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Otepää linn saab 85. aastaseks 
1. aprillil 1936. aastal sai Otepää lin-
naõigused. Tänavu möödub sellest 
85. aastat.
Ajaloost
1862. aasta 17. jaanuaril sai Nuustaku karjamõis alevi 
asutamise loa. Nuustaku alevikul puudusid iseseisvad 
õigused, puudus samuti omavalitsus.

Asetsedes Pühajärve valla maa-alal, püüdsid “valla-
mehed” igati veereteada aleviku elanike õlgadele mit-
mesuguseid makse ja kohustusi.

Üha enam hoogustus liikumine aleviku lahutami-
seks Pühajärve vallast. 1919. aastal anti Nuustaku alevile 
iseseisva alevi õigused. Esimeseks alevivanemaks sai 
Hendrik Steinfeld. 13. augustil 1922 muudeti Nuusta-
ku alev Otepää aleviks. 1924. aastal elas Otepääl 1777 
elanikku.

1935. aasta sügisel algatasid aktiivsed alevielanikud 
mõtte – Otepää peab saama linnaks. 29. jaanuaril 1936 
kinnitas Riigivanem Konstantin Päts Otepää 1. aprillist 
1936. a linnaks.

Linnaks saamise päeva tähistati pidulikult – ametiasu-
tused ja koolid ei töötanud, turuplatsil toimus koosolek, 
kohal olid “filmimeister” ja ajalehemehed. Esimeseks 
linnapeaks sai Julius Niklus. Pidustused algasid uue lin-
navolikogu piduliku istungiga linnavalitsuse ruumides, 
kus kõne pidas ja linnale uue lipu annetas peaministri 
asetäitja K.Eenpalu.

Toimus vabaõhuaktus, organisatsioonide ja kooliõ-
pilaste paraadmarss, hiljem meeleolukas õhtune koos-
viibimine. Kohale oli kutsutud arvukalt külalisi ümber- 
kaudsetest linnadest ja maakondadest. Linn oli lipueh-
tes ja ja majad ning aknad kaunistatud.

Meeleolurikastest linnapidustustest kirjutas 8. aprilli 
1936. a Otepää Teataja: “Rahvas kohapääl võttis asja 
tõsiselt ja tegi kõik, et pidustused hästi korda läheksid.”

ILMUB 2 KORDA KUUS

Õnnitleme kõiki Otepää 
linna ja valla elanikke 

Otepää linna 
85. sünnipäeva

puhul!

Otepää vallavolikogu esimees 
Rein Pullerits

Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala

1939. aastaks tõusis Otepää linna elanike arv 2300-
ni. Linnas oli 370 maja ja 42 tänavat. Linna maa-ala 
kogupindala oli 413 ha. 1938. aastal ühendati linn Ulila 
jõujaama elektrivõrku.

Teise Maailmasõja ajal sai Otepää rängalt kannatada 
– 1944. aastal hävis tulekahjus üle poole hoonestusest. 
Algasid ülesehituse aastad, mil linn hakkas järk-järgult 
omandama juba kaasaegsemat ilmet.

1950. aastal sai Otepää, mis varem oli kuulunud Tar-
tumaa koosseisu, iseseisvaks rajoonikeskuseks. 1959. 

aastal likvideeriti väiksed rajoonid ja Otepää liideti Elva 
rajooniga. 1962. aastal arvati Otepää Valga rajooni koos-
seisu.

Omavalitsusliku staatuse sai Otepää linn 21. veeb-
ruaril 1991. 22. oktoobril 1999 ühinesid Otepää linn ja 
Pühajärve vald. Sellest ajast on Otepää linn Otepää valla 
koosseisu kuuluv vallasisene linn.

Lühendatult 25. märtsi 2011. a 
Otepää Teatajast 

Päästeteenistuse aumärgi saab tänavu 
kokku 123 päästeameti töötajat ja koos-
tööpartnerit, kellest mitmed elavad ja töö-
tavad Lõuna-Eestis. 

Aumärgi saab teiste seas Lõuna pääste-
keskuse Otepää päästekomando päästja.
Kalmer Lehepuu. 

Tunnustused antakse üle suve hakul, kui 
olukord seda võimaldab.

Otepää linnamägi on pika ja väärika ajalooga. Seal 
paiknes üle poole aastatuhande muinaseestlaste 
linnus ja seejärel ligi paar sajandit 1224. aastal püstita-
tud kivilinnus. Linnamäe arheoloogilistel kaevamistel 
avastatud mõningad savinõude killud riibitud ja teks-
tiilkeraamikast viitavad isegi juba vanema rauaaja aju-
tisele pelgupaik-linnusele, aga püsiasustusega linnus 
rajati 7. sajandil. Järgnevatel aastasadadel linnuse ja 
selle kõrvale kujunenud asula tähtsus kasvas ning 12. 
sajandi alguseks oli Otepääst saanud  üks Kagu-Eesti 
olulisemaid keskusi. 

1116. aastal märgitakse Otepää linnust esmakord-
selt kirjalikes allikates – vene kroonikates ehk leeto-
pissides. Novgorodi esimeses leetopissis on selle aasta 
tähtsamatest sündmustest  esimesena kirja pandud: 
"Mstislav läks novgorodlastega tšuudide vastu ja val-
lutas Medvežja golova neljakümne pühaku päeval". 

Novgorodi vürsti juhitud Otepää retke peeti väga 
tähtsaks sündmuseks kogu Kiievi-Vene riigi alal, sest 
vastava teate leiame veel Kiievi, Tveri, Vladimiri, 
Pihkva jt. linnade leetopissidest. Suurem osa neist 
kroonikaist pole küll originaalkujul säilinud, aga 
õnneks kirjutati hilisemate leetopisside koostamisel 
varasemad sageli isegi peaaegu sõna-sõnalt ümber. 

Erinevaid leetopisse võrreldes torkab silma, et 
Otepää retk pandi algselt kirja tõenäoliselt kahes  
kohas, kust vastav teade siis ümberkirjutamiste käigus 
ka teistesse leetopissidesse jõudis. Esmalt täheldati 

sõjakäik üles Novgorodis, kus märgiti ära ka retke 
toimumisaeg – 40 pühaku päev, mida kreeka-katoliku 
kirikukalendris tähistatakse 9. märtsil.

Mõne aja pärast pandi sõjakäiku kajastav teade 
kirja ühtlasi Kiievis Vana-Vene kõige kuulsamasse 
leetopissi "Jutustus möödunud aastatest". Selles kõlab 

vastav lause veidi teisiti: "Sel aastal läks Mstislav Vla-
dimirovitš novgorodlaste ja pihkvalastega tšuudide 
vastu ja vallutas tšuudide linna nimega Medvežja 
golova, ja asulaid vallutati lugematul hulgal, ja koju 
pöörduti suure saagiga".

Kiievis on sõjakäigul saavutatut  tunduvalt suure-

maks "puhutud". Nähtavasti lasi selle teate kirja panna 
vürst Mstislav, kes oli Kiievi-Vene suurvürst Vladimir 
Monomahhi vanim poeg ja valitses Novgorodis, aga 
1117. aastal kutsus isa ta Kiievisse. Muuseas, Vladimir 
Monomahhi surma järel sai Mstislavist endast 1125. 
aastal Kiievi-Vene suurvürst. 

Otepää linnamäe arheoloogilistel kaevamistel 
(aastail 1950–1962, 1967–1974 juhendas uurimis-
töid Osvald Saadre ja 1983 Ain Mäesalu) kogutud 
leidudest võiksid 1116. aasta lahingule vihjata eel-
kõige venelastele iseloomulikud nooleotsad. Vene 
väed piirasid Otepää linnust ka 1192., 1210. ja 1217. 
aastal, aga 47 venepärasest nooleotsast vähemalt 
11 on iseloomulikud esmajoones 11. ja 12. sajandi 
alguses kasutatud tüüpidele.

1116. aasta sõjakäik Otepää elanikele ilmselt 
mingeid püsivamaid tagajärgi kaasa ei toonud. Pole 
andmeid, et otepäälased oleksid järgnevalt pidanud 
Novgorodi vürstidele andamit maksma. Linnus 
ehitati üles ja kindlustati tugevamaks. 1192. aasta 
venelaste uus sõjakäik ja 13. sajandi alguse muistse 
vabadusvõitluse sündmused näitavad, et Otepää 
linnus oli endiselt tähtsaimaks keskuseks Kagu-Eestis.
 

Ain MäesALu
Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna lektor

 Fotol Otepää muinaslinnus,  
foto allikas: https://www.deviantart.com/kalaadrius

Otepää esmamainimisest möödub 905 aastat

Otepää linna avamispidustused
Rahvusarhiivi Ajalooarhiiv (1936)  eAA.2111.1.15376.15
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. aprillil.
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Kena kevade on tulnud

Laupäeval, 20. märtsil kell 11.57 algas kevad. 
Kevade algus tähistab aega, mil päev saab oma 
pikkuselt võitu öö üle. Kevad on uute alguste, 
lootuste ja rõõmu aeg. 

Kõik me tunneme, kuidas uued energiad loo-
dusest meisse voolavad ja annavad indu tegutse-
miseks. Nina on lumest välja pistnud lumikellu-
kesed ja ega sinilillede aeg ka enam kaugel ole. 
Vaher jookseb kenasti ning pakub meile magusat 
mahla ning kasemahla aeg on kohe algamas. 
Paljudel näpud juba sügelevad, tahaks midagi 
aiamaal toimetada. Usinamatel on külvikastides 
rohelised taimed silmailu ja hingerõõmu pakku-
mas. Kõikidel on ootusärevus. Ja kevad tuleb… 
Kaunist kevade algust kõigile! 

Kevade tulekuga lõpeb meie talvepealinna 
staatus ning valitsussau läheb üle kevadpealinn 
Türile. Praegusel piirangute ajal ei ole kahjuks 
traditsioonilised üleandmisriitused kohased ning 
seetõttu toimuvad sündmused tagasihoidlikumalt. 
Otepää andis valitusohjad üle kena videotervituse 
teel ja kui piirangud leevenevad, siis läheme kõik 
Türile kauneid kevadlilli imetlema. Siinkohas on 
paslik tsiteerida üht luuletust:

Juba päiksekiirtes sulab lumi,
purikatelt tilgub vett. 
Üksik mesilane uitab,
otsib kevadõitelt mett.

Otepää sai linnaõigused 85 aastat tagasi

1. aprillil on Otepää linna 85. sünnipäev, just sellel 
päeval 1936. aastal sai Otepää linnaõigused. Palju 
õnne, kallis kodukoht Otepää! Kui alati on seda 
päeva tähistatud suure peoga ja valla autasu-
de kätteandmisega, siis seekord lükkub pidulik 
sündmus koroonapiirangute tõttu edasi. Loode-
tavasti saame mõne kuuga viiruse alistatud ning 
siis teeme küll ühe väärika peo tähistamaks linna 
juubelit ning Otepää esmamainimise 905. aasta-
päeva. 

Põlise otepäälasena uurisin huviga just Otepää 
Teataja 1936. aasta 1. aprilli erinumbrit. Põnev on 
see, et tolleaegsed mõtted ja probleemid on nii 
tänapäevased. Leitakse, et Otepää arengusuund 
ei saa olla ei tööstus ega kaubandus, vaid just 
turismi ja puhkusega seonduv. Oluliseks peetak-
se Otepää kui suvituslinna arendamist. 

Aedlinnas jagatakse esimesi ehituskrunte, et 
linn saaks areneda, kujundatakse randa ja tehakse 
suuri plaane seoses Pühajärvega. Otepää kuld on 
Pühajärv ja selle maaliline ümbrus. Esimesed aed-
linna krundid olla omandanud väärikad Tartu lin-
nakodanikud, mida peetakse vägagi positiivseks 
tulevikumärgiks. Aedlinnast pidi saama sisemaa 
ilusaim, vaikseim ja eeskujulikum puhkuse-, rahu- 
ning ilukuurort. 

Arutelul on tõsine konkureerimine suvituslinn 
Tõrvaga. Tänapäeva põigates on mõnus teada, et 
Tõrva peab oma suvituslinna ametliku staatuse 
alguseks alles aastat 1937. Nii et, start oli vägagi 
üheaegne. Tarvis on leida suvitajaid kodumaalt ja 
välismaalt, et saada sellega tööd ja raha. 

Ebaoluline pole ka talispordi arendamine. 
Kaitseliit on rajanud esimese suusahüppemäe. 
Järgmisel aastal plaanitakse rajada kunstlik kel-
gumägi, vastavalt välismaa eeskujudele ning 
Apteekrimäe alla tehisjärv. Tähtsaks peetakse 
koolide ja vabaharidustöö arengut. Leitakse, et 
uus linn Otepää peab saama oma „ümberkonna 
vaimsuse keskuseks“. Heakord ja selle edenda-
mine peab saama prioriteediks. Ei saa ju alevist 
linnaks saanud Otepää jätkata endisel heakor-
ratasemel!

Kuna Otepääl ei ole oma raudteeühendust, siis 
seetõttu on uus linn muust maailmast väga eral-
datud. Regulaarse, aastaringse bussiliini rajamine 
ja käigushoidmine Otepää ja Palupera raudtee-
jaama vahel peab olema elutähtis. Seatakse sihte 
teede parendamiseks. Linnapea Julius Niklus on 

arvanud: “Oluline on kodanike arusaam sellest, et 
üheskoos võidame kergesti kõik raskused. Lahk-
helid tulevad igal pool likvideerida ja püüda selle 
poole, et Otepää areneks.“ Kui hästi sobib selline 
mõttekäik tänapäeva! 

Vastselt linnaõigused saanud Otepääl ei olnud 
elektrit, mistõttu seati selle muretsemine esma-
tähtsaks ülesandeks. 1938. aastaks edenesid 
elektrifitseerimistööd niivõrd, et 27. novembril 
1938 lõi Otepää linn esmakordselt elektrituledes 
särama. Elektri olemasolu tähendas majandus-
likku ja kultuurilist arengut. 16. detsembril samal 
aastal alustas tööd statsionaarne kino, seati tööle 
jahuveski elektri jõul jne. 

Lõpetuseks võiks põneva faktina ära mainida, 
et linnaõiguste saamisel oli Otepääl 370 maja, 42 
tänavat ja elas mõni hing üle 2000 elaniku. 

Noore linna majanduslik olukord oli raske. Tuli 
tõsta veelgi linnaelanike maksukoormat. Maksu-
nimetuste arv tõusis kümnele: kinnisvaramaks, 
naturaalkohustuste asemaks, kogukonna-, koera-, 
hobuse-, jalgratta-, sildi-, kantselei-, aadresslaua- 
ja tänavakasutamise maks. Kokkuvõtvalt saab 
öelda, et linnarahva elu ei olnud algusaastatel 
mitte kergete killast, aga saadi hakkama.

Vallavalitsus vähendas kohatasusid

Koroonakriisist tulenevalt kehtivad piirangud ja 
juhised nii koolides kui ka koolieelsetes lasteasu-
tustes. Reaalsetest piirangutest ja soovitustest läh-
tuvalt vähendas vallavalitsus märtsikuu lasteaia-
tasu kõigile 50 %. Samuti vabastati õpilaskodu 
kasutajad märtsikuus selle maksu tasumisest, 
sest õppetööd koolis ei toimu. Aprilli alguses 
vaadatakse, lähtuvalt olukorrast, tasud uuesti üle 
ja tehakse vastavad vähendused ja vabastused. 
Vastavalt vabariigi valitsuse suunistele soovita-
takse lapsi lasteaeda tuua ainult hädavajadusel. 
Otepää valla lasteaiad on avatud ja vallavalitsus 
ning lasteaiad lastevanematelt eraldi dokumen-
te, avaldusi  laste toomise vältimatuse kohta ei 
nõua. Küll lähtume eeldusest, et kõik käituvad 
vastutustundlikult ning lapsi tuuakse ainult siis 
lasteaeda, kui muud variandid ei ole võimalikud. 
Loodame lastevanemate mõistvale ning koostöö-
valmis suhtumisele.

Kaitseliidu Otepää malevkond sai 
tagasi oma ajaloolise nime

1989. aasta sügisel, kui Eestis puhusid vabadus-
tuuled, leidsid julged Otepää mehed, et aeg on 
küps kokku tulla ja taastada Kaitseliidu tegevus 
Otepääl. Esimene koosolek toimus toonase lin-
navalitsuse ruumes miilitsa ning KGB valvsa pilgu 
all. Väeüksuse nimeks sai Otepää Kaitseliit ning 
sellisena sai organisatsioon ka linnavalitsuses 
registreeritud. 

Tegemist oli esimese taasloodud Kaitseliidu 
üksusega Eestis. Mõne aja pärast jõuti ka mujal 
Eestis üksuste loomiseni ja veebruaris 1990 taas-
tati Kaitseliidu tegevus Eestis tervikuna. Otepää 
Kaitseliit muutus, nagu sõjaeelses vabariigis, Kait-
seliidu Otepää malevkonnaks. Mul on olnud au 
olla Otepää Kaitseliidu  sünni juures, olen loonud 
algaastatel aktiivse ja tegusa õppurrühma ning 
hiljem olnud üle kümne aasta malevkonna 
pealik. Võidupühal, 23. juunil 1998. aastal usaldas 
Otepää linn Otepää malevkonna kätte taastatud 
lipu. Lipudiplomil on lubadus: „Tõotame hoida 
oma lippu kodukaitse sümbolina kõrgel ning kait-
seme selle lipu all demokraatiat, vabariiki ja tema 
põhiseaduslikku korda kuni viimse meheni.“ 

Kaitseliidu reformimise käigus muudeti 
2000ndate aastate algul malevkond Otepää kom-
paniiks. 2020. aastal tehti Otepää üksikkompa-
nii poolt ettepanek malevkonna staatuse taasta-
miseks ning  Kaitseliidu ülema brigaadikindral 
Riho Ühtegi käskkirjaga 2021. aasta veebruaris 
see soov rahuldati. Kaitseliidu Valgamaa maleva 

Otepää Vallavalitsuse istungil

08.03.2021
n	 Määrati Raudsepa külas asuva Vangja katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:003:0385) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vangja, koha-aad-

ress Vangja, Raudsepa küla, sihtotstarve – 85 % maatulundusmaa 

ja 15 % mäetööstusmaa; 1.2. katastriüksuse kohanimi Piirimäe, 

koha-aadress Piirimäe, Raudsepa küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa.
n	 Anti Jana Saarele projekteerimistingimused Nüpli külas 

Oti kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Murimäe Vein OÜ-le ehitusluba Truuta külas asuval 

Rehemäe kinnistul terrassi püstitamiseks.
n	 Anti Marius Türkile ehitusluba Sihva külas asuval Päike-

se-Juusa kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 22. veebruari 

2021. a korraldusega nr 2-3/114 „AS-ile OTEPÄÄ METALL 

ehitusloa andmine“ Otepää vallasiseses linnas asuval Saviot-

sa kinnistul tootmishoone püstitamiseks antud ehitusluba nr 

2112271/05079.
n	 Seati avalikuks kasutamiseks mõeldud Nõuni külaplatsi 

väljaarendamise ja haldamise eesmärgil Otepää valla kasuks 

isiklik kasutusõigus Nõuni külas asuva Tükipoe kinnistu 

(registriosa 1244740) koosseisu kuuluvast Tükipoe pedastik 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Marta-Marii Arro      4. märtsil
Danielle Pastak    11. märtsil
Matis Pirnipuu    11. märtsil
Pääru Ojakivi    11. märtsil
Neilo Kangro    13. märtsil

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.

katastriüksusest (katastritunnus 55701:001:0818, pindala 13 617 

m²) ca 5120 m² suurusele maa-alale.
n	 Lõpetati ühe isikuga Otepää vallasiseses linnas asuva korteri 

üürileandmiseks sõlmitud eluruumi üürileping poolte kokkuleppel 

31. jaanuari 2021. a seisuga.
n	 Jäeti rahuldamata 14 korraldatud jäätmeveost liitumisest 

vabastamise taotlust.
n	 Tunnistati kehtetuks Rein Orule antud taksoveo sõidukikaart 

TVSK023425.

15.03.2021
n	 Nõustuti Mägestiku külas asuva 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee 

maaüksuse (katastritunnus 63601:001:1882) Eesti Vabariigi oman-

disse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 

31 lõike 1 punktile 14.
n	 Nõustuti Pedajamäe külas asuva 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee 

maaüksuse (katastritunnus 55701:001:0853) Eesti Vabariigi oman-

disse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 

31 lõike 1 punktile 14.
n	 Nõustuti Pedajamäe külas asuva 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee 

maaüksuse (katastritunnus 55701:001:0639) Eesti Vabariigi oman-

disse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 

31 lõike 1 punktile 14.
n	 Määrati Tiidu külas asuva Lemmiku katastriüksuse (katastri-

tunnus 72402:002:1350) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse kohanimi Lemmiku, koha-aadress Lemmiku, 

Tiidu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse koha-

nimi Lemmikupõllu, koha-aadress Lemmikupõllu, Tiidu küla, sih-

totstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Vana-Otepää külas asuva Lillepi katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:001:0754) sihtotstarbeks elamumaa.
n	 Kooskõlastati Vana-Otepää külas Aadliku maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Kaidur Pedajasele projekteerimistingimused Kähri külas 

Lepikutare kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks. 
n	 Anti Urve Sarvele projekteerimistingimused Arula külas 

Pakese kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Karl-August Tiirmaale projekteerimistingimused Mäges-

tiku külas Vallimäe kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Caspar Ojamäele ehitusluba Tiidu külas asuval Mato 

kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Seati Otepää valla kasuks sundvaldus eratee avalikuks kasuta-

miseks määramise eesmärgil Nõuni külas asuva Mäe katastriüksuse 

koosseisus olevale korteriomandile (kinnistusraamatu registriosa nr 

2075540, 402/5667 mõttelist osa kinnistust).
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati kahele isikule tervisetoetus kogusummas 179 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule

summas 100 eurot.
n	 Kinnitada kaks hajaasustuse programmi lõpparuannet.
n	 Jäeti rahuldamata kahe isiku taotlus korraldatud jäätmeveoga

liitumisest vabastamiseks.
n	 Otsustati vähendada Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes 

käivate laste vanemate osalustasu 2021. a märtsikuus 50% võrra.

AMETLIK INFO

allüksus Otepää üksikkompanii kuulutati pidulikult Otepää 
malevkonnaks 17. märtsil Otepää vallavolikogu saalis. 
Otepää üksus saab jälle uhkelt koguneda oma väljateeni-
tud lipu alla. Usun, et ka järgmised põlvkonnad suudavad 
seda lippu väärikalt hoida ja ei lööda araks relva haaramast, 
kui on vaja Eesti iseseisvuse eest seista. Uhke on olla Otepää 
malevkonna liige ja ka vallavanemana on mul hea meel, et 
meie valla patrioote ühendab selline malevkond.

Otepää valla koduleht sai uue kuue

Kes on valla kodulehte (www.otepaa.ee) külastanud on juba 
märganud, et leht näeb välja varasemast tunduvalt teistsugu-
ne. Midagi ei ole kadunud ja kõik on alles, kuid ülesehitus on 
muudetud kaasaegsemaks ja funktsionaalsemaks. Lähiajal 
on kodulehel lisandumas uued võimalused dokumentide ja 
avalduste mugavaks elektrooniliseks esitamiseks. Anname 
nendest otepäälastele edaspidi täpsemalt teada. 

Kaunist kevadet soovides
 JAAnus BARkALA

vallavanem

 95
Valve Saan    16. märtsil

 90 
Elfriede Siinmaa      1. märtsil

 85
Vaike-Maimu Leius   12. märtsil
Urve Popova    12. märtsil
Valentine Kikas    16. märtsil
Helvi Teder    17. märtsil
Heli Muro    24. märtsil

 80 
Vaike Kivi    11. märtsil
Vilma Kurvas    15. märtsil
Leo Urm    19. märtsil
Maaja Jüris    21. märtsil

 75  
Ene Toom    21. märtsil
Valve Alter    31. märtsil

 70  
Uudo Täht      1. märtsil
Mati Loog      1. märtsil
Kalev Hõbejärv      4. märtsil
Lea Merisalu       7. märtsil
Anto Ilves    15. märtsil
Matti Mallo    17. märtsil
Elle Teder    25. märtsil
Helve Väärmaa    29. märtsil

MÄRTSI  JUUBILARID

Aprillikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist aja-
lehes, palume saata vastavasisuline teavitus e-posti 
aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või postiaad-
ressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405. 
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Otepää üksikkompanii taasnimetati Otepää malevkonnaks

K aitseliidu Valgamaa maleva allüksus 
Otepää üksikkompanii kuulutati pidulikult 
Otepää malevkonnaks 17. märtsil Otepää 

vallavolikogu saalis.

Valgamaa malevapealik major Kaido Lusik palus 
Kaitseliidu Valgamaa maleva personalispetsialistil 
Anneli Veskel ette lugeda käskkirja, millega muudeti 
senine Otepää üksikkompanii Otepää malevkon-
naks. Ette loeti ka teine käskkiri, millega praegune 
kompanii pealik Aleksander Mõttus nimetati ümber 
Otepää malevkonna pealikuks. Seejärel järgnes tra-
ditsiooniline Otepää malevkonna lipu üleandmine.

Otepää malevkonna pealik Aleksander Mõttus 
luges ette tõotuse: „Otepää malevkond sai oma 
esimese lipu 1927. aastal. See lipp ei ole paraku täna 
kaitseliitlaste valduses. Võidupühal, 23. juunil 1998. 
aastal usaldas Otepää linn Otepää malevkonna kätte 
taastatud lipu. Tõotame hoida oma lippu kodukaitse 
sümbolina kõrgel ning kaitseme selle lipu all demo-
kraatiat, vabariiki ja tema põhiseaduslikku korda 
kuni viimse meheni.“

2020. aastal tehti Otepää üksikkompanii poolt ette-
panek malevkonna staatuse taastamiseks ning Kait-
seliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi käskkirja-
ga 2021. aasta veebruaris see soov rahuldati. Otepää 
malevkond oli olemas ka juba varem, kuid reformide 
käigus nimetati see ümber Otepää üksikkompaniiks.

„Mul on olnud au olla Otepää kaitseliidu üksuse 
sünni juures, olen olnud üle kümne aasta selle pealik 
ja osalesin eestvedajana malevkonna lipu taastamise 
juures Otepää linnavolikogu liikmena. Saame jälle 
uhkelt käia malevkonna lipuga, Otepää malevkond 
on olnud elujõuline oma loomisest peale, on tehtud 
erinevaid tegusid. Usun, et ka järgmised põlvkonnad 
suudavad seda lippu väärikalt hoida ja ei lööda araks 
relva haaramast, kui on vaja Eesti iseseisvuse eest 
seista,“ lausus Otepää vallavanem Jaanus Barkala. 
„Uhke on olla malevkonna liige ja vallavanemana 
on mul ka hea meel, et meie vallas tegutseb selline 
malevkond.“

Voldemar Tasa, kes oli malevkonna taasloomise 

juures meenutas, et taasloomisel oli kohalike meeste 
koosolek Vana-Otepääl, kus kohal viibisid nii kohalik 
miilits kui ka KGB. Otepää mehed olid ühed esi-
mestest Eestis, kes taaslõid oma kunagise Kaitseliidu 
allüksuse. 

„See on maleva jaoks kahtlemata oluline samm. 
Minu pealikuks olemise aja jooksul võin öelda 
Otepää kaitseliitlaste kohta, et kui on vaja, siis 
tulevad Otepää mehed alati kohale. Otepää on koht, 
kuhu tasub ka suuremad Kaitseliidu üritused tuua. 

Alates 15. märtsist on Ote-
pää lasteaias tööl uus õp-
pealajuhataja Kerli Murd.

Kerli Murd asendab senist 
lapsehoolduspuhkusel ole-
vat õppealajuhatajat Merike 
Kaset.

Kerli on pärit Tartumaalt, 
ta on lõpetanud Tartu Üli-
kooli magistriõpingud haridusinnovatsiooni erialal 
spetsialiseerumisega haridusasutuse juhtimisele.

Varasemalt on töötanud Tartus Kivikese lasteaias 
õpetaja abina, assistendina ja õpetajana.

Õppealajuhataja tööülesanneteks on koordineeri-
da ja korraldada lasteaia õppetööd ning olla toeks 
lasteaia õpetajatele.

Kerli Murru kontaktandmed:
tel. 530 44915, e-post: Kerli.Murd@otepaa.ee.

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, tunnus-
tada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust 
antakse igal aastal emadepäeva pidulikul kont-
sertaktusel 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 Vallavalit-
susse, Lipuväljak 13, märgusõnaga „Aasta ema“.
Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt 
www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo->Otepää tunnus-
tab -> Aasta ema.

MOnikA OTROkOvA

Otepää lasteaias on tööl 
uus õppealajuhataja

Väike seeme selleks aastaks on kõrgemas staabis 
juba idanemas,“ märkis malevapealik Kaido Lusik. 
„Loodan, et üksuse staatuse ja nimemuutusega tuleb 
ka uusi arenguid malevkonda.“

Tänasel päeval kuulub Otepää malevkonda ligi 170 
liiget.

Tekst ja foto: MOnikA OTROkOvA 

Otepää malevkonna lipuga: vasakult: kaitseliitlane Eerik Kütt, Otepää
malevkonna pealik Aleksander Mõttus, kaitseliitlane Esmar Naruski,
vallavanem Jaanus Barkala ja kaitseliitlane Voldemar Tasa.

Nüpli külas asuva Silvia katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otepää Vallavalitsus algatas Nüpli külas asuva Silvia katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu 
ning jättis algatamata detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegilise 
hindamise.

Detailplaneeringu algatati Nüpli külas asuval Silvia katastriüksusel (katastritunnus 63602:002:1800, 
pindala 3,47 ha, sihtotstarve maatulundusmaa). Terviklahenduse väljatöötamiseks haarati 
detailplaneeringu alasse Tedremäe alajaama katastriüksus (katastritunnus 63602:002:1810, 
pindala 48 m², sihtotstarve tootmismaa) ja ca 300 m² suurune osa Tatra-Otepää-Sangaste 
katastriüksusest (katastritunnus 63602:002:1531, sihtotstarve transpordimaa). Planeeritava 
maa-ala pindala on ca 3,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale majutusasutuse ja kor-
terelamute ning neid teenindavate rajatiste ehitusõiguse andmiseks. Detailplaneeringuga ka-
vandatakse majutusasutuse ja korterelamute jaoks eraldiseisva katastriüksuse moodustamist. 
Moodustatava krundi maa-ala sihtotstarbeks kavandatakse majutushoone maa ja korterelamute 
maa ning katastriüksuse sihtotsarveteks ärimaa ja elamumaa. Ülejäänud maa-ala sihtotstarvet 
ei muudeta.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, tehnovõrkudega 
varustamine ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks, 
määratakse servituutide vajadus ja muud õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused. 
Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus.

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

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aad-
ress Lipuväljak 13, 67405 Otepää). Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) 
on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel ja avalikus dokumendiregistris ning Ametlikes 
Teadaannetes ja eelregistreerimisel tööajal Otepää Vallavalitsuses.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aad-
ress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (aadress Raekoja 
plats 8, 51004 Tartu).

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 76648020.

DETAILPLANEERINGUD

Planeeringuala piir (tähistatud oranžiga)
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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 kont-
sertite toimumise ajad.

Loodame siiralt, et kohtume Teiega peagi. Seniks aga soovi-me 
Teile kaunist kevade algust ja tugevat tervist!

Otepää kultuurikeskused pere

Raamatukogu on üks väheseid kultuuriasutusi, 
mis veel avatuna töötab. Praegustes tingimus-
tes, kus meelelahutuslikke võimalusi napib, 
võib just hea põnev raamat pakkuda meeldiva 
ajaviite.

Meie kogenud töötajate abiga suudab iga 
külastaja leida talle sobiva raamatu. Põnevat 
elu armastajatele on meil pakkuda rikkalik 
valik kriminaalromaane ja seiklusjutte. Hellust 
vajavatele naishingedele leidub ka koroonatin-
gimustes palju armastusromaane. Praktilisema 
meelega inimestele võime soovitada ehitus- või 

tehnikakirjandust. Loodussõpradele leidub loo-
dusraamatuid, ajaloohuvilistele ajalooraama-
tuid. Reisisõpradele, kes praegu kuhugi sõita ei 
saa, võiks lohutust pakkuda meie reisiraamatu-
te valik. Oma pärlid ootavad ka vandenõuteo-
reetikuid ja koroonaeitajaid. Lisaks raamatute-
le on meil pakkuda ka suur valik ajakirju väga 
erinevatest eluvaldkondadest. 

Mehed, kes muidu raamatukokku väga ei 
kipu, võiksid oma kaasadega kasvõi transpor-
ditöölistena kaasa tulla. Saaksite lisaks värsket 
õhku pluss peresiseseid plusspunkte hoolivu-

se eest. Äkki jääb veel mõni põnev raamat või 
ajakiri juhuslikult silma!

Niisiis, Otepää Raamatukogu ja tema haru-
kogud ootavad teid igal juhul külla. Loomuli-
kult peame seejuures jälgima kõiki kehtivaid 
tervishoiunõudeid! Püüame koos kiiremini 
jõuda päästva kevadpäikese ja suvesoojuseni!

kAidO Mägi
Otepää Raamatukogu

direktor

Otepää raamatukogu ootab külla

Otepää Jehoova tunnistajate 
kogudus

Laupäev, 27.03. kell 19.00 olete oodatud 
mälestama Jeesus Kristuse surma.

Koosolekud toimuvad videokonverent-
sina. 

Info: tel 5666 1771.

Otepää Kultuurikeskused kuulutas välja 
Otepää valla riimkroonika kirjutamise 
konkursi 2021. Konkursi tähtaega piken-
dati 1. aprillini 2021.

„Kuna märtsis pidusid ei saa korralda-
da, aga loomelendu saab paberile pan-
na, siis otsustasime, et kirjatöid ooda-
takse kuni Otepää linna sünnipäevani,“ 
selgitas Otepää kultuurimaja perenai-
ne-kultuurikorraldaja Merle Soonberg. 
„Kutsun kõiki üles riimkroonika konkur-
sist osa võtma ja panema värsivormi 
oma nägemust möödunud aastast!“

Konkursi eesmärk on innustada ini-
mesi 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 sama-
nimelise luuleteosega ning iga-aastane 
Otepää valla jõuluvanade kokkutulek, 
kus lauldakse eelmise aasta põletavatel 
teemade. Riimkroonika sisuks peaks-
ki 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 mitu luuletust. 
Konkursil puudub vanusepiirang. Laeku-
nud tööde hulgast valib žürii kolm pa-
remat ning lisaks antakse eriauhindu. 
Luuletused tuleb saata e-postile: kul-
tuurikeskused@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 kontakt- and-
meid!

MOnikA OTROkOvA

Otepää riimkroonika 
konkurssi pikendati

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

14.aprillil kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Jazzikuu kontsert JOEL REMMEL 
TRIO „Kevad“. Tänuvu kevadel on ilmavalgust nägemas juba viies stuu-
dioalbum „Kevad“. Tegemist on kokkuvõtva osaga lühialbumite seeriast. 
Uuelt plaadilt leiab valiku eelnevalt digitaalselt ilmunud lühialbumite 
lugudest, lisaks heliseb värskel albumil ka nii publiku kui kriitikute poolt 
armastatud Liisi Koiksoni varjundirikas lauluhääl. Läbivaks motiiviks ongi 
rõõm ühise musitseerimise üle, mida viimase aasta valguses üha enam 
hinnatakse. Joel Remmeli kõrval musitseerivad trios jätkuvalt Heikko 
Remmel kontrabassil ja Ramuel Tafenau trummidel.  Piletid hinnaga 
2 € on müügil kohapeal Otepää Kultuurikeskuses tund enne kontserdi 
algust.

Alates 1. märtsist pikenes 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 suuren-

datakse seniselt 0,3 kohalt 0,5 kohani. Nõuni 
raamatukoguhoidja on Anne Udeküll.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala lisas, et 
ettepanek pikendada raamatukogu lahtiole-

kuaegu tuli Nõuni piirkonna elanikelt.
Alates 1. märtsist Nõuni raamatukogu lah-

tiolekuajad:
E 12-18, K 12-18, N 12-18.

MOnikA OTROkOvA

Nõuni raamatukogu lahtiolekuaeg pikenes

Ootame kevadel ilmuvasse kümnen-
dasse koolialmanahhi sinu mälestusi 
koolipäevadest või tööaastatest Pü-
hajärvel. Kirjutada võib nii lähemast 
kui ka kaugemast ajast. 

Mälestused võib käsitsi kirjutatult 

Hea Pühajärve kooli vilistlane või endine töötaja!

või trükitult tuua või saata Pühajär-
ve raamatukokku või kooli, samuti 
võib ka saata meiliaadressil pyhajar-
verk@hot.ee hiljemalt 31. märtsiks 
sel aastal. 

Head mõtte- ja sulejooksu!

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 la-
hendada 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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Ööklubi Comeback tähistas sünnipäeva viimast korda

27 aastat tagasi avas tänaseks legendaarseks 
saanud peopaik esimest korda uksed. 11. märtsil 
1994. aastal panid Raivo ja Katrin alguse usku-
matult ägedale ja pikale teekonnale. Kolmel 
erineval kümnendil on Eesti vanim ööklubi 
olnud öine kohtumispaik sadadele tuhandete-
le inimesele.

Kõik need aastad on Comeback olnud tal-
vepealinna ööelu keskus, mille laval on üles 
astunud suur enamus Eesti tippartiste ja -disko-
reid. Kokku on saanud inimesed üle Eesti ning 
Otepääl toimunud rahvusvaheliste suursünd-
mustega kogunud tuntust ka paljude välismaa-
laste seas. Ööklubi on olulist rolli mänginud 
paljude elu kujunemises. Läbi aja on see maja 
olnud töökohaks sadadele inimestele. Paljud 
külalised on leidnud endale kaaslase kogu eluks, 
loonud ühise kodu ja pere.

„Ehitasime ööklubi endise Otepää kinomaja 
ruumidesse. Esimestel aastatel näidati päeva-
sel ajal kino ning pimeda saabudes läks peoks. 
Sellel ajal oli tegemist suhteliselt erakordse 
sündmusega ning mitmeid aastaid järjest sõitsid 
inimesed isegi bussidega eraldi üle Eesti kohale, 
et sellest põnevast ööelust osa saada,"  meenu-
tavad algusaastaid legendaarse klubi asutajad 
Raivo ja Katrin Kalda.

Klubi tegutsemise kolm kümnendit on olnud 
väga erinäolised. Üldine tegevus on jäänud küll 
samaks, aga ülemäära palju sarnasusi 27 aasta 
taguse ööeluga ei ole. „1990-ndate keskel oli 
ööklubi lahti kõik ööd nädalas ning uksed avati 
juba kell 20. Klubis sai lisaks tantsule ja napsule 
näiteks tegeleda ka hasartmängude ja piljardi-
ga. Õhtu lõpetati juba südaöö paiku. Viimastel 
aastatel oli klubi avatud peamiselt paar korda 
nädalas ja reeglina nädalavahetustel. Külastajad 
saabuvad tänapäeval meelt lahutama südaööks 
ning peod lähevad hommikuni välja," kirjelda-
vad aastakümnete erinevust Raivo ja Katrin.

Ööklubi pidamine on olnud perekondlik 
ettevõtmine. Algusest peale on klubi tegemis-
tes kaasa teinud ka Raivo ja Katrini poeg Siim 
Kalda, kelle vastutada oli klubi juhtimine viima-
sel kümnel aastal. „Olen sisuliselt selles majas 
üles kasvanud. Kui ööklubi avati, siis käisin 
esimeses klassis ning sellest ajast saadik olen 

Comebacki lammutamine

seal saanud kaasa lüüa väga erinevate kohus-
tuste täitmisel. Maja kütmine toimus alguses 
puudega ning siis olin katlakütja. Katel oli nii 
suur, et mahtusin sinna vabalt sisse. Automaatse 
õlikatla paigaldusega kadus see kohustus ning 
siis sain olla kojamees, kelle ülesanne oli nii 
lund rookida, lehti riisuda kui konisid korjata. 
Suuremaks kasvades töötasin garderoobis ja 
turvamehena ning õigel hetkel võtsin klubi juh-
timise üle," meenutab Siim Kalda. 

27 aastat on toonud ilusaid, lõbusaid ja meel-
dejäävaid mälestusi. Iga teekond saab lõpuks 
otsa. Tänavune sünnipäev oli teistsugune – sün-
nipäevanädalal langesid Comeback´i hoone 
katus ja seinad. Suve alguses avab ööklubi kin-
nistul Eesti suurim kütuse jaemüüja Olerex 
enda sajanda tankla, kuhu tuleb ka suure 
teenindussaarega kohvik ja bufee, laia valiku-
ga toidu- ja esmatarbepood ning avar puhkeala. 

„Comeback'i teekonna lõpp ei ole olnud 
seotud viimasel aastal maailma raputanud 
koroonaviirusega. Öise meelelahutuse turg on 
aastatega väga palju muutunud ning mõned 
aastad tagasi hakkasime ringi vaatama, kas 
Otepää magistraalristmikul asuval kinnistul on 
ka alternatiivseid kasutusvõimalusi. Siis ei olnud 

veel välistatud ööklubi tegevuse jätkamine, ent 
raske südamega sai lõpuks tehtud otsus. Ühel 
hetkel leidsime Olerexi juhtkonnaga, et ööklu-
biga samal aastal loodud Eesti suurima kütuse 
jaemüügikett on parim alternatiiv selle kinnis-
tu kasutamiseks. Emotsionaalselt on see meile 
loomulikult olnud raske otsus, sest kogu meie 
äritegevus on alguse saanud sellest majast ja 
suur osa mälestusi seotud selle eluga. Samas 
on tegu väga kaalutletud muudatusega, mis 
annab Otepää piirkonna arengule kindlas-
ti olulise tõuke," rääkis otsuse tagamaadest 
Siim Kalda.  

Ööklubi Comeback jääb armsa ja olulise 
kohana südamesse elama tuhandetele ini-
mestele. Viimane sünnipäevapidu pidi tulema 
eriti raju ja äge, paraku pole kestev pandee-
mia seda võimalust jätnud. Viimane sünni-
päev toimub igaühe enda mõtetes. Igaüks 
saab meenutada, millal ta viimati Comeback'is 
käis, sest see oli see hetk, kui astusid viimast 
korda sisse, tegid viimase kokteili ja tantsu…
…ja lahkusid endale teadmata sellest majast 
viimast korda.

Ööklubi Comeback
Foto: iLMO TAMM

Otepää vallavalitsus otsustas 15. märtsi 2021 istungil vähendada 
Otepää valla lasteaedade osalustasu 2021. a märtsikuus 50% võrra.

Otepää valla lasteaiad on avatud, kui on võimalik, siis palume 
lapsed koju jätta. 

Vallavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad Otepää Güm-
naasiumi õpilaskodu kohamaksust perioodil 01.03.-31.03.2021.a. 
seoses õpilaste distantsõppega.

Vallavalitsus teeb uued otsused kohamaksude vabastamise 
kohta aprilli alguses.

MOnikA OTROkOvA

Otepää vallavalitsus vähendas kohatasu

Arengukava on avalikustatud valla kodu-
lehel 15.-30. märtsil 2021.

Kõik arengukava puudutavad ettepanekud 
palume saata valla e-posti aadressile vald@
otepaa.ee hiljemalt 30. märtsil 2021 kell 
12.00. Arvestatakse ainult kirjalikult saadetud ettepanekuid.

Arengukava avalik arutelu toimub 5. aprillil kell 13.00. Avalikule 
arutelule palume registreeruda e-posti aadressil vald@otepaa.
ee hiljemalt 30. märtsil 2021 kell 12.00. Arutelu toimumise koht 
teatatakse kõigile etteregistreerinutele.

JAnikA LAuR

Keeni Põhikooli arengukava 2021 – 2023 
avalikustamine

Riik alustas COVID-19 
vaktsineerimise ja ohutu 
käitumise kampaaniat

Sotsiaalministeerium ja Terviseamet käivitasid sotsi-
aalkampaania "Kohe julgem!", mis kutsub Eesti inimesi 
end esimesel võimalusel COVID-19 vastu vaktsineerima. 
Lisaks tuletatakse meelde, et viiruse leviku kontrolli alla 
saamiseni tuleb järgida kõiki reegleid ja piiranguid.

"Vaktsineerimisest tekkiv kaitse aitab meil ühiskonnana 
kaua oodatud tavapärase elu juurde naasta," ütles Ter-
viseameti peadirektor Üllar Lanno. "Eestis on COVID-19 
haiguse vastu vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsi-
neeritud juba üle 100 000 inimese ja see arv suureneb 
iga päevaga. Praegu on esmatähtis, et jõuaksime kiires 
tempos ära vaktsineerida kõik need, kes on COVID-19 
haiguse suhtes kõige haavatavamad. Hiliskevadel avaneb 
vaktsineerimise võimalus ka kõigile teistele soovijatele, 
sest vaktsiine on tellitud iga inimese jaoks. On oluline, 
et igaüks meist vaktsineerimise võimalust kasutaks."

Lanno lisas, et suur osa eesliinitöötajatest on juba vakt-
sineeritud ja see on aidanud meditsiini-ning hoolekan-
detöötajate hulgas nakatumist märgatavalt vähendada. 
"Samal ajal tuletame meelde, et Eestis on praegu viiruse 
leviku kõrghetk ning tervishoiusüsteem töötab viimase 
piiri peal," ütles Lanno. "Et haiglad suudaksid abistada 
COVID-19 haigete kõrval ka teisi patsiente, peame vii-
ruse levikut piirama igapäevaste füüsiliste kontaktide 
vähendamise, teineteisega vesteldes distantsi hoidmise, 
maski kandmise ja hügieenireeglite järgmisega. Samuti 
tuleb ära jätta kõik kogunemised."

Kampaanias "Kohe julgem!" astuvad üles vaktsinee-
ritud arstid, päästjad, õpetajad, politseinikud ja teised 
eesliinitöötajad ning riskirühmadesse kuuluvad inimesed. 
Kampaania toimub eesti ja vene keeles.
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- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

kaupade kojuvedu

RATASTRAKTORITE JA LIIKURMASINATE
TEHNOÜLEVAATUSTE GRAAFIK 2021.a.

Kuupäev      Kell   Ülevaatuse koht
10.04.2021       10.00   RESTU
10.04.2021       11.00   KEENI
10.04.2021       13.30   MÄGISTE
11.04.2021       10.00   PUKAMÕISA
11.04.2021       13.00   KOMSI
11.04.2021       14.30   PALUPERA
17.04.2021         8.30   AAKRE
17.04.2021       10.30   HELLENURME
17.04.2021       11.30   VOKI
17.04.2021       12.30   VIDRIKE
18.04.2021       11.00   NÕUNI

Info tel. 76 63751, 58 015208, 55 16920            Traktor 25€ / Haagis 20€

Vasakult: Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, Tallinna abilinna-
pea Aivar Riisalu ja Otepää vallavalitsuse liige Valdur Sepp 
kevadpealinna avamisel

Kevadpealinn Türi avas oma 22. hooaja

Talvepealinn Otepää tervitas 
kevade saabumist Türil

20. märtsil kell 11.37 algas astronoomili-
ne kevad. Sel korral tuli see tavapärasest 
teisiti. Terviseameti suunistele vastavalt, ei 
olnud lubatud suurte rahvamasside kogu-
nemised ja nii saabuski kevad kevadpea-
linnas Türil üsna tagasihoidlikult, kuid 
siiski pidulikult.

Väikese hulga pealtvaatajate silme ees 
pandi lipumasti lehvima kevadpealinna 
lipp, tõmmati käima muruniiduk ja kuulati 
ära tervituskõned.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann 
kuulutas alanud kevade tervise kevadeks 
ja lisas, et kõik Eesti inimesed võiksid 
selle kevade pühendada oma tervisele ja 
teha igal päeval midagi oma tervise heaks. 
Siemann kutsus inimesi üles võtma omale 
eesmärgiks igal päeval nii oma vaimse kui 
füüsilise tervise heaks midagi ära teha. "Nii 
tulebki kevad õnnelik," lausus Siemann ja 
soovis kogu Eesti rahvale, linnadele, alevi-
tele ja küladele, ilusat kevade algust.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu 
ütles valitsusaua üle andes, et teeb seda 
väga kerge südamega. Riisalu sõnul on 
Türi üks fantastilisemaid linnu Eesti-
maal. "Minu südamesse kangastus Türi 
läbi esimese tõsist ettevõtlust kajastava 

romaani lugemisega, milleks oli Silver 
Anniko "Rusikad". Läbi selle raamatu ja 
selle ajaloolise rakursi on Türi minu jaoks 
alati olnud eestluse kestmise sümbol. 
Alati, kui ma siia satun on südames era-
kordselt hea tunne," ütles Riisalu ja soo-
vitas "oma asja" edasi ajada. "Ega teil väga 
palju enam paremaks minna saa, sest juba 
ongi peaaegu kõige parem olukord, kui 
räägime Türist, kui linnast ja elukeskkon-
nast," võttis Riisalu oma nägemuse Türi 
linnast kokku.

Talvepealinn Otepää esindaja, Otepää 
vallavalitsuse iige ja kultuurispetsialist 
Valdur Sepp tsiteeris fragmenti Doris 
Kareva intervjuust, kus viimane ütles, et 
"Kevad on noorus." "Kus on seda noorust 
kõige rohkem, kui mitte kevadel Türil!?" 
ütles Sepp oma tervituskõnes ja lisas, 
et kevad on kõige värvide rohkem aeg 
ja seda mitte ainult õues ja tänaval vaid 
kõige värvide rohkem ka inimestes endis. 
Kevadpealinn Türile soovis Sepp, et ei 
oleks liiga palju päikest. "Kui on liiga palju 
päikest, siis see kõrvetab kõik lilled ära. Ka 
liiga palju vett ja vihma tapab lilled ära. 
Olgu teil kõike parasjagu," soovis Sepp 
lõpetuseks.

Suvepealinn Pärnu linnapea Romek 
Kosenkranius edastas oma päikeselised, 
lillelõhnalised kaunid kevadsoovid video 

teel. "Usun, et pandeemiast hoolimata, 
tuleb kevad kaunis ja rõõmus, sest Eesti 
inimesed on avastanud, et väga vahvad 
kohad lisaks välismaale on ka Pärnu, 
Otepää, Narva, Tallinn ja loomulikult 
Türi," ütles Konsenkranius oma tervitu-
ses ja lisas ülekutsena: "Liigume rohkem 
ringi, naudime Eestimaa loodust ja suvel 
Pärnus kohtume."

Ka sügispealinn Narva oli saatnud 
oma videotervituse. Narva linnapea 
Katri Raik meelest saavad Türil elada 
ainult erilised inimesed, kes hoolivad lil-
ledest, loodusest ja muidugi Türi linnast. 
"Soovime teile Narvast ilusat kevadet ja 
ilusat olemist kevadpealinnana. Hoidke 
distantsi, hoidke tervist, minge vaktsinee-
rima. Kui nii teete, siis saame juba sügisel 
sügispealinnas Narvas kohtuda," kõlasid 
Raiki head soovid.

Ja nagu Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala ütles, siis karvamütsi aeg on lõpli-
kult läbi ja see tuleb jätta ootama järgmist 
talve. "Võtame aga rõõmsama kevadise 
mütsi ja ootame kuni lilled puhkema hak-
kavad," kõlas Barkala üleskutse.

Talveunest ärganud Murumoor oli ka oma 
esimesed luuleread valmis saanud:

Ärgand olen hästi
Teen kõik nii nagu kästi

Hoian vahet 2+2
Parimaks sõbraks mul seekord on maks.

Tekst ja foto: MeRLe RÜÜTeL
Türi vallavalitsuse avalike suhete juht

Valitsus kinnitas 18. märtsil pensioni 2021. aas-
ta indeksi väärtuseks 1,016. See tähendab, et 1. 
aprillist kasvavad pensionid keskmiselt 1,6%. 
Koos erakorralise pensionite tõstmisega kasvab 
44-aastase staažiga inimese vanaduspension 
24,29 eurot.

„Vanemaealiste elujärje parandamine ja vae-
susriski vähendamine on oluline osa nende tur-
vatunde suurendamisest. Praeguses keerulises 
majandusolukorras ja tulenevalt COVID-19 kriisist 
on pensionite erakorraline tõstmine oluline, et 
suurendada vanemaealiste võimalusi katta va-
jalikud ravimikulud või tõsta võimekust tarbida 
erinevaid teenuseid. Meie püüdluseks on säilitada 
stabiilne pensionitõus, et tagada pensionäridele 
heaolu kasv,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe 
Riisalo.

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist 
219,3 eurot ja aastahinne 7,206 eurot. Pärast in-
dekseerimist tõstetakse pensioni baasosa era-
korraliselt 16 euro võrra, mis tingib pensionide 
baasosa kasvu 219,3 eurolt 235,3 euroni. Sellega 
koos suurenevad täiendavalt riiklikud pensionid. 

Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusu

Rahvapensioni suurendatakse pärast indeksee-
rimist 30 euro võrra, mis tingib rahvapensioni 
kasvu 225,18 eurolt 255,17 euroni. 2021. aasta 
indeksi ja erakorralise pensionitõusu järgi üm-
berarvutatud pensionid makstakse välja alates 
aprillist.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, 
et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade 
muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema 
eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pen-
sion. Praegune pensionide indekseerimise kord 
hakkas kehtima 13 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, 
kui indekseerimine seoti sotsiaalmaksu laekumi-
sega varasemast suuremas mahus.

Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkind-
lustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud 
pensionid. Oma uut pensioni suurust saab alates 
1. aprillist vaadata riigiportaalist eesti.ee (Pensioni, 
toetuste ja hüvitiste vaatamine). Lisaküsimuste 
korral on võimalik pöörduda ka sotsiaalkindlus-
tusameti poole infotelefonil 612 1360.

RiinA sOOBik
sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

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.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.
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Sügav kaastunne Urve
perele kalli

PRIIT LOIdE

kaotuse puhul.

KÜ Mäe elanikud

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab,
Ei ole keegi kaitstud lõpu eest…

Siiras kaastunne Urvele ja lastele 
peredega kalli

PRIIT LOIdE

kaotuse puhul.

Ülle ja Marek

Ei tulek ega minek ole enese teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb.

Ja see on elavate mäletada.

Meie südamlik kaastunne Urve 
Rampele ja lastele peredega

kalli abikaasa ja isa

PRIIT LOIdE
17.06.1956 - 13.03.2021

surma puhul.

Mälestades head sõpra
Vambola, Soja, Kätlin

Mälestus püha
Sinust hinge jääb helge ja hea.

Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas…

Sügav kaastunne
Urvele, Taimole, Jaanile, 

Tõnisele, Anule ja Siimule
isa ja elukaaslase 

PRIIT LOIdE 
kaotuse puhul.

Mälestab Tanel perega

Mälestame head naabrimeest

PRIIT LOIdET

Avaldame kaastunnet lahkunu 
omastele.

Kaido ja Tiina

Mälestame head kaasteelist

PRIIT LOIdET

ja tunneme kaasa omastele 
armsa abikaasa, isa ja vanaisa 

surma puhul.

Kalev perega

Südamlik kaastunne 
Urve Rampele abikaasa

PRIIT LOIdE

kaotuse puhul.

Lõuna Eesti Hooldekeskus
Hellenurme Kodu pere

Siiras kaastunne Urve perele
kalli 

PRIIT LOIdE 

surma puhul.

Asta ja Enn

Avaldame kaastunnet Annele, 
Hannesele ja Madise perele

abikaasa, isa ja vanaisa

MAdIS MARGUSSONI

surma puhul.

Endla, Helle ja Urmas

Avaneb valguse värav,
Viib taevasse valguse sild.

Vikerkaar helge ja särav,
Su hingest saab tähekuld…

Südamlik kaastunne Urvele 
ja lastele peredega kalli

PRIIT LOIdE
kaotuse puhul.

Töökaaslased esimesest 
osakonnast

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

Puhastame teie maad ja metsad 
võsast   53314966

Ostan kuivanud kuusemetsa.
Tel. 5292447

KU U LU T U S E D

Urve ja lapsed peredega.

Mõni hetk on valusam, kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus .

(J.Tätte)

PRIIT LOIdE

Langetan mälestuseks pea.

Luise

Südamlik kaastunne Urvele ja 
lastele peredega kalli

PRIIT LOIdE

kaotuse puhul.

Maia perega, Anni, Liivi ja Eve

Südamlik kaastunne 
Rampe Urvele perega abikaasa

LOIdE PRIIT 

kaotuse puhul.

Otepää lauamängude seltsing

Kaseokstes leinasahin
tasane kui tuuleke,

koduõues vaikne valu,
isa suikund unele.

KARL ALLIK
Tänutundes meenutame ja 

avaldame siirast kaastunnet kalli 
lähedase lahkumisel.
Naisansambel Relami, 

Evi ja Tõnu

Otepää Aedlinna Seltsing
mälestab oma liiget

KARL ALLIKUT

Avaldame kaastunnet lahkunu 
omastele.

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkunud on meie kallis ema, 

vanaema ja vanavanaema

ASTA KIVIKAS
01.03.1932 - 17.03.2021

Mälestavad lapsed peredega

Südamlik kaastunne 
Urve perele kalli 

PRIIT LOIdE 

surma puhul.

MTU Otepää Kinnaspunkt

Aastaid on naabruses elatud
rõõme ja muresid jagatud...

Mälestame kauaaegset head 
naabrit

KARL ALLIKUT

Südamilk kaastunne omastele.

Arvo, Anu, Milvi, Eldur

Avaldame kaastunnet 
lähedastele ja mälestame 
head Nõuni külaelanikku 

PRIIT LOIdE't

Nõuni küla

Mälestame head majanaabri

MAdIS MARGUSSONI

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

Munamäe 18 elanikud

Siiras kaastunne Küllile
kalli isa

LEMBITU

surma puhul.

Töökaaslased hooldekodust

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 veo-
ga. Tel. 509 3453   

OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras. Võib pakkuda ka raama-
tuid, mööblit, nõusid ja muud va-
navara. Tel. 58725458

Müüa küttepuid. Tel: 58 515 167

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdusTel 5260859

Otepääl üürile anda kolmetoaline 
möbleeritud korter renoveeritud 
majas. Kontakt. 5216878

Ostame 2-toalise korteri Otepääl. 
Tel: 5207059

Müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Tel. 5117109

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 8m 
katuseredel ja kaasaegsed tööva-
hendid. Koduleht: www.korstna- 
spets.ee. Aivar tel. 56628835

Südamlik kaastunne Ehale
elukaaslase

KARL ALLIKU

lahkumise puhul.

Ansambel Laulurõõm

Siiras kaastunne Urvele perega 
abikaasa,ja isa

PRIIT LOIdE

kaotuse puhul.

Tõnu

PRIIT LOIdE 
17.06.1956 - 13.03.2021

KARL ALLIK 
07.03.1930 - 09.03.2021

AILI KAdAJA 
25.01.1941 - 12.03.2021

Pere mälestuskangas
on katkenud lõim…

Südamlik kaastunne 
Annele, Hannesele, 

Madisele perega

MAdIS MARGUSSON

lahkumise puhul.

Maire perega

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätad.

Sügav kaastunne Helvele 
ja Aarnele armsa ema

ASTA KIVIKA

lahkumise puhul.

Leinas naabrid Alajaama 3 
elamust

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb…

Sügav kaastunne perele armsa

PRIIT LOIdE

lahkumise puhul.

Alar perega

ASTA KIVIKAS 
01.03.1932 - 17.03.2021

HELGI MAKAROV 
25.04.1935 - 14.03.2021

In MeMorIaM

PRIIT LOIdE
17.06.1956 - 13.03.2021

Sinu malekell jäi seisma, Priit, 
igaveseks...

Oli aasta 2008, kui Priit tuli üle kul-
tuurimaja ukseläve ja küsis, et kas 
saaks ühel õhtul sõpruskonnaga 
malet mängida. Ikka. 

Ja kas saaks ühe suure taldrikutäie heeringaleibu ja termosejagu koh-
vi, mehed ja tollal ka üks naine, tulevad otse töölt ja kõhud heledad. Ikka. 

Nii nad käisid. Nädalavahetustel korraldasid omavahel turniiri – male, 
kabe, piljard, koroona. 

Vahepeal tuli mõni aasta seisakut. Ja siis seisis Priit jälle kultuurima-
ja ukselävel ning küsimus seesama. Ainult seekord oli see vahva, et 
seltskonnaga liitusid ka noored malehuvilised. 

Male oli sinu kirg. Õpetasid ja juhendasid aastaid Palupera kooli 
õpilastele maletarkusi. Olid veel palunud ka haiglasse malenupud ja 
-laua tuua, et mänge korralda. Kuid saatus otsustas teisti... 

Jääme sind mäletama, kui kuldsete kätega töömeest, kellel polnud 
probleemi treida just selline „vidin”, mida hädasti vajati.

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

nõuni kultuurimaja pere

Siiras kaastunne tütrele ja pojale 
kalli ema

ASTA KIVIKAS
01.03.1932 - 17.03.2021

kaotuse puhul.

Klassiõde Leida

Südamlik kaastunne Ehale,
Tiinale ja Tarmole perega

KARL ALLIKU 

kaotuse puhul.

Indrek ja Marika lastega

Avaldame kaastunnet 
Heikki Kadajale kalli 

EMA 
lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mitmest künkast ja mäest 
viis üle elutee,

nüüd väsinuna läksid unele.

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud kallis abikaasa, 

isa, vanaisa

MAdIS MARGUSSON
17.11.1947 - 06.03.2021

Leinavad omaksed

Sügav kaastunne 
Aili Veemees`le 

venna

ENN LUIGE

surma puhul.

Jaan perega, Marju ja Aivar

Südamlik kaastunne 
Helvele ja Arnele

kalli ema, vanaema ja ämma

ASTA KIVIKAS`e

surma puhul.

Naabrid Evi ja Elmu

 Sügav kaastunne Urvele 
lastega kalli

PRIIT LOIdE

kaotuse puhul

Vello perega

Mälestus viib meid 
kallile kalmule,

kus mullapõues puhkavad 
me kallid vanemad.

Seal vaikselt vilgub küünlaleek
ja unelaulu laulab kevadtuul...

 Mälestame kalleid vanemaid

isa 
EdGAR ALLEV`it
40. surma-aastapäeval,

ema 
ENdLA-RENATA ALLEV`it

3. surma-aastapäeval.

Lapsed ja lapselapsed peredega

 Avaldame sügavat kaastunnet 
Urve Rampele ja tema perele

ABIKAASA ja isa

kaotuse puhul.

Keskerakond Otepää osakond ja 
Jaanus Raidal

Mälestame kuldsete kätega 
töömeeest

PRIIT LOIdET
Avaldame kaastunnet Urve 

perele.
Hjalmar perega ja Tõnis 

Nõuni külast



25. märts  20218 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kaupade kaasamüük ja kohaletoimetamine Otepää vallas

Ideede ja ettepanekute kogumiseks korraldab Otepää vallavalitsus 
koostöös Kobras AS-ga kaasamiskoosolekud. 
Koosolekud toimuvad veebis, Zoom rakenduse kaudu (ei ole 
vajalik rakendust eelnevalt seadmesse laadida). 

Enne koosolekut on soovitatav tutvuda koostamisel oleva üldpla-
neeringu maakasutuskaartidega ja maakasutuse juhtfunktsioo-
nide selgitustega: https://www.otepaa.ee/koostamisel-olev-ul-
dplaneering.

Mõelda soovitame vähemalt järgmistele küsimustele: 
1. Kus paiknevad kogunemiskohad / külaplatsid, mis võik-
sid kindlasti puhkealadena alles jääda?
2. Kus on soov ehitada ehituskeeluvööndi piirkonda? Üld- 
planeeringuga on võimalik teha ehituskeeluvööndi vähendamise 
ettepanekuid, et võimaldada ehituskeeluvööndisse rajada ehi-
tist, mida sinna muidu ehitada ei tohiks või mille ehitamiseks 
on muidu vajalik koostada detailplaneering. Ehituskeeluvööndi 
vähendamise ettepaneku tegemiseks on kindlasti tarvis vallale 
esitada soovitud ehitise kirjeldus ja täpne asukoht.
3. Kus avanevad huvitavad või ilusad vaated, mida tuleks 
kindlasti hoida? 
4. Millistes suundades oleks vaja luua liikumisvõimalusi 
jalgrattaga?
5. Kus paiknevad aktiivselt kasutatavad supluskohad, kuhu 
oleks tarvis rajada rannaga seotud inventari (riietuskabiine, pinke, 
prügikaste, pallimänguväljakuid)?
6. Kus on tarvis tagada (avalikult kasutatavale) veekogule 
parem juurdepääs?
7. Kus on probleeme parkimisega?
8. Kas Teie omanduses on maid, kuhu võiks ürituste ajal 
ette näha ajutise parkla rajamise (kokkuleppel ürituse korraldaja-
ga)? Ajutise parkla maakasutuse võimaldamine ei kohusta selleks 
ning ei takista maa sihtotstarbelist kasutamist, kui tekib soov 
parklat mitte enam välja rentida. Kaardistaksime planeeringuga 
vastavad kohad, et omada ülevaadet, millised on valla võimalu-
sed ürituste ajal parkimisteenuste pakkumiseks. 
9. Millised objektid valla territooriumil vajaksid kindlasti 
säilitamist ja mis on nende väärtuseks?

Ootame ideid ja ettepanekuid OTEPÄÄ VALLA ÜLDPLANEERINGU jaoks, et tagada vallas hea ruumilahendus ja elukeskkond

  Piirkond            Kuupäev Kellaaeg

Vidrike, Koigu, Raudsepa, Truuta ja Nüpli küla      06.04  17:00-17:45

Ilmjärve, Kassiratta, Kaurutootsi ja Tõutsi küla      06.04  17:50-18:40

Pedajamäe, Pilkuse, Kastolatsi, Mägestiku küla       06.04  18:45-19:30

Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi küla     07.04  17:00-18:10

Keeni, Kurevere, Mäeküla, Mägiste, Pringi, Sarapuu, Vaardi, Vaalu, Ädu ja Kuigatsi küla 07.04  18:15-19:30

Vana-Otepää, Otepää ja Pühajärve küla       08.04  17:00-17:55

Sihva, Arula, Kääriku, Märdi ja Mäha küla      08.04  18:00-19:00

Sangaste, Lossiküla, Tiidu, Lauküla, Restu ja Risttee küla    13.04  17:30-19:00

Puka,  Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kolli, Plika, Prange ja Põru küla  14.04  17:30-19:00

Otepää aedlinn*         15.04  17:00-17:30

Otepää linn          15.04  17:30-19:00

Koosolekute toimumise ajad

Toidukuller Otepää vallas pakub võimalust tellida 
toit koju või kontorisse, poetellimused, lõunatoidud 
kollektiividele. 

NB! Toidukuller toob kohale ka ehituskaubad ja 
muud kaubad! Tellimusi võtame vastu kella iga päev 
09.00-22.00 tel. nr +372 53 644 584 või otepaatoidu-
kuller@gmail.com  Facebook: Toidukuller Otepää 
vallas

 TOITLUSTUS

Ugandi Resto on avatud kaasaostuks iga päev 11.00–
21.00. Soodushinnad!  Samuti on avatud taas veebitel-
limuste keskkonna http://tellikaasa.ugandiresto.ee/ , 
kuhu saab tellimusi esitada IGA PÄEV 11.00-21.00. 
Toidule saab ise järgi tulla või kasutada Oti takso 
kullerdamisteenust. Loomulikult toimib ka vana-
hea telefon +372 652 0120, millele helistades saab 
tellimusi esitada.
 
Pizza Merano on avatud ainult kaasamüügiks Tellimi-
seks palun tutvu pakutavaga kodulehel www.merano.
ee ja helista +372 767 9444. Kaasamüük toimub  E-R 
11.00-21.00, L 12.00-21.00, P 12.00-18.00. PITSA-
KARP ON TASUTA!

Edgari trahter: ainult toidu kaasamüük E-L 10-17 , 
päevapakkumised Facebookis https://www.facebook.
com/Edgaritrahter. Ette tellimine telefonil 766 6558 , 
kojuvedu saab tellida Otepää toidukulleri kaudu. 
Pood on avatud tavapärastel aegadel.
 
Otepää Grill & Pubi on avatud toidu kaasamüügiks 
E-P 10-20. Ettetellimine telefonil 5656 4760 või 5656 
3023. Pakutakse ka toidu kohale toomist (Otepääl 
alates 3 praest ja kuni 10 km piirkonnas alates 5 praest 
tasuta). Rohkem infot Facebookis: https://www.face-
book.com/Otepää-Grill-Pub-108295507262625/
 
Elsa kohvik on avatud kaasa müügiks E-P 10-18. 

Telefon 530 24439
 
GMP Pühajärve restorani maitsvaid roogasid on 
võimalik kaasa tellida iga päev. Vali välja http://bit.ly/
Pühajärvemenüü, anna oma soovist teada restoran@
gmp.ee või +372 50 733 74 ja tule järgi.
 
Pühajärve Spaa ja Puhkekeskuse Pubi on kaasamüü-
giks avatud iga päev 12.00 - 21.00 Hotell on avatud ja 
pakume majutust ning hommikusööki, samuti saab 
broneerida hoolitsusi. Alates 11. märtsist on suletud 
tornikohvik, ujula, jõusaal, bowling ja laste mängu-
tuba.
 
Tehvandi spordikeskuse restoranist saab toitu ainult 
ettetellimisel kaasa osta, kohvik on suletud.  Välira-
jatiste kohta saab jooksvalt kodulehel www.tehvandi.
ee ja sotsiaalmeedia vahendusel, rajatiste kasutamisel 
tuleb järgida 2 +2 liikumisreeglit. Kuni 11.aprillini 
jäävad suletuks Tehvandi jõusaal ning kõik keskuse 
saunad.
 
Vidrike külamaja pakub kaasamüüki tavapärastel 
aegadel: reedel 17.00 – 21.00, laupäeval 12.00 – 21.00 
ja pühapäeval 12.00 – 16.00. Kogu menüü leiab Face-
book lehelt https://www.facebook.com/vidrikekylama-
ja Kontaktnumber: +372 5884 4434
 
Sangaste Rukki Maja Restoranis toimub ainult kaa-
samüük, oleme avatud IGA PÄEV 11.00 -18.00ni. 
Ette saab tellida +372 766 9323 või kirjutades meile 
postkasti E-R 11-15 pakume lõunapakkumisi. Et 
näha meie menüüd, külasta meie kodulehte www.
rukkimaja.ee
 
Kraine kohvik-pagar Avatud E-R 7.30-15.00ni. Toitu 
on võimalik osta kohapealt ja ka võimalik koju tellida 
(kullerteenus). Pakutakse praadi, suppi, kulinaaria-
tooteid, saiakesi, pirukaid, kooke, torte. Päevapak-
kumine 3€ ja supp 2€ (hind sisaldab transporti). Tee 

tellimus hiljemalt kella 10.30ks, auto väljub Pukast 
kell 11.00 PUKA-AAKRE-RÕNGU-OTEPÄÄ. 
Toitu saab kaasa tellida: tel. 526 2599, https://www.
facebook.com/Krainekohvikpagar/

 Tellimusi võtavad vastu ka:

Karupesa hotelli köök (helista tel. 513 6510, www.
karupesa.ee),

Toidupada (helista tel. 5623 0922, www.toidupada.
ee ).

Tarmere Mahetatrast ja kanepist tooted. Kauba 
kättesaamine Otepääl ja Valgamaal kokkuleppel või 
tellida kodulehekülje e-poest. Tellimine: tel 5636 7225 
või mahekanep@gmail.com. https://estecofood.eu/

Sangaste mesi OÜ Mesi, erinevad mesindussaadused 
ja meesegud on saadaval lisaks Otepää toidukauplus-
tele ka e-poes https://www.sangastemesi.ee/ pood või 
helista 52 89 331.

 TÖÖSTUSKAUP

Coop Otepää ehituskaupluses saab osta vaid telefo-
nitsi: helista ehituspoodi; ütle, mida vajad; tule sulle 
öeldud kellaajal kaubale järele, maksa kohapeal. 
Otepää Ehituskeskuses väljastatakse kaupa ehitus-
keskuse välisuksest, kus toimub ka kauba eest mak-
smine. Otepää Ehituskeskus on avatud E-R 9-18, L 
9-17, P 9-15, tel. 766 1983

Silva-Agro OÜ – tellimust saab esitada telefoni või 
interneti teel. Tel. 766 9331; 7669 333; 7669 337, 
e-post: info@silvaagro.ee , e-poes või Silva Agro 
Facebooki lehel. Koduleht: http://www.silvaagro.ee/ 
Facebook: Silva-Agro OÜ.

EFFEX elektrikaubad pakub võimalust ostelda www.

effex.ee e-poes või tellida E-R 9-17 soovitud tooted 
meili  (otepaa@effex.ee) või telefoni (7655408) teel 
ning leppida kokku kauba kätte saamine ja tasumine.

MELLEX autokaubad tellimine ja väljastamine 
E-R 9-18. tellimused telefonil 7655168 ja 5326929 
või e-mail mellex@hot.ee

MERLE Lillepood avatud välimüügiks tavapärastel 
lahtiolekuaegadel. Helista uksekella.

Santehnika pood Karter töötab kontaktivabalt, tele-
fonil 53021215 saab 10.00-17.00 E-R küsida/tellida 
ning aknast saab kokkulepitud ajal kauba kätte

Anni butiik on avatud vaid toodete kontaktivabalt 
kätte saamiseks. Esialgse plaani järgi ollakse kauplu-
ses kohal E-R kell 10.00-17.00  Tellimusi/soove saab 
esitada e-posti teel margetadolder@gmail.com , tele-
foni teel (5646 6720 ja 5557 5616) või kirjutades meie 
Facebooki postkasti.

10. Kus on tarvis kindlasti muuta maakasutuse otstarvet (ka-
vandada elamumaa, ärimaa või midagi muud, mis erineb praegusest 
maakasutuse otstarbest?
11. Kas ja kuhu on vajadus kavandada kogukondlikult kasuta-
tavaid aiandusmaid, mänguväljakuid, spordiplatse? 
12. Tagamaks tihedama asustusega piirkondades ühtsed ar-
hitektuursed tingimused, on oodatud ettepanekud üldplaneeringus 
toodud kompaktse asustusega alade ja tiheasustusalade piirimuu-
tuste osas.

*Otepää aedlinna elanikel on soovitatav tutvuda Otepää aedlinna 
kui miljööala tingimustega ja soovi korral teha ettepanekuid nende 
täiendamiseks või täpsustamiseks.

Link koosolekul osalemiseks on http://bit.ly/OtepaaYP

Planeeringu koostamist koordineerib Otepää vallavalitsuse planeeri-
misspetsialist Neeme Kaurov (766 4820, Neeme.Kaurov@otepaa.ee).


