüa pioneerpliit+ lisad. 5134951

Avaldame kaastunnet Reinule 
kalli venna 

VALDEKO TIIMANNI

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

Südamlik kaastunne 
Oliver Loode perele kalli

EMA

kaotuse puhul.

Tiina, Inge, Hans

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.

        Kõige tähtsam on 
        läbisaamine iseendaga.

20 aastat 
Edgari meeskonna auliige

KRISTJAN REILI

Õnne, rõõmu, reipust, 
vastupidavust ja tervist!

Tööpere

40.

07.02.1945 - 21.01.2021
Maimu ja Juliuse tütar 
ENE-MALL VERNIK-TUUBEL –
Füüsik-psühholoog-pedagoog
Tegid projekte, maali- ja käsitöönäitusi
Iidse õunaaia elule aitasid
Kõigeks jagus Sul silma, südant ning aega
Sinu moosiga pannkookide maitse
Jäi järeleaimamatuks
Laste maalilaagrite lõunasupidki
Meenutasid vanaema omi
Loovus, lihtsus, rahu ning kokkuhoid
Õhkusid igast Su tegevusest
Imelise Ilmjärve imeline ENE-MALL
Elupõlise Alliku talu väraval
Ao- ja ehavalguses maalid
Näitustega täidad taevased saalid
Oled endast KÕIK andnud
Mine Jumala rahus
Sinust kõik hea
Mälestustesse mahub

kaasteeline aili naruski

IN MeMorIaM

Pildil on Ene-Mall 
oma kursusekaaslase Kaljo Simsoni 
maaliga noorest Ene-Mallest. 

Foto: Pille kangur

ERENE PIHELGAS

Ei ole õige öelda, et inimesed tulevad ja lähevad.
On inimesi, kes tulevad ja kunagi lähe.
Nad on sooja hommiku sarnased.

(A.Suuman)

Langetame pea ja jääme mäletama Erenet, kui 
võrratult toredat inimest. Kõike, mida ta tegi ja 
ette võttis, siis seda tegi ta kire ja armastusega. 

Oli aasta 1997, Nõuni ajalooraamatusse kirjutati:
Naised oma klubi teeme
kaua veenis meid Erene.
No mis sest et lesed me –
elame ju ikka veel.

Tõesti, tehtud ta sai ning aegade möödudes sün-
dis naisansambel „Lõbusad lesed”. Olid sünni-
päevad, Erene tõi ja kirjutas õnnesoovikaardi. Oli 
Erene kord neljapäeval laud katta, olid alati meie 
lemmikud, lapsepõlvekodu retsepti järgi tehtud 
mulgikorbid. Oli „Pääsusilmade” tantsuproov, 
Erene oli alati olemas. Oli teatrisse, kontserdile 
minek, oli Erene esimeste seas, kes kohe kampa 
lõi. Tal oli oma kulude, tulude arvepidamine, kus 
kindlas eelistuses olid teatripilet, raamatu ost ja 
siis tulid rohud jne. 

Tal jätkus, meile noorematele, ikka häid õpe-
tussõnu nagu: „Naised, laske oma poegadel ise 
oma elu elada.”  Oma lastelastest ja lastelastelas-
test rääkis ta alati suure soojuse ja heldimusega 
nii nagu ka meie küla lastest. Erene ja kepikõnd, 
Erene ja sügisesed suplused, Erene ja Eakate 
Akadeemia...  

Erene ja lilled, siia vahele käib võrdusmärk. 
Tema toad ja aknalauad olid lilli täis, tema aed 
oli üks suur, suur värviline lillemeri. Lilled olid 
ta sõbrad, nendega ta ajas juttu ja õpetas seda 
elutarkust meilegi. Ma arvan, et meie kandis ning 
kaugemalgi, pole aeda, kus poleks Erene kingitud 
lilletaimekest. Kui vaatame „Prillitoosi” lõputiit-
reid ja kuuleme Reet Linna lauset „Elame veel!”, 
siis me meenutame sind, Erene. See elujaatav ja 
positiivne suhtumine oli sulle omane ning jäi ku-
misema ka saatejuhi südamesse, kui võttegrupp 
käis Erene aias saatelõiku filmimas.

Ei tulek ega minek pole meie endi teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb...

sõBrad nõunisT

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Aivole perega ja Tarmole 

armsa ema

ENE-MALL AAVOLA
surma puhul.

Endised Tehvandi töötajad 
sööklast Marju, Silvi, Aita, Ellu, Evi
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Lund tuleb iga päevaga. Ikka juurde. 
Tee äärde kerkivad lumehunnikud mee-
nutavad kui „Magusa pudru muinasjut-
tu”. „Potike, keeda! Potike, ära keeda!” 
Ilmselt mäletab nii mõnigi meist seda 
imeilusat lugu tüdrukust, kes oma perele 
pudrukest vaaritas. Ühel hetkel unustas 
tüdruk potikese, mis järelevalveta podise-
ma jäi. Selle ajaga aga jõudis potike vaari-
tada tervele linnale nii, et pudrust villand 
hakkas. Pudrust ujutasid kõik linnatäna-
vad. Seda voolas inimeste kodudesse nii 
ustest kui akendest.

Tunnen, et maitsva muinasjutu olus-
tikku on hea omajagu sees ka meie argi-
päevas. Maa oli pikka aega must. Igatse-
sime lund. Nii Otepääl, Antslas, Värskas, 
Tõrvas kui Põlvas. Ootasime igat pisimat 
lumehelvest, mis päevadesse talvist rõõmu 
tooks. Sotsiaalmeedia kihas lumistest pos-
titustest, kui jõulude aegu esimesed lume-
kirmed tekkima hakkasid. Nüüd on aga 
lund üha juurde tulnud ning enda ümber 
kaedes on näha, et tali on meid sellel 
aastal ilusa suusa- ja kelguilmaga lahkes-
ti kostitanud.

Talveilma nauditakse täiel rinnal aga 
on ka neid, kellel lume kühveldamisest 
vaikselt juba villand saab. Eks inimesi ole 
erinevaid ja nii ka hobisid. Kes armastab 
suusatada, kes aga kelgu või snowtubiga 
rõõmsalt hangest alla lasta. Mõni har-
rastab koguni lumesaani võistlussporti 
või lihtsalt mööda maastikku saanitada. 

Politsei: saanisõit võib olla mõnus, kuid lõbusõidul on ka omad reeglid

Lõbusad ajaviited on need aga kõik.

Saanisõiduks omad reeglid ja kohad

Lume saabumisega näeme üha enam saa-
nisõitjaid. Lõbusõite tehakse kas selleks 
ettenähtud saaniradadel, omal maalapil 
või metsakinnistul. Enamus saanisõitjad 
ongi seadusekuulekad, kuid kurjustavad 
nemadki, et kellegi rallitamine võõral 
territooriumil on tekitanud maaomani-
kes pahameele ning pitseri, et justkui kõik 
saanisõitjad kiuslikud ja pahatahtlikud 
on. Põllumees on näinud ohtralt vaeva 
ning kulutanud ressurssi maa harimiseks, 
külvamiseks, kuid siis kellegi paarutavast 
saanisõidust pererahvas kahju kannatama 
peab. Või näiteks sõidetakse noorendikel, 
mille tulemusena suure vaeva ja armas-
tusega kasvama pandud istikud vinduma 
jäävad või koguni surevad. Või kellegi saa-
niradadele luba küsimata „kündma”  min-
nakse ning omavoliliselt tõkkeid eemalda-
takse ja lõhutakse.

Kõik eelnev on kolme lausega lühike 
resümee sellest, millega politsei kagunur-
gas viimasel ajal rinda pistma peab. Teeb 
kurvaks. Jamasid oleks aga kordades 
vähem, kui enne saanisõitu reeglid selgeks 
tehtaks. Kiir tahtis kah mõisavalitsejaks 
saada. Ja ega Raja Teele teda ennem ju 
enda juurde võtnud, kui et Kiirel amet 
selge on. Mis siin oskamatuga jännata! 
Kahju temast enam kui tolku on. Nii Jorh 
siis Venemaale ametit õppima läkski, aga 

minek temal katkiseks jäi. Kiusatus Rajale 
peremeheks saada oli suurem, kui vahest 
ehk kannatust, oskust, visadust, tarkust 
temal oli. Nii ju ka saanisõidugagi. Mida 
sa siis soetad saani ja tükid sellega võõrale 
kinnistule, kui enesel selleks maad ei ole? 
Aga kui saanisõiduks reeglid selged on, 
siis jäävad ka jamad olemata ning sedasi 
palju turvalisem ja parem meil kõigil – 
küla ümberkaudsetele kui ka kõigile neile, 
kes lumiselt kaunist kagunurka külasta-
vad.

Maastikusõidukijuhile liiklus-
seadusest tulenevad nõuded:

- Maastikusõiduk peab olema kantud 
registrisse.
- Juht peab olema kaine ja omama juh-
timisõigust.
 - Maastikusõidukiga võib liigelda maasti-
kul või seda parkida üksnes maaomaniku 
või maavaldaja loal.
- Sõidu ajal peab tal olema peas motokii-
ver.
- Ranna ja kalda piiranguvööndis võib 
maastikusõidukiga sõita ning parkida 
looduskaitseseaduses sätestatud korras.
- Maastikusõidukiga ei tohi sõita aga teel, 
välja arvatud jõgede, teede ja muude 
takistuste ületamiskohtades ning lumega 
kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele 
ajutiselt läbitav, ning teel, kus seda lubab 
sellekohane liikluskorraldusvahend.
- Maastikusõidukiga võib teed ületada tin-

gimustel, et tee on mõlemale poole piis-
avalt nähtav ja sellega ei tekitata ohtu teel 
liiklejatele ja sõidutee ületatakse kõige 
lühemat teed mööda.
- Teel sõites peab maastikusõidukijuht 
andma teed teistele liiklejatele.

Kus viga näed laita, seal politsei aitab

Politsei kontrollib oma igapäevaste pat-
rullide ja liiklusjärelevalve käigus muuhul-
gas ka saanijuhte ning suur osa neist ongi 
seadusekuulekad. Taltsutamaks teistega 
mittearvestavaid saanijuhte, kes reegleid 
millekski ei pea, siis tuleks eramaal sõit-
vast saanijuhist, varalist kahju või muid 

Taotlused esitatakse allkirjastatuna paberil või di-
gitaalselt kohalikule omavalitsusele.

Hajaasustuse programmist toetuse andmisel 
eelistatud sihtrühmad:

majapidamine, kus leibkonnas elab kuni 18-aastane 
(kaasa arvatud) isik;

majapidamine, kus leibkonnas elab isik, kellel on 
sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude, puuete-
ga inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses.

Hajaasustuse programmist toetatavate 
valdkondade prioriteetsus

prioriteet I (kõrgeim) – veesüsteemide valdkond ja 

Hajaasustuste programm on avatud 01.02.-01.04.2021

kanalisatsioonisüsteemide valdkond;
prioriteet II – juurdepääsuteede valdkond;

prioriteet III – autonoomsete elektrisüsteemide 
valdkond.

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 
01. jaanuari seisuga hajaasustusega maapiirkonnas 
asuv majapidamine.

Toetuse taotlemise materjalid on kättesaadavad:
rtk.ee-toetused-elukeskkond-hajaprogramm 
ja Otepää valla veebilehelt www.otepaa.ee.

Info: Lea Madissov, lea.madissov@otepaa.ee; 
tel: 518 7285.

ebamugavusi tekitavast saanist politsei-
le võimalikult kiiresti teada anda. Kiire 
tegutsemisega on suur tõenäosus tabada 
rikkujad juba sündmuskohal. Politseile 
on suureks abiks, kui pealtnägijad jätavad 
meelde mootorsaani registreerimisnumb- 
ri ja muud tundemärgid. On olnud isegi 
juhuseid, kui enda kinnistu kaitsmiseks 
on maaomanikud tegevust filminud või 
fotografeerinud.

Turvalist saanisõitu!

rainer raHasePP
politseikapten

otepää piirkonnapolitseinik


