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Otepää tähistas Eesti Vabariigi
aastapäeva vabaõhukontserdiga
24. veebruaril toimus Puka kultuurimaja pargis
Eesti Vabariigi 103.aastapäevale pühendatud
vaba- õhukontserdi ja vallajuhtide vastuvõtuga.
Vabaõhukontsert toimus vallavanem Jaanus
Barkala ja volikogu esimees Rein Pulleritsu kutsel
juba hämarduma hakkavas kultuurimaja pargis.
Piduliku meeleolu lõid sinimustvalgelt kaunistatud lava ja kaunid tulukesed.
Kokkutulnud vallaelanikke tervitas vallavanem Jaanus Barkala. „Täna sobib endalt küsida,
mis on isamaa? Kindlasti ei ole see ainult lipuga
lehvitamine ja isamaaliste loosungite hüüdmine.
Isamaa on meie kõigi jaoks tunduvalt sügavama
tähendusega. Isamaa algab meie mõtlemisest,
tunnetamisest ja hoolimisest. Hoolimisest oma
riigist, koduvallast, sõpradest, lähedastest ja teistest inimestest. Killuke siirast hoolivust meie kõigi
poolt muudab meid kõiki natuke paremaks,“ ütles
vallavanem Jaanus Barkala.
Kodumaa sünnipäeval esinesid Puka kooli laululapsed Sille Lõõndre juhendamisel, muusikalise
tervituse andis edasi Puka meesansambel (juhendaja Evald Raidma). Karges talveöös rõõmustas
meelt ja silma uhke tulešõu Zerkala. Kontserdi
tipp-hetkeks kujunes Silver Sepa ja Kristiina Ehini
muusikaline luulekava „Ümin Eestile“. Kristiina
Ehin luges isamaalisi luuletusi ning Silver Sepp
esitas omaloomingut pillil, milleks oli vana suusk.
Õhtut viisid läbi Puka kooli õpilane Mirtel
Kuus ja Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Katrin Uffert. Aastapäeva sündmuse
korraldas Otepää Kultuurikeskused.
Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorral-

daja Katrin Uffert ütles tänusõnad sündmuse korraldamise eest Otepää Vallavalitsusele, „Kodukohvik Claara“
cateringile, visuaalkunstnikule Okeiko Okeikole, valguskunstnik Rene Liivamäele, helimehele Hannes Einpaulule. Tänusõnad pälvisid veel ka uisuväljaku ja pargi
ettevalmistustööd teinud Heldur Vaht ja Edwin Deelen,

Esti Kittus pälvis
presidendi teenetemärgi

teenindajad Kati ja Maria Požarova, fotograaf Valju Aloel.
Aastapäeva idee autorid olid Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Katrin Uffert ja Otepää kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg.
Monika Otrokova
Foto: Valju Aloel

Eesti Vabariigi aastapäeva puhul annetas
president Kersti Kaljulaid riikliku teenetemärgi 152 inimesele.
Esti Kittus pälvis Valgetähe teenetemärgi
V klassi teenetemärgi. Ta on kauaaegne
Vanemuise kunstnik ja Puka Kunstikooli
rajaja, samuti MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu üks asutajaid ja juhatuse liige. Esti
Kittus on õppinud Tartu Kunstikoolis, lõpetanud Tartu õhtukeskkooli ja teatrikunstnik- pedagoogi erialal Eesti NSV Riikliku
Kunstiinstituudi. Ta on töötanud kunstnikuna 1972–2003 teatris Vanemuine, aastast 2004 on ta Otepää vallas asuva Puka
kunstikooli juht.
Esti Kittust käis presidendi teenetemärgi
saamise puhul õnnitlemas Otepää vallavanem Jaanus Barkala (pildil). Esti Kittust õnnitles ka Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Katrin Uffert.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud kehtivad vähemalt üks kuu
Eestis kehtestatakse alates 11. märtsist kuni 11.
aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud.
„Värsked andmed näitavad, et koroonaviiruse
agressiivsem briti tüvi on Eestis seni prognoositust
tõsisemalt levimas. Meie meditsiinisüsteem on
kriisis,“ ütles Kaja Kallas. „Eriti kriitiline on olukord
Tallinnas ja Põhja-Eestis, kus haiglate toimetulek
on suure surve all, kuid olukord on väga raske
üle kogu Eesti. Seetõttu otsustas valitsus kehtestada täiendavad piirangud, mille eesmärk on viia
kontaktid inimeste vahel miinimumini. Ainult nii
on võimalik sellest kriisist välja tulla. Igaühe käitumisest sõltub, kui kiiresti see meil õnnestub.“
2+2 LIIKUMISREEGLIT TULEB HAKATA
JÄRGIMA KA ÕUES
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatakse
avalikus väliruumis liikumisel 2+2 liikumispiirang,
mis tähendab, et koos tohib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma kahemeetrist
vahemaad. Piirang ei kehti peredele ning olukordades, kus seda pole võimalik täita.
HARIDUS
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi
ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.
Haridus- ja teadusministeerium annab juhised,
kuidas koolieelses lasteasutuses tööd võimalikult
ohutult korraldada.
Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata
kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja rii-

gieksamiteks valmistujaid. Samas nähakse ette,
et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel
võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda
seal korraldatud tegevustes.
Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid
arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab
hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises
õppes, teeb eksameid või teste.
SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ,
HUVITEGEVUS, HUVIHARIDUS,
TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE
Alates 11. märtsist on siseruumides keelatud kõik
tegevused nimetatud valdkondades. Piirang ei
laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni
tegevustele.
Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus,
täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine
ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit
arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda
ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse
läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb
hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Siseruumides ja välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaatidele.
Samuti ei laiene nimetatud piirangud riigi sõjalise
kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

KEELATUD ON SPORDIVÕISTLUSED NING
SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED
Jätkuvalt on lubatud spordivõistlused ainult proffidele, kuid keelatakse esiliiga spordivõistlused.
Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest
tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni
50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.
Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste
piirang erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni
tegevustele. Sarnaselt kehtivale korrale ei laiene
spordivõistluste piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaadile
ja meistriliigale. Piirangud ei laiene riigi sõjalise
kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, MEELELAHUTUS, SPAAD, BASSEINID SAUNAD
Alates 11. märtsist on keelatud ka välitingimustes
avalike ürituste läbiviimine ning viibimine meelelahutusteenuse osutamise kohas nii statsionaarsete
kui ka mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades. Samuti peavad olema suletud spaad,
basseinid, saunad, ujulad.
Lubatud on üksnes välitingimustes läbiviidavad
avalikud koosolekud ja avalikud jumalateenistused,
osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel tohib viibida 2+2
liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud
ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25
protsenti.

TOITLUSTUSETTEVÕTTED
Toitlustusettevõtete puhul jääb lubatuks ainult toidu kaasamüük.
POED JA KAUBANDUSKESKUSED
Alates 11. märtsist peavad poed olema suletud.
Piirang ei kehti toidukauplustele, apteekidele,
kauplustele, kus müüakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, telekommunikatsiooniettevõtete
esinduste müügikohtadele, optikapoodidele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele. Tanklakohvikus
kohapeal süüa-juua ei tohi.
Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse
nõudega ja 2+2 liikumispiiranguga.
Muudel juhtudel on lubatud üksnes nii nimetatud luugimüük, kus kaup väljastatakse kliendile
ilma kliendi sisenemiseta siseruumides asuvasse
müügisaali; drive-in tüüpi müük ning müük välialadel. Poepidaja peab tagama, et kliendid omavahel
kokku ei puutuks.
TEENINDUSETTEVÕTTED
Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata,
kuid rangemaks muutub ruumitäitumuse piirang,
mida alandatakse 50lt protsendilt kuni 25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku
tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist,
desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
Vaata ka https://valitsus.ee/

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavalitsuse istungil
22.02.2021
n

Anti Mario Mäekivile projekteerimistingimused Otepää

vallasiseses linnas Kuuse tn 3 kinnistul elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitusluba

Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul majandushoone püstitamiseks.
n

Anti AS-ile OTEPÄÄ METALL ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas asuval Saviotsa kinnistul tootmishoone püstitamiseks.
n

Määrati toetus ühele isikule raske majandusliku olukorra

puhul.
n

Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika ilutulesti-

ku korraldamise luba 23. veebruaril 2021. a ajavahemikul kell
17:30 - 18:00 Otepää vallasiseses linnas Tehvandi Spordikeskuse
territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Eraldati VÄRSKA ORIENTEERUMISKLUBILE PEKO

1000 euro suurune spordiürituse toetus 22. - 28. veebruaril 2021.
a toimuva spordiürituse „Täiskasvanute ja juuniorite suusaorienteerumise maailmameistrivõistlused ning noorte suusaorienteerumise Euroopa meistrivõistlused“ korraldamiseks.
n

Kuulutati avatuks projekti „Kagu-Eesti spetsialistide elu-

asemete korrastamine” 2021. aasta taotlusvoor alates 1. märtsist
2021. a. Määrati taotluste esitamise tähtpäevaks 31. märts 2021.
a. Moodustati taotluste hindamiseks komisjon koosseisus: 3.1
Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Maris Frosch; 3.3 Lea
Madissov.
n

Kuulutati avatuks korteriühistute toetuse 2021. aasta taot-

lusvoor alates 1. märtsist 2021. a. Määrati taotluste esitamise
tähtpäevaks 3. mai 2021. a. Moodustati taotluste hindamiseks
komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2
Jaak Grünberg; 3.3 Eveli Misnik.
n

Anti Maimu Vassiljevale (isikukood 45112095710) üürile

Keeni külas Võru mnt 8-5 asuv korter, suurusega 52,6 m².
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 15. veebruari 2021. a kor-

ralduse nr 2-3/110 „URALIC Keskusega äriruumi üürilepingu
sõlmimine“ punkti 2 järgmiselt: „2. Määrata igakuise üüri suuruseks ajavahemikul 1. jaanuar 2021. a – 15. veebruar 2021. a 38,08
eurot ja alates 16. veebruarist 2021. a 120,50 eurot (5 eurot/m²),
kõrvalkulude tasumine vastavalt äriruumi üürilepingule.“.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas asuv Apteekrimäe kinnistu

(kinnistu registriosa nr 1656540, katastritunnus 55601:006:0060,
pindala 102 596 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike
ehitiste maa) otsustuskorras Otepää Spordiklubile (registrikood
80084940, aadress Lipuväljak 13 Otepää vallasisene linn) tasuta
kasutusse.
n

Määrati seitsmele isikule Kagu-Eesti spetsialistide eluase-

mete korrastamise projekti toetus.
n

Jäeti rahuldamata kahe isikule Kagu-Eesti spetsialistide

eluasemete korrastamise projekti toetused.

Juubilaride ja eakate sünnipäevalaste nimede avaldamine vallalehes
Otepää vallavalitsus õnnitleb eakaid sünnipäevalapsi
nimeliselt Otepää Teataja veergudel.
Otepää Teataja avaldab igas kuus järgmised andmed: juubilaride 70., 75., 80., 85. ja alates 90. eluaastast igal sünnipäeval isiku eesnime, perekonnanime,
vanuse.
Kui inimene ei soovi enda või oma lähedase andmete avaldamist, palume saata vastavasisuline teavitus e-posti aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või
postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405.
Lisainfo telefonil: 7664 805 (Kristina Reigo).

SÜNNID
Nico Margusson 			
Stefi Ojamägi 			

11. märts 2021

19. veebruaril
27. veebruaril

ead otepäälased, käes on märts ja õhus
on tunda juba esimesi kevade lõhnu
ning loodus ilmutab kevade märke.

Kahjuks on aga tegemist Eestile juba teise koroonakevadega. Ei tahaks sellest teemast üldse kirjutada, kuid ilmselt peab. Jälgime kõik murelikult
olukorda, kus nakatunute arv järjest kasvab.
Ring tõmbub koomale ka Otepää ümber, kuid
ärgem sattugem paanikasse. Meie piirkonna
koroonanäitajad on püsinud õnneks suhteliselt
madalal ja loodan, et see selliselt ka jääb. Tore
oleks selle eest kiita „riiki, võimu ja valitsust“, kuid
ilmselt pole selleks põhjust. Kui kedagi kiita, siis
meie tublisid kodanikke, kes on kriisis käitunud
alalhoidlikult ja ettevaatlikult.
Kindlasti väljendub väikestes nakatumisnäitajates ka lihtsalt pisut õnne. Viimasel ajal on
vallavanemale tehtud kodanike poolt mitmeidki
ettepanekuid, näiteks – ennetavalt koolide ja lasteaedade sulgemine, teenindusasutuste tihedam
kontroll jne. Kõik ettepanekud, mis toovad kaasa
häid tagajärgi, väärivad kaalumist. Koole vallavalitsus seadusest tulenevalt lihtsalt sulgeda ei saa,
selleks on tarvis mõjuvaid põhjuseid. Kui need
põhjused tekivad, siis õigel ajal saavad ka koolid
suletud. Sama kehtib lasteaedade kohta. Loomulikult on iga lapsevanema õigus jätta tunnetatud
ohu korral laps lihtsalt koju ning seda ongi mõistlik soovitada. Mis puutub teenindusasutuste tihedamasse kontrolli, siis julgen kinnitada, et Otepää
vallavalitsus, terviseamet, politsei ja needsamad
teenindusasutused teevad äärmiselt tihedat ning
head koostööd. Võimalikud kitsaskohad selgitatakse välja ja likvideeritakse, toimub ka tõhus
kontroll.
Arusaamatuks jääb aga riigi püüd kehtestada
kõikjal Eestis ühesugused piirangud. Eks selles
on natuke ka „pealinna härrade kadedust“. Ei ole
ju nende arvates võimalik, et kusagil tohib ennast
natuke vabamalt tunda. Keerame ikka kõik võrdselt lukku. Valitsus räägib midagi solidaarsusest
ja võrdleb meie Coopi poe teise korruse „kummikupoodi“ Ülemiste keskusega. Selle sulgemine aitab võimunaiste ja võimumeeste arvates
tõhusalt kaasa viiruse leviku piiramisele piirkonnas. Olen selle seisukohale tuliselt vastu seisnud
ja jätkan seda. Otepää nakatumisnäitajad, mida
me ka avaldame, on 0-4 inimest päevas. Peaaegu
olematu suurus, arvestades, et paljud isegi ei ela
kohapeal. Kuidas seda veel hoogsalt vähendada,
jääb arusaamatuks.
Samuti jääb mõistmatuks solidaarselt kõigi
kirikute sulgemine. Ei ole ju võrreldavad suurtes
linnades asuvate kirikute jumalateenistused ning
väikeses maakirikus pühapäeviti toimuvad jutlused. Kas siis tõesti 3-5 inimest suures kirikusaalis
on meeletu nakatumisoht? Keegi ei hinda aga
olukorda, kus praegusel ajal võetakse inimestelt
ära viimanegi hingetugi. Oleme jõudnud justkui
tagasi nõukogude aega, kus jumalateenistused
toimusid salaja ja akna taga käisid koputajad
inimesi lugemas.
Kui analüüsida olukorda, siis tegelikkus on
selline, et alates taliturismihooaja algusest on
Otepääd külastanud tuhanded inimesed erinevatest Eesti piirkondadest. Kindlasti on paljud
nendest olnud viirusekandjad. Mõni aeg tagasi
kirjutas vald valitsusele kirja, et piirangud üle
Eesti ei peaks olema ühtlased, vaid lähtuma
kohapealsest situatsioonist. Ühtlaseid piiranguid ei kehtestatud, kiidame valitsust! Pealinna
ja Ida-Virumaa piirangud tõid Otepääle rahvamassid. Mida aga ei toimunud, oli kardetud
nakatumiste tõus. Juhul, kui toimuks kardetud
nakatumine teenindusasutustes ja suusamägedel, peaks ju kolme kuuga olema haigestunud ka
nende personal. Seda aga ei ole juhtunud. Järelikult oleme õigel teel.

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
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Nakatumised toimuvad kusagil mujal, mitte
aga poes, restoranis või suusarajal. Ilmselt on
kõige ohtlikumaks kohaks ühistransport, kus pisikesse ventilatsioonita ruumi on kokku surutud
hulk inimesi, kelledest enamik maske ei kanna.
Otepääl praktiliselt ühistransport puudub ja sellel
võib olla ka oma osa väikeses haigestumisnumbris. Nagu kõik rõhutavad, tuleb kindlasti kinni
pidada terviseameti suunistest.
Poliitkorrektsuse huvides ei räägita Eestis avalikult aga sellest, et nakatumised ja viiruse levik on
oluliselt suuremad ühes kindlas ühiskonnagrupis,
kes elavad oma infomaailmas. Ehk peaks jõupingutusi ka sinna suunama – võimaldage neile vähemalt siis Sputnik V supervaktsiini!
Tagasi tulles aga meie kodukanti, siis on tähtis,
et hoiaksime kokku ja hooliksime üksteisest.
Eelseisvad kuud saavad olema keerulised kuid
mitte lootusetud. Mõeldes ja arutades koos vajalike meetmete üle, saavutame kindlasti paremaid
tulemusi. Mina vallavanemana ootan alati kõigi
vallakodanike arvamusi ja seisukohti ning ettepanekuid. Vallavalitsuse ametnikud viibivad viirusohu vähendamiseks osaliselt kaugtööl, kuid
vallamaja akendes põlevad tuled ning vajalikud
dokumendid ei jää vormistamata ja vajadusel
abistamata ükski vallakodanik. Vältigem siiski
ebavajalikke otsekontakte ning suhtleme eelistatult telefoni ja meili teel.
Uus korteriühistute toetuse programm
Käesoleval aastal käivitus esmakordselt Otepääl
korteriühistute toetamise programm. See programm põhineb vallavalitsuse ja korteriühistute initsiatiivil. Eesmärgiks on ühistegevuse ning
koostöötahte edendamine, valla elukeskkonna
ja avaliku ruumi parandamine, atraktiivsemaks
ning turvalisemaks muutmine.
Rahastamine toimub täielikult vallaeelarvest
ja riiklikke vahendeid siin ei kaasata. Juba on
kõlanud küsimusi, et miks on välja valitud just sellised toetustegevused? Miks ei rahastata torude,
elektrijuhtmete, küttesüsteemide jne. vahetust?
Kortermajade üldise parendamise ja tehnosüsteemide vahetuse riiklikke meetmeid on olnud
senini olemas ning need toimivad ka jätkuvalt.
Vallavalitsuse suhtluses korteriühistutega tunti
viimaste poolt puudust just avalikku ruumi suunatud tegevustest, milleks on: juurdepääsuteede ja/
või parkimisplatside renoveerimine, laiendamine
ja/või ehitamine, välisvalgustuse rajamine ja/või
renoveerimine.
Alates 1. märtsist 2021 saavad Otepää valla haldusterritooriumil asuvad korteriühistud esitada
taotlusi 2021. aasta toetusvooru. Toetust saab
taotleda vähemalt kuue korteriga korteriühistu, samuti kaks või enam korteriühistut, kus on
kokku vähemalt kuus korterit. Käesoleva aasta
vooru rahaline maht on 20 000 eurot. Toetuse
määr on kuni 30% tööde maksumusest, kuid
mitte rohkem kui 5000 eurot. Kavandatavad tööd
tuleb teostada hiljemalt käesoleva aasta 1. detsembriks. Toetusmeetme 2021. aasta taotlusvoor
on avatud kuni 03.05.2021. Täpsem info asub valla
koduleheküljel. Edukat pealehakkamist!
Jätkub Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuste taotlusvoor
Alates 1. märtsist on avatud ka Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuste taotlusvoor 2021.
Eelmisel aastal näidati selle meetme vastu suurt
huvi ja toetuse saajaid oli hulganisti. Siin kaasatakse lisaks omavalitsuse vahenditele samas
mahus ka riigi poolt eraldatud vahendeid.
Toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu
koostöös Rahandusministeeriumiga. Käesoleva
vooru rahaline maht on 40 968 eurot. Toetuse
andmise eesmärk on parandada vallas elavate
spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi

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

01.03.2021
n

Määrati Kähri külas asuva Lepiku katastriüksuse (kinnistu

registriosa nr 156440, katastritunnus 60802:003:0061, pindala 23,59
ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Lepikutare katastriüksuse
(kinnistu registriosa nr 1750840, katastritunnus 60802:003:1820,
pindala 2,01 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise
tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Lepiku,
koha-aadress Lepiku, Kähri küla, sihtotstarve – maatulundusmaa;
1.2 katastriüksuse kohanimi Lepikutare, koha-aadress Lepikutare,
Kähri küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Kurevere külas asuva Käärike-Kivi katastriüksu-

se (kinnistu registriosa nr 1416440, katastritunnus 72402:001:0017,
pindala 19 810 m², sihtotstarve elamumaa) ja Kivisoo katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2493440, katastritunnus 72402:001:0019,
pindala 2,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid
ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Käärike-Kivi,
koha-aadress Käärike-Kivi, Kurevere küla, sihtotstarve – elamumaa;
1.2 katastriüksuse kohanimi Kivisoo, koha-aadress Kivisoo, Kurevere
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Anti Smart Sun OÜ-le projekteerimistingimused Vaalu külas

Kaleega kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kaspar Veskusele projekteerimistingimused Tiidu külas

Mato kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kelly Jürgensile projekteerimistingimused Räbi külas

Susi kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 46 eurot.

n

Määrati toetus ühele isikule raske majandusliku olukorra puhul

summas 70 eurot.
n

Anti Liivi Meltsasele üürile Otepää vallasiseses linnas Ala-

jaama 2-2 asuv korter, suurusega 45,9 m².
n

Otsustati algatada Keeni Põhikooli arengukava 2021 – 2023

koostamine.
n

Otsustati algatada Otepää Lasteaia arengukava 2021 – 2023

koostamine.
n

Sõlmiti osaühinguga OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO

(registrikood 10270166, Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn,
67405) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 300 (pindala 16 m²) kasutusse
andmiseks tähtajaga 1. märts 2021. a kuni 31. detsember 2022. a.

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

kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide
jäämisele ja tulemisele piirkonda.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt
meetme nõuetele vastavate eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused.
Toetusmeetme Otepää valla 2021. aasta taotlusvoor on
avatud kuni 31.03.2021. Täpsem info valla kodulehel.
Mõned päevad tagasi tähistasime rõõmsalt
naistepäeva. Parimad õnnesoovid Otepää
valla naisperele!
Seda tähtpäeva sobivad hästi ilmestama
alljärgnevad lõbusad luuleread:
Naistepäeval nalja pole
mehed tragid, poisid paid.
Emmed, vanaemad, tütred
kõik nad kimbu lilli said.
Kevadiste tervitustega

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.

Jaanus Barkala
Vallavanem

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 24. märtsil.

11. märts 2021

Lõuna päästekeskus hoiatab,
et päikeseliste ja soojade ilmadega on enamus Lõuna-Eesti vooluveekogudest muutunud peaaegu jäävabaks ja ka järvede jää on muutnud hapramaks.
See nõuab jääle minejalt suurt ettevaatlikkust ja tingimusteta turvavarustuse kasutamist. Esmatähtis on
kaela riputada jäänaasklid, millega ennast jääaugust
välja tõmmata ning nöör, mis abiandjale ulatada või
millega ise abi anda. Turvalisem on jääle minna koos
kaaslasega ja hoida liikudes üksteisega distantsi. Kevadise ereda päikesega sulab ja muutub jää hapramaks
ka hoolimata öistest külmakraadidest.
Vaata eri veekogude jääolusid päästeameti informatiivselt jääkaardilt, kuid pea meeles, et enda ohutuse
eest vastutad ise!
Jääkaardi leiad https://www.google.com/maps/d/
viewer?mid=1bKnDQD4FNuqaEVPgXpk85LgyBLSpsH0f.
Peipsi järve jääolusid kaardistab PPA, mis on leitav https://www.politsei.ee/et/jaeaeolud.

Kagu-Eesti spetsialistide
eluasemete toetuse
taotlusvoor
Alates 1. märtsist 2021. a saavad Otepää valla erasektori ettevõtluses töötavad spetsialistid esitada taotlusi Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. aasta
toetusvooru.
Toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumiga. Käesoleva vooru rahaline maht on ligi 41 000 eurot. Toetuse andmise eesmärk
on parandada vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks
oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt
meetme nõuetele vastavate eluruumi soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada
spetsialistile paremad elamistingimused.
Oluline on rõhutada, et toetatakse eluasemete ostmist
või renoveerimist, mis asuvad Otepää valla territooriumil. Töötada võib spetsialist mistahes Kagu-Eesti
maakonnas, kuid toetuse saamisel peab toetusalune
eluruum vähemalt kolm aastat projekti abikõlblikkuse
perioodi lõppemisest arvates olema spetsialisti rahvastikuregistrijärgne ja ka tegelik elukoht. Tähele tuleb
panna ka seda, et abikõlblikud on vaid panga vahendusel 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. Toetusmeetme Otepää valla 2021. aasta taotlusvoor on avatud
kuni 31.03.2021 (k.a.). Taotlusvorm koos lisadega tuleb
esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile vald@otepaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse
sekretariaati.
Lisainformatsioon: Maris Frosch, arendusjuht, +372
55511780, maris.frosch@otepaa.ee.

Nõuni raamatukogu
lahtiolekuaeg pikeneb
Alates 1. märtsist pikeneb Nõuni raamatukogu lahtiolekuaeg ühe päeva võrra.
Otepää Raamatukogu juhataja Kaido Mägi märkis,
et Nõuni raamatukogu hakkab lahti olema lisaks kolmapäevale ja neljapäevale ka esmaspäeviti kella 12-18.
Raamatukoguhoidja töökoormust suurendatakse seniselt 0,3 kohalt 0,5 kohani. Nõuni raamatukoguhoidja
on Anne Udeküll.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala lisas, et ettepanek pikendada raamatukogu lahtiolekuaegu tuli Nõuni
piirkonna elanikelt.
Alates 1. märtsist Nõuni raamatukogu lahtiolekuajad:
E 12-18, K 12-18, N 12-18.
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Naisselts ja Otepää Vallavalitsus ootavad
kandidaate aasta ema aunimetusele
Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega ootab ettepanekuid valla aasta ema aunimetusele. Ettepanekute esitamistähtaeg on 15. aprill.
Aunimetuse Otepää valla aasta ema väljaandmise eesmärk on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust
antakse igal aastal emadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele pereemale, kelle laps või lapsed
saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja
tema elukoht elanike registri alusel peab olema
Otepää vallas.

Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi
auraamatusse ja antakse üle aasta ema meene ja
Otepää valla tänukiri.
Ettepanekud palume esitada 15. aprilliks 2021
Otepää Vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@
otepaa.ee või tuua kirjalikult Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13, märgusõnaga „Aasta ema“.
Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo->Otepää
tunnustab -> Aasta ema.
Monika Otrokova

Kõik küttesüsteemidega seotud toimingud tuleb
kanda küttesüsteemide portaali
Tuleohutuse seaduse muudatuse kohaselt tuleb
alates 01. märtsist 2021 a kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide
portaali.
Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal
koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd. Küttesüsteemide
portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis
kasutusel olevatest tahkeküttesüsteemidest
ning nende ohutusest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.
„Kui seni on korstnapühkijad, pottsepad,
klient ja Päästeamet omavahel suhelnud aktide, passide ja kirjavahetuse teel, siis tuleohutuse seaduse muudatuste jõustumisega muutub
küttesüsteeme puudutav töökorraldus oluliselt
kaasaegsemaks," kiidab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe. „Kogu
küttesüsteemide seisukorda puudutav teave
kolib elektroonilisse keskkonda – küttesüstee-

mide portaali. See tähendab, et korstnapühkijad ja pottsepad hakkavad oma tehtud töödest,
sealhulgas ka korras küttesüsteemidest, esitama
infot just portaali ning 200 000 Eesti ahju, kaminat ja pliiti saab kaardistatud," selgitab Tähe.
Olgugi, et praegu edastavad korstnapühkijad
Päästeametile infot ohtlike küttesüsteemide kohta ning pottsepad väljastavad küttesüsteemide
passe, siis nii täpset ülevaadet ei ole Päästeamet
küttesüsteemide seisukorra kohta varem omanud. Pottsepad ja korstnapühkijad näevad portaalis ülevaadet tehtud töödest ning tegemata
tööde intervallidest. Küttesüsteemi omanik saab
samuti väga hea ülevaate enda küttesüsteemi
korrasoleku ja puhastamise vajaduse kohta.
Lisaks koondab portaal ka korstnapühkijate ja
pottseppade kontaktandmeid. Seega, kui on
tarvis kutsuda korstnapühkija, on võimalik õige
inimene enda maakonnas kiiresti üles leida.
Päästeamet

Korteriühistute toetuse 2021. a taotlusvoor
Alates 1. märtsist saavad Otepää valla haldusterritooriumil asuvad korteriühistud esitada
taotlusi 2021. aasta toetusvooru.
Toetusmeede viiakse ellu Otepää valla eelarvelistest vahenditest üks kord aastas. Käesoleva aasta vooru rahaline maht on 20 000 eurot.
Toetuse andmise eesmärk on ühistegevuse
ja koostöötahte edendamine ning valla elukeskkonna parandamine, atraktiivsemaks ja turvalisemaks muutmine.
Toetust saab taotleda vähemalt kuue korteriga
korteriühistu, samuti kaks või enam korteriühistut, 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 hinnapakkumust ning korteriühistu üldkoosoleku otsus

tööde tegemise kohta, vajadusel asjakohased
kooskõlastused.
Toetuse määr on kuni 30% tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot. Kavandatavad tööd tuleb teostada hiljemalt käesoleva
aasta 1. detsembriks.
Toetuse kasutamise kohta peab korteriühistu
projekti lõppedes esitama kuludokumendid,
välisvalgustustööde 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 digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile
vald@otepaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse
sekretariaati.
Lisainformatsioon: Maris Frosch arendusjuht
+372 55511780 maris.frosch@otepaa.ee.

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.)
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Otepää Tervisekeskuses alustas
1. märtsist töötamist sotsiaalse
nõustajana Katrin Urke
Katrin on õppinud Rakenduspsühholoogiat
ja sotsiaalnõustamist
Sotsiaal Humanitaar
Instituudis (2005-2009),
Noorsootööd Tallinna
Pedagoogilises Seminaris (2007-2010).
Magistrikraadi omandas
Katrin Tallinna Ülikoolis
2018. aastal kunstiteraapia erialal.
Katrin on täiendanud ennast erinevatel psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika alastel täiendkoolitustel (karjäärikoordinaatori baaskoolitus,
pereteraapia algkursus, aktiivõppemeetodid
noorsootöös, aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega lapse toetamine koolis, psühholoogilise
eneseabi võtted jms).
Katrin Urke on Otepää Gümnaasiumi vilistlane ja töötas 2009.-2021. aastatel samas koolis
sotsiaalpedagoogina. Alates 2015. aastast on
töötanud Otepää Tervisekeskuse rehabilitatsioonimeeskonnas psühholoogi ja kunstiterapeudina.
Katrin nõustab psühholoogiliste probleemide,
elukriiside või muude eluraskuste korral. Vajadusel viiakse läbi erialased testid, mis aitavad selgitada meeleoluseisundit. Koostöös püstitatakse
eesmärgid, nõustamise käigus leitakse võimalikud lahendusteed. Nõustamisele on oodatud on
igas vanuses inimesed, kes vajavad tuge ja abi
psühholoogilisel, karjäärialasel või muul elulisel
teemal. Nõustamisel kasutatakse erinevaid võtteid ja küsimustike, mis aitavad ennast paremini
tundma õppida, leida enda tugevused, hoolida
endast ja teistest.
Nõustamisel kasutatakse ka kunstiteraapilisi
lähenemisi, mis sobivad eriti lastele ja noortele,
kuna neil on lihtsam ennast väljendada visuaalsete vahendite abil. Kunstiteraapia aitab avada
loovust ja näha enda sisemist võimekust. Annab
võimaluse läbi loodud töö mõista ja näha oma
olukorda uuest vaatenurgast. Loov protsess on
juba oma olemuselt tervendav.
Vastuvõtule registreerimine:
registratuur, tel 76 68560,
kabinet nr 217, tel 76 60600,
katrin.urke@otepaatervis.ee.
Teenus on tasuta lastele ja lastega seotud peredele. Täiskasvanute nõustamise hinnaks on 25
eurot (45 min).

Tööl on uus hooldustöötaja –
Annika Rehemaa
Alates 8. veebruarist 2021 on Otepää vallavalitsuses tööl 0,5 koormusega hooldustöötaja Annika
Rehemaa.
Annika Rehemaa on lõpetanud Elva Keskkooli ja
Valgamaa Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja
erialal. Varasemalt on ta töötanud Otepää Vallavalitsuses koduhooldustöötajana Euroopa Liidu
projekti raames ja isikliku abistajana. Ta on ka
töötanud Otepää Tervisekeskuses hooldajana.
Hooldustöötaja osutab eakatele ja puudega
inimestele koduteenust.
Kontaktandmed:
Annika Rehemaa
E-post: Annika.Rehemaa@otepaa.ee
Tel. 5333 5185

Sotsiaaltöötaja Pille Sikk on puhkusel
8.03-12.03.2021 a.
Kiiretes küsimustes asendab
Kersti Tamm, tel 51 99 4123,
kersti.tamm@otepaa.ee.
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Katkendeid kirjutamata raamatust

Kultuurikalender

Kallid kultuurisõbrad!
Seoses Vabariigi valitsuse kehtestatud piirangutega on
Otepää valla kultuurimajades sündmuste korraldamine ja
huvitegevus peatatud.
Sellest johtuvalt oleme edasi lükanud kõikide etenduste ja
kontsertite toimumise ajad.
Loodame siiralt, et kohtume Teiega peagi. Seniks aga soovime Teile kaunist kevade algust ja tugevat tervist!
Otepää Kultuurikeskused pere

Otepää Kultuurikeskused
võtab tööle

loomejuhi
Töö kirjeldus:

• loob ja arendab valdkonna koostöövõrgustikke ja hoiab neid töös;
• koostab kultuuriruumi sündmuste nädala-,kuu- ja aastaplaanid;
• tegeleb huviringide ja kultuurimajade sisutegevusega;
• planeerib, juhib, lavastab kultuurisündmusi lähtuvalt kohalikust kultuuriruumist ja traditsioonidest;
• teeb ettepanekuid kultuuritegevuse arendamiseks.

Nõudmised kandidaadile:

• orienteerumine kultuurivaldkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime;
• hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• hea esinemisoskus.

Omalt poolt pakume:

• vastutusrikast ja huvitavat tööd;
• sõbralikku kollektiivi;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi antud valdkonnas.

Jüri Stepanov
2. märts 1952 17. juuni 2008
14. mail 1986 ordineeriti ta Otepää
koguduse õpetajaks.
Otepää kogudust
teenis Jüri Stepanov
kuni surmani.
Mõnest inimesest tekivad legendid, mis võivad
olla ajastule omased. Esiplaanile kerkivad siis
ehmatavad ütlused, mida kiiresti hakatakse hindama üldistustega: võimatu, nii pole
kunagi tehtud! Jüri Stepanovi tööaastate esimesest kümnendist Otepääl on neid sündmusi
rohkem, kui sellesse lühimeenutusse mahub.
TULEK
See jääb nii kaugesse aega, et sellega võib
kaasneda veidi rahvaluulet. Kaasamõtlemist
ja -tundmist kindlasti! Tulnud see noor ja uus
kirikumees Otepääle, vaadanud üle oma valdused ja läinud siis võimumeeste jutule. Löönud
see mees jalaga ukse lahti ja põrutanud: „Istute
siin soojades ruumides ega hooli või näe, millises seisus on kirik, meie rahvuslipu pühitsemise
paik!“ Eks selline ütlemine-mõtlemine ehmatanud koledasti. Oli aasta 1986, mil kirikus
käimine oli tabu (eriti koolinoortele!), usku
nimetati oopiumiks ja peamise usuna õpetati
kommunismi.
Otepää lastele mõjus see nii, et algklasside õpilased leidsid oma „mängumaa“ kiriku
akende alt, et kividega purustatud aknaklaasi
tükkidest endale värvilisi klaasikilde suveniirideks varuda…

Kandideerimiseks saata hiljemalt 21.03.2021. a oma CV ja motivatsioonikiri e-maili
aadressile: jorma.riivald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 58454870.

„Kuna meil on nüüd ees terve kuu, kus pidusid ei korraldada, aga
loomelendu saab paberile panna, siis otsustasime, et kirjatöid oodatakse kuni Otepää linna sünnipäevani 1. aprillini,“ selgitas Otepää
kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg. „Kutsun
kõiki üles riimkroonika konkursist osa võtma ja panema värsivormi
oma nägemust möödunud aastast!“
Konkursi eesmärk on innustada inimesi rohkem ennast väljendama
ning neid ümbritseva elu-olu kohta arvamust avaldama. Lisaks jäädvustatakse sellega ka Otepää valla ajalugu.
Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsiooni Oskar Kruus
oma samanimelise luuleteosega ning iga-aastane 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. Idee algatajaks oli Otepää Kultuurikeskuste endine
loomejuht Merilin Kirbits.
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. aprillini 2021 (k.a.).
Monika Otrokova

Otepää Jehoova tunnistajate kogudus
Pühapäev, 21.03. kell 11.00 piibliteemaline erikõne teemal "Pärl, mis
võib muuta su elu".
Laupäev, 27.03. kell 19.00 olete oodatud mälestama Jeesus Kristuse
surma.
Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info: tel 5666 1771.

Esimese kolme tööaastaga võttis uus kirikumees ette kirikuhoone valgendamise, katuse
remondi, altarimaali restaureerimise, Jakob
Hurdale bareljeefi valmistamise. Lipubareljeefide mördist lahti raiumisele kahel pool ust
välisust leidis kirikumees abilisi kaugemaltki. Läksin neid tellingutel turnivaid noormehi kord vaatama ja küsitlema: „Kust kandist
noored pärit?“ „Oleme Võrust Sõltumatute
Noorte Kolonnist. Kodupaigas saime korda
oma vana surnuaia ja mälestusmärgid. Nüüd,
kui õpetaja Stepanov kutsus, tulime kohe!
Ta mainis, et kohalikest polevat ta kedagi nii
julgeid leidnud.“
„NII POLE KOMBEKS!“
Mäletan seda kultuurikomisjoni koosolekut,
kuhu Jüri Stepanov ilmus teatega eelseisvast.
„15. juunil 1989 on I oikumeeniline laste laulupäev 1000 osavõtjaga!“
Oli aprill ja tööplaanide kinnitamine. „Sellist
utoopiat me küll plaani ei pane. Meil on
kombeks alustada tööga vähemalt pool aastat
varem ja luua komisjonid…“
„Meil ei ole vaja suuri ja pidulikke vastuvõtte ega ööbimispaiku. Kaasa võetakse telgid ja
söögid,“ teatas Stepanov. Ja laulupäev toimus!
Trükitud osaluskollektiivide nimekirjadega, lauludega ja puha!
„Jüri, su unistused käivad liiga kõrgelt,“ ütles
peapiiskop Kuno Pajula ärkamisaja alguses linnapea kabinetis toimunud kohtumisel. Märkus
käis Otepää kirikuõpetaja plaanide kohta restaureerida koguduse keskuse maadele jääv
200-aastane mõisaaegne ait, mida sovhoosi
päevil oli kasutatud laohoonena. 1992. aastal
6. detsembril oli see kahekorruseline, kaasaegse
sisustusega talvekirik avatseremooniaks valmis!

Koroonaaja ristsõna

Otepää riimkroonika konkurssi pikendati
Otepää Kultuurikeskused kuulutas välja Otepää valla riimkroonika kirjutamise konkursi 2021. Konkursi tähtaega pikendati 1. aprillini 2021.
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Leia ruudustikust etteantud sõnad.
Sõnad võivad asetseda vertikaalis,
horisontaalis või diagonaalselt.
Järelejäänud 26-st tähest saate
kokku lugeda 5-sõnalise lause,
mille palume saata hiljemalt
2.04.2020 e-posti aadressile: kultuurikeskused@otepaa.ee.
Kõigi õigesti vastanute vahel
loosime välja nännikoti Otepää
Kultuurikeskuste poolt.

Hea Pühajärve kooli
vilistlane või endine
töötaja!
Ootame kevadel ilmuvasse kümnendasse koolialmanahhi sinu
mälestusi koolipäevadest või
tööaastatest Pühajärvel. Kirjutada võib nii lähemast kui ka kaugemast ajast.
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!

Kuno Pajula lausus avakõnes: „Otepäälastel
on missioonitunnet. Aidaku see uus sakraalhoone inimestel oma juuri otsida…“ Jüri Stepanov nimetas seda hoonet vaeslaste ja lesknaiste kabeliks. See on nagu pühendus oma
lapsepõlvele, mis jäi Hellenurme lastekodusse.
Sealt võtsid Jüri ja Piret kaks poissi kasvama
oma perre.
VIIMASEID LEGENDE
on neist aegadest, kui räägiti Jüri haiglaravilt
põgenemisest. Küllap oli siis jälle mõni töö
tähtsam kui süda. Võib-olla lipumuuseumi või
laste pühapäevakooli ruumide ehitamine.
Jüri viimsele teekonnale oli ärasaatjaid
kodu- ja välismaalt. See vaikselt liikuv inimjõgi ulatus kirikuõuelt mööda laia teed kuni vana
surnuaiani.
Viimane südant soojendanud kohtumine
selle pere liikmega jääb sajandivahetusse. Piret
Stepanovil oli minu jaoks hoitud Hugo Lepnurme sisse mängitud plaat restaureeritud (ühelt
vanemalt teadaolevaist) Otepää kirikuorelil.
Piret oli läbisõidul, ta elas ja töötas Soomes.
Tõrjutuks jäi tema, kõrgharidusega muusik
mitmeti: vene ajal ei saanud õpetajakohta
Otepää koolis (kirikuõpetaja naine), uuel ajal
„ei kõlvanud“ enam Otepää kirikussegi (katoliiklane) orelit mängima.
Tagantjärele sünnib ja kasvab võlatunne. Ega
Jüri otse tellinud, ainult üks kord küsis, kas ma
ei tahaks kirjutada raamatut kiriku ajaloost.
„Oo, ei!“ vastasin kiirelt. See tuli vene ajal kasvanud ateistilt.
Aili Miks,
Valgamaalase Otepää ajakirjanik
aastail 1964 – 2002
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Otepääl asetati pärjad Vabadussamba jalamile
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Pooltunnid Präänikute perega
Pühajärve lasteaias

24. veebruaril asetati Otepää Vabadussamba jalamile Eesti Vabariigi
103. aastapäeva auks pärjad.
Otepää ja Sangaste kirikutes peeti
aastapäevale pühendatud jumalateenistused.
Otepää valla poolt asetasid pärja
vallavanem Jaanus Barkala ja abivallavanem Kajar Lepik. Kohal
olid ja Vabadussõjas langenutele
austust avaldasid Otepää kaitseliidu ja naiskodukaitse esindus
ning vallakodanikud. Kohale olid
tulnud ka Valgamaa Punase Risti
Seltsi liikmed.

Raamatulapseks kasvamine algab juba õige varakult ning usume,
et raamatuhuvi alge on peidus igas väikeses lapses, tuleb ainult
seda aegamööda suuremaks puhuda.
Pühajärve lasteaial on väga hea koostöö kohaliku raamatukoguga, mis oma tegevusega rikastab lasteaia õpivõimalusi. Möödunud aasta sügisel ja selle aasta algul käis taas lasteaias raamatut
ette lugemas raamatukoguhoidja Ly. Sel korral oli jutukorvis Kairi
Looki raamat “Piia Präänik kolib sisse”. Raamatus on lood väikesest tüdrukust nimega Piia, kes kolib isa, ema ja kass Nuustikuga
hubasesse puumajja, mis on lahedatest tegelastest pungil – alates
ülakorruse pontsakast bernhardiinist ja riidekapis redutavast koist
ning lõpetades Kanadast pärit Jackiga. Kui värsked Präänikud
sisse kolivad, hakkavad majas juhtuma väga kummalised asjad.
Lõbusad ja seiklusrohked lood meeldisid lastele väga. Ats naeris
jõuluvana kadumise juhtumi üle. Emmale ja Hõbe Marjale meeldis
lugu, kus Nuustik hakkas lendama. Armin valis lemmikuks loo, kus
isa tegi kommihunnikust kommide valimisega sohki. Eliise Noora
meelest oli vahva sokimüsteerium: kuhu kadusid majas sokid?
Tüdrukud unistasid nagu Piiagi helendavast elektrisokist, et oleks
hea öösel vetsu minna, pole vaja tuld põlema pannagi. Pärt Meelisele meeldis suur lehtedesse hüppamise võistlus, kus köögiakna
alla kuhjati tohutu lehehunnik ja kõige ägedama hüppe tegija sai
auhinna. Lauri rääkis Präänikute vanaisa vahvast kingitusest, milleks oli … viis minutit kassi kallistamist. Kõik põnnid, keda ootab
sügisel kool, kuulasid huviga kuidas Piia pere suve lõppu nautis.
Peale vahvate lugude said lapsed teada ja läbi arutada paljude
nende jaoks uute sõnade tähenduse: kes on kunn või kanadalane,
mis vahe on sõnadel “punk” ja “pung”, mis asi on tohuvabohu jne.
Armin arvas täitsa õigesti, et müsteerium on lahendamata mõistatus ja Pärt Meelis teadis, et entsüklopeedia on selline paks teadusraamat. Tüdrukute arvates magab seitsmemagajapäeval seitse
inimest. Ats arvas, et laiskvorst ei tee midagi, on lihtsalt laisk jne.
Raamat on täis mõnusaid kilde ning positiivsust ehk siis kogu
sealne seltskond elab maailma lahedaimat elu ja iial neil igav ei
hakka.
Suur tänu Ly Haavistele lõbusate elamuste eest! Ootame uusi
põnevaid retki raamatumaailma!

Vabadussamba juures oli väljas
Kaitseliidu Valgamaa Maleva
Otepää Üksikkompanii lipuvalve.
Kohapeal võttis sõna vallavanem
Jaanus Barkala. „103 aastat tagasi
jätsid üle 5000 vapra eesti mehe ja
naise oma elu selle eest, et Eesti
oleks vaba," ütles Jaanus Barkala.
„Meie riik sündis läbi sõjatule,
haiguste ja raskuste."
Otepää kirikus teenis vaimulik
Marko Tiirmaa, Sangastes õpetaja
Ivo Pill ja diakon Tanel Meiel.
Tekst ja fotod:
Monika Otrokova

Eestimaa sünnipäeva tähistati Nõunis
24. veebruaril vastlaliuga
Sel aastal oli kaks tähtsat päeva, vastlapäev
ja Eesti Vabariigi sünnipäev suhteliselt lähestikku ning nii tuligi otsus, et üks tore perega
olemise päev õues on igati tore ja vahva.
Ilmataat mängis meile vingerpussi ning
kattis jäise kihiga nii teed kui õued. Plaanitud
hobusõit Pärdu talus tuli seekord ära jätta,
sest ka hobustel oli õuel liikumine koplist
reeni väga libe.
Aga meie kodumägi oli ägedalt lumine ja
kohe kutsus kelgutama. Võistlus „Kellel on
järgmisel aastal pikimad linad (tänapäeval
vist voodis?)” oli tasavägine. Kõigis liuvahendite klassides tulid viigid – nii lapsed kelgul,
emmed kelgul, lapsed ja issid roolikelgul kui
tudivad beebid kärus. Ka lõbusates teatevõistlustes, suusatamine jalad karpides kui
ka päikeseprillides ja jänkukõrvades jäähokikepiga palli taga ajamine – sõbralik viik.
Kui on sünnipäev, siis on ka vahukoore
tuuletaskud. Noored viisid magusa suutäie
ka oma kortermaja naabritädidele. Jälle oli
tore toimetamine koos pere ja sõpradega
värskes õhus!
Siinkohal ka väike vigade parandus. Otepää
Valla mängudel tegi Exeli tabel natuke meile

„külma” ja arvas, et meie küla võistkonnal
polnud asja poodiumikohtadele. Nii sai kirjutatud Otepää Teatajas. Aga peale soojenemist

Taivi Rästas
Pühajärve lasteaiaõpetaja

selgus, et siiski läks jagamisele esikoht ning võidukarikas sai üle antud.
Marika Viks
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Algas piletimüük laskesuusatamise Otepää
maailmakarikavõistluste etapile

Järgmisel talvel võõrustab Eesti BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika
etappi, mis peetakse 10.-13. märtsini 2022 Otepääl Tehvandi Spordikeskuses.
Tegemist on esimese laskesuusatamise MK-etapiga kogu Baltikumis. Piletimüük
on avatud alates 4. märtsist 2021.
Neljal võistluspäeval tuleb Otepääl starti kogu maailma laskesuusaparemik,
kellest paljudele on Tehvandi Spordikeskus karjääri algusaegadest juba tuttav.
Nimelt on Otepääl varem võõrustatud nii juunioride kui IBU karikasarja võistluseid ja Euroopa meistrivõistluseid. MK-etapp toimub Otepääl neljapäevast, 10.
märtsist pühapäeva, 13. märtsini. Täpne kava ja distantsid kinnitatakse 2021.
aasta kevadel.
Tehvandi Spordikeskuses jõuti suurvõistlusteks vajalik värskenduskuur juba
eelmisel aastal suures osas läbi viia. Nüüdseks on soetatud ka lumetootmise
konteiner, millega saab lund toota plusskraadidega. „Tehvandi Spordikeskus
vastab A-litsentsi tingimustele, mis võimaldab siin korraldada kõiki rahvusvahelisi
võistlusi. Samas muutub pidevalt keskkond meie ümber, muutuvad nõudmised
ja tingimused võistluste korraldajatele,“ ütles Otepää maailmakarika etapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol. „Veel on vaja teha mõningad investeeringud
lasketiiru ja staadionirajatistesse. Täpsemalt selguvad vajalikud tegevused mais,
kui toimub IBU-poolne võistluskeskuse inspekteerimine,“ lisas Nigol.
Maailmakarika etappi saab nautida nii tribüünidel kui rajal, kuhu on parema
elamuse pakkumiseks paigaldatud ekraanid. „Publikul on võimalus osa saada
maailmatasemel laskesuusatamisest kõige paremas kastmes,“ rääkis Nigol.
„Ootame pealtvaatajaid kodumaalt, naaberriikidest ja mujalt Euroopast – ligi
6000 väliskülalist ja vähemalt sama palju Eesti publikut,“ lisas ta.
Lisaks maailmatasemel võistlusele on pealtvaatajatel võimalus osa saada
mitmekülgsest ja meeleolukast vabaaja- ja kultuuriprogrammist. “Tahame külalistele pakkuda erilist „kultuuriteed“, kohalikku toitu ja tooteid ning erinevaid
tegevusi suurtele ja väikestele,” ütles Nigol. Kuni 12-aastasted lapsed pääsevad võistlustele tasuta. „Pilet tasub juba varakult ära osta, sest esimesele 1000
piletile kehtib soodushind,“ lisas Nigol.
Greta Külvet
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon
Foto: Liis Nemvalts
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Igamehe kalapüük Kangru lahel
Vaatamata keerulisele ajale ei puhka
MTÜ Pühajärve Koduteater ka talvel. On
ju olemas mitmeid toredaid võimalusi, et
veeta mõnusalt aega, sealjuures järgides
kõiki EV poolt etteantud reegleid. Veebruari lõpul korraldas Kangro talu pererahvas juba kolmandat kordaoma koduõuel
harrastuskalastajatele mõnusa olemise,
kus võeti mõõtu taliõngega püütud saagi
üle.
Osalejaid ootas esmalt registreerimine,
kus selgus ka osalejate arv. Vesist ilmaolu
trotsides, oli võistlusest osa tulnud võtma
20 inimest.
Esimesed muljed vahetatud, oli aeg
anda stardipauk. Aega kõige rohkem
kala järvest välja tõmmata anti kalastajatele 4 tundi, mille kõik võistlejad innukalt
viimase minutini ära kasutasid.
Esmakordselt tuli kokku puutuda
situatsiooniga, kus üks osalejatest palus
kalapüügist osa võtta virtuaalselt. Seega
puuris võistluse korraldaja jäässe augu
ning viskas õnge vette ka teises linnas
viibiva osaleja eest.
Võistluseks antud aeg möödus kalameeste jaoks kiirelt. Tagasi Kangro talu
hoovile jõudes, ootas kõiki osalejaid

soe kõhutäis ning oligi aeg asuda saaki
kaaluma. Mõõtu võeti mitmes kategoorias. Kõige suurema kaaluga kalasaak,
kõige suurem kala ning kõige väiksem
kala. Kõige enam kala püüdnud osaleja
pani kaalule 2,8 kg suuruse saagi. Kõige

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Signe Viimsalu ütles,
et üksi elava pensionäri toetust maksab amet automaatselt ilma
ühegi taotluseta neile pensionäridele, kel on 1. aprillist kuni 30.
septembrini täidetud kõik kolm tingimust.
„Toetuse tingimustes arvestatakse elukallidusega ja nii tõuseb ka
toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma igal aastal.
Kui möödunud aastal pidi toetuse saamiseks jääma igakuise kättesaadava pensioni summa alla 582 euro, siis sel aastal on piiriks 636
eurot," rääkis Viimsalu. Tähele tasub panna, et iga aasta 1. aprillil
indekseeritakse pensione ja sellega seoses pensionid veidi suurenevad. Sel aastal tõstab pensione ka erakorraline pensionitõus.
„Paneme südamele, et pensionär ise, tema sugulane või eestkostja
jälgiks, et üksi elava pensionäri andmed rahvastikuregistris vastaks
tegelikule olukorrale. Toetuse määramisel lähtub amet rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et reaalselt üksi elav

Egle Sisask

Pühajärve Põhikool liitus Liikuma Kutsuvate
Koolide võrgustikuga
Sel aastal liitus haridusprogrammiga „Liikuma kutsuv kool“ 38
uut kooli Kihnust Kohtla-Järveni ja Valgast Tallinna vanalinnani. Nüüdseks käib liikuma kutsuvates koolides üle 40% kõigist
Eesti üldhariduskoolide õpilastest. Nende seas on ka Pühajärve
Põhikooli õpilased.
Viis aastat tagasi kümne kooliga alustanud „Liikuma kutsuva
kooli“ haridusprogramm laienes tänavu juba 148 koolini, kus
õpib kokku 63 000 õpilast. Et tasakaalustada koroonaaja negatiivset mõju õpilaste vaimsele ja füüsilisele tervisele, keskendutakse
programmis lähiajal kaugõppe mitmekesistamisele ja õuesõppe
lõimimisele kooliellu.
Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel sündinud teaduspõhine programm on tänavu võtnud tähelepanu alla koroonast
tingitud erandliku olukorra hariduses. „Koolidel ei ole praegu
lihtne aeg: soov anda kvaliteetset haridust põrkub pidevalt muu-

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab aprillist
kuni septembri lõpuni vastama kolmele tingimusele
Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava pensionäri
toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm
tingimust. Toetust makstakse neile, kes on vanaduspensionieas,
elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle vanaduspension
on alla 636 euro kuus.

väiksem kala kaalus vaid 3 g. Kõik elujõulised kalad lasti järve tagasi.
Kohtumiseni uuel aastal, uuel talvisel
kalapüügil.

pensionär jääb toetusest ilma, kuna tema lapsed on vanema juurde sisse kirjutatud, kuigi tegelikkuses on nad ammu välja kolinud,"
selgitas Viimsalu.
Üksi elamise faktil on siiski ka erandeid. Toetust on õigus saada ka
eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning
inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus.
Andmed hooldekodus viibimise kohta saab sotsiaalkindlustusamet
otse hooldekodudelt.
Kõigile, kelle andmed vastavad toetuse saamise tingimustele,
maksab sotsiaalkindlustusamet toetuse automaatselt välja koos
oktoobrikuu pensioniga. Kui pensionär ei vasta mingil põhjusel sel
aastal üksi elava pensionäri toetuse saamise tingimustele, tekib tal
järgmine võimalus saada toetust järgmisel aastal.
Eelmisel aastal maksis sotsiaalkindlustusamet üksi elava pensionäri
toetust ligi 89 900 inimesele kokku üle 10,3 miljoni euro.
Rohkem infot toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Sotsiaalkindlustusamet

tuvate olude, sotsiaalse distantsi nõuete ja uute õppevormidega,“
ütles Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja ja tervisekasvatuse
lektor Merike Kull.
Aktiivses koostöös liikuma kutsuvate koolidega töötab liikumislabor välja uusi lahendusi, mis toetaksid nii lähiõpet koolis
kui ka kaugõpet kodus. Üheks eesmärgiks on rakendada rohkem
õuesõpet. „Õues õppides tabame mitu kärbest ühe hoobiga.
Koroonaviirus levib välitingimustes kehvasti ja ohutu vahemaa
hoidmine tuleb lastel õues hoopis kergemini välja. Pealegi on teadusuuringud näidanud, et õuesõpe soodustab nii õpisisu omandamist kui ka ainete lõimimist ja seoste loomist. Ning kõige krooniks
kaasneb õues õppimisega palju rohkem liikumist,“ rääkis Kull.
Värsked uuringud kõikjalt maailmast on näidanud, et koroonaaegne kodus õppimine on muutnud laste elu üksildasemaks
ja istuvamaks ning soodustanud meeleoluhäireid ja terviseriske. Liikuma kutsuvates koolides otsitakse lahendusi ka sellele
probleemile. „Koolid soovivad, et õpetajad saaksid ka kodusesse
õppetöösse rohkem mitmekesisust tuua. Mängulise tegevusega ja
liikumisega lõimitud õppetöö, väikesed sirutuspausid ja õppides
õues käimine, kas või taskuhäälingut kuulates, on üks viis seda
probleemi lahendada,“ rääkis Kull.
„Liikuma kutsuv kool“ on Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel alguse saanud teaduspõhine programm, mille siht on
kujundada liikumine koolipäeva ja -kultuuri loomulikuks osaks.
Liikumisvõimalused tundides, vahetundides ja kooliteel toetavad
tervist, õppimist ja koolirõõmu ning koostöös koolidega otsitakse
viise nende võimaluste loomiseks.
Aastatel 2020–2023 toimub liikuma kutsuvate koolide arendusja rakendustegevus projekti „Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse
toetamine“ raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna programmist.
Leene Korp,
Tartu Ülikooli liikumislabori spetsialist
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KUULUTUSED
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 töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835

Rebase talu puukool
pakub:
kevadine viljapuude
		
lõikus
n

n

istikute ettetellimine

Puhastame teie maad ja metsad
võsast 53314966

Müüa lõhutud küttepuid kohaleveoga. Tel. 5117109

Ostan kuivanud kuusemetsa.
Tel. 5292447

Müüa küttepuid. Tel: 58 515 167

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928
OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema
töökorras. Võib pakkuda ka raamatuid, mööblit, nõusid ja muud vanavara. Tel. 58725458

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Müüa kuivad küttepuud.
Tel. 5885 5890
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga. Tel. 509 3453
Müüa lõhutud küttepuud teile sobivas mõõdusTel 5260859
Otepää pere üürib 6 kuuks 2- või
3-toalise korteri Otepää linnas või
lähiümbruses. Tel. 513 2992

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

LINDA BRIKKER

LEA ROSE

VAIKE UNT

01.03.1928 - 25.02.2021

30.10.1958 - 21.02.2021

21.09.1942 - 21.02.2021

Südamlik kaastunne Annele,
Hannesele, Madisele kalli

Sügav kaastunne Klaarikale
isa

Avaldame kaastunnet Tiinale
ja Tarmole kalli isa

Madis Margusson

Ülo Vaiknemetsa

Karl Alliku

kaotuse puhul.

surma puhul

kaotuse puhul.

Kati ja Evelin peredega

Kääriku Spordikeskus

Tehvandi ja Kääriku
Spordikeskus

Südamlik kaastunne Madisele
perega kalli õe

Avaldame südamlikku
kaastunnet Annele, Hannesele,
ja Madisele armsa

Hea on uskuda, et kusagil kohtume jälle,
seni Su südamesoojust hoiame tallel.

Info tel. 5286 605 Ahti
www.rebasetalu.net

kaupade kojuvedu

Vaike Unt´i
surma puhul.

abikaasa, isa, vanaisa
lahkumise puhul.

Heino perega

Alo perega

Armas Klaarika
Sügav kaastunne Sulle ja sinu
perele kalli

Puhka rahus kallis õemees.
Kaastunne Annele, Hannesele,
Madisele perega

isa, vanaisa ja äia

MADIS MARGUSSON

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Andres perega

Õde Lea perega

Südamlik kaastunne
Vürstile kalli

Südamlik kaastunne Annele,
Hannesele ja Madisele perega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis elukaaslane, isa,
vanaisa

Karl Allik

07.03.1930 - 09.03.2021
Leinavad omaksed

Aarain Furniture OÜ pakub tööd

Tisler / puidutööline
Nõudmised kandidaadile:

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

1 lk
1/2 lk
1/3 lk
1/4 lk
1/8 lk
1/12 lk
1/24 lk
1/48 lk

350.- EUR;
180.- EUR;
140.- EUR;
100.- EUR;
60.- EUR;
45.- EUR;
30.- EUR;
20.- EUR.

Oskus kasutada mõõteriistu,
Tähelepanelikkus, täpsus ja hoolsus
tööülesannete täitmisel,
Pingetaluvus
Jooniste lugemise oskus.
Ettevõte pakub:
Huvitavat ja väljakutset pakkuvat tööd,
Tehtud tööle väärilist tasu,
Arenemisvõimalusi,
Meeldivat töökeskkonda.

CV saata info@aarain.ee
Lisainfo telefonil +372 5348 9493
www.aarain.ee

www.grillhouse.ee

ISA
lahkumise puhul.

Korduvreklaami tellijatele on
toodud hindadega võrreldes
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse
reklaami hinnaga.
Otepää Teataja kuulutuste
hinnad:
reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused,
kaastundeavaldused 4,00 EUR;

kuulutus luuletusega 6,00
EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää vallavalitsuse ja
tema allasutuste kuulutused
avaldatakse tasuta.

KALEV JAKOBI

28.04.1957 - 03.03.2021

17.11.1947 - 06.03.2021

Sügav kaastunne Annele,
Hannesele ja Madise perele
isa lahkumise puhul.
Kati, Tanel, perekond Marjapuu

Madis Margussoni
kaotuse puhul.

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid...

Rein, Monika ja Marko peredega

Teatame kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud kallis isa

Südamlik kaastunne Annele,
Hannesele ja Madisele perega
kalli abikaasa, isa, vanaisa

Ülo Vaiknemets

KALEV JAKOBI

Madis Margusson

Kaastöötajad Käärikult

28.04.1957 - 03.03.2021
Mälestavad tütred peredega

Armas Klaarika,
südamlik kaastunne Sulle ja Su
perele kalli isa

lahkumisel toonela teele.

kaotuse puhul.
Ene ja Aavo

„Mu meelen kuldne kodukotus …“

VAIKE UNT

Siiras kaastunne Annele,
Hannesele, Madisele perega

Mälestame töökaaslast

VAIKE UNT´i

kaotuse puhul

Avaldame kaastunnet lahkunu
omastele.

Urve lastega

Hele ja Ester

Sa oled nüüd vaikuse kaja,
tähehelkide peegeldus vees,
taeva serval on tilluke maja,
ja Sina selle sees...

Siiras kaastunne perekond
Margussonile kalli

MADIS MARGUSSONI
MADIS MARGUSSON

Madis Margusson

Jaan perega

MADIS MARGUSSON

Esileheküljel avaldatava reklaami
hind kokkuleppel toimetusega.

Töökas ja sõbralik oli su hing
puhkama kutsuti sind

lahkumise puhul.
Perekond Väärsi

On päev täis valgust,
tuleb õhtu, tuleb öö,
aga uut hommikut enam ei tule.

21.09.1942 - 21.02.2021
Mälestame aktiivset ja
rõõmsameelset külaelanikku.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Vana-Otepää Külaselts

Läbi naeru ja nutu,
läbi argipäeva rutu
ma toetan näo vastu vaikust
ja peod vastu vihma...

Südamlik kaastunne Annele,
Hannesele ja Madisele perega

ERNA RÕÕM (MIKIVER)

Madis Margussoni

Head rõõmsameelset klassiõde
jäävad meenutama
Eevi, Heljo, Aili, Maie, Juta, Valja,
Villu, Heino-Evar, Avo, Priit ja Rein
ning klassijuhataja Liivia Suu
Palupera kooli 1955. a lennust.

surma puhul
Eha, Leili, Eha, Maila, Helmi,
Tiiu ja Malle

02.12.1939 - 24. 02. 2021
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Eesti võitis Käärikul toimunud suusaorienteerumise tiitlivõistlustelt
kokku üheksa medalit
22.-28.02. võistlesid Käärikul maailma parimad
suusaorienteerujad. Lisaks täiskasvanute maailmameistrivõistlustele toimusid ka juunioride
MM ja noorte Euroopa meistrivõistlused.
Võistluste avamisel Otepääl Tehvandi staadionil osales ligi 300 sportlast 17 riigist. Täiskasvanute maailmameistrivõistlustel oli esindatud 16
riiki, Venemaa sportlased startisid neutraalsetena. Võistlustulle astus 119 sportlast. Juunioride
maailmameistrivõistlustele registreerus 13 riiki
75 sportlasega, noorte Euroopa meistrivõistlustele 11 riigi koondised samuti 75 sportlasega.
Võistluskeskus asus Kääriku suusastaadionil,
kuhu praegusele ajale kohaselt lubati vaid
üksikuid pealtvaatajaid. Aga kõikidel päevadel tootis pilti rahvusvaheline TV meeskond
Rootsist ja eestikeelsete kommentaaridega olid
ülekanded postimees.ee portaalis.
Tavaliselt toimub enne suurvõistlusi palju
väiksemaid rahvusvahelisi võistlusi ja enne
otsustavaid starte on jõuvahekorrad paigas.
Tänavu oli MM aga koroonapiirangute tõttu
esimene suurem rahvusvaheline võistlus sel
hooajal ja võis oodata üllatusi.
Võõrustajatele olid võistlused üle ootuste
edukad: koju jäeti 9 medalit: 4 kulda, 1 hõbe
ja 4 pronksi.
Noorte Euroopa meistrivõistlustel võitis teatesõidus pronksmedali Chris Marcus Krahv,
kes õpib Tsirguliina Koolis, aga esindab Otepää

Spordiklubi. Kulla sai Šveits, hõbeda
Läti. Individuaaldistantsidel sai Chris
Marcus Krahv 10., 12. ja 25. koha.
Võistlused korraldas Värska OK
Peko peakorraldaja Raul Kudre juhtimisel. Rajameistrid olid Tõnis Erm
ja Taivo Timmusk.
Suusaorienteerumises tuleb kiireim
liikumistee valida kaardile kantud
erineva laiusega suusaradade hulgast.
Seekord tegid rajameistrid võistlejatele ülesande raskeks, Kääriku metsades ja mägedel oli väga-väga palju
radu aetud.
Selleks, et võistlused korraldajate
jaoks liiga lihtsalt ei kulgeks, saabus
Otepääle suur sula koos vihmaga.
Aga kõigi probleemidega saadi
hakkama.

Itaalia treener Nicolò Corradini:
“Me võistlesime väga tihedas suusaradade võrgustikus. Kaarti oli raske
lugeda, liiga palju ristmikke, pidevaid
suunamuutusi ja see viis suunataju
kadumisele.“
Lühiraja maailmameister Jørgen Baklid
Norrast: "Rada oli raske, lörtsi ja vähese
lumega. Kuigi ei olnud lihtne näha, mis on
parim, tundsin, et tegin häid valikuid."

Austerlased pärast teatevõistlust: "Hoolimata kõigist ebasoodsatest ilmastikutingimustest
õnnestus korraldajatel teha põnev ja nõudlik
võistlus, kus sport oli keskmes. Tegelikult võis
jälgida lume sulamist: ring-ringilt muutus lumi
järjest õhemaks ja heinamaad rohelisemaks,
aga see ei viinud kunagi ohtliku olukorrani või
olukorrani, mis võistlust ebaõiglaselt mõjutaks."
Rahul oli ka Rahvusvaheline Orienteerumisfõderatsioon (IOF): "Eesti orienteerumisliit ja
korraldusklubi Värska OK Peko seisid tänavu
suusaorienteerumise maailmameistrivõistluste

Hajaasustuste programm on avatud
01.02.-01.04.2021
Taotlused esitatakse allkirjastatuna paberil või
digitaalselt 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,
puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses.
Hajaasustuse programmist toetatavate
valdkondade prioriteetsus
prioriteet I (kõrgeim) – veesüsteemide valdkond
ja kanalisatsioonisüsteemide valdkond;

Võistlused õnnestusid väga hästi! Kuigi ilmataat meid ei
soosinud, saates meile väga sooja nädala, said korraldajad heades tingimustes kõik planeeritud võistlused läbi
viia. Sportlaste poolt oleme saanud väga head tagasisidet
Otepää ja Kääriku majutusasutuste kõrge taseme eest ja
kõige tähtsam, et väga keerulisel koroona ajal võistkonnad
tundsid, et nad on hästi hoitud.
Korraldajad tänavad Otepää valda, kes toetas igati võistluse läbiviimist. Täname ka kõiki majutusasutusi, kus sportlased ööbisid ja eriline tänu Kääriku ja Tehvandi spordibaasidele, kus suurem osa koondisi ööbis ja kes abistasid ja
mõtlesid kaasa ka kõige väiksemates pisiasjades, et sportlastel hea oleks olla.
Tänan kõiki Kääriku maaomanikke, kes lubasid oma kinnistuid kasutada suusaradade sissesõiduks ja võistlemiseks.
Kääriku küla kogukond on väga tore ja sporti toetav.
Kokkuvõttes – korraldajal oli hea ja turvaline Otepää vallas
toimetada, sest meiega arvestati ja suhtuti väga positiivselt.

Siia veel mõned arvamused, mis on
kogutud osalenud riikide orienteerumisliitude kodulehtedelt.

Audun Heimdal (Norra) pärast MM-i sprindi
hõbemedalit: "See oli kiire sõidu, järskude
nõlvade ja tiheda rajavõrgustikuga nõudlik
maastik, seetõttu oli oluline jalgadele jääda."

Nelja medaliga oli MM-i parim
orienteeruja Värska OK Peko
esindaja Daisy Kudre (2 kulda,
1 hõbe ja 1 pronks)

Suusaorienteerumise MM
Käärikul on lõppenud!

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.
Monika Otrokova

Peakorraldaja Raul Kudre
Värska OK Peko

Pronksmedal noorte teatesõidus.
Vasakult: Olle Ilmar Jaama,
Timo Kudre ja Chris Marcus Krahv
(WSOC) korraldamisel silmitsi mitmete väljakutsetega. Covid-19 pandeemiaolukord nõudis
palju täiendavat ettevalmistust ja tegevuste
intensiivsemat kontrolli. Ka ilm ei aidanud ja
muutus WSOCi alguses üsna soojaks, nii et
kohati oli lumetase väga marginaalne.
Üritus tähistas ka IOF-i olulist tagasipöördumist spordi juurde. Covid-19 turvalise keskkonna kavandamise, loomise ja hooldamise
töö andis suurepäraseid tulemusi ja näitas, et
suurüritusi saab korraldada tihedas koostöös
korraldajate, kohalike tervishoiuasutuste, osalevate võistkondade ja teiste huvitatud isikutega,
näiteks meediaga. Kuigi ilma pealtvaatajate ja
sotsiaalse suhtlemiseta, millega oleme harjunud, vaid seekord võistluste ja spordi keskmes.
IOF kasutab Eestis saadud kogemusi lähenevate suurvõistluste korraldamisel."
Järgmisel aastal toimub suusaorienteerumise
MM Soomes Kemis.
ARVO SAAL
Fotod: Reigo Teervalt / WSOC2021

