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Otepää tähistab Eesti 
lipu 137. sünnipäeva 

4. juuni on Eesti lipu päev. Tänavu 
möödub rahvuslipu tähistamisest 137
aastat. Otepää, Eesti lipu häll, tähistab 
seda päeva traditsiooniks kujunenud 
rongkäigu ja kontsertidega.

Rongkäik toimub arvestades koroo-
napuhangust tingitud piirangutega 
vähendatud korras. Rongkäigus on 
lubanud osa võtta Otepää motoklu-
bi liikmed, kes hiljem sõidavad Eesti 
lipu auks läbi Otepää valla marsruudil 
Otepää-Sangaste-Puka-Otepää.

„Eesti lipu päev on üks neist tradit-
sioonilistest tähtpäevadest, mida tähis-
tatakse vaatamata sellele, milline on 
olukord,“ märkis Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala. „Traditsioonid on 
midagi sellist, mis hoiavad meid alal 
inimestena ning annavad meile kind-
lustunnet, et maailm, kuigi muutunud 
on tegelikult ikka endine.“

Eesti lipu õnnistamise 
137. aastapäeva tähistamine 
Otepääl 4. juunil 

Kell 9.45 kogunemine Otepää Lipu-
väljakule, vallavalitsuse hoone ette.
Rongkäik toimub etteregistreeri-
misega – kuni 03.06.2021 e-postiga: 
monika@otepaa.ee.
Kell 10.00 pidulik rongkäik Lipuvälja-
kult Kirikumõisa.
Kell 10.15 Otepää Kirikumõisas Eesti 
lipu heiskamine, kõned ja tervitused.
Kell 11.00 Otepää Maarja kirikus 
pidulik jumalateenistus ja kooliõpi-
laste kontsert. Teenib EELK Otepää 
Maarja koguduse vaimulik Marko 
Tiirmaa.
Kell 19.00 Otepää Kultuurimajas 
Eesti lipu päeval pühendatud kontsert 
„Kolme värvi jõud“. Esinevad Meelika 
Hainsoo ja Lauri Õunapuu. Kontsert 
on tasuta!

4. juuni on Eesti lipu päev

Eesti lipu õnnistamisest möödub 137 
aastat. See päev on riiklik lipupäev. 
Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja koha-
liku omavalitsuse asutused ning ava-
lik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu 
võivad heisata ka kõik teised.

Head Otepää valla kodanikud – 
Otepää on Eesti lipu häll. 4. juunil 1884. 
aastal kogunes 24 eesti soost haritlast 
Otepääle, et pühitseda ja õnnistada Eesti 
Üli- õpilaste Seltsi sinimustvalge lipp. 
Eesti iseseisvumisel sai riigilipuks sini-
must-valge rahvuslipp.

Värvime kogu valla sinimustvalgeks! 
Heisakem lipud nii linnas, kui ka maal 
ja tähistame üheskoos lipu sünnipäeva.

Head Eesti lipu 137. sünnipäeva!
Otepää Vallavolikogu 
Otepää Vallavalitsus

Sinimustvalge lipu lugu

Otepää on sinimustvalge sünnipaik 
ja kese (süda)

4. juunil 1884 (vkj 23. mail) toimus 
Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustval-
ge lipu õnnistamine ja pühitsemine 
Otepää kiriklas seltsi üliõpilaste ja 
vilistlaste esimesel ühisel kokkutulekul. 

Tseremoonia läbiviimiseks kutsus 
seltsi vilistlane, Otepää noor pastor 
Burchard Sperrlingk endale külla 
16 üliõpilast ja 6 vilistlast. Sõit algas 
Tartust 3. juuni (22. mai) hommikul 
kaheksa hobusega toolvankril, ees 
kaks kutsarit. Põltsamaal õmmeldud 
sinimustvalge lipp lebas venestusaja 
tõttu vankris peidetult. Umbes 6 kilo-
meetrit enne Otepääd Kintsli kõrtsi 
juures, kui metsatuka tagant hakkas 
paistma Otepää kirikutorn, võeti lipp 
varjust välja ja pandi kevadtuules 
uhkelt lehvima. Seda teekonda võib 
pidada sinimustvalge lipu esimeseks 
avalikuks demonstratsiooniks. 

Lipp pühitseti 4. juuni õhtupoolikul 
kirikla keldrikorruse saali ja söögitoa 
ruumis. Talituse kava oli koostanud 
seltsi laulujuhataja Aleksander Mohr-
feldt. Sissejuhatavalt kõneles seltsi 
esimees, meditsiinitudeng Peeter 
Hellat. Lauldi, peeti kõnesid, ringi 
liikus veinikarikas, suruti kõigil kätt.  
Vaimuliku talituse viis läbi Valga kogu-
duse õpetaja Rudolf Gottfried Kallas. 
Lippu hoidis seltsi oldermann Chris-
toph Beermann. Pühitsemistalituse 
lõpul lõi vanim vilistlane ja seltsi asu-
tajaliige Heinrich Rosenthal hõbeda-
se naela lipuvardasse. Talle on omista-

tud kuulus lause: „Olgu Eestimaa täis 
kuradeid, me lippu nad ei võida!“. See-
järel kõlas üliõpilaslaul „Gaudeamus“. 
On arvatud, et lipu pühitsejad soovisid 
sinimustvalge lipu saamist Eesti lipuks.

5. juunil (24. mail) tehti lehviva 
lipuga väljasõit Pühajärvele, kus nii-
sutati lippu Pühajärve veega. Siis 
lehvis trikoloor teist korda avalikkuse 
ees. Pärast lõunasööki suunduti tagasi 
Tartusse, kus lipp peideti ühte korte-
risse. Tartus peeti erakorraline koos-
olek ja tehti fotograafi juures ühispilt, 
mille järgi ongi tõenäoliselt A. Vardi 
oma teose maalinud. 

Rahvus- ja riigilipp
Rahvuslipp lehvis eestlaste meeleaval-
dusel Peterburis 1917. aastal (Petrog-
radi eestlaste ja eesti sõjameeste mee-
leavaldus-rongkäik Eesti autonoomia-
nõuete toetuseks 8. aprillil (16. märtsil 
vkj). 30. märtsil 1917 andis Venemaa 
Ajutine Valitsus Eestile autonoomia 
ning loodi ühtne rahvuslik kubermang.

Sinimustvalget kasutati Eesti Vaba-
riigi iseseisvuse väljakuulutamisel: 23. 
veebruaril 1918 Pärnus Endla teatri 
rõdul, kust Hugo Kuusner „Manifes-
ti kõigile Eestimaa rahvastele“ ette 
luges, lehvis Pärnu Eesti pataljoni 
suur kolmevärviline lipp. 24. veeb-
ruari keskpäeval heisati Pärnus masti 
esimene Eesti riigilipp. Sama päeva 
pärastlõunal heisati sinimustvalge Tal-
linnas pangahoone katusele.

Vabadussõja (1918-1920) ajal peeti 
sinist, musta ja valget noore rahvusrii-
gi ja sõjaväe loomulikeks värvideks, 
mida kasutati tunnustena mundritel ja 

mütsidel, sinimustvalge lipu all mindi 
rindele.

27. juunil 1922 võttis Riigikogu vastu 
riigilipu seaduse, mille järgi „Eesti rii-
gilipuks on taewasinine (rukkilillesini-
ne)-must-valge lipp. Lipu laiud on ühe-
laiused. Lipu laiuse ja pikkuse vahekord 
on 7:11. Märkus: riigilipu normaalsuu-
rus on 105 korda 165 tsentimeetrit.“

4. juunil 1934 olid Otepääl lipu 
õnnistamise 50. aastapäeva pidustu-
sed. Otepää kirikusse kogunes terve 
Eesti valitsus. Tseremoonia keskne 
sündmus oli kiriku peasissekäigu 
kõrval skulptor Voldemar Melliku 
valmistatud kahe bareljeefi avamine. 
Seejärel kõneles EÜSi vanim liige, 
emeriitpraost Aleksander Mäevälja. 
1930. aastate algul toimus veel üsna 
vähe suuri tseremooniaid ja harva 
võis maal näha nii arvukalt kõrgeid rii-
gitegelasi – nõnda kogunes Otepääle 
sinimustvalge 50. aastapäeva pidustusi 
uudistama tuhandeid inimesi. 

23. juunil 1934 tähistati esmakord-
selt võidupüha ning uue rahvusliku 
tähtpäeva üheks loosungiks tõusis 
„Eesti kodule Eesti lipp!“

Otepääl pühitsetud ajalooline lipp 
oli alates 1944. aastast maetud Karl 
Auna isatalu köögi korstnajalga Vai-
mastveres Kõola külas Läänemardil, 
see kaevati välja 26. detsembril 1991. 

Esimene sinimustvalge asub Tartus 
Eesti Rahva Muuseumis. Maailmas on 
see harukordne, et ühe rahva ja riigi 
esimene lipp on säilinud. 

HeiVi Truu

Eesti lipu õnnistamise 136. aastapäeval 2020. aastal

Tekst ja foto: MOnika OTrOkOVa
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Eesti lipu loo jutustamine peab jätkuma

Tähistame tänavu Eesti lipu õnnistamise 137.
aastapäeva ning selle puhul oleks taaskord 
paslik peatuda rahvuslipu saamislool. Lipulugu 
on meie lähiajaloos üks olulisemaid, sest süm-
boliseerib see ju meie vabadustahet ja soovi olla 
vaba rahvas, vabal maal.

Igal rahval on omad lood, mida edasi päranda-
takse – antiikajast on teada suur sõjakäik Trooja 
vallutamiseks  ja ühe mehe kojuminek Trooja  alt, 
mille Homeros on kirja pannud eepostesse „Ilias“ 
ja „Odüsseia“, kangelaste võitlustest on räägitud 
kirjandusklassikasse kuuluvates eepostes nagu 
näiteks „Gilgameš“, „Beowulf“, „Nibelungide 
laul“, jne. Näiteid võib tuua nii kaugemalt, kui 
ka lähemalt ning eks meie oma „Kalevipoeg“ on 
ka hea näide. Ei puudu ka meil oma mütoloogi-
line koletis – Põhja Konn! Eepostes ja lugulau-
ludes kirjeldatakse alati kangelase võitlusi mõne 
müütilise koletisega ning enamasti on kangela-
ne kuhugi teel, kus ta peab ületama takistusi ja 
võitlema.

Eeposed on tugevasti mõjutanud kõigi maade 
kultuurilugu, need on lood, mida antakse põlvest 
põlve edasi, neid jutustatakse üha uuesti ja uuesti. 
Kangelastega püütakse samastuda ja sarnastelt 
neile ületada kõik takistused.

Eesti lipu lugu on ka samalaadne jutustus, 
mida räägitakse igal aastal üha uuesti ja uuesti, 
see lugu käib meie kultuuriruumi juurde ja seda 
ei tohi unustada. Lipp ja lipulugu on seotud 
eestluse ja rahvusluse sünni ja oma riigi rajami-
sega. Laias laastus on meie lipu lugu sarnane 
rahvuseeposega – Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp 
on Tartust teel Otepääle, salaja, kõiki takistu-
si trotsides. Tehakse vahepeatus Kintsli kõrtsi 
juures ja rullitakse lipp lehvima. On kangelased, 
kes lippu kannavad ja ei puudu ka mütoloogili-
ne koletis tsaariaegse võimu näol, kes püüab lipu 
õnnistamist nurjata. Lõppeks aga leiab aset lipu 
õnnistamine 4. juunil 1884 Otepää pastoraadis. 
Eriline saatus on ka lipul endal – see õmmeldak-
se salaja Põltsamaal valmis ning hiljem on lipp 
maapaos. Nüüd saab meie esimest rahvuslippu, 
sedasama, mida üliõpilased hobuvankril Otepää-
le tõid, vaadata Eesti Rahva Muuseumis. Milline 
põnev seiklus!

Otepää Eesti lipu hällina on lipu lugu ka lin-
naruumis jutustanud. 1934. aastal avati Otepää 
kiriku lääneseinal skulptor Voldemar Melliku 
loodud Eesti lipulugu tutvustavad bareljeefid. 
Need hävitati 1950. a, taastati skulptor Mati 
Variku poolt ja taasavati 1989. aastal. 2014. aastal 
avati veel lisaks kaks bareljeefi Otepää Maarja 
kiriku müüri piirdepostidel. Eesti lipu lugu jutus-
tab Otepää kiriku pastoraadihoone, Otepää kirik, 
restorani Ugandi Resto teise korruse ruum, inte-
raktiivne lipusein Otepää Turismiinfokeskuse 
liputoas ja Otepää Lipuväljak, kus kõrgub lipu-
mast koos rahvuslipuga. Lisandunud on lipulugu 
jutustavad infostendid lipumasti all. Sini-must-
valget lugu jutustas spetsiaalselt Eesti lipu 135. 

Otepää Vallavolikogu istungil

20.05.2021

n	 Otsustati tunnistada osaliselt kehtetuks Otepää vallas 

Kaurutootsi külas asuva Järvekalda, Mäe-Kauru, Ääre-Kauru, 

Kellamäe ja Kuldpõllu kinnistute detailplaneering Mäe-Kauru 

kinnistu (katastriüksuse lähiaadress Järvekalda, katastritunnus 

63601:003:0108) osas.
n	 Otsustati kehtestada Otepää vallasiseses linnas asuvate 

Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailpla-

neering (koostaja AB Artes Terrae OÜ, töö nr 1857DP3).
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia arengukava 2021 – 2023.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2021. aasta lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

17.05.2021

n	 Kinnitati Kastolatsi külas asuva Ede-Kuusiku maaüksuse 

erastamise tingimused.
n	 Kinnitati Kastolatsi külas asuva Servakese maaüksuse 

erastamise tingimused.
n	 Määrati Kibena külas asuva Ala-Musina katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 1989440 katastritunnus 60802:003:1712, 

pindala 47,09 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Musina 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1704340 katastritunnus 

60802:003:1711, pindala 8,34 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) 

piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksus-

te kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 

katastriüksuse kohanimi Ala-Musina, koha-aadress Ala-Musi-

na, Kibena küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriük-

suse kohanimi Musina, koha-aadress Musina, Kibena küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 

Musinametsa, koha-aadress Musinametsa, Kibena küla, sih-

totstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Truuta külas asuva Oruveere katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 9833450 katastritunnus 63601:001:0375, 

pindala 11 966 m², sihtotstarve maatulundusmaa) ja Mäeveere 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1835540 katastritunnus 

63601:001:0374, pindala 3,42 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) 

piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksus-

te kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 

katastriüksuse kohanimi Oruveere, koha-aadress Oruveere, 

Truuta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksu-

se kohanimi Mäeveere, koha-aadress Mäeveere, Truuta küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Räbi külas asuva Kõrgemäe katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:001:0191) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Uue-Kõr-

gemäe, koha-aadress Uue-Kõrgemäe, Räbi küla, sihtotstarve 

– maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kõrgekalda, 

koha-aadress Kõrgekalda, Räbi küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Jahionni, koha-aadress 

Jahionni, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Kooskõlastati Nüpli külas Poslovitsa-Soo maaüksusele 

kavandatava puurkaevu ja soojuspuuraukude asukoht.
n	 Kooskõlastati Pilkuse külas Võidu maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht 

Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talu-

miskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi 
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Hugo Markus Velsker     24. aprillil
Kerr Käsper Veskus   28. aprillil
Linda Rõõmussaar     4. mail
Karl Eeros Keemu   21. mail

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.)

Juulikuu 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. 

ulatuses Märdi külas asuvale Märdi kinnistule.
n	 Anti Toivo Saksale projekteerimistingimused Otepää valla-

siseses linnas Tartu mnt 20 kinnistul kõrvalhoone ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Allan Edesi’le projekteerimistingimused Pilkuse külas 

Väike-Arumäe kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Leo Enokile ehitusluba Mäeküla külas asuval Kivi-

niidu kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Peep Mardistele ehitusluba Mäha külas asuval Pää-

susilma kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Nüpli külas Kivi kinnistul asuvale ehitisele (pesu-

köök) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Kesk tn 1 kinnistul ja Kesk 

tn 3 kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 4 kinnistul 

asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Päidla külas Põdra kinnistul asuvale ehitisele (päi-

keseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Anda Räbi külas Käo kinnistul asuvale ehitisele (päike-

seelektrijaam) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 105 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 70 eurot.
n	 Lõpetati üks Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korras-

tamise projekti toetuse taotluse menetlus.
n	 Määrati seitsmele isikule Kagu-Eesti spetsialistide eluase-

mete korrastamise projekti toetus.
n	 Jäeti rahuldamata neljale isikule Kagu-Eesti spetsialistide 

eluasemete korrastamise projekti toetus.
n	 Otsustati korraldada lihthange “Otepää linnas asuva 

Kopli tänava rekonstrueerimine” järgmiselt: 1.1 pakkumuste 

esitamise tähtaeg – 10. juuni 2021. a kell 11:00; 1.2 riigihanke 

eest vastutav isik – Kajar Lepik.
n	 Vabastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts 

Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kul-

tuurimaja kasutamisel 5. juunil 2021. a toimuva ürituse osas.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 8. veebruari 2021. 

a korralduse nr 88 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse 

korraldamise toetuse määramine“ punkti 1 alljärgnevalt: „1. 

Määrata Puka Kogukonnale 30. mail 2021. a toimuva ürituse 

„Perepäev“ korraldamiseks 250 euro suurune ürituse korralda-

mise toetus.“.
n	 Otsustati valida AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikmeks 

kolmeks aastaks alates 18. maist 2021. a: 1.1 Jaanus Barkala; 

1.2 Heikki Kadaja; 1.3 Jaanus Raidal; 1.4 Kaido Tamberg.
n	 Otsustati vabastada lapsevanemad Otepää Gümnaasiumi 

õpilaskodu koha maksumuse tasumisest ajavahemikul 1. – 16. 

mai 2021. a.

24.05.2021

n	 Anti Olavi Puusile projekteerimistingimused Restu külas 

Maretmäe kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti Madis Väärile projekteerimistingimused Sihva külas 

Männiku kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks
n	 Anti Heiki Pensale projekteerimistingimused Päidla külas 

Saaremäe kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Mati Ivaskile projekteerimistingimused Otepää külas 

Väike-Juusa kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Tiit Juhani’le ehitusluba Nüpli külas asuval Karja 

kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Tiit Juhani’le ehitusluba Nüpli külas asuval Karja 

kinnistul sauna püstitamiseks.
n	 Anti Tiit Juhani’le ehitusluba Nüpli külas asuval Karja 

kinnistul maakeldri püstitamiseks.

8. Anti Tiit Juhani’le ehitusluba Nüpli külas asuval Karja kin-

nistul tugimüüri püstitamiseks.
n	 Määrati tervisetoetus viiele isikule kogusummas 481 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule 470 eurot.
n	 Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Täiendati Otepää Vallavalitsuse 2021. aasta hankeplaani.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Otepää Lipuväljak 13 

hoone renoveerimine (fassaad)” järgmiselt: 1.1 hankemenet-

luse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav 

isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik 

(komisjoni esimees), Lea Ruuven ja Jaak Grünberg.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Puka Kooli sisustuse 

AMETLIK INFO

aastapäevale pühendatud suvelavastus „Taevas, 
muld ja tulevik“.

Sümbolitest ei saa me mööda ka tänases päeva-
poliitikas. On ju asunud kuri „kärpekrokodill“ 
meie au ja uhkuse Kaitseväe orkestri kallale. Kas 
sellise sümboli kadu ei või ette ennustada midagi 
suuremat? Igatahes kaduma läheb meie  rahvus-
lik ja sõjaväeline uhkus. Järgmised paraadid toi-
muvad ilmselt kõlaritest kostuva makimuusika 
saatel. Kas see ka sõjameeste moraali tõstab, on 
pisut kaheldav. Samuti plaanitav kaplaniteenistu-
se kaotamine on minek sümbolväärtuste kallale. 
Kaplaneid ei ole võimalik võrrelda psühholoo-
gidega, nad on siiski osake millestki hoopis suu-
remast. Neis on koondunud nii kultuur, üleloo-
mulik teispoolsus kui ka võimalik sõjaõnn. On 
ju teada tõde, et karmide lahingute ajal kaevi-
kutes ateiste ei ole. Raskel ja saatuslikul hetkel 
tundub jumal meile kõigile vajalik ja usk temasse 
on oluline. Julgeksin seda võrrelda samaväärselt 
lipuga. On ju lipp oma olemuselt tükk lihtsat riiet, 
kuid sellele oleme me juurde mõelnud oma lood, 
uskumused ja üleloomuliku sümbolväärtuse. 

Igal rahval peavad olema oma lood, mida edasi 
pärandada ja jutustada. Igal rahval on oma 
kangelased ja põhja konnad, millega võidelda. 
On ülimalt oluline, et oma lugusid jutustatakse 
põlvest põlve, sest kui kaovad vanade aegade 
jutustajad, siis kaob ka rahva ajalugu, mälestus 
ja tulevik.

Head Eesti lipu päeva!

Medali ja kiitusega lõpetajate 
ning õpilasvõistluste võitjate 

tunnustamine 

1. juunil oli haridusvaldkonnas üks tähtsündmu-
si. Vallavanem ja volikogu esimees tunnustasid 
pidulikul vastuvõtul käesoleva õppeaasta kõige 
edukamaid. Otepää vallas on kaks kuldmedali ja 
üks hõbemedaliga koolilõpetaja ning seitse kiitu-
sega põhikooli ja muusikakooli lõpetajat. 

Kuuel korral tõid meie valla koolide õpila-
sed 1.-3. koha erinevatelt üleriigilistelt õpilas-
võistlustelt. Vastuvõtule olid kutsutud ka Valga-
maa aineolümpiaadide võitjad ja kõikide nende 
õpilaste juhendajad. Siinkohal soovin tänada 
peresid, kes olid lastele toeks ja püüdsid neil 
aidata end motiveerida suureks pingutusteks, 
mis viis keerulisel õppeaastal suurepäraste õpi-
tulemusteni.

Tunnustust avaldati neile koolide ja lasteaeda-
de juhtidele ja õppejuhtidele, kelle järjekindla töö 
tulemusena toimis asutus hästi ja mitmes neist on 
ka märkimisväärsed arengud toimumas. 

Jaanus Barkala
Otepää vallavanem

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 17. juunil.

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.Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.
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Otepäälanna tähistas 
90. sünnipäeva

Pikaaegne Otepää lastesõime 
juhataja Ester Ruus tähistas 
maikuus oma 90. sünnipäeva.

Ta on olnud aktiivne kultuu-
ritegija, löönud kaasa Otepää 
rahvateatris ja olnud ansambli 
Relami liige.

Ester Ruusi käisid õnnitlemas 
volikogu esimees Rein Pullerits, 
vallavanem Jaanus Barkala ja 
kultuurispetsialist Valdur Sepp.

Tekst ja foto: 
MOnika OTrOkOVa

Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavalitsus kehtestas 10.05.2021 korraldusega nr 2-3/305 Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu. 
Planeeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine, ehitusõiguse määramine hotell-spa ehitamiseks ning teh-

novõrkude lahendamine.
Planeeringulahenduses Sepa katastriüksuse piirid säilivad olemasolevana. Krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse 

majutushoone maa, millele võimalik vastav katastriüksuse sihtotstarve on 100% ärimaa. Võimalus on rajada 1 põhihoone 
ning 1 abihoone ja alajaam. Planeeritud põhihoone suhteliseks kõrguseks maapinnast on planeeritud maksimaalselt 10 
m, abihoonel 5 m. Hoone suurimaks sügavuseks on üks maa-alune korrus ehk kuni 3 m allpool olemasolevat maapinda.

Planeeritud on liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Sepa katastriüksusele on ette nähtud teeservituudi või isikli-
ku kasutusõiguse seadmise vajadus planeeritud jalgratta- ja jalgteele kohaliku omavalitsuse kasuks, mis tagab igal ajal tee 
avaliku kasutamise võimaluse.

Detailplaneeringu kehtestamisega muutub osaliselt kehtetuks Otepää Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 1-4-58 kehtes-
tatud Sepa kinnistu detailplaneering. Sepikoja ning Pühajärve-Pukamõisa kergliiklustee L1 katastriüksustel jääb nimetatud 
detailplaneering kehtima.

Planeering on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga ning selle elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkon-
namõjusid.

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda valla veebilehel www.otepaa.ee ja Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).

DETAILPLANEERINGUD

ostmine” järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud 

hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar 

Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik 

(komisjoni esimees), Margot Keres ja Uuno Laul.
n	 Anti Pringi külas asuv Siimu karjäär kinnistu 

(registriosa number 2405540) otsustuskorras rendile 

OSAÜHINGULE SANVA (registrikood 10353627, 

asukoht Otepää vald Sangaste alevik Valga mnt 7).
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Munamäe 

tn 4a katastriüksuse ca 134 m² suurune osa otsustus-

korras rendile OÜ-le Aastaaeg (registrikood 14114865, 

asukoht Otepää vald Pilkuse küla Pilkuse vallamaja).
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 

2021. a korralduse nr 62 „Kogukondlikuks arendus-

tegevuseks ürituse korraldamise toetuse määramine“ 

punkti 1.14 alljärgnevalt: „1.14 Puka Kogukond 250 

eurot 2021. a novembri-/detsembrikuus toimuva ürituse 

„Kohe näha, et vanad sõbrad“ korraldamiseks;“.
n	 Anti Ugandi Capital OÜ-le ehitusluba Otepää 

vallasiseses linnas asuval Valga mnt 23a kinnistul 

hotelli laiendamiseks ja ümberehitamiseks.

AMETLIK INFO

Vasakult: vallavolikogu esimees Rein Pullerits, Ene Kelder 
ja vallavanem Jaanus Barkala

Otepää valla aukodanikul Ene Kelder tähistas maikuus 80. sünnipäeva. Ene Kelder 
omab pikka pedagoogilist kogemust ning tema hea inglise keele oskus giidina on viinud 
Eesti, Otepää ja Pühajärve nime Euroopasse. Ta on olnud inglise keele õpetaja Püha-
järve Põhikoolis.

Ene Kelder on olnud Otepääl täiskasvanute inglise keele kõnekeele koolitaja aas-
tatel 1989 kuni 2019. Ene esimene välisvisiit sai teoks 1989. aastal Rootsi onu juurde. 
Inglise filoloogina pidas ta oluliseks sellelt reisilt kaasa tuua esimese inglise keele õpiku 
täiskasvanutele, sest selle aegsed programmid ja tunniplaanid võõrkeele õpetamisele 
rõhku ei pannud. Nõnda algatas ta esimesed kursused täiskasvanutele, kasutades selleks 
Otepää alajaama ja bussipaviljoni (praegune Ugandi Resto) ruume. Igal kursusel oli 
vähemalt 25 osalejat.

Ta on ka kodu-uurija, meenutuste ja mälestuste koguja, kirjapanija ja raamatute koos-
taja: tema juhtimisel on ilmunud 2013. aastal „Mineviku meenutused“ I osa ja 2016. 
aastal „Mineviku meenutused“ II osa. Need raamatud on Otepää aedlinna ajaloost, 
inimestest, majade ehitamistest, ettevõtlikkusest jne. Ene Kelder on alates aastast 2011 
juhtinud Otepää Aedlinna Seltsingut ja liitnud kogukonna inimesi, andes võimaluse koos 
tegutsemiseks vanadel ja noortel. Ühisüritused on huvitavad ja arendavad nii füüsili-
selt kui ka vaimselt. Ta oli idee „100 salmi Pühajärvest“ autor ja generaator. Ta kutsus 
luulet lugema ja pille mängima Pühajärve randa erineva ettevalmistusega inimesed, 
kes pidasid luulest ja Pühajärvest lugu. Üritus oli Aedlinna Seltsingu kingituseks Eesti 
100. juubeli puhul.

Juubilari käisid õnnitlemas Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem 
Jaanus Barkala.

Tekst ja foto: MOnika OTrOkOVa

Valla aukodanik Ene Kelder 
tähistas 80. sünnipäeva

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub iga kuu esimesel esmaspäeval Otepää vallamajas 8.30 – 18.00.

Järgmised vastuvõtuajad 07.06.2021 , 05.07.2021 ja 02.08.2021.
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

  3. juunil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Margit Tali laulustuudio Kevadkontsert. Lavale 
astuvad Laulustuudio noored lauljad ning neid saadab Margit Tali Bänd. Sündmus on 
TASUTA.

  4. juunil  Eesti lipu õnnistamise 137. aastapäeva tähistamine Otepääl.
Kell 9.45 kogunemine Otepää Lipuväljakule, vallavalitsuse hoone ette. NB! Rongkäigus saab 

osaleda etteregistreerimisega, kuni 5 inimest asutusest. Palume rongkäigus osalemisest 
ja osalejate arvust teada anda hiljemalt 03.06.2021 e-posti aadressil: Monika.Otrokova@
otepaa.ee.

Kell 10.00 pidulik rongkäik Lipuväljakult Kirikumõisa.
Kell 10.15 Otepää Kirikumõisas Eesti lipu heiskamine, kõned ja tervitused.
Kell 11.00 Otepää Maarja kirikus pidulik jumalateenistus ja kooliõpilaste kontsert. Teenib 

EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa.
Kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Eesti lipu päeval pühendatud kontsert „Kolme värvi jõud“. 

Esinevad Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu. Kontsert on TASUTA!

  9. juunil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Lõuna-Eesti Kammerorkestri keelpilliansambli 
kontsert. Lõuna-Eesti Kammerorkester ning dirigent Juan Jose Restrepo toovad pub-
liku ette valiku romantilistest ja 20. sajandi teostest keelpilliorkestrile. Kavas: Hindemith, 
Grieg, Sibelius, Bartók, Tchaikovsky, Turina ja Eller. Piletid 10 eurot/ 5 eurot tund enne 
algust kohapeal

19. juunil Otepää Linna sünnipäevapidustused.
Kell 12.00 Otepää Lipuväljakul pidulik sünnikirjade üleandmine. kell 14.00 Otepää keskvälja-

kul Pühajärve Puhkpilliorkestri ja sõprade kontsert.
Kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis PARGIPIDU. Maakondlike ja valla autasude kätteand-

mine. Esinevad Esteetika -ja Tantsukooli tantsijad.
Kell 21.00 Tantsuõhtu ansambliga JUSTAMENT. Sündmus on TASUTA!

19. juunil kell 16.00 Otepää Kultuurimajas Otepää Teatri esietendus "Unustamatu Ööbiku 
villa". Autor Aliis Jõe, dramatiseerinud Mall Värva, lavastaja Merilin Kirbits, osades Kärt 
Kooser, Ene Prants, Martin Karjalaine, Mihkel Kahro, Kaidi Pajumaa, Anu Lomp, Veelika 
Alandi ja Katrin Marjapuu. "Õnnetu armastuse eest maale kolinud kooliõpetaja Maarja 
uue kodu katus vajab hädasti remonti. Rahapuudus sunnib teda pakkuma võimalust vee-
ta aega Unustamatu Ööbiku villas. Atsakas naabrinaine Mammi on oma elukogemusega 
talle hindamatu nõuandja, sest villat saabub külastama kirev seltskond, kuid mitte siis kui 
Maarja ellu tulevad kaks väga erinevat meest. "Unustamatu Ööbiku villa" on sündinud 
samanimelisest raamatust, mis on sarja ""Suvitusromaan"" teine raamat. 

          Esietendusel puudub piletihind, võimalus toetada teatrit vabaannetusega! Etendus on 
kahes vaatuses ning kestab koos vaheajaga kokku umbes 2 tundi, vaheajal avatud õue-
kohvik. Palun broneeri endale koht saalis 56626481 Merle, kohtade arv on piiratud!

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

13. juunil kell 16.00. Esineb Sangaste Kultuurimajas duo "Väliharf". Pilet 5 eurot. 

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

  8. juunil kell 18.00  Puka Kunstikooli LÕPUAKTUS. Rohkem infot tel: 5662 9357 Esti Kittus.

16. juunil kell 19.00 muusikaline õhtu "Rahvalaulust romansini". Esineb TRIO "SENJO". Kavas 
on kuulsad rahvalaulud, vene- ja mustlasromansid. Pilet 7 eurot. Töötab kohvik!

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

23. juunil JAANIPÄEV (kellaaeg täpsustub olenevalt Terviseameti piirangutest) Nõuni kultuuri-
maja parkimisplatsil. Süütame jaanilõkke, võistleme lustakates mängudes. Tantsumuusikat 
pakuvad Sirje ja Rein Kurg. Näeme Nõunis!

Kallid kultuurisõbrad!

Mul on hea meel, et saame kohtuda juba peagi Otepää valla kultuurisündmustel. 
Kuri viirus on näitamas taandumismärke ja see on hea. Unustada aga ei tohiks, et 
vaikselt tegutseb viirus siiski edasi. Seega palun kõigil sündmustel osalejatel endi-
selt jälgida Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid ja kultuurikorraldajate korraldusi 
sündmuste toimumise ajal. On väga tore, et saame taas koos olla ja väga tähtis, et 
peale mõnusalt koos veedetud aega püsiksime samuti kõik terved. 

Meid kõiki ootab ees üks rõõmus, päikeseline ja kultuurne suvi, sest me oleme 
seda igati väärt.

JOrMa riiVald
Otepää kultuurikeskused juhataja

Sangaste kultuurimaja 
perenaine-kultuurikorral-
daja Marina Pulver pidas 
60. sünnipäeva

Juubilari käisid õnnitlemas volikogu esimees 
Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus Barkala 
ning kolleegid kultuurimajadest.

Tekst ja foto: MOnika OTrOkOVa

Pildil vasakult: Nõuni kultuurimaja 
perenaine-kultuurikorraldaja Mari-
ka Viks, Puka kultuurimaja perenai-
ne-kultuurikorraldaja Katrin Uffert, 
omaaegne Puka Kultuurimaja pere- 
naine-kultuurikorraldaja Helgi Pung, 
Otepää Kultuurikeskused juhataja 
Jorma Riivald, Sangaste kultuurimaja 
perenaine-kultuurikorraldaja Marina 
Pulver, Otepää kultuurimaja perenai-
ne-kultuurikorraldaja Merle Soonberg

Head piirkonna ettevõtjad ja ürituste korraldajad!

Kui teil on plaanis suvel üritusi korraldada, siis ootame teie suviste ürituste kava 
hiljemalt 11.06.2021 aadressidele: teataja@otepaa.ee ja monika@otepaa.ee. 
Suviste ürituste kava ilmub 17. juuni Otepää Teatajas ja see on tasuta.

Tuletame meelde, et juulikuus Otepää Teataja ei ilmu, augustis ilmub Otepää
Teataja 12. augustil ja 26. augustil 2021.

...päike paistab ja ilmad on soojemad. Esi-
mesed asukad on meie noorte poolt „Teeme 
ära!” talgute raames meisterdatud putu-
kahotelli sisse kolinud. Ah et kuidas me 
teame? Nii mõnigi kõrkjauks on seestpoolt 
kinni müüritud ja käib hoolas pereelu.

...üle hulga aja sai teatrisse. Kui juba 
kohal on Krabi Külateater, siis saab nalja 
ja naeru ning ehedat võru keelt. Nii seegi 
kord. Nende niiöelda „päälik” Marje, on 
üks vahva naisterahvas – 29 kuud jutti on 
ta seenel käinud ja ka korviga seeni koju 
toonud. See on nii vahva ettevõtmine, et 
sellest rääkis ta ise „Hommikuterevisioo-
nis”, kirjutati „Eesti Ekspressisis” kui saime 
meiegi suusõnalise kinnituse.

...piirangud leevenevad ja saame alustada 
huviringides toimetamisega. Kui ka sul on 
huvi naiste väeringi, rahuliku võimlemise, 
naiste rahvatantsu, lauamängude mängimi-
se või memmede lauluringis osalemiseks, 
anna mulle (Marika 53465648) märku, räägime.

...JAANIPÄEV on tulemas. Saame kokku 23. juunil (kel-
laaeg täpsustub olenevalt Terviseameti piirangutest), süütame 
jaanilõkke, võistleme lustakates mängudes. Tantsumuusikat 

Midagi head...

pakuvad Sirje ja Rein Kurg.
Päikene paistab ja loodus lokkab, varsti kätte jõuab suvi!

Marika Viks
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10 aastat Heino Mägi lahkumisest

Inimesed kujundavad olud, mõni mõjutab 
ümbritsevat rohkem, mõni vähem. Otepää 
Keskkooli pikaajaline direktor Heino Mägi, 
kelleta oleme pidanud hakkama saama juba 
10 aastat, mõjutas Otepää elu tugevalt. Võik-
sime taas meenutada, mida ta algatas, eest 
vedas ja korraldas, sest nagu Heino ise armas-
tas korrata: kes minevikku ei mäleta, see elab 
tulevikuta (J. Liiv). 

Kui Lutike külast pärit nooruke Heino Mägi 
1942. aasta sügisel pärast Neeruti algkooli lõpe-
tamist Otepää Gümnaasiumis haridusteed 
jätkas, ei aimanud ilmselt veel keegi, et sellest 
otsusest saab valik kogu eluks ja et Heinost 
saab mõne aja pärast kogu Otepää haridus- ja 
kultuurielu juhtfiguur ning ajaloojäädvustaja 
aastakümneteks.

Saanud erialase ja kõrghariduse Tartu Õpeta-
jate Seminaris (lõpetas 1947), Tartu Õpetajate 
Instituudis (1952) ning Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis (1956), alustas ta 1948. aastal õpeta-
jana Vana-Otepääl ning oli hiljem samas direk-
tor. 1956. aastal sai temast Otepää Keskkooli 
direktor, kelleks ta jäi 33 aastaks. 

Tal jätkus pere ja kolme poja kõrvalt taht-
mist pühendada väga palju energiat Otepää 
Keskkooli arendamisele. Võimatu on siin-
kohal üles lugeda kõike, millele Heino Mägi 
aluse pani, seetõttu olgu mainitud vaid suu-
remaid: kodu-uurimise aluste kui õppeaine 
ja muuseumi tegevuse algatamine, kodu-uu-
rimiskonverentsid, uus koolihoone, spordi- ja 
muusikaklass, sõprussuhted teiste koolidega nii 
Eestis kui teistes liiduvabariikides, tootmisõpe-
tus, töö vilistlastega, hõbe- ja kuldlennu iga-aas-
tane tulek keskkooli lõpuaktusele, kooli aasta-
päevade tähistamine ning palju muud. 

Otepää Gümnaasiumi nüüdseks pea 114-aas-

Pühajärve Põhikool
 11. juunil kell 16.00

Puka Kool
 17. juunil kell 17.00

Otepää Gümnaasium
 18. juunil
9. klasside lõpuaktus kell 12.00
12. klassi lõpuaktus kell 15.00

Keeni Põhikool
 18. juunil kell 18.00

Audentese Spordikooli Otepää filiaal
 21. juunil kell 14.00 Otepää kultuurimajas

Otepää valla haridusasutuste 
lõpuaktused

tasest ajaloost hõlmab Heino Mägi direktorik-
soleku periood ligi kolmandiku, millele lisandub 
15 aastat tegevust koolimuuseumi juhatajana 
kuni 2004. aastani. Eks see oli omamoodi side 
varasema ajaga, mil ta koolijuhina võttis osa 
kõigest, mis koolis ja Otepääl toimus, koostas 
iga aasta kohta koolikroonika ja pidas Otepää 
ajaraamatut. 

Kuidas eespool mainitu kõrvale mahtus 
Heino Mägi ööpäevade 24 tunni sisse kõik all-
järgnev, on paljudele mõistetamatu, aga seda 
enam imetlusväärne. Ta oli direktoriameti kõrval 
ka ise ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja kodu-uuri-
mise aluste õpetaja, koolimuuseumi juht, uuri-
mistööde juhendaja, Otepää ajaloo talletaja ja 
propageerija, giid ja matkamarsruutide väljatöö-
taja. Tema koostatud 15 raamatut aitavad siiani 
huvilistel Otepää ja selle ümbruse radadel orien-
teeruda ja kultuuriloolisi paiku tundma õppida. 

Temalt ilmus üle 400 artikli pedagoogilistel ja 
ajaloolistel teemadel ja ta osales aktiivselt Ühis-
kondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi tege-
vuses.

Vähem tähtis ei olnud ka muu ühiskondlik 
tegevus. Nii saatis ta viimsele teekonnale 716 
inimest ja viis läbi laste nimepanekutseremoo-
niaid, oli 20 pulmas pulmaisa ning lugematul 
hulgal juubelitel ja üritustel õhtujuht ning eks-
kursioonidel giid. 

Kultuurielu Otepääl õitses ja keegi ei saanud 
sellest kõrvale jääda, nii osales Heinogi taidluses 
mitmel rindel: oli koorilaulja haridustöötajate 
segakooris, rahvatantsija, akrobaat, pillimängi-
ja (akordion, mandoliin) ja näitleja. Näitlemist 
harrastasid tol ajal pea kõik Otepää Keskkooli 
õpetajad, kui Heino juhtimisel toimusid suure-
joonelised näitemänguga nääripeod. 

Heino Mägi oli aastakümnete vältel üks 
Otepää väljapaistvamaid isikuid, keda ka kor-
duvalt teenetemärkide ja aunimetustega pärjati. 
Tema mitmekülgsus, uudishimu ja teotahe vää-
rivad praegugi meenutamist. 

Oleks huvitav teada, mida arvaks Heino Mägi 
distantsõppest, digiõpikutest, e-päevikutest ja 
veebitundidest. Seda me teada ei saa, kuid 
arvata võib, et tema hindaks ka täna eelkõige 
inimest, inimlikkust ja head sõna. Kiitust oskas 
ta jagada, vahel ka väga väikeste asjade eest. 
See innustas nii õpilasi kui kolleege. Tore, et 
meenutused jäävad alati meiega.
 
Heino Mägi on maetud Otepää kalmistule. 

HeiVi Truu,
Otepää Gümnaasiumi ajaloo- 
ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Foto: arVO saal

14.12.1928 - 24.05.2011

Heino Mägi Otepää Gümnasiumi 
100. sünnipäeval (2007)

Sotsiaaltöötajate puhkused

Pille Sikk on puhkusel 7.–18.06.2021. a (kaasa 
arvatud). 
Asendab Kersti Tamm, tel 51 99 4123. 

Kersti Tamm on puhkusel 21.06.–23.07.2021. a 
(kaasa arvatud). 
Asendab Pille Sikk, tel 52 47 930. 

Kadri Sommer on puhkusel 21.06.–2.07.2021. a 
(kaasa arvatud). 

Kristin Leht on puhkusel 28.06.–4.07.2021. a. 

Lõuna-Eesti üks maalilisemaid järvi 
– Pühajärv, ootab randa külalisi. 
Sellel aastal valvab Pühajärve randa 
1. juunist 31. augustini Gold Security 
Group OÜ.

Pühajärve rand Otepääl on läbi 
aegade olnud üks armastatuim vaba 
aja veetmise koht. Lastele on olemas 
mänguväljak ja pallimängijatele kaks 
võrkpalliplatsi. Kasutada saab dušši 
ja WC-d, olemas on ka riietumiska-
biinid. Ratastoolis liikuvatele külas-
tajatele on ehitatud spetsiaalne sild. 
Rannas on olemas ka paadilaenutus, 
SUP-laudu laenutab rannahoones 
ka Otisurf, rannas toimuvad ka sellel 
aastal erinevad rannakontserdid.

Pühajärve rannakohvikust saab osta naturaal-
sest Itaalia koorest pehmejäätist, sooja toitu ja 
minipannkooke. Rannakohvik avab oma uksed 
järgmisel nädalal. Lisaks rannakohvikule pakub 
toitlustust Pühajärve Grill.

Rand on läbinud iga-aastase uuenduskuu-
ri – rannaalalt on maha võetud mõned puud, 
puhastati akvatoorium, remonditi vetelpäästjate 
tuba, rand on kultiveeritud.

Pühajärve rand on Otepää valla ainuke 
rannavalvega avalik rand. Rannavalve valvab 
randa seitse päeva nädalas (kaasa arvatud puh-
kepäevad ja pühad) iga päev. Korraga on tööl 
kaks rannavalvurit.

Terviseamet võtab rannaveest regulaarselt, 
kord kuus veeproove, et suvitajatel oleks ohutu 
supelda.

„Otepää rannapark on muutuste teel – lam-
mutatud on vana laululava, laululava asemele 

Pühajärve randa valvab tänavu Gold Security Group

tuleb kiviplats, edaspidi hakkab seal olema 
mobiilne lava, sügisel valmib laululava juurde 
mäenõlvale uus istmestik,“ ütles Otepää valla-
vanem Jaanus Barkala. „Renoveeritakse valgus-
tust, parendatakse teid, hetkel toimub dalai-laa-
ma külaskäigu mälestusmärgi värskendamine.“

Rannavalve töögraafik:

1. juuni – 31. juuli kell 11.00 kuni 20.00,
1. – 31. august kell 11.00 kuni 19.00.

Rannavalve infotelefon on 5848 5801.

Rannavalve eest vastutab Joonas Trolla 
tel. 555 24 730.

Foto: MarTin dreMlJuGa
MOnika OTrOkOVa

Homseid suuri inimesi
täis on iga lasteaed

Nõnda kõlasid read 27. mail toimunud Pühajärve Põhikooli Pipi 
lasteaia lõpupeol, kus saadeti uhkelt kooliteele 10 usinat, tarka, 
abivalmis ja heasüdamlikku väikest inimest. Nemad ongi need 
homsed suured inimesed – arstid, politseinikud, õpetajad ja las-
teaia kasvatajad.

Pidu oli meeleolukas – lastel olid ette valmistatud laulud ja mui-
dugi käis nendega mängimas ja neid kooliteele saatmas ka Pipi 
isiklikult. Heade sõnadega koos said päevakangelased ka tunnis-
tused ja tähtis koolitee võib alata.

Lapse elus on see üks ütlemata suur ja tähtis samm, ja sama-
moodi tähtis on ta ka lapsevanema elus. Raske on leida õigeid 
sõnu, et tänada lastevanemate poolt kõiki neid kasvatajaid, kes on 
meie lapsi igapäevaselt toetanud, juhendanud, aidanud ja õpeta-
nud. Head Taivi, Lii, Kaili, Inge, Maire,  Solveig ja Alla – siiras ja 
südamlik tänu teile kõikide nende kingapaelte sidumiste, konfliktide 
lahendamiste, teadmiste jagamiste ja koosveedetud aja eest. Teie 
roll nende laste elus on olnud suur ning tänu teie isetule tööle on 
nad tänaseks päevaks niivõrd arukad, head ja vahvad koolieelikud.

Loodetavasti saate te nende üle suurt uhkust tunda.

krisTa JärV,
lapsevanem

Traditsiooniline 
Otepää 

rahvamuusikute 
ja käsitöömeistrite päev 

toimub
1. augustil kell 10.00-15.00 

Otepää Keskväljakul. 

Laadale eelregistreerimine ja info 
tel. 56153357 (Ene Raudsepp).
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FC Otepää jalgpallihooaeg on alanud

23. mail algas FC Otepää jaoks 18. hooaeg 
Eesti meistrivõistlustel kui esimeses mängus 
võttis esindusvõistkond kodusel Kääriku 
kunstmuruväljakul kindla 5:1 võidu Valga 
Warriori üle. 

Meeskond jätkab mängimist harjumuspära-
ses III liiga lõuna tsoonis ning Väikestel Kari-
kavõistlustel. Arvestades varasemaid edukaid 
hooaegu ja võistkonna stabiilset koosseisu, siis 
sihime ikka kõige kõrgemat kohta nii liigas kui 
karikas. 

Meeskonna treeningud toimuvad 2x nädalas 
Tehvandi staadionil ja kutsume varasema koge-
musega Otepää kohalikke 16+ vanuses jalgpal-
lihuvilisi endaga koos trenni!

Lisaks meeste võistkonnale osalevad Eesti 
Jalgpalli Liidu egiidi all toimuvatel jalgpal-
livõistlustel ka meie järelkasvuvõistkonnad 
– U16 (2006/2008), U13 (2009/2011) ja U10 
(2012/2013). Treener Martin Raidi juhenda-
misel mängivatele võistkondadele võib alates 
14.juunist juba ka Aedlinna jalgpalliväljakul 
kaasa elama tulla. 

Mõnusat alanud hooaega kõigile jalgpal-
lisõpradele!

FC Otepää

Suvevolle algab

Suvevolle etapid toimuvad Kääriku spordikeskuses 1. juunist kuni 
20. juulini igal teisipäeval algusega 18.00 ja seda olenemata ilmast! 

Eelregistreerida saab aadressil volley.ee võistluspäeval kuni 
12:00ni, mängupaigas saab ennast kirja panna 17.45ni.

Eelregistreerimine https://volley.ee/harrastajad/rannavorkpall/
suvevolle/registreerimine

Eelregistreerunutele on osalustasu viis eurot, võistluspaigas 
kuus eurot. Tasumine sularahas! Võistkonnad moodustatakse igal 
turniiril koha peal vastavalt reitingutabelile ja lähtuvalt osalejate 
arvust on need kolme- või neljaliikmelised. Mängima on lubatud 
mängijad alates 14. eluaastast.

Mängitakse saalivõrkpalli reeglite järgi. Esikolmikutele auhinnad!
Võistlused toimuvad vastavalt valitsuse seatud piirangutele. Erilist 
tähelepanu pööratakse hügieenile. Haigustundemärkidega inimesi 
mängima ei lubata!

MUUSIKAKOOL

Muusikakool lõpetas õppeaasta

Otepää Muusikakoolis on lõppenud järjekordne töökas 
õppeaasta. Distantsõppest ja keerulistest aegadest hooli-
mata suutsime siiski oma õppetööd nõnda korraldada, et 
tegemata ei jäänud eksamid, konkursid ega lõpetamata 
tänavune 44. lend.

Sellel aastal oli meil erakordselt palju lõpetajaid - 
muusikakooli lõputunnistuse andsime kätte 11 õppurile, 
kellest kolm pälvisid ka kiituskirja. Soovime neile kõigile 
edu ning loodame, et muusika on jätkuvalt nende tulevas-
tes eludes tähtsal kohal. Täname kõiki õpetajaid suure töö 
eest ning lapsevanemaid mõistmise ja toe eest.

Tänavused lõpetajad: Brenda Järv (kiituskiri), Katriin 
Ostrak (kiituskiri), Katarina Kivimäe (kiituskiri), Ruuben 
Jaagant, Roland Leopard, Tobias Vernik, Marek Ander 
Narusk, Paula Puksov, Änni Perv, Sonja Nämi jaRonja 
Vindi.

Palju õnne muusikakooli lõpetamise puhul!
Otepää Muusikakool soovib kõigile ilusat kooliaasta lõppu ning tegusat koolivaheaega. 
Kohtume 1. septembril!

Otepää Muusikakooli direktor  Helen kirsi

Tehvandi Spordikeskuses avati 
uudne maastikurattarada

Reedel avati Tehvandi Spordikeskuses Eesti Terviseradadega koos-
töös rajatud 1,7 km pikkune maastikurattarada, mis loob uudsed 
treeningvõimalused nii harrastajatele kui professionaalidele ning 
sobib ka populaarsust koguva XCO – maastikuratta olümpiakrossi 
– treeninguteks ja võistlusteks.
Otepää ainulaadne loodus, pikad tehnilised laskumised ja hea dre-
naaž teevad rajast võrdväärse Tšehhi ja teiste rattamaade maas-
tikurattaparkidega.

Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liikme Jaak Mae sõnul on uue 
spordiala harrastamiseks tingimuste loomine võistluskeskusele olu-
line, sest see suurendab keskuse aastaringset kasutamist. „Maas-
tikurattasõit on populaarne ning paistab, et see ala on tulnud, et 
jääda. Uue rajaga anname omapoolse panuse professionaalsete 
ratturite ja harrastajate tehniliste oskuste ning üldfüüsise paran-
damiseks. Maksimaalselt head tehnilised oskused on olulised ka 
neile, kes stardivad igal aastal Tehvandil maailma suuruselt kol-
manda maastikurattamaratonil – Tartu Rattamaratonil,“ lausus Mae.

Eesti Terviseradade SA juhataja Alo Lõoke lisas, et Tehvandi 
uus maastikurattarada on tõeline kompvek. „Rada paneb sõitja 
füüsiliselt proovile ning nõuab sõitmisel koguaeg ka valvsust, kuid 
avanevad vaated, pikad laskumised ning mitmekülgsus toovad 
kokkuvõttes naeratuse näole. Jätkame terviseradadel rattaradade 
ja harjutusväljakute arendamist üle Eesti, et rattaga tehnilisema 
„nikerdamise ja ukerdamise" võlud leviksid ja looksid positiivseid 
emotsioone,” sõnas Lõoke.

Tehvandi suusahüppemäe parklast algava maastikurattarada 
valmis Tehvandi Spordikeskuse ja Eesti Terviserajad SA koostöös, 
raja ehitas pumptracks.ee.

Eesti Terviserajad SA asutasid 2005. aastal ettevõtted Merko 
Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia. Tänaseks on Eesti Tervisera-
dadest saanud üks suurimatest liikumisharrastuse mõjutajatest. 
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Autoromude tasuta äravedu ja re-
gistrist kustutamine. Tel 5370 2052

Pakun istutusalade (püsikupeen-
rad, turbapeenrad, kiviktaimlad, 
hekialused, puudealused) hool-
dusteenust Otepääl ja lähiümb-
ruses. Kontakt: Ingrid 5221955

13.06 kell 9-15 Jaanikuu laat 
Otepääl Maxima poe&nbsp; taga 
haljasalal. T. 56618707

Müüa 2-toaline korter Sangastes 
Müüri teel. 50 m². H: 15 000 € Küsi 
lisa! info@varaleidja.ee 
või 529 4294

Müüa 2-toaline korter Otepääl Lil-
le tänaval. 36 m². H: 30 000 € Küsi 
lisa! info@varaleidja.ee 
või 529 4294

Müüa 3-toaline korter Otepääl Pü-
hajärve tee 8a. 72,5 m². H: 65 000 € 
Küsi lisa! info@varaleidja.ee 
või 529 4294
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Sådamlik kaastunne Leale ja 
Hiiele kalli abikaasa ja onu

KALJU HÕRAK

surma puhul.

Viivi

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

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdus. Tel 5260859

Ostan või võtan üürile garaaži 
Otepääl. Tel 53544364

KU U LU T U S E D

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel otsa saab aeg, see läheb.

Minnes võtab ta kambrist tule 
ja süütab taevasse tähe.

LIIDIA PUKK

Südamlik kaastunne Enele 
perega.

Heili ja Tarmo peredega

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

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

Mahetootmise ettevõte võtab 
pika- ja lühiajalisele rendile põl-
lu- ja rohumaid. Heizung.oy@eesti.
ee; tel 511 3543

Muruniitmise teenus, kaevetööd, 
üldehitustööd. Tel 53439100

Ohtlike puude hooldus & raie, he-
kipügamine ja viljapuude lõikus 
arboristilt. 56999884, laur@puu-
juuksur.ee

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

KIVIRAIDURI TEENUSED 
Tel 5107312.

Ostan metsa- ja pōllumaad. 
5527322

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku, sõelmeid. Veo- ja tõstetee-
nus 3,5t kraana. Tel:5291256

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

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Avaldame kaastunnet Enele 
kalli ema ja Andrusele vanaema

LIIDIA PUKK`i

surma puhul.

Eeri ja Evi

Tehnikahuviline ostaks nel-
jarattalise sõbra! Uus või 
vana, katkine või terve, auto 
või traktor. Kõik pakkumised 
oodatud! Ümbervormistami-
ne kohe! 5356 1164

Et täide läheks mida soovid.
et õnnestuks kõik mis proovid.
Et algav aastaring tervist tooks,
see ongi meie õnnesoov.

HELJU OTT!
Kallis

Vilve, Kalju, Ave-Ly, Armin, Margus, 
Kalle, kõik sugulased ja tuttavad

sünnipäeva84.   Palju õnne
puhul soovivad

Meie südamlik tänu Teile, 
Merle ja Riho, hindamatu 

abi ning toe eest meie
armsa isa 

ENDEL OJA 
viimsesse puhkepaika 

saatmisel.

Siira tänuga
Kuno ja Külli Oja

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

Elurõõmus ja rahulik noorpaar (60+) soovib
alates 01. septembrist 2021. a pikaajaliselt üürida armsas

Otepää linnas valgusküllast ja heas korras üürikorterit.
Minimaalselt köök + elutuba + 2 magamistuba korrusmaja

esimesel/teisel korrusel. Pakkuda võib ka ridaelamut või maja.
Kindlaid pakkumisi ootame kuni 30.6.2021

e-postile: ari.peura@gmail.com.

Ari ja Marit Peura

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus 
pakub puhkuste perioodiks 

tööd Sangastes asuvas hooldekodus:

- hooldustöötajale, töö vahetustega 11 või 24 tundi

- kokale, töö vahetustega

Info: 53054764, Ellis Oja, e-post: eliis.oja@hooldekodu.ee

Palupera mõis avab sellelgi suvel külastusmängu „Unustatud 
mõisad 2021“ raames oma uksed mõisahuvilistele. Tänavu osaleb 
mängus 30 mõisat üle Eesti.

Palupera mõisas on traditsiooniliselt avatud näitus, mis seekord 
on koolitöötajate poolt  kokku pandud teemal „Köök lähiminevi-
kus“. Kogu külastuspäeva jooksul on avatud kohvik, kus pakutakse  
mõisakooki ja kohvi. Igal täistunnil toimub giidiga jalutuskäik.

Võimalusel jätkuvad ka populaarsust võitnud kella kolme kont-
serdid. Külla on lubanud tulla 3. juulil ERSO keelpillikvartett, 
4.juulil vabariigi pillimees 2020 Martin Arak, 17. juulil laulab 
vene romansse Merle Prangel-Silmato (alt), klaveril Diana Liiv, 
18. juulil Duo Tuus Marta Külaots ja Herbert Konnula, 7. augustil 
laulab noorte meeste rahvalike laulude ansambel Agulipoisid.

Mõis on avatud 3. ja 4. juulil, 17. ja 18. juulil, 7. augustil 
alates kella 10.00 kuni 18.40-ni.  Kontsert algab 15.00.

Külastustasud:  pered                          7.00 EUR
                              täiskasvanu                  4.00 EUR
                             õpilased, pensionärid  2.00 EUR
Külastusmängust osavõtjad saavad esimesest külastatavast 
mõisast osaleja raamatu, millesse koguvad külastuspäevadel 
mõisatest templeid. Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel loosi-
takse välja kutsed sügisel Kuremaa mõisas toimuvale lõpupeole.

Lisaküsimustele õigesti vastanute vahel loositakse Eesti aja-
lugu ja mõisaid tutvustavad raamatud.

Kohtumiseni külastuspäevadel!
    Palupera mõisarahva nimel 
    koolidirektor sVeTlana Variku
    Foto: ValJu alOel

Ootame külla!

MTÜ Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi
ÜLDKOOSOLEK

toimub 12. juunil  2021 kell 10.00 
aiandusmajas J. Hurda 5, Otepää

Päevakord:
1. 2020. a majandusaasta-aruande ettekanne ja kinnitamine
2. Kokkuvõte seltsi 2020. a toimunud üritustest
3. Revidendi aruanne
4. 2021. a tööplaani koostamine ja kinnitamine
5. Sõnavõtud, ettepanekud
 Sinu osavõtt on vajalik!  Juhatus
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22. mail toimus Otepää Kultuurimajas laulu-
võistlus „Valgamaa laululaps 2021“. Kokku 
osales viies vanuserühmas 35 noort lauljat 
Valgast, Tõrvast ja Otepäält.

Tänavu oli korralduses mõningad muudatused 
– pärast iga vanuserühma laulude esitlust tegi 
žürii teatavaks selle vanuserühma parimad. 
Parimatest parimad selgitas välja žürii koos-
seisus: Allan Kasuk, Liina Tsimmer ja Tuuli 
Vaher.

Otepää kultuurimaja perenaine-kultuuri-
korraldaja Merle Soonberg ütles, et ta on siiralt 
tänulik kõigile laululaste juhendajatele. „Meie 
koostöö sujus toredasti. Kogu päev oli tempo-
kas ning laste silmist oli tore näha rõõmu, et 
nad said laval esineda. Ka juhendajate tagasi-
side oli positiivne. Jäädi rahule korraldusega 
ning ka ilmaga, mis tegi lauljatele ning juhen-
dajatele vaheaegadel palju rõõmu,“ lisas Merle 
Soonberg.

Vanuserühma 17-19 parimad

I Laura Krastina – Stuudio JOY – juh. Marina 
Jerjomina (Valga vald)
II Kristel Koger – Valga Muusikakooli laulu-
stuudio – juh. Evald Raidma (Valga vald)
III Sanna Sööt – Valga Muusikakooli laulu-
stuudio – juh. Evald Raidma (Valga vald)

Vanuserühma 11-13 parimad

I Brianna Paidra – Valga Muusikakooli lau-
lustuudio – juh. Novella Hanson (Valga vald)
II Karoliina Kalda – Helsingi Eesti Muusika-
stuudio – juh. Annika ja Silver Lumi (Otepää 
vald)
III Marijanne Põhjala – Tõrva Muusikakool 
– juh. Maie Kala

Vanuserühma 14-16 parimad

I Liina-Mai Põldsepp – Valga Muusikakoo-
li laulustuudio – juh. Novella Hanson (Valga 
vald)
II Rasmus Rosenberg – Tõrva Muusikakool – 
juh. Maie Kala (Tõrva vald)

III Marilin Hindre – Tõrva Muusikakool – juh. 
Maie Kala (Tõrva vald)

ERIAUHIND laulu esitamise eest täpselt nii 
nagu emotsionaalselt olema pidi – Änni Perv – 
Margit Tali Laulustuudio – juh. Margit Illing-
worth (Otepää vald)

Vanuserühma 3-7 parimad

I Hariette-Liis Kuus – Rõngu rahvamaja lau-
lustuudio – juh. Erle Mägi (Otepää vald)
II Emma Nora Känd – Tõrva Muusikakool – 
juh. Novella Hanson (Tõrva vald)
III Elisabel Seemen – Tõrva lasteaed 
„Mõmmik“ – juh. Imbi Umbleja (kõige 
noorem osaleja 4-aastane)

Vanuserühma 8-10 parimad

I Oliver Kõvask – Tõrva Muusikakool – juh. 
Novella Hanson (Tõrva vald)

Otepää võõrustas lauluvõistlust „Valgamaa laululaps“ 

II Edvard Paul – Tõrva Muusikakool – juh. 
Novella Hanson (Tõrva vald)
III Birgit Käär-Jalundi – Tõrva Muusikakool 
– juh. Novella Hanson (Tõrva vald)

ERIAUHIND karaktse ja ilmeka esituse eest – 
Marjana Parmenenkova – Valga Muusikakool 
– juh. Maarika Reinhold

ERIAUHIND toreda lavalise show eest – 
Marta Teder – Lüllemäe põhikool – juh. Triin 
Tanilas

Lauluvõistluse „Valgamaa laululaps“ korral-
das Otepää kultuurimaja, päeva juhtis Merle 
Soonberg, fotojäädvustuse tegi Valju Aloel.

MOnika OTrOkOVa
FOTOd: ValJu alOel

22. mail toimus Otepää kultuurimajas konkursi „Valgamaa 
laululaps 2021“ finaal. Valga stuudiot Joy esindas seal kõige 
vanemas, 17-19aastaste lauljate vanuserühmas Laura Kras-
tina. Žürii hindas tema esinemist kõrgelt ja ta sai 1. koha. 

Oleme käinud paljudel Eesti ja Läti lauluvõistlustel ning kau-
gemalgi, saanud tunnustuse osaliseks. Mis muljetega kuskilt 
lahkud, oleneb palju ürituse korraldajatest ja korraldusest.

Suur tänu selle lauluvõistluse organiseerijale, Otepää kul-
tuurimaja perenaisele/kultuurikorraldajale Merle Soonbergile 
ja tema meeskonnale konkursil loodud suurepärase atmosfää-
ri, kvaliteetse helitehnika, huvitavate suveniiride ja autasude 
ning professionaalse sõltumatu žurii eest! 

See kõik lõi peomeeleolu ja soovi tulla Otepääle teine kordki 
kas võistleja, külalise või kuulajana publikus.

Marina JerJOMina,
stuudio Joy juht

Otepää oskab!

Hariette-Liis Kuus Änni PervKaroliina Kalda


