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Valgamaa tänas parimaid

13. veebruaril toimus Otepää 
Gümnaasiumis Valgamaa tä-
nugala, kus tunnustati maa-
konna parimaid kultuuris, 
spordis, noorsootöös ja tur-
valisuse valdkonnas.

Otepää valda laekus lisaks teistele tun-
nustustele ka Kultuurkapitali elutööp-
reemia, mille sai endine Puka kultuuri-
maja perenaine Helgi Pung.

Valgamaa Arenguagentuuri, MTÜ 
Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla, 
Valgamaa Spordiliidu ning Eesti Kul-
tuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi 
ühine tänuõhtu viidi läbi silmas pidades 

ILMUB 2 KORDA KUUS

Talvepealinnas Otepääl avati maalilise 
Pühajärve rannas taliujula. Nüüd saab 
talisuplust harrastada iga soovija. Ujula 
kasutamine on tasuta ja toimub omal 
vastutusel.

Ujula rajamise idee tuli Otepää Aed-
linna Seltsingult ja kohalike taliujujate 
eestvedamisel valmiski Pühajärve randa 
taliujula suurusega 2x15 meetrit. Ujula 
on ümbritsetud võrkaiaga, ujulas on 
kolm redelit ja olemas on ka pink. Ujula 
madalam koht on meeter, sügavam koht 
2,5 meetrit.

Avamistseremoonial lõigati lindid 
läbi kõigil kolmel redelil. Linte lõikasid 
läbi Otepää vallavanem Jaanus Barkala, 
vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja 
UPM-Kymmene Otepää juhataja Silver 
Rõõmussaar. Seejärel oli kord taliuju-
jate käes, keda kokku oli 10. Ujumas 
käisid nii entusiastid, kui ka kollektiivid – 
näiteks Kääriku spordikeskuse töötajad.

Taliujula valmis Otepää vallavalitsuse 
ja paljude kohalike ettevõtjate ja entu-

siastide toel. Otepää Aedlinna seltsingu 
esinaine Ene Kelder, kes on ise ka pikaa-
egne taliujuja, tänas oma sõnavõtus kõiki 
neid, kes abistasid taliujula rajamisel: 
Otepää vallavalitsus andis aeraatori, mis 
hoiab vett külmumast, UPM-Kymmene 
paigaldas prožektori, Tehvandi Spordi-
keskus paigaldas piirdeaia. Ene Kelder 
tänas kõiki abistajaid, kes ehitasid ujula 
välja ja olid abiks selle rajamisel: Priit 
Tiido, Kalev Lõhmus, Elmo Peterson 
koos oma perega, Mihkel Kapp, Karl 
Mõts, Eero Kelder, Valdur Sepp ning 
taliujujad Hiie, Triin, Siim ja Tiiu.

„Liikmeid on meil 11, üheksa neist 
on aktiivsed," sõnas Ene Kelder. „Taliu-
jumisest on siinkandis saanud lausa 
peresport. Muidugi on ka kõik külalised 
meie seltskonda teretulnud."

Otepää vallavanem Jaanus Barkala, 
kes samuti avamisel sõna võttis, tänas 
valla aukodanikku Ene Kelderit ees-
tvedamise eest. „Esimest korda on meil 
oma taliujula, loodan, et sellest kujuneb 
talvepealinnale omaselt turismimag-

net,“ märkis vallavanem. „Meil on 
plaanis taliujulat edasi arendada – tore 
oleks mobiilse sauna muretsemine. Vald 
toetab igati selliseid toredaid tegevusi 
mis inimestele rõõmu pakuvad ja sära 

silmadesse toovad.“
NB! Ära mine ujuma üksinda! Ujula 

kasutamine on omal vastutusel!

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Vasakult: elutööpreemia saaja Helgi Pung, vallavanem 
Jaanus Barkala ja aasta noorsootöötaja Marika Viks

Valgamaa spordiperekond − perekond 
Všivtsev. Kohal olid Mart ja Jelena

Lootustandev noor- 
sportlane Sten-Erik Iir

Rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) täi-
tevkomitee kinnitas võistluskalendri aas-
tateks 2022-2026. Kui varem oli teada, et 
Otepää saab MK-etappi võõrustada 2022. 
aastal, siis nüüd lisandus ka MK-etapp 
hooajal 2025/26.

Esimest korda saab Otepää maailma 
parimaid laskesuusatajaid võõrustada 
juba  7.-13. märtsil 2022. a. Tegemist on 
hooaja eelviimase etapiga, mis toimub 
pärast Pekingi taliolümpiamänge. Selle 
etapi korraldusõigused anti Otepääle 2018. 
novembris.

2026. aasta MK-etapp peetakse Otepääl 
6.-15. märtsil. Ka siis on tegemist olüm-
piajärgse jõuprooviga, mis on hooaja eel-
viimaseks.

2023. aasta 6.-12. veebruaril toimub 
Haanjas juunioride IBU karikasarja etapp ja 
2024. aasta 19. veebruarist kuni 1. märt-
sini Otepääl juunioride ja noorte maailma-
meistrivõistlused.

Viimastel aastatel on Tehvandi suusa- 
staadionil tehtud palju uuendusi. Rajaval-
gustus on viidud rahvusvaheliste nõuete-
ga vastavusse, laiendatud on staadioniosa, 
rajatud uusi tunneleid. Tehvandi sai IBU 
A-litsentsi, selle omanikke on maailmas 
vaid 25. Kui aastas toimub 10-11 suurt rah-
vusvahelist laskesuusatamise võistlust,  
siis on konkurents korraldamiseks väga 
tihe. 

Laskesuusatamise MK-etapi korraldus-
komitee esimees Aivar Nigol ütles, et Ees-
tile tagas edu pikaajaline töö võistluste 
korraldamisel. 

Korraldajad lubavad MK-etapil taskuko-
hast piletihinda. "Piletimüük algab märtsi 
alguses. Paneme rõhku just perepiletitele, 
et kohapeale tuldaks kogu perega," ütles 
Nigol. Kokku oodatakse Otepääle umbes 
6000 pealtvaatajat.

Liikluskaose vältimiseks plaanitakse ti-
hendada rongiliiklust ja Palupera jaamast 
ning Tartust panna Tehvandile käima pen-
delbussid.

Loodetavasti jätkuvad edaspidi lume-
rohked talved. Ka Tehvandi Spordikeskuse 
kunstlume tootmise võimekus on viimasel 
ajal kasvanud, nii et lume puudusel ei to-
hiks võistlused enam ära jääda.

Otepää sai õiguse 
korraldada ka teist 
laskesuusatamise 

MK-etappi

koroonaaja piiranguid: kutsutuid oli olu-
liselt vähem, istuti hajutatult ning kanti 
maske.

„Hea meel on sellist suursündmust 
Otepää vallas võõrustada,“ sõnas 
Otepää vallavanem Jaanus Barkala 
oma sõnavõtus. „Vaatamata koroona- 
ajale saame siiski tunnustada inimesi, 
kes seda tõesti väärt on.“

Õhtujuhtideks olid näitlejad Merilin 
Kirbits ja Veikko Täär. Esinesid Geir 
Kudu ja Margit Illingworth, Gerli Kirikal 
ning Otepää Muusikakooli Airi Pedaja 
viiuliõpilased.

Tänuõhtu korraldas Otepää Kultuu-
rikeskused, toetajateks olid Valgamaa 
Omavalitsusete Liit, SA Valgamaa Aren-

guagentuur, Eesti Kultuurkapital, rahan-
dusministeerium, Valgamaa Rahvakuns-
ti ja Käsitöö Selts, Valgamaa Spordiliit ja 
Otepää vald.

Otepää vallast said tunnustuse

Valgamaa noorsootöö-
keskuse Tankla tunnustus

Aasta noorsootöötaja 2020 Marika Viks.

Valgamaa Spordiliidu edukamad 
Poisid U14 Sten-Erik Iir (SS Tartu 
Kalev), kergejõustik.
Noormehed U23 Martin Himma (SK 
Karupesa Team), murdmaasuusatamine. 
Mehed seeniorid Ain Fjodorov (OK 

Peko), orienteerumine.
Valgamaa noortetreener 2020 Kalju 
Ojaste (SK Karupesa Team).
Valgamaa spordiperekond 2020 Všivtsev 
– Jelena, Vjatšeslav, Mart, Ivar.

Kultuurkapitali tunnustused

Elutööpreemia: Helgi Pung. 
Aastapreemia kategoorias lootustandev 
noor: Sten-Erik Iir.
Valgamaa ekspertgrupi tunnustuspree-
mia: Evald Raidma.

Kahjuks ei tulnud paljud kohale, kes aga 
tuli, see sai pildi peale.

MONIKA OTROKOVA
Fotod: VALJU ALOEL

Pühajärvel avati esimest korda taliujula

2018. aastal toimusid Otepääl las-
kesuusatamise noorte ja juunioride 
maailmameistrivõistlused.

Foto: HENDRIK OSULA
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Olulistest päevateemadest

Head otepäälased, annan järgnevalt olulistest 
päevateemadest jällegi väikese ülevaate. 

Koroonaolukorrast Otepää vallas

Nüüdseks on COVID-19 kriis Eestis kestnud pea 
aasta. Inimestel on tekkinud viirusest ja piiran-
gutest väsimus ning üldine ohutunne on vähene-
nud. Samas on teadusuuringud näidanud, et kõige 
tõhusamad viisid viiruse ohjamiseks on need, mis 
tulenevad inimeste käitumisest ja hoolsusest ehk 
endast ning teistest hoolimisest. 

Oleme sisse viinud tava, millega kommunikat-
sioonijuht annab valla kodulehel ülevaate hetke 
koroonaseisust meie koduvallas ja maakonnas. 
Sellisel kujul avaldatud info on maksimaalne, 
mida tohib avaldada vastavalt Terviseameti juhen-
ditele. Loodetavasti on see vallakodanikele abiks. 

Vaadeldes nakatunute arvu Otepääl  ei ole 
õnneks tegemist väga hullu olukorraga. Liigne 
optimism on aga asjakohatu, sest situatsioon võib 
päevadega muutuda ja seda kahjuks hullemaks. 

Otepää reoveeseire viimased proovid näitavad 
selget viiruseosakeste tõusutrendi, mis omakorda 
tähendab, et viirus levib inimeste hulgas. See levik 
võib olla varjatud kujul või osaliselt on tingitud 
ka meid külastavate turistide osakaalust. Näeme 
me ju igapäevaselt, millised külastajate massid 
Otepääl ringi liiguvad. Ettevõtjatele on see tõesti 
hea, kuid kohalikele pisut hirmutav. Samuti on 
pisut kõhedust tekitavad suuremad üritused. 

Julgen kinnitada, et  Otepää vallavalitsus on 
pidevas suhtluses Terviseametiga, mille tule-
musena analüüsime kõigi võimalike sündmuste 
nakatumisriske ja ohutegureid. Juhul kui sünd-
must ei ole võimalik ohutult korraldada, siis selle 
läbiviimiseks ka luba ei anta. Üheks näiteks võib 
tuua Otepää Talveöölaulupeo, mille toimumist 
me kõik lootsime viimase hetkeni, kuid mis siiski 
tuli ohuhinnangust lähtuvalt ära jätta. 

Positiivne on see, et hetkel ei ole meil koolides, 
lasteaedades ja asutustes suuremaid koroona-
koldeid tekkinud. Kindlasti aitab nakatumisriski 
vähendamisele kaasa ka koolivaheaeg ning sellele 
nädala jagu järgnev kontaktõpe vanematele klas-
sidele. Ettevõtted,  kellel on võimalik, on palutud 
rakendama osaliselt või täielikult kodukontori 
töövormi, samuti on oluline isikukaitsevahendi-
te kasutamine. 

Vabariigi peaminister on saatnud omavalit-
susjuhtidele kirja, milles palub kodanikele süda-
mele panna, et oluline on omavaheliste kontak-
tide vähendamine. Püüame siis sellest lähtuda ja 
mitte korraldada suuri kogunemisi ning kutsuda 
kaugelt  külalisi. Kevad juba paistab, vaktsinee-
rimised edenevad lähitulevikus ning jäänud on 
veel väike pingutus. 

Ja taas mootorsaanidest

Viimastel nädalatel on olnud kuumaks teemaks 
mootorsaaniliiklusega seonduv. Sekkunud on nii 
politsei, murelikud kodanikud kui on kaasatud 
ajakirjandus. Saanientusiastid on ette heitnud 
teema liigset kirglikust ja emotsionaalset püsti-
tust, kuid eks paljud teemad ongi emotsioonidega 
laetud. Samas teemade tõsine ja innukas käsitle-
mine viib kiiremate ja tõhusamate lahendusteni. 

Praegusel hetkel igatahes võib teha vahekokku-
võtte, et saanide kasutamisega seotud info levik 
on olnud aktiivne ja loodetavasti on sellel posi-
tiivsed tulemused. Saanimehed peavad tegema 
omad järeldused ning kodanikud saavad vaba-
malt hingata ning ei pea igapäevaselt muretsema 
omandi puutumatuse pärast. 

Otepää vallavalitsus ja politsei jätkavad koos-
töös kodanikega saanisõidureeglite selgitami-
sel ning organiseerivad kontrolli nende reeglite 
täitmise üle. Kui järgnevatel talvedel peaks ka 
ilmataat lund andma, siis selle talve kogemused 
saavad olla edaspidiselt õppetunniks. Loodeta-
vasti positiivseks!

Prügiveo vabastustest

Alates sellest aastast ei võimalda vallavalitsus 
enam prügiveost lihtsalt vabastusi. Sellise otsuse 
on tinginud teiste omavalitsuste analoogsed 
kogemused ning meie endi kodanike ettepane-
kud vallavalitsusele. Esimesed keeldumised on 
kaasa toonud küll mõistmist aga ka meelepaha. 
Varemalt ju sai ja miks nüüd enam mitte? Selline 
otsus on seadusest tulenevalt omavalitsuse kaa-
lutlusotsus ja iga taotlust analüüsitakse  põhjali-
kult. Tegemist ei ole kiusu ajamisega vaid selle 
eesmärgid on meie kõigi jaoks ühised. Need on 
puhtad metsaalused ja mitte üle äärte ajavad ava-
likud prügikastid. 

Üldine põhimõte, millest lähtutakse, on see, et 
kui kinnistut kasutatakse, siis vabastust ei võimal-
data. Kui varem vabastati hooajaliselt kasutata-
vate kinnistute puhul (suvilad), siis nüüd enam 
mitte. Vallal ei ole haldusvõimekust valvata iga 
kinnistu väravas, et kontrollida selle kasutamise 
režiimi ja sagedust. Juhul, kui kinnistul on elamis-
kõlbulik hoone, siis üldreeglina vabastust enam ei 
saa. Vald selgitab keeldumisotsuses kõigile kinnis-
tuomanikele vabastamisest keeldumise aluseid ja 
pakub välja ka võimalikke lahendusi. On selleks 
siis minimaalsed tühjenduskorrad, ühismahutile-
pingud vms. Loodame, et koostöös leiame lahen-
dused ja koduümbrused saavad selle tulemusena 
puhtamaks.

Huvihariduse rahadest

Viimasel volikogu istunguil toimus iga-aastane 
huvihariduse rahade eraldamine. Nagu iga raha-
eraldus, siis ka see on kirgi küttev teema. Alati 
on neid, kes on saamise üle õnnelikud ja neid, 
kes tunnevad, et neid on ülekohtuselt ilma jäetud. 

Huvihariduse rahastamise eesmärk on toetada 
huvihariduse ja spordi edendamist ja tegevusi. 
Rahataotlused vaatab üle nii vallavolikogu spor-
dikomisjon, juhtiva komisjonina hariduskomis-
jon ja  enne volikogusse saatmist ka vallavalitsus. 
Raha saamise eelduseks on  taotleja taotluse sisu,  
eelmiste aastate tegevused, esitatud korrektsed 
aruanded jne. 

Sellel aastal tõstatus küsimus, et kas kõik 
huvigrupid on saanud piisavalt infot taotlemiste 
võimaluste kohta ja kas valla erinevad piirkonnad 
on piisavalt proportsionaalselt esindatud. Arute-
lude käigus selgus, et info levik on olnud piisav 
ja rahataotlejad on olnud teadlikud võimalustest 
ning tingimustest raha taotlemisel. Samuti ei eris-
tatud raha eraldamisel valla erinevaid piirkon-
di, vaid aluseks võeti laekunud taotlused nende 
sisust ja tingimustele vastavusest lähtuvalt. Lõpp- 
otsusena leidis esitatud jaotuskava vallavolikogu 
heakskiidu.

Nõuni raamatukogu lahtioleku aeg pikeneb

Märtsikuust alates pikeneb Nõuni raamatukogu 
lahtiolekuaeg ühe päeva võrra. Raamatukogu 
hakkab lahti olema lisaks kolmapäevale ja nelja-
päevale ka esmaspäeviti. Ettepanek tuli kohalikelt 
elanikelt ning vallavalitsus otsustas elanikele ka 
vastu tulla. See, et inimesed lugeda soovivad, on 
ainult tervitatav!

Jätkatakse sünnipäevaõnnitluste tavaga

Märtsist alates jätkame Otepää Teatajas juubi-
laride ja eakate sünnipäevalaste õnnitlemisega. 
See tava oli meil olemas palju aastaid tagasi, kuid 
vahepeal jäi soiku. Taaselustame selle tava, kes ei 
soovi sünnipäevaõnnitlust, sellel palun vallavalit-
susse teada anda hiljemalt iga kuu 1. kuupäevaks. 
Hakkame vallalehes ära märkima ka lahkunud 
vallakodanikke. 

Tugevat tervist ja olge hoitud!

JAANUS BARKALA
vallavanem

Otepää Vallavolikogu istungil

18.02.2021

n	 Tunnistati kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuva 

Valga mnt 23a kinnistu detailplaneering.
n	 Volitati Otepää Vallavalitsust sõlmima halduslepingut mit-

tetulundusühinguga Valgamaa Ühistranspordikeskus avalikul 

Otepää vallasisesel bussiliinil nr 73 bussiliiniveoteenuse korral-

damiseks.
n	 Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus Raidalile 

ajavahemikul 1. jaanuar – 31. oktoober 2021. a isikliku sõiduauto 

ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise 

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

mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Otsustati maksta vallavanemale Jaanus Barkalale aja-

vahemikul 1. jaanuar – 31. oktoober 2021. a isikliku sõiduauto 

ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise 

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

mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Võeti vastu Otepää Gümnaasiumi arengukava 2021 – 

2023.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2021. aasta huvihariduse ja huvi-

tegevuse kava.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 21. mai 2020. a määruse nr 

9 „Projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamine“ 

toetuse andmise tingimused ja kord“.

Otepää Vallavalitsuse istungil

08.02.2021

n	 Määrati Kastolatsi külas asuva Taga-Tamme katastriük-

suse (katastritunnus 63602:001:0680) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht-

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Taga-Tamme, 

koha-aadress Taga-Tamme, Kastolatsi küla, sihtotstarve – maatu-

lundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Üla-Tamme, koha-aad-

ress Üla-Tamme, Kastolatsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 

1.3 katastriüksuse kohanimi Ala-Tamme, koha-aadress Ala-Tam-

me, Kastolatsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Nõuni külas asuva Tükipoe katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:002:0892) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tükipoe, 

koha-aadress Tükipoe, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Postiääre, koha-aadress 

Postiääre, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ 

kasuks Otepää valla omandis olev Lossiküla külas asuv Lossi tee 

kinnistu (registriosa nr 6463250, katastritunnus 72402:002:0009, 

pindala 3654 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaa-

belliini osas, koormatava ala pindala ca 20 m².
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ 

kasuks Otepää valla omandis olev Lossiküla külas asuv Lossi tee 

kinnistu (registriosa nr 6463250, katastritunnus 72402:002:0009, 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Gustav Hinn               9. veebruaril
Raune Orav             15. veebruaril

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.

pindala 3654 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabel-

liini osas, koormatava ala pindala ca 15 m².
n	 Anti Eneria OÜ-le projekteerimistingimused Vidrike külas 

Tiigi-Kantso kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti Viivika Eljand-Kärbile ja Algo Kärbile ehitusluba Otepää 

vallasiseses linnas asuval Kolga tee 18 kinnistul elamu püstitami-

seks.
n	 Anti Tiit Rauale ehitusluba Nõuni külas asuval Tüki kinnistul 

päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Mäeküla külas Kiviniidu kinnistul asuvale ehitisele (abi-

hoone) kasutusluba.
n	 Anti Vidrike külas Künka kinnistul asuvale ehitisele (päike-

seelektrijaam) kasutusluba.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Sõlmiti Mittetulundusühinguga Ühinenud Metsaomanikud 

(registrikood 80347083, aadress Lähkma küla, Saarde vald, Pärnu-

maa 86407) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväl-

jak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 316 (pindala 11,9 m²) kasutusse 

andmiseks tähtajaga 15. jaanuar 2021. a kuni 31. detsember 2022. a.
n	 Sõlmiti OÜ-ga NamiFT (registrikood 14862834, aadress 

Kuusiku, Restu küla, Otepää vald, 67006) äriruumi üürileping 

Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi 

nr 302 (pindala 17,8 m²) ja ruumi nr 303 (pindala 11,1 m²) kasutusse 

andmiseks tähtajaga 1. jaanuar 2021. a kuni 31. detsember 2022. a.
n	 Jäeti rahuldamata 5 korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabas-

tamise taotlust.
n	 Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus ühele koon-

dislasele 400 eurot) järgmiselt: 1.1 Otepää Spordiklubi (koondislased 

Markkus Alter, Andero Kapp, Kevin Klopets, Hanno-Henri Reidolf, 

Artti Aigro) 2000 eurot; 1.2 MTÜ Karupesa Team (koondislased 

Mariel Merlii Pulles, Anni Lii Unn) 800 eurot; 1.3 Tartu Spordi-

selts „Kalev“ (koondislased Alexander Kapp, Richard Viks) 800 

eurot; 1.4 Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka (koondislane 

Joonas Sakkis) 400 eurot; 1.5 MTÜ Kagu Biathlon (koondislane 

Mart Všivtsev) 400 eurot; 1.6 Jalgpalliklubi FC Elva (koondislane 

Andreas Kiivit) 400 eurot.
n	 Määrati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus alljärgnevalt: 

1.1 OTEPÄÄ TEATER (teatritegevus) 500 eurot; 1.2 Tantsuklubi 

Tango (peotants) 450 eurot.
n	 Määrati Puka Kogukonnale 4. aprillil 2021. a toimuva ürituse 

„Perepäev“ korraldamiseks 250 euro suurune ürituse korraldamise 

toetus.

15.02.2021

n	 Määrati Kassiratta külas asuva Vana-Peebo katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:003:1650) jagamisel moodustatavate katast-

riüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 

järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Hõbemäe, koha-aadress 

Hõbemäe, Kassiratta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Nerrimäe, koha-aadress Nerrimäe, Kas-

siratta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Restu külas asuva Põõna katastriüksuse (katastri-

tunnus 72401:003:0061) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse kohanimi Põõna, koha-aadress Põõna, Restu 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2. katastriüksuse kohanimi 

Põõnametsa, koha-aadress Põõnametsa, Restu küla, sihtotstarve – 

maatulundusmaa.
n	 Anti APW Varahaldus OÜ-le projekteerimistingimused 

Kääriku külas Vanapoisi kinnistul elamu ja abihoonete ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas projekteeri-

mistingimused Vana-Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas 

kinnistul reoveepuhasti ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kaspar Veskusele projekteerimistingimused Kuigatsi 

külas Karupõllu kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Kaspar Veskusele projekteerimistingimused Lauküla 

külas Punga kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti Eili Annukile projekteerimistingimused Nõuni külas 

Sokapõllu kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kääriku külas Konno kinnistul asuvale ehitisele (saun) 

kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 14, Tartu mnt 1, 

Tartu mnt 4, Tartu mnt 6, Tartu mnt 8, 23195 Otepää-Kääriku-Ku-

revere tee, Lipuväljak T7, Lipuväljaku ja Piiri tänav kinnistutel 

AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsus hakkab alates 2021. aasta märtsist 
õnnitlema eakaid sünnipäevalapsi nimeliselt Otepää 
Teataja veergudel.

Otepää Teataja avaldab igas kuus järgmised and-
med: juubilaride 70., 75., 80., 85. ja alates 90. eluaas-
tast igal sünnipäeval isiku eesnime, perekonnanime, 
vanuse.

Kui inimene ei soovi enda või oma lähedase and-
mete avaldamist, palume saata vastavasisuline tea-
vitus e-posti aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või 
postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405. 

Lisainfo telefonil: 7664 805 (Kristina Reigo).

Juubilaride ja eakate sünnipäeva-
laste nimede avaldamine vallalehes
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Head külaelanikud, 
seltside, MTÜ-de, 

korteriühistute 
eestvedajad 

ja aktiivsed vallakodanikud!

Otepää vald on meie kõigi ühine kodu. 

Soovime aidata hoida vallaelu ja tulla appi 
kohapealsete murede ja probleemide 

lahendamisel.
Oleme heameelega valmis osalema Teie 
koosolekutel, et 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.)

Sotsiaaltöötaja Pille Sikk on puhkusel 
8.03-12.03.2021 a. 

Kiiretes küsimustes asendab 
Kersti Tamm, tel 51 99 4123, 

kersti.tamm@otepaa.ee.

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

asuvale ehitisele (Tartu mnt 1, 6 ja 8 kaugkütte liitumistorustik) 

kasutusluba.
n	 Anti Päidla külas Kikka-Sannu kinnistul asuvale ehitisele 

(abihoone) kasutusluba.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule.
n	 Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1 MTÜ 

Yess 7222,10 eurot; 1.2 Jalgpalliklubi FC Otepää 6305,17 eurot; 

1.3 Otepää Spordiklubi 5361,56 eurot; 1.4 MÄESUUSAKLUBI 

VÄIKE-MUNAMÄGI 4763,05 eurot; 1.5 Tartu Spordiselts “Kalev” 

(kergejõustik) 4736,38 eurot; 1.6 Võimlemisklubi “Rütmika” 

3360,98 eurot; 1.7 MTÜ Karupesa Team 3250,95 eurot; 1.8 Jalg-

palliklubi FC Elva 3167,59 eurot; 1.9 Otepää Rattaklubi 2889,17 

eurot; 1.10 sulgpalliklubi Fööniks 2584,09 eurot; 1.11 MTÜ Kagu 

Biathlon 1722,17 eurot; 1.12 SPORDIKLUBI “DO” 1138,67 eurot; 

1.13 Otepää Motoklubi 1055,31 eurot; 1.14 Mittetulundusühing 

Tartu Slalom 833,58 eurot; 1.15 Mittetulundusühing Jalgpallikool 

Tammeka 833,58 eurot; 1.16 MTÜ OTI SPORDIKLUBI 666,86 

eurot.
n	 Määrati treeneri tööjõukulu lisatoetus: 1.1 MTÜ Karupesa 

Team (treener Tanel Ojaste) 7680 eurot; 1.2 Otepää Spordiklubi 

(treener Silver Eljand) 7680 eurot; 1.3 Otepää rattaklubi (treener 

Ekke-Kaur Vosman) 7680 eurot; 1.4 MÄESUUSAKLUBI VÄI-

KE-MUNAMÄGI (treener Peeter Siim) 7254,36 eurot; 1.5 Jalg-

palliklubi FC Otepää (treener Martin Raid) 4694,40 eurot; 1.6 

MTÜ Kagu Biathlon (treener Jelena Všivtseva) 4479,96 eurot; 1.7 

Mittetulundusühing Tartu Slalom (treener Kaarel Grünberg) 3840 

eurot.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuamme ja

toetuslepingu täitmine.
n	 Jäeti rahuldamata 6 korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

vabastamise taotlust.
n	 Sõlmiti URALIC Keskusega (registrikood 80418736, aadress 

Kase tn 4, Otepää vallasisene linn, Otepää vald, 67405) äriruumi 

üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asu-

tusehoone ruumide nr 317 (pindala 11,9 m²) ja nr 314 (pindala 

12,2 m²) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. jaanuar 2021. a kuni 31. 

detsember 2022. a.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaan.

AMETLIK INFO

16. veebruaril 1845. aastal sündis legen-
daarne Sangaste krahv Friedrich Georg 
Magnus Berg. 

Traditsiooni kohaselt käidi Sangaste 
krahvi Sangaste surnuaial mälestamas. 
Krahvi mälestussambale asetati tradit-
siooniliselt lilled ja pärjad. 

Kohal oli Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala, Otepää vallavolikogu liige Kaido 
Tamberg, Sangaste mõisa ja Eesti Rukki 
Seltsi esindajad ja kohalikud sangaste-
lased − Vahur Kukk, Ellen Pärn, Lea 
Rannik, Venda Vihmann, Madis Avi, Avo 
Vällo, Ants Kruusimägi.

Krahv Friedrich Georg Magnus Berg (16. 
veebruar 1845 Tartu – 22. märts 1938 San-
gaste) oli Liivimaa suurpõllumees, sordi- ja 
tõuaretaja, leidur, krahv (1856), Sangaste 

Tähistati Sangaste krahvi 
176. sünniaastapäeva

mõisnik, Sangaste lossi ehitaja.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Alates 1. märtsist 2021. a saavad Otepää valla erasek-
tori ettevõtluses töötavad spetsialistid esitada taot-
lusi Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. aasta 
toetusvooru. 

Toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koos-
töös Rahandusministeeriumiga. Käesoleva vooru rahali-
ne maht on ligi 41 000 eurot. Toetuse andmise eesmärk 
on parandada vallas elavate spetsialistide elamistingi-
musi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks 
oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. 
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt 
meetme nõuetele vastavate eluruumi soetamise ja ehi-
tamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada 
spetsialistile paremad elamistingimused.

Oluline on rõhutada, et toetatakse eluasemete ostmist 
või renoveerimist, mis asuvad Otepää valla territoo-
riumil.  Töötada võib spetsialist mistahes Kagu-Eesti 
maakonnas, kuid toetuse saamisel peab toetusalune 
eluruum vähemalt kolm aastat projekti abikõlblikkuse 
perioodi lõppemisest arvates olema spetsialisti rah-
vastikuregistrijärgne ja ka tegelik elukoht. Tähele tuleb 
panna ka seda, et abikõlblikud on vaid panga vahendu-
sel ja toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud 
tehingud. 

Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on 
2 000 – 10 000 eurot. Taotleja omaosalus peab olema 
vähemalt 33% abikõlblike kulude kogumaksumusest. 

Käesoleva vooru abikõlblikkuse periood on 01.03.2021 
– 31.07.2022.

Toetuse taotlemise kord, tingimused ja vormid on 
kättesaadavad valla kodulehelt www.otepaa.ee. Toetus-
meetme Otepää valla 2021. aasta taotlusvoor on avatud 
kuni 31.03.2021 (k.a.). Taotlusvorm koos lisadega tuleb 
esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadres-
sile vald@otepaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse 
sekretariaati. 

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

Kagu-Eesti spetsialistide 
eluasemete toetuse 

taotlusvoor

Korteriühistute toetuse 
2021. a taotlusvoor 

Erasmus+projekti tegevused 
Puka koolis

Kuigi kuri viirus hoiab piire jät-
kuvalt kinni ega lase teha kõiki 
Erasmus+ projekti „Communica-
tion is an Art“ raames kavandatud 
tegevusi, leiavad juhendajad-õpe-
tajad ikka võimalusi projektitööd 
ka distantsilt edasi viia.

Erasmus+ laul

Ühel päeval tuli õpetaja Liidia 
Saarmann, Erasmus+ projekti 
koordinaator Puka Koolis, meie 
juurde ja pakkus, et kirjutaksime 
Erasmus+ projekti laulu. Sama 
ülesande olid saanud kõik selles 
projektis osalevad meeskonnad 
Lätis, Rumeenias ja Türgis ning 
lõpuks pidi välja valitama parim.

Kõigepealt mõtlesime laulule 
eestikeelsed sõnad. Hiljem kir-
jutas meie ajalooõpetaja Tanel Kiislar selle ing-
liskeelseks ümber ja inglise keele õpetaja Aime 
Soonvald viimistles. Tänu muusikaõpetaja Sille 
Lõõndrele sündis laulule ka tore räpilik viis.

Kõige raskem tundus meile olevat ingliskeelsete 
sõnade rütmi panemine. Ent kui see oli samuti 
tehtud, tuli hakata laulu salvestama. Tegime palju 
proove ja muutusime võib-olla juba pisut kannata-
matuks. Lõpuks laulsime laulu uuesti mitu korda 
läbi, sedapuhku oma esitust päriselt filmides. 
Salvestustöö tegi matemaatikaõpetaja Veronika 
Lehesaar.

Laulu esitades vehkisime projektis osalevate 
riikide lippudega ja liigutasime puusi. Küllap oli 
kaameranärv ikka sees, sest nii mõnigi muidu end 
üsna vabalt tundev koolikaaslane oli nüüd oota-
matult vaoshoitud.

Lõpuks saime omadega valmis ning laul koos 
videoga riputati ka teiste riikide osalejatele vaa-
tamiseks-hindamiseks. Läks mööda tükk aega, 
kuni tuli õpetaja Liidia teatega, et meie laulu 
siiski ei valitud parimaks. Olime pisut löödud, kuid 
muidugi saime aru, et meil on veel arenguruumi. 
Järgmisel korral oskame ja suudame kindlasti juba 
paremini.

EVE-LIIS PIKKER ja ELIN HAINSALU, 7. klass

Päev rahvustoitudega

Erasmus+ järjekordne põnev projektitegevus nägi 
ette eri maade rahvustoitude valmistamist koos 
kodundusõpetaja Raina Koortiga ning õpetaja 
Liidia Saarmanni ja õpetaja Aime Soonvaldiga. 

Eelnevalt olid osalevad koolid jaganud oma 

maa rahvustoitude retsepte, nii et jäi ainult üle 
nende hulgast välja valida kolm ja proovida neid 
järele teha.

Meie Puka koolis tegime Läti õunavõileiba, rös-
titud kartuleid ja Rumeenia päritolu sõõrikuid. 
Kokkasid 6., 7. ja 8. klassi tüdrukud ning vähemalt 
meie klassi tüdrukutel kulus selleks peaaegu terve 
koolipäev.

Kõik kolm toitu tulid maitsvad, kuid minule 
meeldis kõige rohkem õunavõileib. Olen seda 
teinud nüüd kodus ka, sest see on lihtne ja maitsev.

Enim üllatasid moosiga sõõrikud, mida pidi val-
mistama õlis. Varem polnud ma õlis midagi niisu-
gust teinud, aga ka need maitsesid head. Röstitud 
kartulite valmistamine oli selle poolest huvitav, 
et kartulid tuli kõigepealt koorida ning seejärel 
teha mugulatesse sisselõiked ja täita maitseaine-
te-ürtidega.

Oli tore, et saime kokata ja proovida uusi toi-
duretsepte.

KEIRI REBANE, 7. klass

Erasmus+ projekti raames on peale laulukirjuta-
mise ja kokkamise distantsilt toimunud veel kaks 
tegevust. Tundide vaheaja sisustamiseks pakkus 
Puka projektiseltskond välja mängu „Kaks sammu 
sissepoole, kaks sammu väljapoole“ ingliskeelse 
õpetuse koos videoga. Teised osalejad võtsid selle 
väga hästi vastu.

8. klassi õpilane Kelly Tamm ja 9. klassi õpilane 
Katariina Oolo tegid aga slaidiesitluse teemal 
„Kuidas me suhtleme?“ Kõiki esitlusi vahetati 
projektipartneritega ning esitlustega saab tutvuda 
Puka Kooli kodulehel ja eTwinning Live’is.

Alates 1. märtsist saavad Otepää valla haldus-
territooriumil asuvad korteriühistud esitada 
taotlusi 2021. aasta toetusvooru. 

Toetusmeede viiakse ellu Otepää valla eelar-
velistest vahenditest üks kord aastas. Käesoleva 
aasta vooru rahaline maht on 20 000 eurot. 

Toetuse andmise eesmärk on ühistegevuse ja 
koostöötahte edendamine ning valla elukeskkon-
na parandamine, atraktiivsemaks ja turvalisemaks 
muutmine. 

Toetust saab taotleda vähemalt kuue korteriga 
korteriühistu, samuti kaks või enam korteriühis-
tut, kus on kokku vähemalt kuus korterit.

Toetatakse järgmisi tegevusi:

1) juurdepääsuteede ja/või parkimisplatside 
renoveerimine, laiendamine ja/või ehitamine; 

2) välisvalgustuse rajamine ja/
   või renoveerimine.

Taotlusele peavad olema lisatud kaks hinnapak-
kumust ning korteriühistu üldkoosoleku otsus 
tööde tegemise kohta, vajadusel asjakohased 
kooskõlastused. 

Toetuse määr on kuni 30% tööde maksumu-
sest, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot. Kavan-
datavad tööd tuleb teostada hiljemalt käesoleva 
aasta 1. detsembriks. 

Toetuse kasutamise kohta peab korteriühistu 
projekti lõppedes esitama kuludokumendid, vä-
lisvalgustustööde korral teostusmõõdistuse ning 
juurdepääsutee/parkimisplatsi ehitustööde korral 
asendiplaani koos konstruktsiooni kirjeldusega.

Toetuse taotlemise kord ja tingimused on 
kättesaadavad valla kodulehelt www.otepaa.ee.

Toetusmeetme 2021. aasta taotlusvoor on avatud 
kuni 03.05.2021 (k.a.). 

Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada di-
gitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile 
vald@otepaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse 
sekretariaati. 

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

28. veebruaril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Jaapani köites albumi meis-
terdamine lükkub edasi!

  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.

10. märtsil kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Miksteatri lasteetendus 
”Erakordne veepudel”. Ühes köögikapis toimetab detektiivibüroo „Mesi 
ja Lusikas“, mida juhivad Härra Mesi ja Doktor Lusikas. Ühel päeval pöör-
dub tublide detektiivide poole Proua Pärm, kes tunneb muret oma sõbra 
Veepudeli saatuse pärast. Koos kapis elades oli Veepudel Proua Pärmile 
tihti põnevalt rääkinud oma tulevikust, sellest kuidas ta plastikpudelist 
pandipakendina saab hiljem taaskasutusse suunatuna uue elu, ning mis 
võimalused talle avanevad. Plastikust saab teha näiteks jalgpallisärgi või 
vaiba. Ometi läheb kõik teisiti. Proua Pärm oli tunnistajaks sellele, et tema 
sõber visati lihtsalt prügikasti. Proua Pärm palub kuulsate detektiivide 
abi, et oma sõber leida. Autor: Donald Tomberg. Lavastaja: Kristo 
Toots, Kunstnik: Maarja Meeru (Vanemuine). Muusikaline kujundus: 
Imre Rohuväli Laval: Kaia Skoblov, Kristi Kool, Mart Toome (Tallinna 
Linnateater) ja Kristo Toots. Etenduse kestvus on 40 minutit. Pileti hind 4 
€ . Piletite broneerimine merle.soonberg@otepaa.ee.

12. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Kohtumisõhtu Tuntud inimesega 
ning Riimkroonika lõpetamine. Jaanuari algusest kuni 1. märtsini toimus 
Riimkroonika kirjutamise võistlus. Kohtume meie piirkonnapolitseiniku 
kirjanik Rainer Rahasepaga, kes annab üle auhinnad ning tutvustab ka 
oma 3 luulekogu. Sündmus on tasuta.

17. märtsil kell 10.00 – 12.30 Otepää Kultuurimajas Doonoripäev. Tartu 
Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tuleb abistajatele lähemale, et abivajajaid 
aidata. Kui sul on hea tervis ja soov aidata abivajajat, siis tule verd loovu-
tama. Täpsemat infot saab www.kliinikum.ee/verekeskus.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

  5. märtsil kell 19.00 Krabi Külateater esitleb:   *    Kogu aeg kurdetakse, et 
teenenduskultuur on meil väga kehv. Kiiksu kohvikus on sellega kõik 
väga hästi. Vaadake ja õppige! Pilet 5 € , õpilasele 1 €.

20. veebruaril toimuma pidanud VII Talveöö-
laulupidu jäi Terviseameti soovitusel ära.

Talveöölaulupeoks oli korraldajal, Otepää 
Kultuurikeskustel, luba varasemalt olemas. 
Hiljem saadi Terviseametilt teade, kus Tervi-
seamet soovitas viidates viimase nädala suu-
renenud nakkusandmetele, sündmus ära jätta. 
Terviseamet muutis oma varasemat seisukohta 

ja leidis, et Talveöölaulupidu ei ole võimalik 
antud hetkel ohutult korraldada.

„Mul on tõeliselt kahju, et Otepää üks 
tähtsündmusi ära jäi. See on Saunamarato-
ni kõrval juba teine sündmus, mis ära jääb. 
Tänan kõiki, kes on Talveöölaulupeo korral-
damisele kaasa aidanud,“ sõnas Otepää Kul-
tuurikeskuste juhataja Jorma Riivald. „Tänan 

Otepää Talveöölaulupidu jäi ära

ka Terviseametit, kes esitas igati argumenteeri-
tud põhjendused, miks peaks Talveöölaulupeo 
sel aastal ära jätma. Otepää Kultuurikeskus-
te prioriteet on alati olnud üritusel osalejate 
turvalisuse tagamine ning antud olukorras ei 
suuda me neid riske piisavalt hajutada.“

MONIKA OTROKOVA 

Teistmoodi koolipäev Otepää Gümnaasiumis

4. veebruaril toimus Otepää Gümnaasiumis 
“Rohelise kooli” teemaline projektipäev. Pro-
jektipäeva viisid läbi 12.klassi õpilased Hugo 
Järve, Kristjan Juronen ja Isabel Võrk koos 
Rohelise kooli töörühmaga.

Alates 2018. aastast on Otepää Gümnaa-
sium kuulunud projekti “Roheline kool”. Selle 
projekti eesmärgiks on panna õpilasi rohkem 
mõtlema ning nägema meid ümbritsevat 
maailma. Projektipäeva kolmeks põhiees-
märgiks oli juhtida tähelepanu Rohelise kooli 
programmile, korraldada tegevusi Rohelise 
kooli teemadel ning läbi viia iga-aastane RK 
küsimustik.  

Päev algas raadiosaatega, milles tutvusta-
ti Rohelise kooli olemust ja projektipäeva 
tegevusi. 

Igale kooliastmele oli organiseeritud erine-
vad tegevused.  Algklassid said esmaabi koo-
lituse, mille viis läbi kooliarst Katrin Karus. 
Klassiga vaadati multifilmi “Jänku -Jussi suur 
käejälg”, mille põhjal valmisid toredad plaka-
tid. Ennast välja elada sai õues, kus toimus-
id toredad ja lõbusad mängud lumes. 4. ja 5. 
klassid said kätt katsuda Bee-Bottidega “Elu-
rikkus” õpetaja Kaja Oja juhendamisel. 

Mõlemad 6. klassid külastasid aga Otepää 
looduskeskust, Margit Turb viis läbi õpitoa  
“Turbakohver”.

Kõik õpilased 6.-12. klassini said külastada 
näitust “Kuues laine ja mina”, kus Anneli Ehl-
vesti vahetul juhtimisel sai teada nii mõndagi 
põnevat loomadest kui ka taimedest.

Toredaks vahelduseks olid koolipsühh-
holoogi Ruth Ongi poolt läbi viidud mängud. 

atkatarkusi jagas õpilastele õpetaja Silver Pik. 
Töised olid ka küünalde ja kaartide meisterda-
mise töötoad, mida juhendasid õpetajad Ave 
Kruusmaa ning Eve Gross. Õpetaja Mariana 
Naaber viis läbi 9. klassidele vee-teemalise 
õpitoa.

Kõik kooli õpilased said targemaks projek-
tist “Taimne teisipäev kõigile”, mida tutvustas 
Triin Remmelgas.

Gümaasiumiastme õpilased osalesid rände-
teemalises Mondo veebiloengus, mida juhen-
dasid Meelis Niine ja õpetaja Ly Tannis-Vinni. 
Gümnasistide päev lõppes kuulates loodusfo-

tograaf Arne Aderit.
Kogu päeva kordaminekul aitasid meid 

Otepää Gümnaasiumi õpetajad ja juhtkond, 
Otepää Looduskeskus, Aakre Moos, Rohe-
lise kooli töörühm ja 12. klass. Projektipäeva 
juhendajateks olid Mariana Naaber ja Terje 
Aasaroht.

Päev oli tore ja meeldejääv.

ISABEL VõRK, KRISTJAN JURONEN, 
HOgO JäRVE

Foto: ISABEL VõRK
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7.a klass: Kaspar Punder; 
8.a klass: Joonas Sakkis;
9.a+LÕK: Märten Alter, Martin Mõttus;
9.b klass: Romet Silm ja Verner Toom;
10. klass: Lauri Leis.

Pikim liug:

2. klass: Marten Unt;
3.a klass: Henry Petolai;
3.b klass: Randar Pauskar;
4.b klass: Ken Eerik Keemu;

Otepää Gümnaasiumi vastlad

16. veebruaril toimus Otepää Gümnaasiumis 
vastlapäev. Osalejaid oli palju ning meeleolu 
hea. Võeti osa kolmest vastlamängust ning 
ehitati kooli ja kultuurimaja juurde lumest 
ehitisi. 

Päev algas juba 8:30 koolimaja aias, kus esi-
mesed agarad õpilased võtsid osa vastlamän-
gudest. Lumes sumbates ning liugu lastes oli 
õpilastel tuju ülev. 

Lumelinna ehitamisega tegid otsa lahti 5. ja 
6. klassid, kes hakkasid oma ideid ellu viima 
kultuurimaja pargis. Hiljem lisandusid sinna 
ka vanemad klassid. Kultuurimajas pakuti 
kõigile ka sooja teed. Päeva lõpuks valmisid 
mitmed ägedad tunnelid ning kohad, kus 
lapsed edaspidi aega saavad veetmas käia.

Lisaks tehti lumest ehitisi ka kooli kõrvale, 
kui aktsioonis olid algklassid ja abituurium. 
Lõpus külastas lumeehitisi ka tuletõrjebrigaad, 
kes kätetöö veega üle kastis.

Selgusid ka parimad 
õpilased kahel vastlamängul

Pulga loopimine:

2. klass: Märt Urm;
3.a klass: Sebastian Ani;
3.b klass: Oliver Pajumägi;
4.b klass: Henri Aader;
5.b klass: Heili Kann, Andre Georg Gustav 
Viks; 
6.a klass: Maido Hurt; 

5.b klass: Janely Poppy Liiva;
6.a klass: Maido Hurt;
7.a klass: Kaspar Punder;
8.a klass: Remi Hiir;
9.a + LÕK: Kristel Einula;
9.b klass: Mark Ragnar Pikk;
10. klass: Maria-Liisa Mark.

Aitäh kõigile!
Tekst ja foto: KERVIN KULL

Otepää gümnaasium

Varjupaikade MTÜsse kuuluvad loomade varjupaigad üle Eesti 
tähistavad sõbrakuud kampaaniaga „Sõpra tunned sabast”. Ühi-
nesime meiegi sõbrakutsega. Kogusime Nõuni noortega väikestele 
neljajalgsetele sõpradele tekke, patju, käterätte jne.  

Tundsime tõesti sõbra ära kui laupäeval, 13. veebruaril Võru 
loomade varjupaika külla läksime. Sõber liputas rõõmsalt saba. 
Üks tegelane ootas just oma uut pererahvast ja see oli tore. Kü-
lakosti jagus kolme autosse, tekke, patju ning jõuluhõngulisel 
heategevuslikul teatrietendusel kogutud raha eest ostetud toitu 
ja kvartsliiva. Täname kõiki, siit ja sealtpoolt Nõunit, kes aitasid. 
Kohalik kassipatrull hoidis silma peal, et kõik saaks ikka korralikult 
pakitud. Noortele oli see uutmoodi kogemus. Hoolige oma lem-
mikutest, sest oma kodus on ju ikka kõige parem! 

Vahva, Võru loomade varjupaigast tulid tänud: “Aitäh teile, kes 
te sõbrapäeval ei unustanud ka meie varjupaigas elavaid loomi.”
Koerad olla peale meie külaskäiku kohe rõõmsamad olnud. Uuel 
nädalal said nad veel rõõmu juurde, sest kutsekooli poisid ehitasid 
neile uued kuudid. Aga nad oleksid kindlasti veel rõõmsamad, kui 
saaksid PÄRIS KODU, kiisud ikka ka. Mõtle...

Pühapäeval, 14. veebruaril saime jälle üle pika aja kokku sõb-
raga, keda tunneb ära lisaks sabale ka kabja järgi. Need olid mui-
dugi Pärdu talu hobused, kes nii väiksematele kui ka suurematele 
lustlikku reesõitu tegid. Rõõmu oli palju ning nii mõnigi väikene 
loomasõber sai elus esimest korda päris ise oma peo pealt suk-
sule leiba pakkuda. 

Vahva pühapäev jätkus Raigo ja Kersti juhendamisel. Vahva 
oli nii suurele lõuendile, nagu mäekülg ja suured lumehunnikud 
spreidega sõbrakunsti teha. Päeva lõpetuseks lõkke ääres põske 
mõnusalt magus südamekujuline vahukoorekorvike ja limpsti kõr-
rejooki kõrvale. Väga vahva päev koos perega õues värskes õhus!

Kui miskit tegusalt algab, siis see ka tegusalt läheb edasi. Kü-
simuse peale, kes saaks tulla osalema  teisipäeval, 16. veebrua-
ril, Otepää valla mängudele, tuli selline „Mina!” „Mina!” koor, et 
saime kokku kaks võistkonda – Nõuni noored ning Nõuni vähe 
vanemad noored. 

Ütleme nii, et meie küla võistkondadel pjedestaalile pääsu pol-
nud. Sportlik vorm oli ülihea, võistlustahe suur, tulid tublid tulemu-
sed, väga äge oli! Suur tänu Elerin, Gretely, Siim, Risto, Krisette, 
Aile, Eleri, Andrus ja Marvin! 

Issid meenutasid lapsepõlvest kelgusõidu nippe, emmed kihuta-
sid uljalt zipfy-ga. Noored said esmakordse politseradariga kiiruse 
mõõtmise kogemuse, kui tuubiga mäest alla kihutasid. Kõik kolm 
ala tegid läbi kõik võistlejad ja kolm korda, arvesse läks parim 
tulemus. (kui sul on soov fotosid meie toimetamistest vaadata, 
külasta FB nõunitegemised).
Vahva, kui on lahedad sõbrad, nii sabaga kui sabata!

MARIKA VIKS

Sõbrakuised tegemised 
Nõuni kandis

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

Hea Pühajärve kooli vilistlane või endine töötaja!

Veebruar on Otepää Lasteaias toimekas kuu

Vaatamata koroona-viiruse painele pole tege-
vused Otepää Lasteaias vaibunud. Isegi kui 
jaanuar oli veidi vaikse, toimus veebruaris hul-
galiselt toredaid üritusi ja mõned üritused on 
veel ootel.

2. veebruaril tähistas Võrukaela maja 30. 
tööjuubelit. Pidu sai peetud omakeskis, väljast- 
poolt külalisi sedapuhku ei kutsutud. 

Lapsed laulsid ja tantsisid ning peo lõpus 
ootas iga rühma kopsakas kingipakk, mille sisu 
panid kokku õpetajad. Pärast oli rühmades 
põnev vaadata, mis mänguasjad pakist välja 
ilmusid. Töötajatele toimus õhtul tänuüritus.

Hiina uue aasta algust tähistati Pähklikese 
majas Otikeste rühma eestvedamisel õues. Peo 
alguses roomas vaatajate ette tõeline tuld ja 
suitsu purskav lohe, nii nagu Hiinamaale 
kohane. Peopaik oli kaunistatud küünalde ja 
laternatega, ei puudunud ka pisike tulevärk. 
Kõik ikka selleks, et uus aasta edukas tuleks. 

Otikeste rühma laste esitatud legend 12 
loomaasta ringi tekkimisest oli põnev ja väga 
õpetlik vaadata. Peo lõpus jagati tähenduslike 
sõnumitega õnneküpsiseid.

Sõbrapäeva tähistati heade soovide, südam-
like sõnade ja kaunite kaartide jagamisega.

112 päeva tähistamiseks tegid vanemad 
rühmad oma päevakohasest taiesest foto ja 
saatsid selle Päästeameti kodulehele. 

Üle mitme aasta sai vastlapäeva seekord 
tähistada nagu muiste, lume, libeda, külma 
ja punaste põskedega. Kes pikema liu tegi, 
ei oskagi öelda ja ega see polegi kõige 
tähtsam. Tähtis on see et oli vahva ja herne-
supp ja vastlakukkel maitsesid hästi. Vurrigi 
sai keerutatud.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva!
MARJU ILISTOM, Otepää Lasteaed

Mälestused võib käsitsi kirjutatult või trüki-
tult tuua või saata Pühajärve raamatukokku 
või kooli, samuti võib ka saata meiliaadressil 
pyhajarverk@hot.ee hiljemalt 31. märtsiks 
sel aastal. 

Head mõtte- ja sulejooksu!
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22.-28.02.2021 toimuvad Käärikul 
suusaorienteerumise maailmameistri-
võistlused. Samas toimuvad ka juunioride 
MM ja noorte Euroopa meistrivõistlused 
suusaorienteerumises. 

Lehe ilmumispäevaks on küll juba üks 
võistlus (sprint) peetud ja teine just 
käimas. 

25. veebruaril  jälitussõit  Kääriku suusas-
taadionil, startide algused 10.30.

27. veebruaril lühirada Kääriku suusas-
taadionil, startide algused 10.30.

28. veebruaril teade Kääriku suusastaa-
dionil, startide algused 11.00.

Kõikidel päevadel toodab pilti rahvus-
vaheline TV meeskond Rootsist ja eesti-
keelsete kommentaaridega on ülekanded 
postimees.ee portaalis.

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

Ott Tänak ja Martin Järveoja 
võitsid kõik JMV Motors 

Otepää talveralli kiiruskatsed 

Laupäeval, 13. veebruaril sõideti Otepää 
ümbruses autoralli Eesti meistrivõistlus-
te esimene etapp – JMV Motors Otepää 
talveralli. Suurepärastes talvetingimus-
tes startis 63 võistluspaari, kelle seas 
ka Hyundai Motorspordi ridadesse 
kuuluvad Ott Tänak–Martin Järveoja 
ja Thierry Neuville–Martijn Wydaeghe.

Laupäeva hommikul alanud võistlus-
päeva jooksul sõideti 8 kiiruskatset ning 
läbiti 83,94 katsekilomeetrit. Kodustel 
teedel sõitnud Ott Tänak–Martin Jär-
veoja (Hyundai i20 Coupé WRC) võitsid 
kõik kavas olnud kiiruskatsed.

„Üleüldiselt oli meil keeruline päev. 
Õppisime neis oludes palju ning saime 
siit kaasa väga palju informatsiooni, mil-
le baasilt edasi liikuda, et leida Arktika 
ralliks parim pakett. Peamiseks väljakut-
seks oli täna lahtine lumi ja lükkamata 
teed, mistõttu oli pidamist vähe. Kind-
lasti ei ole meie töö tänasega lõppenud, 
vaid pigem alles algab, sest ma tean 
hästi, kellega me Soomes võistlema 
hakkame,“ ütles Ott Tänak. 

Tänaku meeskonnakaaslane, Thierry 
Neuville, on tehtud tööga rahul: „Tuli-
me Eestisse, et siin katsetada erinevaid 

seadistusi eesootavaks maailmameistri-
võistluste etapiks Arktikas. See oli päris 
keeruline ralli, kuid usun, et siin kogetu 
ja selle baasil tehtud muudatused on 
meie jaoks õige suund. Tunne on hea 
ja ma jäin oma esitusega rahule.“

Absoluutarvestuses oli ralli viimase 
katse järel Tänak–Järveoja edu Neu-
ville–Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe 
WRC) ees 33,4 sekundit ja kolmandaks 
tulnud Georg Gross–Raigo Mõlderi 
(Ford Fiesta WRC) ees 2:17,6. Samad 
võistluspaarid moodustasid ka EMV1 
klassi paremusjärjestuse.

EMV2 ja R5 autode klassi parim 
võistluspaar oli Egon Kaur–Silver Simm 
(VW Polo GTI R5). 

Esiveoliste EMV4 arvestuses võtsid 
JMV Motors Otepää talveralli kindla 
võidu Kaspar Kasari–Rainis Raidma 
(Ford Fiesta Rally4), kes võitsid oma 
klassi arvestuses kaheksast kiiruskat-
sest koguni seitse. (Ford Fiesta Rally4) 
37,3 sekundiga. 

Autoralli Eesti meistrivõistluste sari 
jätkub 7.-8. mail Raplamaa teedel, kui 
sõidetakse Rapla ralli.

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

Rogain ehk võistkondlik valikorientee-
rumine toob 4.-5. septembril Otepääle 
Euroopa selle ala parimad. 

Võisteldakse 24 tundi kestvas orientee-
rumisjooksus. Kavas on ka kuuetunnine 
rahvavõistlus. 

Eesti on võõrustanud 24h rogaini EM-i ka varasemalt – 2005. aastal Nõval ja 2014. 
aastal Oraval. 2008. aastal toimus Karulas aga rogaini MM.

Eestis on rogain populaaarne. Ala populaarsusele aitab kaasa selle kõigile 
jõukohasus, sest võistleja saab teha endale sobiva pikkusega raja. Piirajaks on 
vaid ajalimiit. 

Eestlased on võitnud rogaini tiitlivõistlustel palju medaleid. Ka otepäälased on 
olnud edukad. Eesti Orienteerumisliidu juhatus valis Aasta seeniorsportlaseks Ain 
Fjodorovi, kes tuli koos Reeda Tuula-Fjodoroviga augustis 2020 24-tunni rogaini 
Euroopa meistrivõistlustel Lätis Milzkalnis absoluutarvestuses 5. kohale, mis 
andis segavõistkondade põhiklassis hõbemedali ning omavanuste veteranide 
segavõistkondade seas kuldmedali.

17. rogaini Euroopa meistrivõistlused 
toimuvad sügisel Otepääl

Käärikul toimuvad suusaorienteerumise 
maailmameistrivõistlused

Kui soovite luua uut MTÜ-d või teate kedagi, kes seda plaanib, siis 
olete oodatud osalema ja/või asjakohast infot jagama: vabaühendus-
te e-infoseminar “MTÜ alustamise ja juhtimise põhitõed” toimub 2. 
märtsil algusega kell 10.

Osaledes saad vastused järgmistele küsimustele:

· Kas asutada OÜ või MTÜ?
· Mida pidada silmas MTÜ asutamislepingut ja põhikirja koostades?
· Kuidas oma ühingut Ettevõtjaportaalis registreerida?
· Kes ja kuidas saavad MTÜ küsimustes teile abiks olla?

Infoseminar on tasuta.  Zoomi keskkonna lingi saamiseks on vaja eel-
nevalt registreerida aadressil :http://bit.ly/registreerumine_infopaev

Seminari korraldavad maakondlikud arenduskeskused ja Kodani-
kuühiskonna Sihtkapital.

AET ARULA-PIIR
MTÜ konsultant / Programmide spetsialist

SA Valgamaa Arenguagentuur 

E-infoseminar “MTÜ alustamise 
ja juhtimise põhitõed” 

kaupade kojuvedu

Rebase talu puukool 
pakub:

n	 kevadine viljapuude 
  lõikus

n	 istikute ettetellimine

Info tel. 5286 605  Ahti  

www.rebasetalu.net



25. veebruar  2021 7K  U  U  L  U  T  U  S  E  D
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

Üks pisar veereb vaikselt
Ja tähed säravad

Üks ohe kustub tasa
Ja tähed langevad…

Mälestame sügava kurbusega 
kallist täditütart

VAIKE UNTI
Südamlik kaastunne Jaanile, 

Maia perele ja Madise perele 
armsa elukaaslase,

õe ja tädi kaotuse puhul.

Raa, Kaido ja Rain perega

Südamlik kaastunne Kerstile 
armsa 

TäDI 

kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää 
vallavalitsusest

Mälestame kallist täditütart 

VAIKE UNT’i

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele

Aavo perega

Mälestame 
endist juhatajat

  VAIKE UNTI

Pähklikese töötajad

VOLDEMAR KANTS 
18.03.1928 - 02.02.2021

- ostame metsamaterjali, 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine 
ja järelvalve,
- metsanduslikud 
konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

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

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

Elektritööd    520 50 16

KU U LU T U S E D

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

Südamlik kaastunne
Maiele kalli õe

LAINE UNT

kaotuse puhul.

Richard, Inga, Riina, Aivar

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud

VAIKE UNT
21.09.1942 - 21.02.2021

Leinavad omaksed

Teatame sügava kurbusega, 
et igavesele unele on suikunud meie kallis tädi

LAINE UNT
14.02.1932 - 09.02.2021

Leinavad Üllar, Alar, Liivia, Marianne 
ja Kersti peredega

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

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

Sügav kaastunne Tiidule
isa

JAAN KUbI

surma puhul

Kääriku Spordikeskus

In MeMorIaM

Nüüd puhkavad su teokad käed,
mis palju teinud teistel’ head.

Jaanuarikuu viimasel päeval, 31. jaanuari õhtupoolikul kogunes interneti 
vahendusel üle 500 inimese mälestama ELLA TOOME. 

Ella sündis 12. aprillil 1926 Otepääl neljanda lapsena, ja oleks peagi saanud 
95-aastaseks, kui surm poleks 7. jaanuaril 2021 teda puhkama võtnud.
Ellast sai kooliõpetaja. Ta õpetas eesti keelt ja bioloogiat, natuke ka matemaa-
tikat. Ella keskendus heategemisele ja oli õpetajana aktiivne. Ta õpetas lastele 
ka rahvatantsu. Ella armastas elu ja kaasinimesi ning ka looduse ilu. Oma mä-
lestustes ta kirjutas, et „olen sündinud Eestimaa ühes kaunis paigas – Otepääl, 

Pühajärve ääres, kus on tõesti Eestimaa Šveits”. 
Noore neiuna ta nägi, kuidas sõda inimeste elu segi paiskab. Kui teine maailmasõda oli lõpule jõudmas, 

oli ta koos paarikümne naabriga keset lahingutandrit pommisaju all kaks kuud metsas peidus. Seal metsas 
lõksus olles luges ta esimest korda piiblit ja otsustas, et kui ellu jääb, hakkab ta piiblit regulaarselt lugema.

Ent Ella vastleitud usk ei sobitunud valitseva ideoloogiaga. Ella arreteeriti kaks korda. Esimest korda 
1949. aasta talvel. Uurimised kestsid öösel, aga päeval magada ei lubatud. Ella siiski vabastati. Ent det-
sembris 1950 ta arreteeriti uuesti. Teda süüdistati spionaažis ja riigivastasuses. Kaheksa kuud kestnud 
ülekuulamised tipnesid sellega, et Ella saadeti Siberisse. 

Sunnitöölaagrites oldud aeg tema positiivsust aga ei murdnud. Ta kirjutab oma mälestustes: „Viis ja 
pool aastat vene vangilaagrites läks nii kiiresti ja kogu aeg oli nii palju teha, et ei mäletanud isegi vaba-
dust taga igatseda.” Sedavõrd keskendunud oli ta teiste aitamisele.

Pärast Siberist naasmist Ella abiellus. Abielu- aega meenutab Ella tänuga: „Lembit on mind palju õpe-
tanud. Olen talle väga tänulik. Lembit on aidanud mul tasakaalu leida.”

Tasakaalu otsis Ella kogu elu, sest tal oli kaks poolust: tugev ja kartmatu ning leebe ja hooliv. „Ella oli 
nagu punane kiirrong, mis siiski peatus igaühe juures,” öeldi teda meenutades. Jah, Ella jättis sügava 
mulje oma heatahtlikkuse ja särava isiksusega. Koos abikaasaga nad asusid elama Tartusse, kuid hingelt 
jäi Ella otepäälaseks. Ella jääb kauaks meelde mitte ainult neile, kes videokonverentsi vahendusel teda 
meenutama kogunesid, vaid kõigile, kes teda tundsid. Ella oli ilus inimene.

Otepää Jehoova tunnistajate kogudus

Maga vaikselt, puhka rahus – südamed on Sinuga…
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega.

P.Dussmann Eesti OÜ
pakub tööd 

kohvikupidajale

Töö kirjeldus

Otsime oma toredasse kollektiivi rõõmsameelset 
klienditeenindajat.

Igapäevased tööülesanded:
* Klientide kiire, viisakas ja meeldiv teenindamine
* Kohviku kauba ja toidunõude väljapanek
* Kohviku saali eest hoolt kandmine
* Kassas töötamine

Ootused kandidaadile
* Kohusetundlikkus
* Hoolikus ja puhtusearmastus
* Huvi kokanduse vastu
* Kasuks tuleb kassaprogrammi CompuCash tundmine
* Soov teha meeskonnatööd
* Eesti keel

Ettevõte pakub
* Eneseteostamise võimalust
* Kaasaegseid töötingimusi
* Pikaajalist töösuhet
* Arenemisvõimalust
* Sõbralikku ja abivalmis kollektiivi
* Erialast täiendkoolitust

Lisainfo: +372 5628 7339

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

Müüa lõhutud küttepuid koos 
veoga. Tel. 509 3453

TOOMAS KAIDALOV 
03.04.1972 - 01.01.2021

LAINE TOOTS 
22.02.1927 - 07.01.2021

REIN KUIV 
10.04.1953 - 08.01.2021

VILMA VAIN 
06.07.1929 - 09.01.2021

ENE-MALL VERNIK-TUUbEL
07.02.1945 - 21.01.2021

ENE-MALL AAVOLA 
05.01.1948 - 24.01.2021

ERENE PIHELGAS 
14.07.1931 - 25.01.2021

EHA LUIDE 
07.01.1933 - 30.01.2021

ELVE LINNAMäGI 
11.06.1930 - 31.01.2021

ANASTASIA JERMAKOVA 
10.11.1938 - 09.01.2021

ENDEL PRUUEL 
16.12.1930 - 12.01.2021

EDA KURVITS 
25.11.1947 - 14.01.2021

VALLI KÕRKJAS 
12.10.1934 - 24.01.2021

HEINO TUNGEL 
27.04.1952 - 22.01.2021

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Jaan Rästale

armsa

VAIKE UNT
kaotuse puhul.

Rein, Helle, Villu

Mälestame kallist

VAIKE UNTI

Südamlik kaastunne lähedastele.

Endised töökaaslased lasteaiast

Südamlik kaastunne
Madise ja Maia peredele kalli õe

VAIKE UNT

lahkumise puhul.

Rein, Helle,Villu
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UPM-Kymmene Otepää vineeritehas 
toodab puidupinnalist ja pealistatud 
kasevineeri. Praegu 250 töötajaga tehas 
tegutseb alates 2000. aastast ning 
kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene 
kontserni, mis ühe maailma juhtivaima 
metsatööstusettevõttena annab tööd kokku 
20 000 inimesele.

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJA
Töö erinevatel vineeritootmisseadmetel, mis sobib hästi nii naistele 
kui meestele!

 Uuele töötajale pakume

• väljaõpet ning erinevaid koolitusi
• mitmekesist tööd
• korralikke töötingimusi ja tööriietust
• 8-tunniseid tööpäevi esmaspäevast reedeni
• erinevaid spordi- ja tervisesoodustusi
• transpordikompensatsiooni
• tähtajalist töölepingut võimalusega muuta leping tähtajatuks

Ootame Sind kandideerima, kui

• oled töökas ja kohusetundlik
• soovid õppida ja areneda
• hindad meeskonnatööd
• Sul on valmisolek vahetustega tööks (sh öövahetused)

Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast 
märksõnadega „WISA Otepää“.

Kandideerida saad läbi CV Keskuse ja Töötukassa portaali või 
saates CV e-posti aadressile reet.treial@upm.com. Lisainfo telefonil 
53067645.

Õhuseiredivisjon ning Tõikamäe radarposti meeskond tänab suurepärase 
koostöö eest ning õnnitleb Otepää valda 103. Eesti Vabariigi aastapäeva puhul!

Kuigi möödunud aasta oli viirusepuhangu tõttu kogu Eesti rahvale keeruline, 
siis vaatamata kõigele elasime selle üle ja tulime tugevamatena uude aastasse. 
Tänavusel Vabariigi aastapäeval on eriti oluline meeles pidada oma häid ja 
tugevaid koostööpartnereid, kellele saab toetuda ka keerulistes olukordades.

Nooremleitnant gERT TASANg, Tõikamäe radarposti ülem

Alates 2014. aastast Tõikamäel paiknev õhuseiredivisjoni mobiilne radar Ground Master 403 on või-
meline nägema kuni 470 kilomeetri kaugusel ja kuni 30 kilomeetri kõrgusel lendavaid objekte. Tõika-
mäe kuulub koos ülejäänud Eesti õhuväe radarijaamadega Balti riike hõlmavasse õhuseiresüsteemi 
BALTNET. 1998. aastal alanud projekti eesmärk on tuvastada, vaadelda ja kontrollida Balti regiooni 
õhuruumi lennuliiklust.

Hoolimata keerulistest oludest sõideti taas legen-
daarne Tartu Maraton klassikalisel Otepää-Elva 
63km pikkusel trassil.

Meeste konkurentsis läks võit üle 16 aasta 
eestlastele. Esimesena tuli üle finišijoone Mart 
Kevin Põlluste (aeg 3.03.12,8). Talle järgnesid 
Henri Roos (+00.29,5) ja Taavi Kaiv (+02.24,4).

„Sain aru, et finišisirge peale Henriga jääda ei saa 
ja üritasin eest ära minna ning tagasi mitte vaadata. 
Üldiselt olid rajaolud väga rasked, kõige raskemad 
just viimased 3 km,“ ütles Põlluste.

Naistest võitis kolmandat korda Tartu Marato-
ni Tatjana Mannima (3.17.58,8). Talle järgnesid 

Piret Pärnik (+08.03,3) ja Reeda Tuula-Fjodorov 
(+08.53).

„Rada mulle meeldis, välja arvatud lõpp, kus läks 
juba paaristõugetega raskeks. Ka meestega oli hea 
koos sõita,“ nentis Mannima.

Kokku startis 3477 suusasõpra, 2510 pikemale 
63 km distantsile ja 967 lühemale 31 km distantsile.

Esimest korda Tartu Maratoni ajaloos on võima-
lik osaleda ka virtuaalselt ja seda kuni 14. märtsini.

LIISA-LOTTA VEIKEN
Turundus ja kommunikatsioon

MTÜ Klubi Tartu Maraton
Foto: ADAM ILLINgwORTH

Tartu Maratonil triumfeerisid 
eestlased

Hääd sõbrad! 

Annan teada, et 22. veebrua-
rist kuni märtsi lõpuni  on 
üleval Märt Laarmani 125. 
sünnipäeva näitus. 

Kõik on oodatud kaema ja 
rõõmu tundma.

Märt Laarman töötas noo-
ruses mõnda aega Otepää 
Progümnaasiumi eesti keele 
ja kirjanduse õpetajana ja on 
maetud Otepää uuele sur-
nuaiale.

http://mart125.laarman.ee

Parimate soovidega
EEVA LAARMAN


