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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

Otepää linn sai 85-aastaseks 
Otepääle anti linnaõigused 1. aprillil 1936. aastal. 
Tänavu möödus sellest 85 aastat. Kuna suurenenud 
koroonaohu tõttu ei saanud pidu pidada, siis pakkusid 
karud keskväljakul linna sünnipäeva puhul 1. aprillil 
torti.

Vallakodanikke tervitas vallavanem Jaanus Barkala 
(pildil), torti lõikas vallavolikogu esimees Rein Pulle-
rits. Muusikalist naudingut pakkus Otepää vanamuu-
sikaansambel.

Vallavanema tervitust saab järele vaadata Otepää 
valla Facebooki lehelt talvepealinn Otepää ja Youtube 
kanalilt talvepealinn Otepää. Otseviide Youtube lingile: 
www.youtube.com/watch?v=Ikc67JndGrM

Tervitusi linna sünnipäeva puhul tuli kaugemalt ja lähe-
malt. Näiteks saatis oma tervitused teele hea naaber – 
suvituslinn Tõrva. Tervitused pani teele ka kevadpealinn 
Türi. 

Monika otrokova
Fotod: Jürgen PuistaJa, Monika otrokova 

ja arvo saaL

ILMUB 2 KORDA KUUS

85-aastane Otepää linn

Õnnitleme täisikka jõudmisel, 
soovime 

identiteedi tagasisaamiseks 
võitlusvaimu, 

toetuste saamiseks õnne 
ja koguste suurenemist, 

rahvaarvu kasvatamiseks 
rohket sündimust või sisserännet, 
inimestele täis kõhtu ja rõõmsat 

meelt nii, et Jumal tunneks 
heameelt meie ilusast elust!

Otepää valla ettevõtjad Pukast, 
Sangastest, Nõunist, Keenist, 

Sihvalt, Käärikult ja Nuustakult

Linna sünnipäevaks tegi luuletuse 
vallakodanik Liidia Pettai.

Otepää linna 85

Otepää linn,
Talispordilinn, suvituslinn,
Elupaik linlastele ja
Paljudele külalistele,
Ärikatele ja teistele, kuid
Ära unusta – 1. aprill, Otepää – Eesti 
    Rahvuslipu pühitsemise paik.

Sünnipäev on igal meist (ka linnal)
Üks kord aastas on see päev, kuid
Nooreks ei jää keegi, aga
Naer on terviseks ja
Inimese elu on lõpetamata jääv kool –
Pea seda meeles ja              (G.KELLER)

Ära unusta
Ega kurvasta
Vaid rõõmusta!

PalJu ÕNNE!
31.03.2021  L.Pettai



8. aprill  20212

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. aprillil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää tähistas juubelit 

Head otepäälased! 1. aprillil tähistas Otepää linnaks 
saamise 85. juubelit. 

Kes keskväljakul juhtus liikuma, sai karudelt 
rõõmsa patsutuse ja tüki torti. Samuti oli võimalus 
nautida head vanamuusikaansamblit. 

Suur sündmus linnarahvale jäi kahjuks hetkel keh-
tivate piirangute tõttu pidamata, kuid esimesel või-
malusel, kui seadused lubavad, tähistame kõik koos 
väärikalt meie linna juubeliaastapäeva toreda peoga. 

Keskväljak ja kivid

Viimasel ajal on kirgi kütnud meie uue keskväljaku 
teema. Leian, et õige oleks seda küsimust  ja tegelik-
ke tagamaid ka pisut vallarahvale selgitada. Küllaltki 
keeruline on kusagilt alustada, sest püstitatud  teema 
on üsna absurdne ja vastuoluline, kuid ma püüan seda 
siiski teha. Õige oleks alustada ilmselt algusest. 

Uue keskväljaku ideekonkurss viidi läbi tänaseks 
juba 4 aastat tagasi. Laekus 3 tööd ja nendest valiti 
välja parim. Võitnud eskiislahenduse põhjal kuulu-
tati välja hange põhiprojekti tellimiseks, mille võitsid 
ühispakkujad ViaVelo Inseneribüroo OÜ ja Hepta 
Group Energy OÜ. Esialgse eskiisprojekti koostaja 
küll osales põhiprojekti koostamiseks korraldatud 
hankes, kuid ei võitnud seda. Põhiprojekti saamise-
le järgnes riigihange ehitaja leidmiseks, mille võitis 
Mapri Ehitus OÜ. 

Keskväljak valmis ja selle nõuetekohasust ning 
normidele vastavust kinnitas rahvusvahelise sõl-
tumatu ettevõtte Sweco EST OÜ poolt koostatud 
põhjalik ehitusjärgne audit. Keskväljakule on väl-
jastatud kehtiv kasutusluba. Pean vajalikuks rõhu-
tada, et vallale esitatud dokumendid ei anna  alust 
kahtlustamiseks, nagu oleks väljak ehitatud ebakva-
liteetsetest materjalidest ja ei vastaks projektile või 
ehitusnormidele. 

Tõstatatud süüdistused ajakirjanduses

Kollane ajakirjandus tümitas hiljuti meie keskvälja-
kut üsna jõhkralt ja nimetas seda“ käkiks“, kuid ilu 
on ikka vaataja silmades. Kes loo tellib, eks ta selle 
nägu ka on. 

On tõsi, et Keskväljaku projekti kohta on esitatud 
hulgaliselt kaebusi kogu protsessi vältel. Võib vaid 
oletada, mis on kaebajate motiiviks, kuid tõenäoliselt 
on üheks eesmärgiks ka soov saada pildile ja teenida 
sellega endale tähelepanu. Väärib äramainimist, et ka 
eelnevaid valla objekte (Otepää Tervisekeskus, Puka 
Perearstipunkt, Puka reoveepuhasti, Puka veetrassid, 
Puka kool, Otepää Katlamaja, uued keskküttetrassid 
jne) on kaebajate poolt süüdistatud nõuetele mitte-
vastavuses. Kaebusi on olnud kümneid ja kümneid 
kuid nagu kontrollimistel on selgunud, ei ole nendel  
alust olnud. 

Rääkides rahast, siis hetkel on vallale „tänu“ kae-
bustele välja maksmata summasid ligi 0,8 miljonit 
eurot. See on igatahes muljetavaldav rahanumber 
ja kui kaebused taaskord alusetuteks osutuvad, võib 
tekkida küsimus ka võimalikus kahju tekitamises 
vallale. Kas siis sihitud kaebused panevad värisema 
kogu riigiametnike armee? Selline olukord meenutab 
natuke ühte teist riiki, kustkohast me tulime ja see on 
Nõukogude Liit. Näiteks ehitataval Puka koolil pee-
takse kaebajate kaebuste tõttu „igaks juhuks“ kinni 
25 %  summadest. Äkki hiljem selgub, et midagi on 
valesti?!  

Kui päris aus olla siis vist ei olegi ühtegi suuremat 
valla ehitusobjekti, mille osas ei ole samad kaebajad 
kaebusi esitatud ja selle tulemuseks on, et ehitajad 
lihtsalt ei soovi enam Otepää valda ehitama tulla. 
Selline olukord osutub oluliseks takistuseks Otepää 
edasisel arengul.

 Keskväljaku niinimetatud puudused

1.Keskväljak ei vasta esialgsele eskiisprojektile. Val-
minud keskväljak ei ole tõepoolest identne esialgse 
pildiga ja ei pea ka seda olema. Kõige lihtsam selgi-
tus oleks ehk võrdlus ideeautoga, mida näidatakse 
messil. Tänaval ju me selliseid hiljem sõitmas ei näe. 

Nii nagu ideeautol pole salongi, mootorit ja muid 
vajalikke detaile, nii ka väljaku eskiispildil kujuta-
tu ei vasta täielikult sellele, mida reaalses elus ellu 
rakendatakse. Valminud väljak on eskiispildi edasi-
arendus reaalsusesse ehk siis sellisena, millisena oli 
seda otstarbekas ja võimalik nii tehniliselt kui ka raha-
liselt ehitada. Kui meil on kasutada ainult 1,6 miljonit 
eurot, siis kahjuks ei saa selle eest kõiki arhitektide 
unelmate visioone ellu viia.

2.Miks asendati  esialgses lahenduses ette nähtud 
valge kivi punasega? Väljaku ehituse juhtkomisjon 
otsustas valida praeguse värvi, toetudes toona ehitaja 
kohapeale toodud ning komisjonile esitletud näidiste 
valikule. Muudatus võeti ette peamiselt valgete kivi-
dega kaasneva hooldusprobleemi tõttu. Valged kivid 
tõmbuvad tihti halliks, samuti on igasugune praht, 
pori ja puulehed kergemini märgatavad ja üldmuljet 
rohkem rikkuvad, kui värviliste lahenduste puhul. 
Alternatiivse värvi valikul võrreldi erinevaid lahen-
dusi väljaku mudelitel. Otsustati punase värvi kasuks.

3.Miks asendati kivi alla algul ette nähtud liiv- tse-
mentsegu paekivisõelmetega? Liiv-tsementsegu 
asendamine lähtus ehitaja ettepanekust. Ehitaja sel-
gituste kohaselt on nii kodumaiste kui ka naaberrii-
gist Soomest pärinevate kogemuste põhjal teada, et 
varem on ekspluatatsiooni käigus esinenud problee-
me liiva- tsemendisegul paigaldatud sillutusplaati-
dega. Probleemi tekkepõhjused seisnevad selles, et 
liiva-tsemendi segu näol ei ole tegemist dreeniva 
aluskihiga, lisaks ei ole sellisel segul ka külmakind-
lust. Sillutusplaatide omavahelised vuugid on aga 
täidetud liivaga, mille kaudu vesi pääseb plaatide 
alla, imendudes osaliselt liiva-tsemendisegu tühemi-
kesse. Jäätumisel vesi tühemikes paisub, lõhkudes 
aluskihi struktuuri – selle tulemusel kergitatakse sil-
lutusplaat ebaühtlaselt üles. Selle tõttu kaotab sillu-
tusplaat lauskontakti alusega, toetudes külma toimel 
üleskerkinud betooniosakestele. Probleemi lõppfaas 
avaldub külmal perioodil lumekoristusmasinate ja 
muu tehnika liikumisel sillutisel, mille tõttu sillutusp-
laadid purunevad.

4.Karupurskkaev ei vasta eskiisile ja on loodud tund-
matu autori poolt. Otepää keskväljakule purskkaevu 
projekteerimis- ja ehitustööde läbiviimiseks korraldati 
riigihange „Otepää keskväljaku purskkaevu projek-
teerimine ja ehitus“ lähtuvalt Otepää vallavalitsuse 
poolt 2019. aasta alguses küsitud kolme purskkaevu 
kavandi hulgast parimaks tunnistatud tööst “Lõbus 
Ott”. Projekteerimis- ja ehitustööde hanke võitis OÜ 
Tormis Disain ja purskkaevu teostas tunnustatud skul-
ptor Bruno Kadak. 

5.Muudatused kogukonnaaia mänguväljakul.  
Lipuväljakul asuvasse kogukonnaaeda kavandatud 
mänguväljakule paigaldatava inventari osas esita-
sid Otepää kogukonna esindajad oma ettepanekud. 
Nendega läbirääkimiste tulemusena otsustati algselt 
planeeritud inventar asendada moodsama ja kaasae-
gsema lahendusega. Algselt oli plaanis paigaldada 
liivakast, kiik, liumägi, treeningpink, rööbaspuud, 
trenažöör. Nende asemele sooviti paigaldada kaa-
saegsematele vajadusele vastavad (laste ja noorte 
maitsekohased) batuut, tasakaalurada ja karussell, 
mis on laste seas väga populaarseks osutunud.

6.Kivid on purunenud ja väljak lainetab. Tähelepa-
nekud, et mõned sillutuskivid on lahti ja liiguvad alus-
pinnal ning et mõned betoonkivi plaadid on purune-
nud, on esitatud ka Sweco EST OÜ poolt koostatud 
ehitustööde auditis. Hankelepingus on ehitustöödele 
garantiiaeg on 36 kuud kogu ehitisele kasutusloa väl-
jastamisele järgnevast päevast. Purunenud kivide ja 
muude vigaste detailide asendamise vajadusele on 
viidatud ka auditis ja need asendatakse lepingus ette-
nähtud tingimustel. Samuti kuuluvad korrastamisele 
vajumisest ja muudest probleemidest tingitud alad. 

Otepää Vallavalitsuse istungil

22.03.2021
n	 Kooskõlastati Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordi-

baasi maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Leonhard Weiss Energy AS projekteerimistingimus-

ed Otepää vallasiseses linnas passiivse elektroonilise side juur-

depääsuvõrgu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Leonhard Weiss Energy AS projekteerimistingimus-

ed Komsi külas ja Meegaste külas passiivse elektroonilise side 

juurdepääsuvõrgu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Leonhard Weiss Energy AS projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Otepää aedlinna piirkonnas passiivse 

elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Anti Siret Dorchile projekteerimistingimused Ilmjärve 

külas Koidu kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Ivo Aamerile projekteerimistingimused Raudsepa 

külas Väike-Kasesaare kinnistul elamu ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

asuval Munamäe tn 4a kinnistul paviljoni rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Truup OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

asuval Jaanimetsa kinnistul kasvuhoone püstitamiseks ajutise 

ehitisena.
n	 Määrati Irja Sõnum sihtasutuse Otepää Tervisekeskus 

nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 22. märtsist 2021. a.
n	 Jäeti rahuldamata kaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

vabastamise taotlust.

29.03.2021

n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 19. oktoobri 2020. 

a korraldust nr 2-3/574.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 19. oktoobri 2020. 

a korralduse nr 2-3/575.
n	 Anti Robert Pihelgasele projekteerimistingimused Otepää 

külas Järvesaare kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Jana Saarele ehitusluba Nüpli külas asuval Oti kin-

nistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Anti Antonile ehitusluba Sihva külas asuval Palu-Pau-

la kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Anti Antonile ehitusluba Sihva külas asuval Palu-Pau-

la kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Keiu Tulevile ehitusluba Mäha külas asuval Suu-

re-Pursa kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Keiu Tulevile ehitusluba Mäha külas asuval Suu-

re-Pursa kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Smart Sun OÜ-le kaks ehitusluba Vaalu külas asuval 

Kaleega kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Rahuldati Enn Salundi vaie ettekirjutuse tegemiseks toi-

mingu sooritamise nõudes.
n	 Määrati tervisetoetus seitsmele inimesele kogusummas 

477 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule kogusummas 170 eurot.
n	 Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
n	 Sõlmiti OÜ-ga Geodeesia24 (registrikood 12135099, 

aadress Pärnu maantee 139e Tallinn,) äriruumi üürileping 

Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone 

ruumi nr 318 (pindala 13,5 m²) kasutusse andmiseks tähtajaga 

25. märts 2021. a kuni 26. aprill 2021. a.
n	 Jäeti rahuldamata kaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest

vabastamise taotlust.
n	 Rahuldati üks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabas-

tamise taotlus.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Tuule Loo Vou      1. märtsil
Pääru Linnamäe      6. märtsil
Elli Adams    15. märtsil
Heleen Kukk    16. märtsil
Eliise Andressoo    24. märtsil
Sofiia Tammeväli    24. märtsil
Johan Areng    26. 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.

Probleemid fikseeritakse pärast lume ja jää kadumist 
platsilt ning parandustööd teostatakse esimesel või-
malusel. 

Teemat kokkuvõtvalt. Keskväljak on valminud ja 
hakkab elama oma elu. Järelkontrollid ja vajadu-
sel ka ekspertiisid on iga keeruka objekti loomulik 
osa. Otepää keskväljaku puhul ei pea vald värisedes 
ootama, et äkki tuleb välja midagi ebaseaduslikku. 
Vald kohaliku omavalitsuse asutusena peab kõigi 
dokumentide menetlemisel jälgima kindlaid reegleid 
ja kordasid. Juhul kui selgub, et esitatud dokumendid 
ei vasta nõuetele, järgnevad vastavad seaduses ette-
nähtud sammud. Suuri laevu saadab ikka kajakate 
kisa ja mõni  aktiivne pahatahtlik kaebaja ei saa olla 
veel valla arengut hukutavaks teguriks.

Aga ärme oleme pessimistlikud, õues lähevad 
ilmad iga päevaga järjest kevadisemaks. Naudime 
seda, oleme rõõmsad ja mõtleme positiivselt.

Küüditatutele mälestuskivi Otepää linna

Eelmisel kuul möödus 72 aastat märtsiküüditamisest. 
Langetasime vaikses leinas pea ja mõtlesime kõigile 
neile kümnetele tuhandetele inimestele, kelle jaoks 
jäi see viimseks korraks, kui nad nägid oma kallist 
Eestimaad. 

Sellel kurval päeval asetasime küünlad Keeni rau-
dteejaamas asetsevale mälestuskivi jalamile. Samas 
tekkis ka mõte, et miks Otepää linnas ei ole oma 
väärikat mälestuskivi neile, kes siit vägivaldselt viidi. 

On ju teada, et Otepäält küüditatud koguti kokku 
endisesse koolimajja   hilisemasse kinomajja ja veel 
hilisemasse ööklubisse, mis ka nüüd on lammutatud. 
Sealsamas kõrval asub park-haljasala, milles peitub 
sammas punasõduritele. 

Kas sellesse parki ei sobiks rajada eraldi väärikas 
mälestusala ka küüditatute meenutuseks? Kas tõesti 
peab punasammas olema meie pargi keskseks sisustu-
selemendiks? On teema mille üle mõelda, arutada ja 
ellu viia. Vallavanemana leian ma, et Otepäält küüdi-
tatud inimesed on igatahes väärt oma mälestusmärki.

Soovin kõigile kena kevade jätku!

vallavanem 
Jaanus BarkaLa

Otepää Naisselts ja 
Otepää Vallavalitsus ootavad 

kandidaate aasta ema 
aunimetusele

Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsuse-
ga ootab ettepanekuid valla aasta ema aunimetu-
sele. Ettepanekute esitamistähtaeg on 15. aprill.

Aunimetuse Otepää valla aasta ema väljaand-
mise eesmärk on väärtustada ema ja emadust, 
tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Auni-
metust antakse igal aastal emadepäeva piduli-
kul 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 Vallavalit-
susse, Lipuväljak 13, märgusõnaga „Aasta ema“.

Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodule-
helt www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo->Otepää 
tunnustab -> Aasta ema.

Monika otrokova
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Mälestati märtsiküüditamise ohvreid 

25. märtsil oli märtsiküüditamise aastapäev. 
Möödus 72 aastat märtsiküüditamisest, mille 
käigus saatis Nõukogude võim vägivaldselt Sibe-
risse üle 20 000 Eesti inimese. Küüditatute seas 
oli palju lapsi ja vanureid.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala asetas pärja 
Otepää vallas Keeni raudteejaama mälestuski-
vile. 

Kell 18.00 oli Otepää Lipuväljakul võimalus 
asetada küünlad küüditamisohvrite mälestuseks 
rahvuslipu mastilipu alla. Küünlad asetas Otepää 
Linnaraamatukogu.

Inimõiguste Instituudi algatusel kuvati kell 
8-23 Tallinnas Vabaduse väljaku ekraanil kõigi 
inimeste nimed, kes 1949. aastal küüditamisele 
määrati, sealhulgas need, kes vangistati, põge-
nesid või olid sunnitud end varjama ning need, 
kes hiljem Siberisse küüditatud peredes sündisid.

 Mälestuspäevaga seotud vabaühendused 
kutsusid süütama küüditute mälestuseks küünla 
koduaknal.

tekst ja foto: Monika otrokova

Vallavanema sõnavõtt mälestuspäeva puhul 

Täna möödub 72 aastat märtsiküüditamisest. 
Langetame vaikses leinas pea ja mõtleme kõigile 
neile kümnetele tuhandetele inimestele, kelle 
jaoks jäi see viimseks korraks, kui nad nägid 
oma kallist Eestimaad. Teadaolevalt oli kõige 
noorim äraviidu 3-e päeva vana ja kõige eakam 
85-aastane. Mis oli küll nende süü? Paljud neist 
jäid Siberi mulda ja paljud sündisid seal. Paljud, 
kellel oli võimalik, näitasid oma murdmatust ning 
tulid tagasi ja seisid meie rahva kultuuri säilimise 
eest. Nad näitasid, et ka rasketel aegadel paistab 
ikkagi pilve vahelt päikesekiir ning nad uskusid, 
et kindlasti koidab ükskord päev, kui headus 
võidab kurjuse ja vabadusepäike saab meid jälle 
soojendama.

Räägitakse, kuidas üks Nõukogude võimuga 

kaasa läinud kultuuritegelane küsis juuniküüdi-
tamise järel naeratades Marie Underilt Vabaduse 
väljakul: „Kust meie võime teada, mis nad teinud 
on?" ehk siis, milles küüditatud süüdi on. 

See on ehe näide ülimast küünilisusest, millele 
totalitaarsed režiimid alati loodavadki ja mida 
nad soosivad. Selle eesmärgiks on võimalikult 
paljusid kurjusega kaasa tõmmata ja kurjusega 
leppima panna ning seeläbi murda. Sellised kuri-
teod ja nende toimepanijad ei tohi rahva mälust 
ununeda. Paljud küüditajad on küll õnneks juba 
meie hulgast lahkunud, kuid nende järeltulijad 
elavad meie hulgas edasi ja nii nagu me tihti 
kahetsusega võime tõdeda, ootavad mõned neist 
ainult oma aega, et oma esiisade või emade poo-
lelijäänud tööd jätkata… 

Peame olema valvsad ja hoidma üksmeeles 

22. märtsil oli Otepää Gümnaasiumi tunnustatud muusika-
õpetajal Eve Eljandil 60. sünnipäev.

Eve Eljand on Otepää Gümnaasiumis töötanud 1981. 
aastast. Tema juhendatud koore on alati hinnatud kõrgeta-
semelisteks. Eve on legendaarne muusikaõpetaja, kes on 
„süstinud“ rõõmu muusika kuulamisest ja musitseerimisest 
paljudesse õpilastesse.

Muusikaõpetaja töö kõrval on Eve suurim kirg ja armastus 
kooride juhatamine. Ta on juhendanud Otepää Gümnaasiumi 
lastekoori, poistekoori, hobikoori kui ka segakoori Eveko.

Eve on viinud paljusid koore ka laulupidudele. Näiteks 
2017. a noorte laulupeol „Mina jään“ esines ligikaudu 90 last 
Otepää Gümnaasiumi poiste-, sega- või lastekoorist. 2019. a 
juubelilaulupeol „Minu arm”osales aga ligi 100 lauljat Otepää 
Gümnaasiumi lastekoorist ja Eveko segakoorist. 

Eve Eljandi tööd on märgatud mujal maakonnas ja vabarii-
gis. Nii näiteks sai ta 2017. aastal Eesti Kooriühingu Estonia 
aasta dirigent-muusikaõpetaja preemia ja 2019. aastal SA 
Eesti Laulu- ja Tantsupeo hõbedast tänumärgi aastakümneid 
laulu- ja tantsupeoliikumist eest vedamise eest.

Eve Eljandit käisid õnnitlemas Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala ja kultuurispetsialist Valdur Sepp.

tekst ja foto: Monika otrokova

Muusikaõpetaja Eve Eljand 
pidas 60. sünnipäeva

kokku, et sellised rahvuse ja inimsusevastased 
kuriteod meie isamaal enam korduda ei saaks.
Marie Under on kaunilt kirjutanud, mõeldes pal-
jukannatanud eestlastele:

Ikka mõtlen neile, kes siit viidi..
Taeva poole karjub nende äng.
Nagu oleksime kõik ses süüdi,
et neil puudub – meil on söök ja säng

Aralt ohkan nagu mõistukeeli,
uskumata, et see täide läeks:
kas me kunagi veel oma meeli
saame tarvitada rõõmu hääks?

Jaanus BarkaLa
otepää vallavanem

Vasakult: vallavalitsuse kultuuri-
spetsialist Valdur Sepp, Eve Eljand 
ja vallavanem Jaanus Barkala

Mälestuskivi Keeni raudteejaamas

Otepää valla teedel on 
liikluspiirangud

Otepää valla teedel on alates 30. märtsist 2021  loo-
duslikest mõjudest tingitud ajutine liikluspiirang moo-
torsõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni. Piirang 
kehtib kuni pinnase sulamise tõttu halvenenud teeo-
lude paranemiseni.

Valla teedel on üleval ka vastavad liiklusmärgid.
Monika otrokova

1. aprillist 2021 avanes kohaliku omaalgatuse 
programmi kevadvoor, kust kogukondadesse 
panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutu-
sed saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. 
„Sel aastal toetame kogukondi oma piirkonna 
arendamisel kokku ca 1,25 miljoni euroga, mis 
on traditsiooniliselt olnud oluline tugi, et korral-
dada ühtekuuluvust suurendavaid üritusi, küla-
päevi, koolitusi või teha ära mõni kaua oodatud 
väikeinvesteering - näiteks rajada külaplats või 
mänguväljak," ütles riigihalduse minister Jaak 
Aab. „Arvestades COVID olukorda võiks sel 
aastal olla leidlik ja mõelda ajutiselt rohkem 
sellistele projektiideedele, mis aitaksid tugevaid 
kogukondi hoida ja arendada ka ilma füüsiliselt 
kokku saamata."

Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtlus-
keskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul on 
programm kogukondade seas populaarne. „See 
programm on aastate jooksul aidanud üle Eesti 
väga paljudel kogukondadel midagi olulist ära 
teha. Ainuüksi eelmisel aastal toetasime üle Eesti 
386 erinevat ühendust ning 484 projekti kokku 
1,23 miljoni euroga," rääkis Alver programmi 
varasematest mahtudest.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitak-
se kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhine-
vate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. 
Toetust saab taotleda kahest meetmest.

Kogukonna arengu meetmega panustatakse 
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, 
kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama 
koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussum-
ma on 2500 eurot.

Kohalikud kogukonnad saavad aprilli 
lõpuni toetust taotleda

1. aprillist töötab Valgamaal Otepää vallas piirkonna-
politseinik Karl Kuntus, kes on küll sünnijärgselt ning 
hingelt Tartumaa poiss, kuid osa oma kooliteest käi-
nud just Otepää õppeasutuses ning muist suvedestki 
veetnud Otepääl asuvas maakodus. Nii ei ole Karlile 
piirkond ega selle eripärad sugugi mitte võõrad.

Senine piirkonnapolitseinik politseikapten Rainer 
Rahasepp asus 1. aprillist Kagu politseijaoskonna kor-
rakaitse rühma vabatahtlike etteotsa ning ühtlasi ka 
koordineerima Kagu politseijaoskonna vabatahtlike 
tööd.

Karl on 34-aastane. Sündinud Tartus, kus möödus 
ka lapsepõlv. Karl on lõpetanud Keeni Põhikooli. Suviti 
veetis ta palju aega Kuigatsis. 

Ta rääkis, et politseitöö on talle tuttav ning meelepä-
rane juba lapsepõlvest, sest ka tema isa on pikaaegne 
politseiametnik ja nii on Karl selle ameti köögipoole-
ga lapsest saati tuttav. „Üksteist aastat tagasi liitusin 
isegi politseiperega olles esiti abipolitseinik. Kätt sain 
proovida mitmetel erinevatel töölõikudel – patrull, 
liiklus, ennetustöö, kriminaalpolitsei, juhtimiskeskuses 
kaameraseire ja konvoi,“ kirjeldas Kuntus.

Vastne piirkonnapolitseinik lisas, et just vabatahtliku-
na politseinike kõrval töötades sai ta aru, et politseitöö 
oma plussidega on täpselt tema jaoks. Karli sõnul on 
politseitöö mitmekülgne, mis pakub erinevaid väljakut-
seid ning tööpäevad erinevad üksteisest märgatavalt. 

„Ligemale nelja aasta jooksul, mil olen töötanud liik-
luspolitseiniku ja patrullpolitseinikuna, pole mul olnud 
mitte ainsatki igavat tööpäeva. See eest raskeid kind-
lasti, kuid raskustest saab alati õppida,“ märkis Karl.

Karl Kuntus tõdes, et on küllalt liikuva loomuga, 
mistõttu eelistab tema kogukonnaga vahetut suhtle-
mist. Niisamuti soovib ta jätkata eelkäijate tööd ko-
gukonna murede lahendamisel ning ka kui rõõmude 
jagamisel. Ühtlasi on tema eesmärk jätkata toimiva 

Aprillikuust on Otepää vallas kohalikele abiks 
piirkonnapolitseinik Karl Kuntus

abipolitseinike võrgustiku suurendamist kogukonna 
seest turvatunde tõstmisel.

Tööpäevadel saab uue piirkonnapolitseinikuga ühen-
dust telefonil 5340 5054 või e-kirja teel aadressil: karl.
kuntus@politsei.ee.

Üldisemate küsimuste korral võib nõu küsida ka 
politsei infotelefonile 612 3000, mis vastab kõnedele 
esmaspäevast reedeni ajavahemikus kell 9:00 – 17:00.

Kiire abivajaduse korral, kui on oht elule või tervi-
sele, tuleb helista 112.

Investeeringute ja kogukonnateenuste aren-
damise meetmega panustatakse kogukonnale 
vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soo-
dustavate avalikus kasutuses olevate objektide 
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikme-
tele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne 
toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma 
piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühin-
gud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena oma-
valitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud 
ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne 
toetussumma esitatud projekti kohta on olene-
valt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinant-
seering peab olema 10% projekti kogumaksumu-
sest. Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetu-
se süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 30. 
aprillini kell 16.30.

Programmi määrusega saab tutvuda Riigi Tea-
tajas.

rahandusministeerium

Programmi uut määrust ja taotlemise korda tut-
vustav infopäev saab toimuma elektrooniliselt 
Zoom keskkonnas reedel, 16.04.2020 kell 14.00.

Info programmist ja näidisdokumendid Val-
gamaa ühendustele on leitavad aadressil htt-
ps://valgamaa.ee/uldinfo/programmid/kohali-
ku-omaalgatuse-programm

Infopäeval osalemiseks palume end registree-
rida hiljemalt 14. aprilliks aadressil 
https://forms.gle/nAPvGQK8MuQuAc9m8
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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

Ootame ideid ja ettepanekuid OTEPÄÄ 
VALLA ÜLDPLANEERINGU jaoks, et 
tagada vallas hea ruumilahendus ja elukesk-
kond.

Ideede ja ettepanekute kogumiseks kor-
raldab Otepää vallavalitsus koostöös Kobras 
AS-ga kaasamiskoosolekud.

Koosolekud toimuvad veebis, Zoom raken-
duse kaudu. Reeglina pole arvutis vajalik 
rakendust eelnevalt  laadida, nutitelefoni tuleb 
Zoomi rakendus ala laadida. 

Enne koosolekut on soovitatav tutvuda koos-
tamisel oleva üldplaneeringu maakasutuskaar-
tidega ja maakasutuse juhtfunktsioonide sel-
gitustega: https://kobras.sharepoint.com/:f:/s/
Planeerijad/EjrgAxmTCS9JmdQ-J5wP0YkB-
BVGlji3cQdBQJlOhVtykAA?e=Z3jIm9

Mõelda soovitame vähemalt 
järgmistele küsimustele:

1.Kus paiknevad kogunemiskohad / külaplat-
sid, mis võiksid kindlasti puhkealadena alles 
jääda?

2.Kus on soov ehitada ehituskeeluvööndi 
piirkonda? Üldplaneeringuga on võimalik teha 
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuid, 
et võimaldada ehituskeeluvööndisse rajada 

ehitist, mida sinna muidu ehitada ei tohiks või 
mille ehitamiseks on muidu vajalik koostada 
detailplaneering. Ehituskeeluvööndi vähen-
damise 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 liiku-
misvõimalusi jalgrattaga?

5.Kus paiknevad aktiivselt kasutatavad sup-
luskohad, kuhu oleks tarvis rajada rannaga 
seotud inventari (riietuskabiine, pinke, prügi-
kaste, pallimänguväljakuid)?

6.Kus on tarvis tagada (avalikult kasutatava-
le) 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 korraldajaga)? Ajutise 
parkla maakasutuse võimaldamine ei kohusta 
selleks ning ei takista maa sihtotstarbelist kasu-
tamist, kui tekib soov parklat mitte enam välja 
rentida. Kaardistaksime planeeringuga vasta-
vad kohad, et omada ülevaadet, millised on 
valla võimalused ürituste ajal parkimisteenus-
te pakkumiseks.

9.Millised objektid valla territooriumil vajak-
sid kindlasti säilitamist ja mis on nende väär-
tuseks?

10.Kus on tarvis kindlasti muuta maakasutu-
se otstarvet (kavandada elamumaa, ärimaa või 
midagi muud, mis erineb praegusest maakasu-
tuse otstarbest?

11.Kas ja kuhu on vajadus kavandada kogu-
kondlikult kasutatavaid aiandusmaid, mängu-
väljakuid, spordiplatse?

12.Tagamaks tihedama asustusega piirkon-
dades ühtsed arhitektuursed tingimused, on 
oodatud ettepanekud üldplaneeringus toodud 
kompaktse asustusega alade ja tiheasustusalade 
piirimuutuste osas.

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

ZOOMi link koosolekul osalemiseks 
http://bit.ly/OtepaaYP

Planeeringu koostamist koordineerib Otepää 
vallavalitsuse planeerimisspetsialist Neeme 
Kaurov (766 4820 Neeme.Kaurov@otepaa.ee)

Jätkuvad Otepää valla kaasamiskoosolekud

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)

1. aprillist tõusis 44-aastase staažiga vanaduspension keskmiselt 24 eurot. 
Kasvas ka pensionilisa lapse kasvatamise eest.

1. aprillist jõustus pensionitõus, millega kasvasid pensionid indekseerimise 
tulemusena keskmiselt 1,6%. Koos erakorralise pensionitõusuga kasvas 
keskmise 44-aastase staažiga vanaduspension 24 eurot, millele võib lisan-
duda pensionilisa iga lapse kasvatamise eest, mis tõusis samuti 3,6 eurot. 
Samuti tõusid indekseerimisega töövõimetoetused. Suuremad pensionid 
makstakse välja juba aprillis.

„Meie püüdluseks on pensionitõusu kaudu vähendada suhtelist vaesust 
ning tagada pensioniealistele suuremat kindlustunnet. Tänases COVID-19 
kriisis, mis mõjutab kogu ühiskonna majanduslikku toimetulekut on pen-
sionite erakorraline tõstmine ühiskonna väärtusi peegeldava tähendusega.

Üksikisikule loob see vanemaealisena paremad võimalused toimetule-
kuks sh täiendavate ravimikulude katmiseks või vajalike teenuste tarbimi-
seks. Lisaks loob erakorraline pensioni tõstmine eeldused järgmiste aastate 
pensionite tõusudele indekseerimise kaudu,“ sõnas sotsiaalkaitseminister 
Signe Riisalo.

Keskmine 44-aastase staažiga vanaduspension suurenes 24 euro võrra, 
528 eurolt 552 euroni.

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist 219 eurot ja aastahinne 7,206 
eurot. Pärast indekseerimist tõstetakse pensioni baasosa erakorraliselt 16 
euro võrra, mis tingib pensionide baasosa kasvu 235 euroni. Sellega koos 
suurenevad riiklikud pensionid, v.a rahvapension. Rahvapensioni määr 
on pärast indekseerimist 225 eurot. Pärast indekseerimist suurendatakse 
rahvapensioni määra 30 euro võrra, mis tingib rahvapensioni kasvu 255 
euroni. 2021. aasta indeksi ja erakorralise pensionitõusu järgi ümberar-
vutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasa-
kaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema 
tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Praegune pensionide indeksee-
rimise kord hakkas kehtima 13 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, kui indek-
seerimine seoti sotsiaalmaksu laekumisega varasemast suuremas mahus. 
Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega 
ümber kõik riiklikud pensionid.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. 
aprillist on see 15,13 eurot (2020. a 14,89 eurot). Osalise töövõimetoetuse 
suuruseks on 57% kehtivast päevamäärast, keskmiselt 258 eurot kuus 
(2020. a 254 eurot kuus) ning puuduva töövõime korral 100% kehtivast 
päevamäärast, keskmiselt 453 eurot kuus (2020. a 446 eurot kuus).

Seoses COVID-19 olukorraga soovitame oma uut pensioni suurust 
vaadata riigiportaalist eesti.ee (Minule arvestatud pensioni, toetuste ja 
hüvitiste vaatamine). Lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti iseteenin-
duse vahendusel, e-maili aadressilt: info@sotsiaalkindlustusamet.ee või 
infotelefonilt 612 1360.

riina sooBik
sotsiaalministeeriumi  meediasuhete nõunik

Pension tõusis 1. aprillist

Koosolekute toimumise ajad

  Piirkond            Kuupäev  Kellaaeg

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

Otepää ajaloost 2021. aastal

905 aastat tagasi (09.03.1116) Otepää kirja-
lik esmamainimine Novgorodi kroonikas.

350 aastat tagasi (1871) alustati Otepääle 
uue kirikuhoone (pühendatud Püha Martini-
le) ehitustöid.

335 aastat tagasi (1886) suunati Otepääle 
koolmeistrina tööle Tartu Forseliuse seminari 
kasvandik (nimi ei ole teada). See on esimene 
kirjalik teade kooli töötamise kohta Otepääl.

245 aastat tagasi (1776) alustasid tegevust 
talurahvakoolid Aiastes (Vastse-Otepääl), Pil-
kusel, Vidrikel, Pühajärvel, Paluperas ja Nee-
rutis.

245 aastat tagasi (1776) alustas Otepääl 
pastorina tegevust Johann Martin Hehn (1743-
1793), kes avaldas tartumurdelise valmide kogu 
"Jutto Nink Moistu könne ..." (1778).

180 aastat tagasi (7.-8.09.1841) toimus Püha-
järve mõisa talupoegade vastuhakk mõisnikule, 
mis on tuntud "Pühajärve sõja“ nime all. 1971. 
aastal avati sündmuskohal mälestuskivi (skulp-
tor Lembit Palloteder).

145 aastat tagasi (20.09.1876) korraldas 
Eesti Põllumeeste Selts Otepää kiriku juures 
esimese Eesti põllumajandusnäituse.

140 aastat tagasi (1881) elas rahvaloenduse 
andmetel Otepää kihelkonnas 9155 elanikku, 
neist Nuustaku alevikus ca 2000.

130 aastat tagasi (06.12.1891) sündis Otepää 
kiriku- ja ühiskonnategelane Johannes Oskar 
Lauri. Suri Stokholmis 5.01.1974. a.

130 aastat tagasi (29.12.1891) sündis Püha-
järve mõisarentniku pojana Hendrik Bekker 
(1891-1925), tulevane bioloogiadoktor, Püha-

järve kompleksne uurija.
125 aastat tagasi (22.02.1896) sündis 

nimekas graafik ja kunstipedagoog Märt Laar-
mann (surnud 18.04.1979), õppis Otepää Güm-
naasiumis, maetud Otepää uuele kalmistule.

125 aastat tagasi (1896) kujunes Neeruti 
põhimõisa (Megel) valdustes Lutike küla 
(Rippina).

120 aastat tagasi (1901) ilmus Nuustaku 
kohtukirjutajalt Adolf Rühkalt (1878-1901) 
kohalikku elu-olu kajastav teos „Vanaisa vaim".

120 aastat tagasi (1901) anti käiku Otepää 
Tuletõrjeseltsi maja. Maja hävis 1944. a sõjatu-
les. Selle asemele ehitati 1954. aastal praegune 
Otepää kultuurimaja.

115 aastat tagasi (20.09.1906) asutati Nuus-
taku Kooliselts, selle esimeseks juhtivaks tege-
laseks oli Gustav Wulff. Seltsi tegevuse eesmärk 
oli emakeelse progümnaasiumi asutamine.

110 aastat tagasi (02.04.1911) avas uksed 
Otepää Tarvitajate Ühisuse esimene kauplus.

100 aastat tagasi (1921) asutati Otepää 
Teatriring, kus näitejuhtidena tegutsesid Juhan 
Vaher ja Veli Kudres.

95 aastat tagasi (15.01.1926) kutsuti ellu 
Naiskodukaitse Otepää jaoskond, esinai-
seks valiti Johanna Kruuse (Otepää algkooli 
õpetaja).

95 aastat tagasi (02.07.1926) oli suur tule-
kahju Otepää alevis (Lille ja Pika tänavate piir-
konnas). Põles ca 15 elumaja, 23 kõrvalhoonet. 
koolimaja (Puki „kool“) ja võitööstus.

90 aastat tagasi (1931) asutati Otepää Nais-
selts, esinaiseks valiti Olga Wulff.

85 aastat tagasi (01.04.1936) anti Otepää 
alevile linna nimetus. Esimeseks linnapeaks sai 
Julius Niklus, linnasekretäriks Juhan Tinniste.

85 aastat tagasi (23.11.1936) sündis Arulas 
Kuutse talus luuletaja, prosaist ja näitekirja-
nik Mats Traat. Õppis Arula,Vana-Otepää ja 
Nõuni koolis. Tema looming seostub paljuski 
sõnameistri kodukandiga.

85 aastat tagasi (1936) organiseeriti Otepääl 
Juhan Vaheri, Ott Raudheidingu ja Jaan Jõgi 
eestvõttel teatriring „Ugandi“ Menukateks 
kujunesid vabaõhuetendused Linnamäel.

80 aastat tagasi (10.07.1941) lasti Otepääl 
käibele Otepää postmark, mida trükiti Ahto 
Praksi trükikojas Otepääl.

80 aastat tagasi (12.07.1941) alustas taasil-
mumist nädalaleht "Otepää Teataja". Väljaand-
jaks oli otepäälane Aleksander Tiitsmaa.

80 aastat tagasi (01.12.1941) oli Otepääl 
1787 elanikku, 750 meest ja 1037 naist. 

60 aastat tagasi (1961) valmis Otepää Kesk-
kooli uus koolihoone (projekti autor K.Lass-
mann,maksumus tollases vääringus 400 000 
rubla).

50  aastat tagasi (12.12.1971) moodusta-
ti Eesti Aiandise-Mesinduse Seltsi Otepää 
osakond, alates 1993. aastast Otepää Aiandu-
se ja Mesinduse Selts.

30 aastat tagasi (03.10.1991) viibis Otepääl  
Tema Pühadus XIV Dalai-laama Tenzin 
Gyatso. Ta õnnistas Pühajarve ja istutas kiriku 
juurde mäles tustamme.

25 aastat tagasi (23.12.1996) avati Otepää 
pastoraadihoones Eesti Lipu muuseumituba.
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Otepää Muusikakooli õpilased olid konkursil edukad

“Parim Noor Instrumentalist 2021” on Otepää 
Muusikakooli õpilastele taaskord edukalt lõp-
penud. 

Eesti Muusikakoolide Liidu (EML) konkursi 
näol on tegemist aastakümneid kestnud, pikaa-
jaliste traditsioonidega mõõduvõtmisega. EML 
korraldab konkurssi õpilaste motiveerimiseks 
ning soovist edendada eelprofessionaalset õpet 
ning püüda leida tulevasi andekaid õpetajaid.

Käesoleval aastal oli konkurss avatud klaveri, 
klavessiini, oreli, plokkflöödi, flöödi, oboe, 
fagoti, klarneti, saksofoni, trompeti, metsasar-
ve, altsarve, eufooniumi, trombooni ja tuuba 
eriala õpilastele. 

Tavapäraseid kontsertvormis konkursipäevi 
ei olnud sel aastal võimalik korraldada. Seetõt-
tu viidi konkurss läbi täies mahus veebiformaa-
dis ja võib öelda, et õnnestunult. Suured tänud 
eestvõtjatele ja korraldajatele. Konkursivideoid 
hinnati kahes voorus – regionaalne ja vabariik-
lik voor. Mõnel erialal toimus konkurss ainult 
vabariikliku vooru näol.

Otepää Muusikakoolist osales konkursil 
“Parim Noor Instrumentalist 2021” 11 õpilast 
klaveri, plokkflöödi (ainult vabariiklik voor), 
metsasarve (ainult vabariiklik voor), klarneti, 
trombooni ja eufooniumi erialalt. 

Meie tublid puhkpillimängijad Oliver Karus 
eufooniumil ja Roland Leopard tromboonil 
pälvisid regionaalses voorus mõlemad diplomi 
ning noor klarnetist Mette Marii Orussaar saa-
vutas Lõuna-Eesti regionaalses voorus oma 
kategoorias III koha. 

Tublilt esinesid pianistid Katriin Ostrak ja 
Gerli Ong, keda pärjati diplomi ja tänukirjaga.

Plokkflöödikonkursil, millel toimus ainult 
vabariiklik voor, saavutasid enda vanuserüh-
mades III koha Katarina Kivimäe ja Eliise 
Palmiste. Tublilt esinesid ja diplomi pälvisid 
Grete-Marie Türk, Maarja Türk, Mirell Uus 
ja Enrico Ferents.

Eliise Palmiste osales lisaks plokkflöödikon-
kursile ka metsasarvekonkursi vabariiklikus 
voorus, kus saavutas suurepärase III koha.

Meie andekaid noori muusikuid juhendasid 
puhkpilliõpetajad Arno Anton ja Külli Teearu,  
klaveriõpetaja Anne Are ning kontsertmeister 
Gerli Kirikal.

Palju õnne kõigile osalejatele ja suur tänu 
õpetajatele suure töö tegemise eest!

HeLen kirsi
otepää Muusikakooli direktor

foto: vaLJu aLoeL

Eliise Palmiste ja Katarina Kivimäe musitseerivad koos 
oma õpetajate Külli Teearu ja Arno Antoniga

Saabunud kevad ja lume kadumine paneb aia- 
ning maaomanikel näpud sügelema. 

Inimesed töötavad viiruseleviku ohu tõttu 
praegu palju kodus ja nii jääb veelgi rohkem 
aega aias või maakodus toimetamiseks. Selge 
see, et iga maalapp tahab kevadel korrastamist. 
Riisumisest, puude ning põõsaste pügamisest, 
aga ka tubade kevadpuhastusest kogunenud 
puu-, taime- ja paberipraht kuhjatakse kokku 
väiksemaks, või halvemal juhul suuremaks 
lõkkeks, mille põletamisel ohutusreeglite eira-
mine võib kaasa tuua ulatuslikke kulu-, metsa- 
või hoonetulekahjusid.

Lõkke tegemisel pea meeles!

* Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus 
kauguses (väiksem lõke vähemalt 8 meetrit, 
suurem lõke 15 meetrit), sest lenduvad 
sädemed võivad hoone süüdata. Samuti tuleb 
valvata ja tagada, et lõke ei leviks ümbritsevale 
taimestikule.

* Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega, kui 
tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil 
liiguvad vaid puude peenemad oksad.

* Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada süttida 

Kulu- ja metsatulekahjusid saab ennetada igaüks

võivast materjalist ja kulust ning piirata kivide 
või pinnasevalliga.

* Hoia lõkke läheduses esmased kustutus-
vahendid, näiteks ämber veega, tulekustuti või 
veega täidetud voolik.

* Lõket tuleb järjepidevalt valvata.
* Lõkkekoht peab kevadsuvisel tuleohtli-

kul ajal olema vähemalt 20 meetri kaugusel 
metsast.

* Lõkkes tohib põletada vaid töötlemata 
puitu ja loodusjäätmeid.

* Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult 
ära põleda või kustutada see vee või liivaga.

* Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad 
võivad kehtestada lõkke põletamiseks range-
maid reegleid. Nendega tuleb omavalitsuse 
kodulehel tutvuda.

Kulupõletamine on aastaringselt keelatud!

Eelmisel aasta käisid päästjad Eestis kustuta-
mas kokku 729 metsa- ja maastiku tulekahju, 
millest 180 Lõuna-Eestis. Ühes nendest tule-
kahjudest hukkus kahjuks ka vanem meeste-
rahvas. Valdav osa nendest tulekahjudest süttis 
hooletust ümberkäimisest lahtise tulega.

Kuni 30. aprillini 2021 ootab kuhuviia.ee kaasabi, et leida ülesse 
võimalikult palju paranduskohti üle kogu Eesti. 

Ava https://kuhuviia.ee/ ja lisa paranduskoha andmed.
 
Kogume ühiselt kokku info meistrite ja parandustöökodade kohta, 
et lisada need kuhuviia.ee kaardile. 
 
Jäätmetekke vähendamise võtmetegur on asjade kasutamine või-
malikult kaua ja parandamine on üks viis pikendada toote eluiga.
 
Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardiraken-
dus, kust saad infot kuidas vabaneda sulle ebavajalikest asjadest 
nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatava-
test jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms.
 

kuhuviia.ee 

Kaardirakendus 
kuhuviia.ee ootab kaasabi

5. aprilli vallavalitsuse istungil otsustati vabastada lapsevane-
mad Otepää valla lasteaia kohatasust maksmine aprillikuu eest.

Ühtlasi otsustati vabastada lapsevanemad Otepää Gümnaasiu-
mi õpilaskodu koha maksumuse tasumisest aprillis. 

Vallavalitsus andis lisaks sellele nõusoleku Otepää Muusikakooli 
õppetasu tasumisest vabastamiseks.

Monika otrokova

Otepää vallavalitsus vabastas 
lapsevanemad lasteaia kohatasust 

maksmisest

Et raskete tagajärgedega loodustulekahju-
sid ära hoida, tulebki eriti hoolas olla lõkke 
asukoha valimisel ning ohutusreeglite täitmisel, 
et tuli lõkkest kulusse ei leviks. Ka autoaknast 
välja visatud põlev tikk või suitsukoni süütab 
kulu hetkega, millega võib põhjustada ulatus-
liku maastikutulekahju. Autos suitsetades tuleb 
suitsukoni kustutada tuhatoosi.

Koroonaviiruse Covid-19 leviku tõttu on 
kõik eesliinitöötajad, nende hulgas ka pääs-
tjad, valmis abistama inimesi, kes seda kõige 
rohkem vajavad. Ohutult käitudes säästab 
igaüks päästjate jõudu ja aega, et pakilist abi 
vajavate inimeste juurde jõutakse võimalikult 
kiiresti. Ohutult käitudes saab igaüks nii olla 
kangelane!

Rohkem infot ohutu lõkketegemise kohta 
saad küsida infotelefonilt 1247 või lugeda pääs-
teameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee.

Tuleohutusnõuete rikkumine võib tuua kuni 
1200 euro suuruse rahatrahvi.

Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo 
vanemspetsialist eLari kLiiMan

Rahandusministeerium ja Riigi Tugitee-
nuste Keskus (RTK) avasid 1. aprillil taot-
lusvooru, millest saavad toetust taotleda 
Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutse-
vad väikeettevõtjad oma tegevuse edasi 
arendamiseks.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul 
on toetus oluline selleks, et anda tõuge 
ettevõtluse arengule ja mitmekesisemate 
töövõimaluste tekkele Kagu-Eestis.

„Meie jaoks on oluline anda tublidele 
ja töökatele ettevõtjatele võimalused ellu 

viia ideid, kuidas oma tegevusega uuele 
tasemele jõuda," sõnas Aab. „Senine 
kogemus näitab, et Põlva-, Valga- ja 
Võrumaa ettevõtjatel häid ideid jagub, mil 
moel toetuse najal näiteks oma tootmist 
kasvatada. Eelkõige annab see võimalu-
se säilitada ja luua uusi töökohti kõrgema 
lisandväärtusega ja parema palgaga," lisas 
ta.

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetus-
meede avatakse kolmandat korda. RTK 
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juha-

taja Lauri Alveri sõnul on paljud toetuse 
saajad seni kasutanud toetust ettevõtte 
tootmisvõimekuse kasvatamiseks. „Selle 
toetusmeetme puhul on tavapärane, et 
ettevõtjad soovivad soetada moodsaid 
tööstusseadmeid, laiendada tootmishoo-
neid ning tõsta ekspordivõimet," sõnas 
Alver.

„Eelmisel aastal rahastasime näiteks 
projekti, mis võimaldab Võrumaa mööb-
litootjal muuta tootmist tõhusamaks ja 
suurendada kohaliku tooraine kasutust. 

Kagu-Eesti väikeettevõtted saavad arendustegevuseks toetust taotleda

Põlvamaal aga toetasime projekti, mille 
abil saab toetuse saaja valmistada uuen-
duslikke loodussõbralikke pakendeid," tõi 
Alver näiteid projektidest, mida RTK on 
varasemalt toetanud.

Toetuse minimaalne suurus on 10 000 
eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 
eurot, kalamajandusliku vähese tähtsuse-
ga abi andmisel on toetuse maksimaalne 
suurus 30 000 eurot. Toetuse maksimaalne 
määr on 60% kuludest.

RTK võtab taotlusi vastu 17. maini 

2021. Lisainfo taotlemise kohta ning info-
päevale registreerimise vormi leiab RTK 
kodulehelt www.rtk.ee. Lisaks toimub 
taotlemisest huvitatud ettevõtjatele 15. 
aprillil virtuaalne infopäev.

Toetusmeedet rahastab Rahandusminis-
teerium Kagu-Eesti programmist.

Lisainfo: RTK projektikoordinaator Siret 
Soonsein, 
siret.soonsein@rtk.ee, tel 663 1466
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Alustab „Otepää liigub“ sari

Alates 1. aprillist on kõigil Otepää valla kodani-
kel võimalus kaasa lüüa sportliku liikumissarjaga 
„Otepää liigub“. Sari kestab 31.maini.

Sari toimub Otepää Valla Mängude raames. 
„Oleme mängudes pidanud tegema palju koroo-
nast tulenevaid muudatusi ja seega otsustasime, et 
kõigile on kasulik igapäevane liikumine õues,“ sel-
gitas Otepää Valla Mängude korraldaja Ago Arro. 
„Sarjaga liitumiseks on vaja endale alla laadida 
YuMuuv rakendus ning liituda eesmärgiga koodi 
OTEPÄÄ abil. Otepää valla asulad on juba lisatud 
süsteemi, neid saab iga kasutaja valida ise juba 
rakenduses - mille arvestuses ta soovib osaleda ja 
aktiivsust koguda.“

Lisaks on lisatud ka juba sarjas osalenud sõprus-
konnad ja ettevõtted. Uued osaleda soovivad ette-
võtted ja sõpruskonnad peavad ühendust võtma 
korraldajatega.

Iga küla, ettevõtte või sõpruskonna lõpptule-
mus läheb ka Otepää Valla Mängude üldarves-
tusse. Pole vahet kas matkata, joosta, rattaga sõita 
või teha muud sportlikku tegevust - kõik läheb 
arvesse. Kui varasemalt oli võistkondade suurus 
ette antud, siis „Otepää liigub“ etapi puhul on võis-
tkonna suurus vaba, ehk igal võistkonna võimalus 
registreerida niipalju liikmeid kui palju on soovi-

jaid/sportijaid - ja kõigi osalus läheb arvesse! Igal 
nädalal on kavas parimatele auhinnad!

Aktiivsuse mõõtmine toimub igal ühel kas oma 
aktiivsusmonitori, spordikella ja/või telefoniga 
ning kogu info laetakse üles, töötlemine toimub 
YUMUUV.com keskkonnas. 

Kasutaja saab liituda nii sammude kui aktiivsuse 
põhise eesmärgiga. Kasutajad saavad oma küsi-
mustega pöörduda otse kasutajatoe poole – info@
yumuuv.com.

Täpsem juhend tuleb peatselt ka Otepää Valla 
Mängude kodulehele https://otepaasport.ee/

YuMuuv rakenduse saab alla laadida App Sto-
re-ist (https://apps.apple.com/us/app/yumuuv/
id1459357799) või Play poest (https://play.google.
com/store/apps/details...) 

YuMuuv kasutusjuhendi leiab siit: https://drive.
google.com/.../1WZRktf5_Iv.../view

„Otepää liigub“ sarja esimene vaheetapp kestab 
01.04 - 30.04.2021. Sarja toetavad Eesti Kultuur-
kapital Valgamaa ekspertgrupp ja Otepää vald. 
Auhinnad panevad välja Tartu Mill, Ugandi Resto 
ja Otepää Lihatööstus Edgar.

Lisainfo: Ago Arro
tel: +372 5301 4619
ago@otepaasport.ee

Otepää laskesuusatamise MK-etapi 
tribüünid täituvad suure hooga

10.–13. märtsini 2022 esmakordselt Otepääl 
toimuva BMW IBU laskesuusatamise maailma-
karika etapi piletimüük on alanud tormiliselt. 
Kuigi laskesuusatamise maailmaparemik koguneb 
Otepääle alles aasta pärast, müüdi esimese kolme 
nädalaga ligi 2500 piletit.

„Piletimüügi edukas algus oli korraldajatele 
väga positiivne üllatus. Publikuhuvi on hoolimata 
praegu maailmas valitsevast keerulisest ajast mär-
kimisväärne,“ ütles Otepää MK-etapi korraldus-
komitee esimees Aivar Nigol. Praegu on pileteid 
soetanud valdavalt eestlased, kuid etapile ooda-
takse ka vähemalt sama palju külalisi välisriikidest, 
kokku ligi 12000 pealtvaatajat. „Laskesuusatami-
sest on tänu ETV ülekannetele saanud eestlaste 
jaoks talve lahutamatu osa ja nüüd on kõigil või-
malus maailma absoluutseid tippe oma silmaga 
näha,“ lisas Nigol.

Paljud tipplaskesuusatajad on varem Tehvandil 
tiitleid noppinud nii juunioride maailmameistri-
võistlustel kui Euroopa meistrivõistlustel. 2020/21 
maailmakarikasarja üldarvestuse teine mees nor-
ralane Sturla Holm Lægreid on Tehvandi Spor-
dikeskuse radadel teinud mitu edukat sõitu. 
„2018. aasta juunioride maailmameistrivõistlused 
Otepääl olid minu esimesed rahvusvahelised tiit-
livõistlused. Ma sain nii individuaaldistantsil kui 
teatesõidus hõbemedali. Mul on Otepääst head 
mälestused, see on väga kena koht ja loodan seal 
jälle võistelda,“ ütles Lægreid.

Teine Norra laskesuusataja Johannes Dale sai 
samal aastal juunioride arvestuses jälitussõidus 
pronksi ja teatesõidus hõbeda. „Otepääl toimu-
sid minu jaoks esimesed suured võistlused, kuhu 
pidin laskesuusatamisega seoses reisima. Mulle 
väga meeldib Otepää staadion ja sealne rada on 
väga raske, nii et tuleb paras heitlus, aga ma juba 
ootan seda,“ ütles Dale.

Ka korraldajatele jäid Dale ja Lægreid toona 
meelde. „Mõlemad mehed saavutasid medalikohti 
ja paistsid juba siis silma,“ ütles korralduskomitee 
esimees Aivar Nigol. „Just tänu hästi korraldatud 
noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustele 
usaldas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit 
(IBU) Otepääle MK-etapi korraldusõiguse,“ 
lisas ta. 

Kui tiirutribüünile jagub veel kohti neljapäevaks 
ja reedeks, siis ka suur suusastaadionitribüün 
täitub tõenäoliselt juba enne uue laskesuusatami-
se hooaja algust. „Seega tasub piletid võimalikult 
varsti ära osta, et endale soovitud koht kindlusta-
da,“ ütles Nigol. Võistlust on võimalik jälgida ka 
rajalt, kuhu paigaldatakse pealtvaatajatele ekraa-
nid. Samuti on ekraanid staadionil.

Esimene Baltikumis toimuv laskesuusatamise 
maailmakarika etapp peetakse Otepääl Tehvandi 
Spordikeskuses 10.–13. märtsini 2022.

greta küLvet
otepää Mk kommunikatsioonjuht

Foto: Hendrik osuLa

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning 
Maa-amet pakuvad võimalust kasutada kolmemõõt-
meliste hoonete kihti https://3d.maaamet.ee/ uues 3D 
kaardirakenduses ja https://youtu.be/-3SdJU7iZlk 
e-ehituse 3D kaksikus. Uued rakendused võimalda-
vad tutvuda kogu Eestis paiknevate hoonetega iga 
nurga alt ja ruumiliselt visualiseerida nende ümbrust.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann sel-
gitas, Geo3D strateegilise programmi alusel täieneb 
lähiaastatel ameti 3D andmete ja teenuste portfell 
oluliselt. „Esimene avalikult kasutatav lahendus on 
valmis, loodame, et see leiab laialdast kasutust nii loo-
dusliku kui ka inimtekkelise keskkonna analüüsil ning 
planeerimisotsuste tegemisel,“ märkis ta. Ellmann 
lisas, et suurandmete tootjana on Maa-ameti ülesan-
ne pakkuda ruumiandmetel põhinevaid digitaalseid 
tooteid ja teenuseid nii laiale tarbijaskonnale kui ka 
erialaspetsialistidele.

Maa-ameti loodud maapinna kõrgusmudel ja 
hoonete 3D mudelid võeti esimesena kasutuse-
le Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
(MKM) arendatud e-ehituse 3D kaksikus. Uus digi-
taalne tööriist võimaldab kolmemõõtmelises vaates 
näha näiteks seda, kuidas hoone sobitub olemasole-
vasse keskkonda, milliste piirangutega tuleks hoonet 
planeerides arvestada ja kuidas langevad hoonele 
varjud. 3D kaksik on abiks eelkõige ehitatud kesk-
konda puudutavate otsuste langetamisel ja menetluste 
läbiviimisel.

MKMi ehituse asekantsler Jüri Rass sõnas, et kogu 
ehitamist ja ehitisi puudutav informatsioon peab 
olema kasutajale kättesaadav võimalikult lihtsalt ja 
arusaadavalt. „Maa-ameti kogutud informatsioon 
hoonete kohta on suurepärane täiendus ehitisre-
gistri andmetele, sest neid omavahel kombineerides 
saab hea ettekujutuse, kuidas sobituvad planeeritavad 
hooned juba olemasolevasse keskkonda,“ rääkis Rass.

Maa-ameti hoonete 3D mudelid on loodud auto-

Kogu Eesti 3D kaart sai avalikuks
maatse andmetöötlusega ameti kogutud aerolaserska-
neerimise andmetest. Olemasolev 3D kaardirakendus 
võimaldab 3D andmeid asetada kasutaja jaoks tava-
pärasesse konteksti, kuvades neid koos Maa-ameti 
teistest kaardirakendustest tuttavate andmekihtidega, 
nagu näiteks katastripiirid ja maakasutuse kitsendu-
sed. Lisaks hoonetele on kaardirakenduses näha ka 
maapinna kõrgusmudel, teatud linnades aerolasers-
kaneerimise punktipilved ja modelleeritud taimka-
te. Samuti on loodud võimalus pärida hoone kohta 
andmeid erinevatest registritest.

Kui Maa-ameti loodud hoonete 3D kiht näitab 
objektide välisseinu ja detailseid katusekujusid, siis 
3D kaksikus saab seda võrrelda ehitisregistri andmete 
põhjal loodud hoonete 3D kihiga. Esmakordselt kol-
memõõtmeliseks muudetud ehitisregistri andmed 
annavad olulist infot eelkõige ehitus- ja kinnisvara-
sektorile.

MKMi digitaalehituse valdkonnajuht Jaan Saar 
märkis, et esialgu võib 3D kaksik pakkuda veel 
siin-seal üllatusi. „Ehitisregistris on praegu veel osa 
hoonetel kõrgusandmed puudu või need pole päris 
korrektsed. Seetõttu on rakenduses näha näiteks pil-
velõhkujaid, mida Eestis tegelikult ei kohta,“ selgi-
tas ta. „Ekslike andmete visualiseerimine aitab meil 
registrites olevate andmete kvaliteeti parandada, sest 
hoonete omanikele torkab kohe silma, kui hoone 
mõõtmed pole kaardil korrektsed ning neil tuleb 
registris andmed korda teha.”

Nii Maa-ameti 3D kaardirakenduse kui ka e-ehi-
tuse 3D kaksiku näol on tegu rakendustega, mis on 
oma arengu algusjärgus. Tulevikus lisandub neile uusi 
võimalusi ja andmekihte, mis aitavad teha paremaid 
otsuseid ruumiplaneerimisel.

3D kaksiku arendustöö tegi AS Datel. Projekti rahas-
tati Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

anu ots
Maa-ameti avalike suhete nõunik
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Avaldame kaastunnet 
Külli Vuksile isa

lEMbIT bRaKMaNI 

surma puhul.

SA Otepää Tervisekeskus

Mälestame endist töökaaslast 

MaIMu Saul`i

Avaldame kaastunnet omastele.

Taali, Joel, Maie, Villu

Avaldame kaastunnet 
Eveli Misnikule 

VaNaEMa 

kaotuse puhul

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Vilvele, 
Evelinile ja Elmole peredega

kalli ema ja vanaema

MaIMu Saul`i
lahkumise puhul.

Mälestame.
Nõuni Kullipesa elanikud

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

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

KU U LU T U S E D

Kallist täditütart 

MaIMu SaulI

leinavad 

Õie ja Nikolai peredega

Südamlik kaastunne 
Eveli Misnikule 

kalli 

VaNaEMa 

lahkumise puhul.

Kolleegid Otepää vallavalitsusest

Avaldame kaastunnet 
Elmo Saulile kalli 

EMa 

lahkumise puhul

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

MaIMu Saul

Südamlik kaastunne 
Evelinile, Vilvele, Elmole

kalli ema lahkumise puhul.

Külli, Karin, Kalev

 OSTaN vanu kellasid. Ei pea ole-
ma töökorras. Võib pakkuda ka raa-
matuid, mööblit, nõusid ja muud 
vanavara. Tel. 58725458

Müüa küttepuid. Tel: 58 515 167

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdusTel 5260859

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

Korstnate ehitus ja remont koos 
vajalike plekitöödega. 56189517 
joosep.sepp@mail.ee

Müüa ehituslikku saematerjali - 
lauad, prussid. Pakume transporti 
alates 1 m3. Tel 56837161

Otsime sõbralikku, usaldusväärset 
ja korda armastavat lapsehoidjat 
11-kuusele lapsele Otepää Aedlin-
nas. Sobiv kandidaat on töötanud 
lasteaias või omab pedagoogilist 
haridust. Tööaeg E-R 8:00-15:00 ja 
eraldi kokkuleppel ka muudel aega-
del. Palun saata oma sooviavaldus 
lühikese kaaskirjaga aadressile: 
siiri111@hotmail.com

Koristan kodumasinaid – vene- 
aegsed elektroonikad, magnet-
käiviteid ja automaatlüliteid, 
vaskkaableid, arvuteid, autoaku-
sid ja vanametalli pakkuda ainult 
suuremaid koguseid. Tasuta, info 
51936110. Kuulutus ei aegu.

KIIRE! Ostan korteri Sihva/Voki/
Kondi; kontakt: ristipeeter@pro-
tonmail.com

Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928

lIIa TaMMOJa 
09.09.1936 - 26.03.2021

aSTa PÕDER 
20.02.1947 - 25.03.2021

Kaseokstes leinavulin
tasane kui tuuleke,

koduõues vaikne valu
ema suikund unele.

Mälestame elurõõmsat tegijat
kallist

MaIMu Saul`i
Südamlik kaastunne emale tütre, 

Vilvele, Evelinile ja Elmole 
peredega ema ja vanaema 

lahkumise puhul.

Ene, Mati, Anu perega

MaIMu Saul 
25.11.1947 - 26.03.2021

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€

Sügav kaastunne Elmole 
ja kõigile lähikondsetele

MaIMu SaulI

surma puhul.

Tõnis, purjetaja

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

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.

 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.

Õnnitleme oma töötajaid ja häid kliente – 
meie toodangu tarbijaid, 

                          Otepää Lihatööstuse 

                      tegutsemise aastapäeval!

Täname teid pikaajalise koostöö eest!
Soovime õnne, tervist, rõõmu, tegutsemistahet 

ja head lihatoodete nautimist ka edaspidi!

austuse ja tänuga
teie otepää Lihatööstus edgar

29.

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

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

ARMSAD LAPSEVANEMAD!

Koroonaviiruse laialdane levik on segi paisanud meie igapäeva- 
elu, millal ükskord normaalne elurütm taastub, pole kahjuks 
hetkel teada ning seoses sellega soovime, et tänasel distants- 
õppe ja kodukontorite perioodil ei jääks unarusse meie laste 
hammaste tervis.

Ootame lapsi oma hambaid kontrollima Otepää Tervisekeskuse 
hambaravisse (Tartu mnt. 2), selleks sobiva aja saate broneerida 
esmaspäevast reedeni, kella 8:30–17:30 telefonil 76 68 565 või 
veebis www.visiit.ee lehel. 

Laste hammaste kontroll ja ravi on tasuta, kulud katab Eesti 
Haigekassa. 

Rõõmsate kohtumisteni,
otepää tervisekeskuse hambaravi
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                            Osta Valgamaalt

ARELLOS OÜ
Valga linn

Autoremont, auto varuosad

Tel: 5858 7799
arellos.valga@gmail.com 

E-R 8 - 18; L 9-14
Kojukanne: Valga linna 

piires
Saab ise järele tulla

MAAVILLANE
Meriinolamba nahad,

 lõng, viltimisteenus tellija 
materjalist (kraasvill)

www.maavillane.ee
FB: Maavillane
Tel: 5333 2050

kiri@maavillane.ee 
E-P 9 - 19 

Tellimine pakiautomaati

HILO TRADE OÜ
Otepää linn

Suuhooldustooted

www.suutervis.ee
Tel: 666 0076

suutervis@hilo.ee 
Tellimine: iga päev

Tellimine pakiautomaati
Kojukanne: Otepää piires

Saab ise järele tulla

OÜ SEIKLUS JA 
ELAMUS 

Seiklusturism – džiibisafa-
ri koos kohaliku toiduga

www.sangastesafari.org
FB: Sangaste Safari

Tel: 5340 1592
sangastesafari@gmail.com 

Tellimine: iga päev
Kojukanne: pakume tasuta 

transfeeri Eesti piires

KULDNE LAMMAS OÜ
Raamatute ja ajalehtede

 kujundamine, 
küljendamine ja trükk

www.kirjastaja.ee
  FB: Loovbüroo "Kuldne Lammas"

Tel: 5373 6992
kuldne@kuldne.com 

E-R 9 - 18 
Tellimine pakiautomaati

Saab ise järele tulla

TOIDUKULLER 
OTEPÄÄ VALLAS

Toidu ja ehitustarvete kojuvedu

FB: Toidukuller Otepää vallas
Tel: 5364 4584

otepaatoidukuller@gmail.com 
E-P 9 - 22

LIIVIMAA 
APTEEGID OÜ

Valga linn
Apteegiteenuse osutamine

www.liivimaaapteegid.ee 
Tel: 5564 9992

E-R 9 - 18; L 9- 16
Saab ise järele tulla

MATAFAN OÜ
Valga vald

Kanuumatkad

Tel: 5620 9257
settetalu@gmail.com 

Tellimine: iga päev

MÄE AIANDUSTALU
Valga vald

Õitsvad suvelilled, amplid

FB: Mäe Aiandustalu
Tel: 510 9435; 5395 4727
Turupäevadel Valga turul

FIE FELIKS VELIJEV
Puiestee 2, Valga

Ravimassaaž

Tel: 5836 7144
Tellimine: iga päev

SAARE PUHKEMAJA
Otepää vald

Majutus 

Tel: 5656 0015
Ettetellimine 24 tundi

MESINIK OÜ
Otepää linn 
Mesindus ja

 mesindussaadused 

FB: Otepää Mesi
Tel: 5094 421  ants@mesitaru.ee

Tellimine: iga päev
Tellimine pakiautomaati 

Saab ise järele tulla

MERLE 
MAGUSAPÕRGU OÜ

Valga linn 
Kondiitritooted, 
võileivatordid

FB: Merle Magusapõrgu OÜ
Tel: 5279 730

merx33@hotmail.com 
Tellimine: iga päev 
Saab ise järele tulla

FIE RAHULA 
AIANDUSTALU

Otepää vald
Värske köögivili, suvelilled, 

püsililled, maitsetaimed
FB: Rahula Aiandustalu

Tel: 5026 031
helju_koiv@hotmail.com 

E-R 10 - 20
Saab ise järele tulla

KARUPESA 
HOTELL OÜ

Otepää linn 
Küpsetised, suupisted,

 salatid, kulinaariatooted 

www.karupesa.ee  Tel: 5136 510
karupesa@karupesa.ee

Tellimine: iga päev
Saab ise järele tulla

TARMERE TÜ
Otepää vald

 Kanepi- ja toortataratooted

FB: Tarmere Mahedad 
Kanepi- ja tatratooted

Tel: 5636 7225
mahekanep@gmail.com 

Tellimine: iga päev 
Tellimine pakiautomaati

Saab ise järele tulla

MURIMÄE VEIN OÜ
Otepää vald 

Eesti käsitööveinid 

www.murimaevein.ee
FB: Murimäe Veinikelder

Tel: 5065 864
info@murimaevein.ee

Tellimine: iga päev
Tellimine pakiautomaati

Saab ise järele tulla

FLAVO APES OÜ
Valga vald

Mesi

www.mpmesi.ee
FB: Mäe-Püssa talu mesi

Tel: 5199 6002
info@mpmesi.ee

Tellimine: iga päev
Tellimine pakiautomaati

Saab ise järele tulla

HÄRMAMÄRDI OÜ
Otepää vald 

Värske köögivili

FB: Härmamärdi talu tooted
Tel: 5197 4916

harmamardi@hot.ee
E 10 - 13; T-L 15-18 

Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

GROUSEBERRY OÜ
Otepää vald 

Vaarikamahlajoogid, 
vaarika-leedriõie limo-
naad, vaarikaseemneõli 

www.tedretalu.ee
FB: VOH     Tel: 5698 5765

raivo@grouseberry.com 
E-R 10 - 18 

Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

ÕPILASFIRMA 
MEEMEHED

Valga linn 
Meesegud 

www.meemehed.ee
FB: Meemehed 
Tel: 5699 2860

meemehed@gmail.com 
E-P 8 - 21 

Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

FRESH BUFFE OÜ
Valga linn 

Sushi, kondiitritooted, 
joogid

FB: Fresh Buffe
Tel: 5555 0082

E-R 10 - 18, L 10-17
Saab ise järele tulla

PÜHAJÄRVE SPA  ja 
PUHKEKESKUSE PUBI

Otepää vald
Toidu kaasaostmine

Tel: 7665 506
E-P 12 - 21

Saab ise järele tulla

BISTROO VÄIKE 
TÕNISSON

Tõrva linn
Valmistoit

FB: Bistroo Väike Tõnisson
bistroovaiketonison@gmail.com

Tel: 521 2358   E-R 11-13:30
Saab ise järele tulla

SISTEM OÜ/
Hotell Metsis

Valga linn 
Päevapakkumised

FB: Hotell Metsis
Tel: 766 6050
E-R 11 - 14 

Saab ise järele tulla

KOHVIK TILK TÕRVA
Tõrva linn 
Valmistoit

FB: Kohvik Tilk Tõrva
Tel: 5300 0323

info@tilktorva.ee
E-R 11 - 18 

Saab ise järele tulla

A85 OÜ/Pizzakiosk
Valga linn 

Pitsa

www.pizzakiosk.ee
FB: Valga Pizzakiosk

Tel: 5519 915
E-P 10 - 21

Saab ise järele tulla

KARNI-VOOR OÜ/
Edgari Trahter

Otepää linn 
Lõunapakkumised, kon-
diitritooted, lihatooted 

FB: Edgari külaliste-
maja, pood, trahter 

Tel: 766 6558
karnivoor@hot.ee 

E-R 10 - 17 
Saab ise järele tulla

KOHVIK JOHANNA
Valga linn

Kondiitri- ja pagaritooted, 
salatid, suupisted,päevasupid, 

soojad ja külmad joogid.

FB:  Kohvik Johanna
Tel: 5556 1051

info@kohvikjohanna.ee
T-R 10 - 15; L 10-13

Kojukanne: kokkuleppel
Saab ise järele tulla

VALGA SINEL OÜ
Valga linn 
Lõunasöök

FB: Sinel
Tel: 5819 2787

E-R 11 - 15
Kojukanne: Valga linna 

piires 
Saab ise järele tulla

MAREX GROUP OÜ/
Restoran Lilli

Valga linn
Päevapakkumised, peo- ja peie-

lauad, catering,  A´La Carte

FB:  Lilli Restoran
Tel: 5159 561, 766 3509

E-R 11:30 - 13:30
Kojukanne: kokkuleppel

Saab ise järele tulla

Bistroo Gurmann
Valga linn 

Päevapakkumine, pagari- 
ja kondiitritooted

FB: Bistroo Gurmann 
Tel: 5344 3599

E-L 8 - 14
Saab ise järele tulla

OÜ KRAINE/
Kraine kohvik - pagar

Otepää vald
Päevapakkumine, pagari- 

ja kondiitritooted

Tel: 5262 599
E-R 7:30 - 15:00 

Kojukanne: kokkuleppel
Saab ise järele tulla

NORDSTRAND OÜ/
Tammi baar

Valga linn 
Toitlustus 

FB: Tammi baar 
Tel: 767 0033

veikosale@gmail.com 
E-R 11 - 18 

Saab ise järele tulla

SA TEHVANDI 
SPORDIKESKUS

Otepää vald
Toidu kaasa müümine

Tel: 5193 0158
E-P 8 - 18 

Saab ise järele tulla

WAGENKÜLL 
HOTELL OÜ

Tõrva vald
Restorani toidud

FB: Wagenküll Spa
Tel: 5556 2034

info@wagenkull.ee
E-P 14 - 21 

Saab ise järele tulla

PUUSEPA PIZZA
Valga linn

Napoli stiilis  käsitöö pitsa

FB: Puusepa Pizza
Tel: 5770 4977

R 14 - 20, L 11-18
P 11-16 

Saab ise järele tulla

PIIRI PAGAR OÜ/
Riia Kohvik

Valga linn
Valmistoit, pitsa, pagaritooted

FB: Riia Kohvik
Tel: 766 3874, 5564 1593

kaie.piiripagar@gmail.com
E-R 9 -18

Saab ise järele tulla

SANGASTE RUKKI 
MAJA RESTORAN

Otepää vald
Päevapakkumised ja  menüütoit

www.rukkimaja.ee
FB:  Sangaste Rukki Maja  

Tel: 766 9323 info@rukkimaja.ee
E-P 11-18

Saab ise järele tulla

Andmed  kogus Valgamaa Arenguagentuur


