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ILMUB 2 KORDA KUUS

Otepää pidas linna sünnipäeva 
1. aprillil 1936 sai Otepää linnaõigused. 
Tänavu möödus sellest 85 aastat. Viirus-
puhangu ägenemise tõttu peeti sünni-
päevapidustused 19. juunil.

Keskpäeval algasid pidustused Otepää 
Lipuväljakul, kus kõige pisemad said 
kätte sünnikirjad. Pärast seda toimus 
Otepää Puhkpilliorkestri kontsert. 

Peale lõunat toimus Otepää kul-
tuurimajas Otepää Teatri esietendus 
„Unustamatu Ööbiku Villa“, mida olid 
vaatama tulnud palju teatrihuvilisi. Kul-
tuurikuuris oli avatud kohvik ning mee-
leoluka etenduse lõpus ei tahtnud ovat-

sioonid sugugi lõppeda.
Õhtu jõudes tuli seada sammud 

Otepää kultuurimaja parki, kus jagati 
maakondlike ja valla autasusid – Valga-
maa Teenetemärgi pälvis kõigile otepää-
lastele tuntud rahvatantsujuht Kaire 
Ojavee ning tunnustuse said parimad 
sportlased. Peomeeleolu jätkus – esines 
Esteetika- ja Tantsukool ning lavale astus 
ansambel Justament. Hoogsad rütmid 
panid otepäälased jalga keerutama ning 
õhtu lõppes sumedas suveöös tantsuga.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala 
märkis, et pidu oli igati õnnestunud. 

25 aastat Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva

25 aastat tagasi toimus Otepääl kultuuri-
festival Vänlek, mille raames sündis idee 
korraldada kultuurimaja pargis käsitöö-
laat. Sündmuse algatajad ja läbiviijad olid 
tookord Marge Tadolder, Ave Kruusmaa, 
Laive Poska, Päivi Veikkolainen, Aivar 
Nigol, Valdur Sepp.

Marge Tadolder meenutab: „Mäle-
tamist mööda toimus 1. laat juulikuu 
alguses. Otsisin müüjaid tuttavate käsi-
töötegijate hulgast, kes sooviksid tulla 
oma kaupa pakkuma. Sel ajal veel inter-
netis infot jagada ei saanud. Tulemus oli 
igati rahuldav ja ka Otepää  valla esinda-
jad jäid toimunud sündmusega rahule. 
Rahule jäid ka müüjad. Et laadapäeval ka 
muud tegevust oleks, liitsime sündmuse 
juurde rahvamuusikapäeva, kus esinesid  
nii kohalikud rahvamuusikud ja taidlejad 
kui ka külalised. Eriti on meelde jäänud 
maestro Veljo Tormise meistri- klassid.“

Praeguseks on tolleaegsest ettevõtmi-
sest väljakasvanud oodatud suvesündmus 
otepäälastele endile, ümberkaudsetele 
ja turistidele. 15 viimast aastat on  päeva 
korraldaja olnud Otepää Naisselts.

Käesoleva aasta käsitöömeistrite ja 
rahvamuusikute päev toimus 1. augustil 
Otepää Keskväljakul. Juubelihõngulise 
sündmuse avasid Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala ja Otepää Kultuurikes-
kused juhataja Jorma Riivald. Head 
soovid päeva õnnestumisele andsid omal-
tpoolt kaasa rahvakultuurispetsialist Eha 
Mandel ning Otepää ja Vihti sõprussuhe-

te arendaja Päivi Veikkolainen.
Sisuka kultuuriprogrammi eest kandis 

hoolt Otepää Kultuurikeskused. Merle 
Soonberg juhatas sisse Kagu-Eesti fan-
tastilised rahvamuusikud, kes andsid 
kaasahaarava kontsertelamuse. Esinesid 
oma ala meistrid: Merle ja sõbrad, kapell 
Sinilill Antslast, rahvamuusik Veiko Kivi, 
Karksi-Nuia Rahvamuusikaansambel 
Lustipill, Hargla Folkbänd, ansambel 
Jauram ja Võru Kandle kapell. Kiita tuleb 
sel aastal head helitehnikat, kõik oli välja-
kul hästi kuuldav.

Kultuuriprogrammis pälvis omaette 
tähelepanu Anne Riisi pitskleitide 
demonstratsioon- esinemine. Esitleti 
imeilusaid kudumeid, mida sõnades edasi 
anda on keeruline, kes käis ja nägi – see 
teab millest jutt.

Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusi-
kute päeva juhtis Otepää Kultuurikesku-
sed särasilmne loomejuht Kaidi Pajumaa.

Sisukat ja põnevat tegevust pakkusid 
kunsti- ja käsitööõpitoad Reet Ohna ja 
Anne Perlovi juhendamisel. Oli võimalus 
oma kätt proovida taldrikutele maalimisel 
ja käsitööehete valmistamisel. Huvilisi oli 
väga palju ja tegevust jätkus päeva lõpuni 
ning tänusõnu said juhendajad rohkesti.

Kogu päeva vältel oli võimalus endale 
soetada meelepärast käsitööd, talukaupa 
või lihtsalt sõpradega suhelda ja laada 
meeleolu nautida. Seekord oli kauplejaid 
vähem võrreldes eelmise aastaga, tulema-
ta jäi kümmekond  etteregistreerunud 

müüjat. Üheks päeva tõmbenumbriks on 
alati  kujunenud laadaloterii, mis pakub 
rõõmu ja elevust kõigile. Loterii saab 
toimuda ainult tänu sellele, et müüjad 
on oma toodangut olnud nõus lahkelt 
annetama- korraldajalt suur tänu neile.

Ühe toreda laada juurde kuulub 
maitsev ja kosutav katlas valmistatud laa-
dasupp, mida naisseltsi liikmed juba vara-

valges keetma asusid ning pärast lahkelt 
kõigile soovijatele jagasid.

Oli ilus suvepäev täis rahvamuusikat, 
laadamelu ja ühtset olemist.

Otepää Naisseltsi koostööpartnerid 
XXV Otepää Käsitöömeistrite päeva kor-
raldamisel olid Otepää Kultuurikeskused, 
Otepää Avatud Noortekeskus, Ugandi 
Resto ja Päästeameti Otepää päästeko-

mando. Meie sündmust on alati väärtus-
tanud ja toetanud Otepää vallavalitsus. 
Sügav kummardus  kõigile toetajatele ja 
Otepää Naisseltsi liikmetele eesotsas Ene 
Raudsepaga.

Mairi Järviste
Otepää Naisselts juhatuse nimel

Foto: MONiKa OtrOKOva

„Pidasime tagantjärele Otepää linna 
sünnipäeva, kuid arvan, et edaspidi 
võiks enne jaanipäeva ja võidupüha ka 
samasugust rahvapidu korraldada. Taga-
siside vallakodanike poolt on olnud hea, 
tänan kõiki peokorraldajaid ja esinejaid! 
Otepää Teater jättis väga hea mulje – oli 
täiesti professionaalsel tasemel, oli tunne 
justkui oleks Ugala külla tulnud,“ lisas 
Jaanus Barkala.

Linna sünnipäevapidustused korral-
das Otepää Kultuurikeskused koostöös 
Otepää Vallavalitsusega. 

Täname kultuurimajade töötajaid 
eesotsas Otepää kultuurimaja perenai-
se-kultuurikorraldaja Merle Soonbergiga 
ja kõiki, kes aitasid pidu korraldada!

MONiKa OtrOKOva
Fotod: valJu alOel

Valgamaa Teenetemärgi sai rahvatantsujuht Kaire Ojavee. 
Selle andsid üle (paremalt) Valgamaa Omavalitsuste Liidu 
esimees Agu Kabrits ja vallavanem Jaanus Barkala.

23. juuni, võidupüha hommikul, asetati 
Otepää Vabadussõja mälestusmärgile pär-
jad ja toimus traditsiooniline võidupüha 
jumalateenistus Otepää kirikus, kus teenis 
EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik 
Marko Tiirmaa. 

Vabadussamba juures oli Kaitseliidu 
Valgamaa Maleva Otepää malevkonna li-
puvalve. Võidupüha tähistamisest võtsid 
osa ka Naiskodukaitse Valga ringkonna 
Otepää jaoskonna naiskodukaitsjad ja mit-
med Otepää valla elanikud.

Kokkutulnuid tervitasid Võidupüha pu-
hul Otepää vallavanem Jaanus Barkala 
ja Otepää malevkonna pealik Aleksander 
Mõttus.

„Otepää Vabadussammas on tänaseks 
võidupühaks läbinud uuenduskuuri, seda 
on pestud ja täidetud on vuuke,“ sõnas 
Jaanus Barkala. „Eestlastena peame va-
badust kallis ja oluliseks ning selle nimel 
oleme valmis minema võitlusesse isegi 
ülekaalukate vastastega, nagu näitasid 
Vabadussõja sündmused.“

Õhtupoolikul oli Vabadussamba juures 
Otepää malevkonna tulevalve ja siis oli või-
malik kõigil soovijatel osa saada võidutulest.

MONiKa OtrOKOva

Vabadussamba jala-
mile asetati pärjad
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Tähistame väärikalt Eesti 
taasiseseisvumise 30. aastapäeva

30 aastat tagasi, 20. augustil 1991, võttis Eesti 
Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse "Eesti 
riiklikust iseseisvusest". Taastati riik, mis oli 
välja kuulutatud 24. veebruaril 1918. Palju õnne 
meile kõigile Eesti iseseisvuse taastamise 30. aas-
tapäeval! 

Maailm teab, et Eesti on selline riik, kes laulis 
ennast vabaks. Kindlasti kohe, seda me tõesti 
tegime. Kõik aga ei oleks võinud minna sugugi 
nii hästi kui läks. Meil oli lihtsalt killuke õnne 
oma riigi ja vabaduse tagasisaamisel. Segased 
augustisündmused oleksid võinud eskaleeruda 
ja täiesti väljuda kontrolli alt. Vaatamata keeru-
listele oludele, kus vaenlase tankikolonnid olid 
Toompea väravate taga, leidus meie poliitikutel 
meelekindlust ja julgust Eesti Vabariik välja kuu-
lutada. 

Enda kogemusest saan öelda, et mäletan neid 
sündmusi selgesti. Noore, just äsja eksiilvalitsu-
selt auastme saanud ohvitserina tunnetasin, et 
võimalik sõda saabus kuidagi liiga ruttu kohale. 
Ei olnud hirmu, pigem oli tahe midagi riigi heaks 
ära teha. Neid kaasvõitlejaid oli palju, kellel oli 
samuti julgust ja tahet. Võib täie kindlusega väita, 
et valitses tugev meeskonnavaim ja õlatunne. Oli 
ju õhus vabaduse hõngu, mis oli kantud Vaba-
dussõja-aegsetest lugudest. Albert Kivikase teos 
„Nimed marmortahvlil“ oli vägagi populaarseks 
ja innustavaks kirjanduseks. Välja said otsitud 
esiisade relvad nii esimesest kui teisest maail-
masõjast, kuid nii ootamatult nagu augustimäss 
oli alanud, sai see ka oma lõpu. Relvad vaikisid. 

Leidsime ennast äkki täiesti uuest olukorras. 
Vabadus ja oma riik, mida olime niiväga unis-
tanud ning ihaldanud, olid ootamatult kätte 
jõudnud ilma ühegi püssilasuta. Kui varem oli 
selge vaenlane okupatsioonivõimu näol olemas, 
siis nüüd olid järsku kõik uksed valla. Eesti Vaba-

Otepää Vallavolikogu istungil

17.06.2021
n	 Otsustati lõpetada Otepää vallasiseses linnas asuva 

Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu koostamine.
n	 Anti alates 1. jaanuarist 2022. a Sihtasutusele Valgamaa 

Arenguagentuur täitmiseks Valga maakonna kohaliku omava-

litsuse üksuste ühised ülesanded: 1.1 Valga maakonna arengu 

kavandamine ja selle elluviimise suunamine; 1.2 Valga maa-

konna rahvatervise ja turvalisuse valdkonna tegevuste korral-

damine; 1.3 Valga maakonna kultuurikorralduse valdkonna 

tegevuste korraldamine.
n	 Määrati Otepää Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete 

arvuks 17. Moodustati Otepää Vallavolikogu valimisteks üks 

valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Otepää valla piirid. 

Määrati valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 17. Moodusta-

ti Otepää Valla Valimiskomisjon viieliikmelisena. Otepää Valla 

Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär. Nimetati Otepää 

Valla Valimiskomisjoni liikmeteks: 3.1 Anita Kallis; 3.2 Eveli 

Misnik; 3.3 Monika Otrokova; 3.4 Ülle Veeroja. Nimetati Otepää 

Valla Valimiskomisjoni asendusliikmeteks vastavalt määratud 

järjekorrale: 4.1 Jaak Grünberg; 4.2 Kadri Vaks.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Linda Kukk    23. mail
Leonhard Drenkhan     9. juunil
Nora Lohuväli    11. juunil
Klen Kruusa    17. juunil
Mariete Edala    19. juunil
Viiu Rünkla    29. juunil
Jasper Dorch      4. juulil
Hans Richard Talv     5. juulil
Saskia Arro      5. juulil
Renate Bõstrov    23. juulil
Lisandra Lokk    20. juulil
Dominik Kotkamäe     1. augustil

 95 
Vilma Saar    24. juulil

 90 
Tatjana Malahhova   13. juulil
Albert Uibo    15. juulil

 85
Eda Soe     11. juulil
Eha Teder    23. juulil

 80 
Eerik Kütt      2. juulil
Jüri Suurraid    12. juulil
Ada Orav    13. juulil
Lembit Vassil    21. juulil
Ilder Tallo    25. juulil
Eha Lang    29. juulil

 75 
Aili Naruski    10. juulil
Aino Tšarkovskaja   10. juulil
Valentina Hobolainen   24. juulil
Jüri Vihermäe    26. juulil

 70 
Ruth Tilk    22. juulil
Raimo Peerna    23. juulil
Juhan Kutti    28. juulil
Aleksander Mõttus   29. juulil

JUULI  JUUBILARID

Augustikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist 
ajalehes, palume saata vastavasisuline teavitus 
e-posti aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või 
postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405. 

n	 Otsustati võõrandada Pringi külas asuv Siimu karjäär 

kinnistu (kinnistu registriosa nr 2405540, katastritunnus 

72401:001:0004, pindala 11,97 ha, sihtotstarve mäetööstusmaa) 

enampakkumisel alghinnaga 50 000 eurot.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 21. mai 2020. a määrust nr 

13 „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Otepää 

vallas“.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2021. aasta teine lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

14.06.2021
n	 Määrati Kaurutootsi külas asuva Suure-Oriku katastri-

üksuse (katastritunnus 63601:003:1503) jagamisel moodustata-

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Hüdse-

mäe, koha-aadress Hüdsemäe, Kaurutootsi küla, sihtotstarve 

– maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Metsa-Oriku, 

koha-aadress Metsa-Oriku, Kaurutootsi küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa. 
n	 Määrati Keeni külas asuva Torga katastriüksuse (katastri-

tunnus 72401:002:0290) jagamisel moodustatavate katastriüksus-

te kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järg-

miselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Torga, koha-aadress Torga, 

Keeni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi Eberlingi, koha-aadress Eberlingi, Keeni küla, sihtots-

tarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Märdi külas asuva Sookünka katastriüksuse 

(katastritunnus 55701:001:0211) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Sookünka, 

koha-aadress Sookünka, Märdi küla, sihtotstarve – elamumaa; 

1.2 katastriüksuse kohanimi Soopõllu, koha-aadress Soopõllu, 

Märdi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Arula külas asuva Annemäe katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 1154840 katastritunnus 63601:001:0056, 

pindala 25,32 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Oru 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1154840 katastritunnus 

63601:001:0051, pindala 5,1 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) 

piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksus-

AMETLIK INFO

riik nõudis ülesehitamist ja reaalseid tegusid, 
mitte ainult laule ja loosungeid. Tuli hakata tööle.

Täna küsitakse iseendalt ja teistelt, kas sellist 
Eestit me tahtsime? Vastus on üks – me tahtsi-
me iseseisvat Eesti Vabariiki ja me saime Eesti 
Vabariigi.

Tähistagem oma riigi vabadust uhkustundega 
rinnas ning austagem ja armastagem oma riiki. 
See riik on meile ainus ja paremat ei ole hetkel 
kahjuks kusagilt võtta. 

Alati on meil aga võimalus oma Eestit ühes-
koos veel paremaks muuta. Usun, et aeg on 
esitada juba uusi küsimusi, sest praeguses maa-
ilmas muutuvad olud niivõrd kiiresti. See, mis 
vaid paar aastat tagasi paistis olema võimatu 
(nii heas kui halvas mõttes), on täna reaalsus. Ja 
just need kiiresti muutuvad olud sunnivad meid 
olema valmis vastama igale uuele väljakutsele. 

Me võime ju soovida kerida aega tagasi, aga 
see eilset päeva tagasi ei too. Ei ole vaja karta 
muutusi maailmas ega nende suhtes silmi kinni 
pigistada. Edasi on võimalik liikuda õppides, 
arenedes ja kohanedes.

Praktiline on esitada endale igal hommikul 
küsimus – mida mina saan teha iseenda ja oma 
riigi heaks? Ja tehke iga päev midagi iseenda, 
oma lähedaste, kolleegide, sõprade ja Eesti 
heaks. Ja kui te olete seda teinud, siis on päev 
korda läinud ja Eesti elu edenenud. 

Juba enam kui 30 aastat on möödunud sellest, 
kui üle terve Eestimaa kõlasid Heinz Valgu 
kuulsad sõnad: „Ükskord me võidame niikuinii!“ 
Õnneks saame täna täie kindlustundega öelda 
– me oleme võitnud ja unistused täitnud. Palju 
unistusi on aga veel ees. Hoidkem siis üheskoos 
seda võitu! Hoidkem Eesti Vabariiki! See riik 
väärib seda.

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. augustil.

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.

järgneb lk.3

Vaktsineerimine Otepää Gümnaasiumis 10. augustil. 
Vallavanem Jaanus Barkala, Valga Haigla juhataja Apo Oja, haridusspetsialist 
Janika Laur, Otepää Gümnaasiumi direktor Maire Murumaa

Koroonaviiruse haiguse COVID-19 kolmas laine 
Eestis on alanud. COVID-19 kulg on ettearva-
matu ja võib kahjustada nii noore kui vanema 
inimese tervist ja elukvaliteeti pikaks ajaks.

Vallavanemana soovin, et kõik meie haridus-
asutused, huvikoolid ja noortekeskused saaksid 

uuel õppeaastal oma tööd hästi planeerida ja 
et koolides toimuks kontaktõpe. Selle eesmär-
gi saavutamiseks on oluline, et koolipere oleks 
vaktsineeritud. Kevadel said vaktsineeritud 
meie õpetajad ja teised koolitöötajad. Praegu 
püüdleme selle poole, et noored, alates 12. 
eluaastast, saaksid vaktsiinisüstid.

Tänase päeva reaalsus Mida rohkem on koolipere hulgas vaktsineerituid, 
seda kindlamalt saame hoida koolid järgmisel õppeaas-
tal avatuna. Vaktsineerimine vähendab oluliselt naka-
tumisriski ja kaitseb raskelt haigestumise eest. Soovin, 
et õpilased ja õpetajad tunneksid end koolis turvaliselt, 
lapsed saaksid taas rõõmsalt koolis ja lasteaias käia, et 
täiskasvanud saaksid tööl käia ning me kõik oleksime 
terved ja ei nakataks teisi.

Igapäevaselt Terviseameti prognoose ja koroonahaige-
te numbreid jälgides saime aru, et oluline on vaktsineeri-
da koolinoored juba enne uue õppeaasta algust. Meil ei 
olnud võimalik oodata, millal jõuab ametlik vaktsineeri-
mise järjekord Otepää valla noorteni. Tegutseda tuli ise, 
kohe ja kiiresti.

Otsustasime vaktsineerimised viia läbi mugavalt, kodu 
lähedal, koolimajades. Nii toimusidki need 10. augustil 
Otepää Gümnaasiumis ning 11. augustil Keeni Põhikoolis 
ja Puka Koolis.

On hea meel, et valla haridusspetsialist Janika Laur 
saavutas suurepärase kontakti Valga haigla juhi Apo 
Ojaga, kes oma meeskonna ja heade nõuannetega olid 
kohe nõus Otepää vallale appi tulema. Koolijuhid aitasid 
hea meelega kaasa nii informatsiooni levitamisel kui koo-
lihoonetes vaktsineerimiseks turvalise keskkonna ette-
valmistamisel.

Eelkõige ootasime vaktsiinisüsti saama õpilasi. Samas 
olid väga oodatud kõik veel vaktsineerimata täiskasva-
nud. Vaktsineerimine toimus Pfizer-BioNTech vaktsii-
niga. Anname aegsasti teada, millal ja kus toimub teise 
vaktsiinisüsti saamine.

Hoiame oma tervist ja oma perekondi ja oma sõpru ja 
oma töökaaslasi! Hoiame oma kogukonna inimesed ter-
vetena!

vallavanem
JaaNus BarKala

Foto: MONiKa OtrOKOva
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damise toetuse määramine“ kehtetuks.
n	 Määrati MTÜ’le Pilkuse Külaselts kogukondlikuks 

arendustegevuseks ürituse korraldamise toetus summas 

250 eurot 21. augustil 2021. a toimuva „Pilkuse küla 480 

aasta juubeliüritus“ korraldamiseks.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021. 

a korralduse nr 62 „Kogukondlikuks arendustegevuseks 

ürituse korraldamise toetuse määramine“ punkti 1 alljärg-

nevalt: 1.1 alapunkt 1.6 sõnastada järgmiselt: „1.6 MTÜ 

Otepää Aedlinn 250 eurot hiljemalt 2021. aasta oktoobri-

kuus toimuva koolituse „Biojäätmete, aia- ja haljastusjäät-

mete kompostimise koolitus“ korraldamiseks.
n	 Kinnitati Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete kor-

rastamise projekti (Nüpli külas Marguse kinnistul asuva 

elamu elektriliitumise rajamine) aruanne.
n	 Kinnitati Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete kor-

rastamise projekti (Keeni külas asuvast Ruusa kinnistust 

osa ostmine) aruanne.
n	 Kinnitati Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete kor-

rastamise projekti (Pilkuse külas Vesimäe kinnistul asuva 

elamu terrasside ehitamine) aruanne.

12.07.2021
n	 Anti projekteerimistingimused Nüpli külas Ees-Oja-

mäe kinnistul elamu, kuni kahe abihoone ja tiigi ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti projekteerimistingimused Sihva külas Uue-Kon-

di kinnistul elamu, abihoonete ja spordiväljaku ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaseltsile pro-

jekteerimistingimused Pilkuse külas Veski spordibaas kin-

nistul kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti ehitusluba Pilkuse külas asuval Võidu kinnistul 

puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti ehitusluba Mäha külas asuval Suure-Pursa kin-

nistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti ehitusluba Mäha külas asuval Suure-Pursa kin-

nistul ujumissilla rajamiseks.
n	 Anti ehitusluba Otepää külas asuval Väike-Juusa 

kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti ehitusluba Otepää külas asuval Väike-Juusa 

kinnistul elamu lammutamiseks.
n	 Anti ehitusluba Otepää külas asuval Väike-Juusa 

kinnistul lauda lammutamiseks.
n	 Anti OÜ Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaasile ehitus-

luba Otepää külas asuval Vana-Otepää õppe-spordibaas 

kinnistul majandushoone püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Lille tn 13 kinnistul 

ja Lille tänav T2 kinnistul asuvale ehitisele (sademevee 

kanalisatsioonitorustik) kasutusluba.

hinnaga pakkumus.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 16 kinnis-

tul asuvale ehitisele (teenindusjaam-tankla) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 16 kinnis-

tul asuvale ehitisele (maa-alune gaasimahuti) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Piiri tänav kinnis-

tul, Lille tn 13 kinnistul ja Tartu mnt 16 kinnistul asuvale 

ehitisele (sõidu- ja kõnnitee ning parkla) kasutusluba.
n	 Võeti vastu Sihva külas asuva Männimäe katastriük-

suse detailplaneering ning otsustati korraldada avalik väl-

japanek ja avalik arutelu.
n	 Anti Mark Eiknerile projekteerimistingimused 

Otepää külas Ritsu kinnistul elamu ehitusprojekti koos-

tamiseks.

28.06.2021
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Munamäe 

tn 3 katastriüksuse kasutamise sihtotstarbeks elamumaa.
n	 Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 80,87 

eurot.
n	 Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Otsustati vabastada Esti Kittus hallatava asutuse 

Puka Kunstikooli direktori ametist 31. augustil 2021. a.
n	 Kooskõlastati Mäeküla külas Rahula maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.

05.07.2021
n	 Anti Madis Tombergile ehitusluba Kaurutootsi külas 

asuval Punajala kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Lille tn 13 ja Lille 

tänav T2 kinnistutel asuvale ehitisele (reoveekanalisat-

sioonitorustik) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Lille tn 13 ja Lille 

tänav T2 kinnistutel asuvale ehitisele ( veetorustik) kasu-

tusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Piiri tänava kinnistul 

asuvale ehitisele (kaugküttetorustik) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 16 kinnis-

tul asuvale ehitisele (hinnapost) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 16 kinnistul 

asuvale ehitisele (maa-alune kütusemahuti) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 16 kinnis-

tul asuvale ehitisele (maa-alune lisaainete mahuti) kasu-

tusluba.
n	 Anti sotsiaaleluruumina üürile ühele isikule Otepää 

vallasiseses linnas asuv korter.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus kahele isikule.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 80 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 69,70 eurot.
n	 Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 10. mai 2021 korral-

dus nr 403 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohan-

(katastritunnus 63601:002:0621) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutami-

se sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Pakese, koha-aadress Pakese, Arula küla, sihtotstarve – 

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Paaksi, 

koha-aadress Paaksi, Arula küla, sihtotstarve – maatu-

lundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Pakesemetsa, 

koha-aadress Pakesemetsa, Arula küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa.
n	 Määrati Pringi külas asuva Sepa katastriüksuse 

(katastritunnus 72401:001:0333) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Sepa, 

koha-aadress Sepa, Pringi küla, sihtotstarve – maatulundus-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva 

tee, koha-aadress 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee, Pringi küla, 

sihtotstarve – transpordimaa.
n	 Anti Indrek Taukarile projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Kuuse tn 2a kinnistul elamu 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kristi Alevile ehitusluba Pühajärve külas asuval 

Aasa-Sassi kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Andres Lainestele ehitusluba Otepää vallasise-

ses linnas asuval Savikoja tn 11 kinnistul elamu püstita-

miseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas asuval Kastolatsi tee kinnistul avalikult kasutatava 

tänava rekonstrueerimiseks.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 45 eurot.
n	 Määrati haridustoetus kooli eduka lõpetamise puhul 

seitsmele isikule kogusummas 910 eurot.
n	 Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätme-

veoga liitumisest vabastamiseks.
n	 Kinnitati kolm hajaasustuse programmi lõpparuannet 

ja toetuslepingu täitmist.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021. 

a korralduse nr 62 „Kogukondlikuks arendustegevuseks 

ürituse korraldamise toetuse määramine“ punkti 1.4 all-

järgnevalt: „1.4 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 250 

eurot 2021. aasta juulis/augustis toimuva ürituse „Neeruti 

küla Perepäev“ korraldamiseks;“.
n	 Kinnitati lihthanke „Otepää linnas asuva Kopli 

tänava rekonstrueerimine“ tulemused. Tunnistati vas-

tavaks AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362), AS 

TREF (registrikood 10080052), RoadWest OÜ (registri-

kood 11137400), Asfaldigrupp OÜ (registrikood 12001039) 

ja osaühing TAVT (registrikood 10900963) pakkumused, 

kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides 

esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks 

Asfaldigrupp OÜ pakkumus maksumusega 97 800 eurot, 

kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima 
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te kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmi-

selt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Annemäe, koha-aadress 

Annemäe, Arula küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Oru, koha-aadress Oru, Arula 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Kooskõlastati Nüpli külas Arumäe maaüksusele 

kavandatavate puuraukude asukoht.
n	 Kooskõlastati Mäha külas Suure-Pursa maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Maret Voolaidile projekteerimistingimused 

Pedajamäe külas Vahtra kinnistul abihoone-sauna ehi-

tusprojekti koostamiseks.
n	 Anti VENTSCAN OÜ-le projekteerimistingimused 

Pedajamäe külas Kõivumäe kinnistul elamu ja kahe abi-

hoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti GLAMM ASSETS OÜ-le ehitusluba Nüpli külas 

asuval Poslovitsa-Soo kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehi-

tisele (hotell) osakasutusluba (hotelli korpuse 1 kasutami-

seks).
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2021. 

a korralduse nr 326 “Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 

korrastamise projekti toetuse määramine” punkti 1.3 jär-

gmiselt: „1.3 projekti elluviimise lõppkuupäev on 31. juuli 

2021. a ja aruande esitamise tähtaeg on 14. august 2021. 

a;“. 
n	 Otsustati rahuldada 12 hajaasustuse programmi taot-

lust.
n	 Otsustati jätta rahuldamata 11 hajaasustuse program-

mi taotlust.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 

553 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 200 eurot.
n	 Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga lii-

tumisest vabastamise taotlus.
n	 Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2020. a majandusaas-

ta aruanne.
n	 Määrati Jaanus Raidal SIHTASUTUSE OTEPÄÄ 

TERVISEKESKUS nõukogu liikmeks kolmeks aastaks 

alates 15. juunist 2021. a.
n	 Kinnitati hallatava asutuse Otepää Avatud Noortekes-

kus struktuur ja koosseis järgmiselt: juhataja – 1,0 kohta, 

noorsootöötaja – 3,0 kohta.
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia personali koosseis all-

järgnevalt: direktor 1; õppejuht 1; majandusjuhataja 1; 

lasteaiaõpetaja 18; logopeed 2; eripedagoog 1; muusikaõpe-

taja 1,5; liikumisõpetaja 0,75; õpetaja-abi 9; kokk 2; koka-

abi 1; majahoidja 1,5; majandustöötaja 0,5.

21.06.2021
n	 Määrati Arula külas asuva Pakese katastriüksuse 

AMETLIK INFO
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n	 Anti Truuta külas Rehemäe kinnistul asuvale ehitisele (terrass) 

kasutusluba.
n	 Rahuldati puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise 

toetuse taotlus ja määrati toetus.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus ühele isikule.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 244 eurot.
n	 Keelduti toetuse määramisest ühele isikule.
n	 Eraldati spordiürituse toetused: 1) MTÜ-le Sportlik Eesti 1000 

eurot 25. juulil 2021. a toimuva spordiürituse „Baltimaade meistri-

võistlused ja Eesti karikavõistluste etapp triatlonis“ korraldamiseks; 

2) Emajõe Suusaklubile 1000 eurot 20. - 22. augustil 2021. a toimuva 

spordiürituse „Rullsuusatamise Maailmakarika etapp (FIS Roller Ski 

World Cup 2021)“ korraldamiseks.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2021. a korralduse nr 

328 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamise projekti 

toetuse määramine“ punkti 1.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2021. a korralduse nr 

332 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamise projekti 

toetuse määramine“ punkti 1.
n	 Otsustati korraldada kirjalik kordusenampakkumine Kuigatsi 

külas asuva Pihla kinnistu (kinnistu registriosa nr 17415450, katastri-

tunnus 55701:001:0390, pindala 3440 m², sihtotstarve elamumaa) 

võõrandamiseks alghinnaga 6000 eurot.
n	 Otsustati korraldada kirjalik kordusenampakkumine Puka 

alevikus Kesk tn 13 asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2461940, 

katastritunnus 60803:001:0012, pindala 1788 m², sihtotstarve sotsi-

aalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) võõrandamiseks alghinnaga 

4000 eurot.
n	 Jäeti rahuldamata isiku vaie, milles taotleti Otepää Vallavalitsu-

se 14. juuni 2021. a korralduse nr 2-3/430 “Korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest vabastamise taotluse rahuldamata jätmine” kehtetuks 

tunnistamist.
n	 Jäeti rahuldamata isiku taotlus korraldatud jäätmeveoga liitu-

misest vabastamiseks.
n	 Määrati Otepää Valla Valimiskomisjoni asukohaks Otepää 

vallasisene linn, Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kabinet nr 

211.

19.07.2021
n	 Määrati Arula külas asuva Palumetsa katastriüksuse (katastri-

tunnus 63601:002:0320) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1. 

katastriüksuse kohanimi Palumetsa, koha-aadress Palumetsa, Arula 

küla, sihtotstarve –  maatulundusmaa; 2. katastriüksuse kohanimi 

Vanalutsu, koha-aadress Vanalutsu, Arula küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa. Kolme poolthäälega otsustati väljastada korraldus.
n	 Määrati Pedajamäe külas asuva Pedja katastriüksuse kasuta-

mise sihtotstarbeks elamumaa.
n	 Kooskõlastati Märdi külas Pärna maaüksusele kavandatava 

puurkaevu asukoht.
n	 Anti projekteerimistingimused Arula külas Uue-Mäeotsa kin-

nistul elamu ja kuni kolme abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti projekteerimistingimused Kaurutootsi külas Veske III 

kinnistul kahe elamu, kuni nelja abihoone ja kuni kahe tiigi ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti Ugandi Capital OÜ-le projekteerimistingimused Otepää 

vallasiseses linnas Valga mnt 23a kinnistul hotelli rekonstrueerimi-

seks ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti ehitusluba Sihva külas asuval Männiku kinnistul abihoo-

ne püstitamiseks.
n	 Anti Pühajärve külas Metsasalu kinnistul asuvale ehitisele 

(puurkaev) kasutusluba.
n	 Anti Pühajärve külas Metsasalu kinnistul asuvale ehitisele 

(tiik) kasutusluba.
n	 Anti üürile sotsiaaleluruum ajavahemikuks 1. juuni 2021. a - 31. 

august 2021. a.

11. Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Pedasoo katastriüksuse 

ca 1300 m² suurune osa otsustuskorras rendile.
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „04740 Arendusprojektid“ 

10 000 eurot Tõutsi külas Lokumärdi kinnistul asuva Kappermäe 

külamaja katuse renoveerimise kulude katmiseks. Eraldati Otepää 

valla 2021. aasta eelarve realt „04740 Arendusprojektid“ MTÜ-le 

KAPPERMÄE SELTS 20 000 eurot Kappermäe külamaja katuse 

renoveerimise projekti omaosaluse katmiseks. Kolme poolthäälega 

otsustati väljastada korraldus.

28.07.2021
n	 Otsustati anda ehitusluba Pedajamäe külas asuval Mäekalda 

kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Otsustati anda ehitusluba Kähri külas asuval Lepikutare kin-

nistul abihoone püstitamiseks.
n	 Otsustati anda ehitusluba Kähri külas asuval Lepikutare kin-

nistul imbväljakuga septiku püstitamiseks.
n	 Otsustati anda Otepää vallasiseses linnas Motoklubi kinnistul 

asuvale ehitisele (katlamaja) kasutusluba.
n	 Otsustati anda APW Varahaldus OÜ-le projekteerimistingi-

tunnus 63602:001:1820, pindala 18448 m², sihtotstarve 

maatulundusmaa).
n	 Otsustati jätta rahuldamata isiku taotlus korral-

datud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks, kuna 

kinnistut kasutatakse.
n	 Otsustati jätta rahuldamata Kalmert Projekt OÜ 

taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastami-

seks Pühajärve külas asuva Sireti kinnistu suhtes, kuna 

kinnistut kasutatakse.
n	 Otsustati määrata toetus raske majandusliku olu-

korra ühele isikule kogusummas 146 eurot.
n	 Otsustati määrata kolmele isikule sotsiaalteenuse 

toetus.
n	 Otsustati määrata neljale isikule tervisetoetus 

kogusummas 256,75 eurot.

02.08.2021
n	 Anti Ero Kurjamale ehitusluba Kaurutootsi külas 

Järvekalda kinnistul sauna püstitamiseks.
n	 Anti Marek Reinoltile ehitusluba Koigu külas 

Väike-Klaasivabriku kinnistul suvemaja püstitamiseks.
n	 Anti OÜ’le OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR 

ehitusluba Vana-Otepää külas asuvatel Edgari ja Väi-

ke-Edgari kinnistutel tootmishoone laiendamiseks kuni 

33%.
n	 Anti AS-ile OTEPÄÄ METALL ehitusluba 

Otepää vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul toot-
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mused Kääriku külas Vanapoisi kinnistul elamu ehi-

tusprojekti koostamiseks.
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega 

Enefit Connect OÜ kasuks Otepää valla omandis 

olev Vana-Otepää külas asuv Majasoo-Vana-Otepää 

tee kinnistu (registriosa nr 16746850, katastritunnus 

55701:001:0283, pindala 8355 m², sihtotstarve transpor-

dimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala 

pindala ca 7 m².
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega 

Enefit Connect OÜ kasuks Otepää valla omandis olev 

Komsi külas asuv 6080052 Oti-Komsi tee T2 kinnistu 

(registriosa nr 9117650, katastritunnus 60801:001:0376, 

pindala 3752 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava 

maakaabelliini osas, koormatava ala pindala ca 702 m².
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega 

Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Vana-

Otepää külas asuv Vana-Otepää haljasala kinnistu 

(registriosa nr 2596240, katastritunnus 63602:001:0053, 

pindala 4984 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) ehita-

tava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala ca 23 

m².
n	 Otsustati seada Elektrilevi OÜ kasuks sundval-

dus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks 

elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Eesti Vabariigi 

omandis olevale, Vana-Otepää külas asuvale Tuuliku 

kinnistule (kinnistu registriosa nr 2577040, katastri-
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konkursi asutusele ühise logo leidmiseks. Pärast 
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Noortekeskuse juhtimise alla lisaks Otepääle ka 
Puka ja Keeni noortekeskused. Leidsime, et ühine 
logo seob asutused ühtseks tervikuks ning loob 
paremad tingimused silmapaistmiseks.

Logokonkursile esitas kokku oma kavandi 12 
erinevat autorit, mõni esitas isegi mitu ideeka-
vandit. Töid tuli nii kohalikult tasandilt kui ka 
pealinnast. Esitajate seas oli nii kohalikke noori, 
igapäevaselt kujundustööga tegelevaid isikuid, kui 
ka lihtsalt konkursist huvitatuid. 

Komisjonil ei olnud otsust lihtne teha, töid oli 
palju ning kõik olid väga head tööd. Siiski tuli leida 
see üks ja ainus – Otepää Avatud Noortekesku-
se logo. Võitjaks osutus Ronald Eiland (30a), kes 
õpib Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Hetkel töötab 

Otepää Avatud Noortekeskus sai uue logo

Otepää Avatud Noortekeskus 
pakub tööd

Keeni Avatud Noortekeskuse 
noorsootöötajale 

(katseajal 0,5 kohta, edaspidi täiskoht 1,0).

Avatud Noortekeskuse põhieesmärk on ühisest tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste 
koondamine ning nendele tegevusvõimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning 
pidurdamaks noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist.

Töö kirjeldus:
• noorte igakülgset arengut toetava avatud noorsootöö korraldamine;
• noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve tagamine; 
• noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine;
• noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine;
• noorteürituste, malevate, noortelaagrite planeerimine ja läbiviimine.

Töö asukoht on põhiliselt Keeni Avatud Noortekeskus. 

Kasuks tuleb:
• erialane haridus (noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni alal);
• eelnev noortega töötamise kogemus; 
• valmisolek tööks õhtul ja vajadusel ka nädalavahetustel;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
• autojuhiload (B-kategooria).

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
• võimalus ellu viia oma ideid;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi.

Tööle asumise aeg:
• september 2021. 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 19.08.2021. a CV, haridust tõendavate dokumentide 
koopiad ja avaldus. Lisada juurde oma kirjalik arvamus, kuidas näed teekonda koos noortega 
Keeni noortekeskuses. Dokumendid saata: katlin.nukka@otepaa.ee. 
Lisainfo: Kätlin Nukka tel: 53326699.

ta ettevõttes WideWise graafika- ja veebidisaine-
rina. Ronald ütleb enda kohta, et talle meeldib 
väga lugeda ja sellel aastal on ta selles väga edukas 
olnud – ostab rohkem raamatuid kui lugeda jõuab. 
Ta on tegelenud üle 10 aasta kitarrimänguga ning 
on slackline’i harrastaja. Konkursist soovitas tal 
osa võtta kursusekaaslane ja sõber, kes on ühtlasi 
ka Otepäält pärit.

On väga hea meel tõdeda, et logokonkursile 
esitati nii palju kavandeid ning konkurss õnnestus 
igati. Tegelikult peitub Ronaldi kavandi taga laias 
laastus noorsootöö mõte. Väikese huumorinoodi-
ga saab noorsootööd kujundada just viiesõrmelise 
käena, kus igal sõrmel on noorsootöö definitsioo-
ni viis olulist  aspekti: noorsootöö on tingimuste 
loomine, noor, isiksuse mitmekülgne areng, vaba 
tahe, perekonna-, formaalharidus- ja töövälisus. 
Küll aga ei olnud logo tegija sellest teadlik ning 

tegemist on õnneliku juhusega. Igal noortekesku-
sel on nüüd oma „käsi“ logo näol samuti olemas.

Lisaks otsustas komisjon anda välja kolm eriau-
hinda Otepää vallalt väga heade kavandite eest. 
Eriauhinna saajad saavad Otepää valla meened. 
Eriauhinna pälvisid: Andres Rohtla, Rena Süsta, 
Rando Pettai.

KätliN NuKKa
Otepää aNK juhataja

Siseminister Kristian Jaani ja Päästeameti pea-
direktor Kuno Tammearu andsid teisipäeval 123 
inimesele üle päästeteenistuse aumärgid. Aumär-
kidega tunnustati nii Päästeameti töötajaid kui ka 
häid koostööpartnereid.

„On kirjeldamatult uhke tunne ja suur rõõm 
tunnustada päästeteenistuse aumärgiga nii pal-
jusid tublisid inimesi, kes on aastate jooksul üles 
näidanud täielikku professionaalsust ootamatute 
ja keeruliste sündmuste lahendamisel. Turvalisus 
algab igaühest endast, on väga liigutav näha, et 
meie hulgas on vapraid inimesi, kes otsustaval 
hetkel ei kaota pead, vaid tegutsevad,“ rääkis sise-
minister Kristian Jaani. „Iga aumärgiga tunnustatu 
on andnud hindamatu panuse ohutu, hooliva ning 
turvalise Eesti loomisele, kus kõigil on hea elada. 
Minu siiras tänu teile kõigile!“ tänas Jaani.

Lõuna päästekeskuse Otepää päästekoman-
do päästja Kalmer Lehepuu sai Päästeteenistuse 
medali.

Päästeteenistuse medali 
sai Kalmer Lehepuu

mishoone püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Puka alevikus 

Kooli tänav 3 kinnistul ehitise (1984. a. valminud õppe-

korpus) lammutamiseks.
n	 Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale 

hotellile kasutusluba.
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Hun-

disoo 5a katastriüksuse detailplaneering ja kinnitati 

lähteseisukohtad.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 

1.1 Loodusturism OÜ’le 500 eurot 24. juulil 2021. a 

toimunud spordiürituse „VI Pühajärve matkamaraton 

tõukeratastel 2021“ korraldamiseks; 1.2 Mittetulun-

dusühingule S.M.A. Racing 500 eurot 25. septembril 

2021. a toimuva spordiürituse „Otepää sügisene rahvas-

print 2021“ korraldamiseks; 1.3 Mittetulundusühingule 

Josephine 150 eurot 6. novembril 2021. a toimuva spor-

diürituse „Kuigatsi 18. kabeturniir“ korraldamiseks.
n	 Anti osaühingule Sanlind (registrikood 10209698) 

üürile Keeni külas Võru mnt 8-7 asuv korter (kinnistus-

raamatu registriosa nr 1653840), suurusega 51,2 m².
n	 Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 

mittetulundusühingule Sangaste Rukkilill 01. oktoobril 

2021. a toimuva ürituse “Eakate päeva tähistamine” 

korraldamiseks 300eurot; 1.2 mittetulundusühingu-

le Sangaste Rukkilill 18. detsembril 2021. a. toimuva 

ürituse “Eakate aastalõpupidu” korraldamiseks 320 

eurot; 1.3. Valgamaa Pensionäride Ühendusele 12. 

augustil 2021. a toimuva ürituse “Aastakoosolek ja 

kultuuriprogramm” korraldamiseks 165 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

kaks isikut.
n	 Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 40 

eurot.
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Sündmustel osalemiseks on vajalik esitada 
immuniseerimispass paberkandjal või nutiseadmes!

Traditsioonilise Otepää käsitöölaada ja rahvamuusikute päeva 
ajal, 1. augustil, sündis Otepääl uus üritus – esimest korda 
toimus Kagu-Eesti rahvamuusikapäev.

Laadalistele esines kuus erinevat kollektiivi Viljandi-, Võru- 
ja Valgamaalt. Ürituse idee algataja, Otepää kultuurimaja 
perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg märkis, et peo 
korraldamise mõte oli edendada rahvamuusikat ja tuua kokku 
erineva taustaga rahvamuusikuid. „Rahvamuusikuid – ja just 
kapellmuusika esindajaid, jääb aasta-aastaga üha vähemaks 
ning kokku saadakse ainult pillipeo ajal, laulupeo aastatel. 
Nõukogudeaegsel kapellmuusikal on meie pillikultuuris väga 
suur osa, kui neid ei oleks, siis poleks ka praegusel põlvkonnal 
seda, mille pealt nö kasvada,“ selgitas Merle Soonberg. „Noori 
rahvamuusikuid on peale tulemas küll, oluline on need kaks 
põlvkonda kokku viia. Samuti on ju huvitav teada, mida teised 
teevad. Oli näha, et rahvamuusikud nautisid üksteise tegemisi 
ja muidugi sai heast rahvamuusikast osa ka kuulajad!“

Merle Soonberg loodab, et üritusest kujuneb traditsioon ning 
et järgmisel aastal saavad rahvamuusikud kokku juba mujal.

I Kagu-Eesti muusikapäeval esinesid

Rahvamuusikaorkester „Merle ja sõbrad“ (Otepää). „Merle 
ja Sõbrad“ on osake rahvamuusikaorkestrist „Pillipuu“ ning 
samuti noorte rahvamuusikaorkestrist „Karupojad“. Laval 
esinesid kolme põlvkonna esindajad. Pillipuu on 64 aastat 
tegutsenud suguvõsaorkester. Pillipuu suurimaks väärtuseks 
on kokkuhoidev suguvõsa ning suur armastus muusika vastu. 
Karupojad on koos mänginud 25 aastat eesti rahvapillidel ning 
eesti rahvamuusikat. Orkestrisse käivad lapsed mängimas pere-
konniti (õed ja vennad, emad ja isad, onud ja tädid). Ansamblit 
juhendab Merle Soonberg.

Kapell „Sinilill“ (Antsla). „Sinilill“ on Antsla eakate klubi 
„Sügismeloodia“ üks kollektiividest. Tegutsetakse Antsla Kul-

Otepääl peeti esimest Kagu-Eesti 
rahvamuusikapäeva

tuuri- ja Spordikeskuse juures. Repertuaaris on rahvalikud pil-
lilood ja laulud. Juhendaja Linda Kapp.

Rahvamuusikaansambel „Lustipill“ (Karksi-Nuia). „Lus-
tipill“ pidas eelmisel aastal 45. sünnipäeva. „Lustipilli“ nime 
sai bänd 1983.aastal. Lustipill esitab peamiselt rahvamuusikat, 
rahvatantsu ja samuti peotantsu lugusid, kuid neile pole ka 
võõras Eesti muusikaklassika nagu Raimond Valgre. Pikalt 
kuulus ansambli repertuaari ka ansambli looja Vello Ainsalu 
looming. Ansamblit juhendab endine otepäälane Valdur Ilves.

Hargla Folkbänd. Bändiliikmed elavad kõik Hargla kandis. 
Nad on mänginud koos umbes aasta. Armastavad rahvamuu-
sikat ja koosmängu, tantsimist ka. Bändi juhendab Florent 
Coubard.

Ansambel „Jauram“ (Tõrva). „Jauramile“ on kõige olulisem 
hoida kodukoha kultuuripärandit ja teha seda rõõmu, lusti ja 
armastusega. Juhendaja Katrin Kannukene.

Võru Kandle kapell. Nemad on tegutsenud alates 1994. 
aastast. Nad on esinenud kõikidel Võru folkloorifestivalidel ja 
teinud koostööd mitmete Võru rahvatantsurühmadega. Aktii-
vselt on osa võtnud Baltica festivalidest. Kandle kapell on eesti 
rahvamuusikat esitanud paljudes välisriikides, samuti on ring 
peale tehtud Eestimaale. Kapell naudib südamest pillimängu 
ja koosolemist. Juhendaja Erja Arop.

Rahvamuusik Veiko Kivi. Veiko Kivi on akordionist, kellel 
on lai repertuaar. Ta mängib mitmete rahvatantsijate ja lauljate 
saateks. Veiko on mees, kes on andekas ilma muusikaharidust 
omandamata.

Kagu-Eesti rahvamuusikute päev sündis Otepää Kultuuri-
keskuste ja Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi koos-
tööna. Toetas Rahandusministeeriumi MATA programm ja 
Otepää vald.

tekst ja foto:
MONiKa OtrOKOva

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

21. augustil kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis  Pargipidu. 20. augustil möödub 30 aastat Eesti 
taasiseseisvumisest. See on suur pidupäev! Ja sel puhul korraldab Otepää Kultuurimaja 
linnarahvale tantsuõhtu koos live bändiga. Avatud on ka Kultuurikuuri kohvik. Üritus on 
tasuta! Rohkem infot: Merle (566 264 81)

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

13. augustil kell 15.00 Aiapäev Rahula Aiandustalus. Näpunäiteid aiandusest jagab aednik Siivi 
Raju. Räägime, kuidas rajada unistuste aeda. Kuidas lillepeenraid kujundada? Milline on 
parim lillepeenarde hooldus? Vaatame üle Hostade uued ja kaunid sordid. Osalustasu 10€ 
(sisaldab suupisteid). Info ja registereerimine: marina.pulver@otepaa.ee, 5300 8226.

14. augustil kell 11-16 Sangaste Tammepargis Nipernaadi Laat. Kolme valla festivali raames 
korraldab Sangaste Kultuurimaja Sangaste Tammepargis NIPERNAADI LAADA! Laadal on 
rikkalik kultuuriprogramm! Päeva juhivad Lahedad Mutid Lahedalt. Kaunid muusikapalad 
toob kuulajateni Pühajärve Puhkpilliorkester. Esineb Krahvi Teater sketšikavaga ja ka Rukki 
Narrid toovad teieni lühietenduse „Metsalugu“. Segarahvatantsurühm „Kõvvera Kõdara“ 
astub üles tantsukavaga ning kuulda on ka lõõtsalugusid. Raadio Elmari DJ Lauri Hermann 
pakub soovikontserti. Laadal toimetab põnni bisnisala, toimub garaaži- ja kuurimüük, pa-
kutakse kodumaiset käsitööd, saab tutvuda aed- ja köögiviljasaadustega – ehk siis kõik, 
mida sahvrisse ja keldrisse talveks tarvis ja muidugi vabaalal on põnevat tegevust lastele. 
Laadale registreerimine (5€) ja info (Marina Pulver): marina.pulver@otepaa.ee, 5300 8226.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

19. augustil kell 20.00 Puka Kultuurimaja pargis XIV PUKA ÖÖLAULUPIDU "Tulgu või tuuled - 
meie jääme!" Eesti taasiseseisvumisest saab tänavu aasta 30 aastat. See ühtsustunne, mis 
meid on saatnud juba 30 aastat, on eriline. Nii eriline, et juba 13 korda on Eesti taasiseseis-
vumise puhul Puka korraldanud Öölaulupidu. Ka see aasta pole erand! Kutsume teid osa 
võtma XIV PUKA ÖÖLAULUPEOST, kus laulame koos ROLF ROOSALUGA. Pärast laulupidu 
22.00 jätkub öösimman ansambliga QVALDA. Avatud PargiResto ja PargiKohvik! Kohapeal 
võimalik soetada noodiraamat 2€/tk.ÜRITUS ON TASUTA! Rohkem infot: Katrin 5553 3564. 

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

28. augustil kell 20.00 Muinastulede öö päikeseloojangukontsert. Nõuni vana koolimaja rannas 
pakuvad mõnuset meeleolumuusikat Julius Koppel ja Ott Leitham. Ehe tulemäng, küpse-
tame pannkooke, võta sinagi sahvririiulilt kaasa moosipurk! Vihma korral toimub kontsert 
kultuurimajas. Info: Marika tel. 53465648.

Rahvamuusikaorkester „Merle ja sõbrad“: 
Heidi Soonberg, Kalle Raidsalu, Lille Tali, Merle Soonberg
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Rullsuusa maailmakarikasarja etapp Otepääl ja Tartus

20.-22. augustil toimub Otepääl Tehvandi Spordikeskuses ja Tartu linnas rahvusva-
heline rullsuusa MK-sarja etapp (FIS Roller Ski World Cup 2021). Võistlustel osaleb 
pea 155 sportlast Itaaliast, Rootsist, Norrast, Saksamaalt, Lätist, Slovakkiast, Tšehhist, 
Ukrainast ja Venemaalt. Huvi on tundnud ka Ungari, Austria ja Leedu rullsuusatajad.

Rahvusvahelist rullsuusa etappi Otepääl ja Tartus korraldavad Eesti Suusaliit ja 
Emajõe Suusaklubi.

Kolme päeva jooksul ootab nii pealtvaatajaid kui ka võistlejaid ees vabatehnika 
sprint Tehvandi Spordikeskuse rulliradadel, vabatehnika massstart Tartu linnas ning 
eraldistardist klassikasõidud naistel ja meestel taas Otepääl. 

Kõige suurema esinduse on sellel korral välja pannud korraldaja riik Eesti, kelle ni-
mistus on kirjas lausa 55 sportlast.

Riigi poolt kehtestatavad uued viiruse tõkestamise reeglid panevad paika selle, kas 
võistlus toimub publikuga või ilma.

Kust ja kuidas saada COVID passi?

Viimastel päevadel on üles tõusnud küsimus, kuidas saab taotleda 
endale COVID passi.

Alates 9. augustist on lubatud korraldada vaktsineerimistõen-
dit nõudmata sisetingimustes kuni 50 ja õues kuni 100 osalejaga 
üritusi. Kui inimesi on rohkem, võivad neis osaleda üksnes vakt-
sineerimiskuuri läbinud, koroona läbi põdenud või negatiivse tes-
titulemusega inimesed.

Vaktsineerimise või koroonaviiruse läbipõdemise tõendit saab 
alla laadida patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

Võimalik on luua kolme uut tõendit – enda vaktsineerituse, 
COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse 
tõendamiseks. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui välja-
prindituna paberil. 

Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite ehtsust saab kont-
rollida veebilehel: kontroll.digilugu.ee.

NB! Kui Teil ei ole võimalik ja puuduvad oskused koostada 
COVID digitõendit, siis võib pöörduda abi saamiseks Otepää 
valla raamatukogudesse, Otepää turismiinfopunkti, Sangaste, 
Puka ja Nõuni teenuskeskustesse ja Otepää Vallavalitsuse sot-
siaalteenistusse.

Digitõendi koostamiseks tuleb kaasa võtta kaasa kehtiv ID kaart 
ja PIN koodid!

Juhendit vaktsineerimispassi koostamiseks vaata Otepää valla 
kodulehelt www.otepaa.ee.

MONiKa OtrOKOva

Väikesed vallakodanikud said sünnikirjad

19. juunil jagati Otepää Lipuväljakul Otepää valla 
kõige pisematele vallakodanikele sünnikirju. Tänavu 
said sünnikirja 43 uut vallakodanikku, 24 poissi ja 19 
tüdrukut.

Väikesed vallakodanikud on sündinud ajavahemikul 
1. oktoober 2020 kuni 31. märts 2021. Lisaks sünnikir-
jadele said lapsed mälestuseks Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse lasteraamatu „Pisike puu“, graveeringuga 
albumi, MTÜ Karukäpa poolt kootud papud.

Sünnikirjad andsid üle vallavolikogu esimees Rein 
Pullerits, vallavanem Jaanus Barkala ja lastekaitse 
vanemspetsialist Kristin Leht.

Lastele ja nende vanematele musitseeris akordionil 
Otepää kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja 
Merle Soonberg. Hiljem said pered koos kokku suu-
pistelauas Lipuväljaku varjualuste all. 

Vallavanem Jaanus Barkala märkis oma tervitus-
kõnes, et vastvalminud Lipuväljak on täitmas oma 
eesmärki – siia mänguväljakule on hea kokku tulla nii 
lastel kui ka nende vanematel. 

„Otepää on turvaline paik, kus lapsi kasvatada, meil 
on head lasteaiad ja koolid ja kõik on praktiliselt käe-ja-
la juures. See aga on väärtus omaette. Soovin, et me 
kogukonnana tunnetaksime seda väärtust, ning oleksi-
me oma kodupaiga üle uhked. Otepää vald omaltpoolt 
teeb aga kõik, et siin oleks hea elada nii lastel, nende 
vanematel kui ka vanavanematel,“ lisas Jaanus Barkala.

Sündmuse korraldas Otepää Kultuurikeskused koos-
töös Otepää Vallavalitsusega.

MONiKa OtrOKOva
Foto: valJu alOel

Kolm lihtsat võimalust, kuidas saada vaktsineerima

Valitsus otsustas, et  alates 9. augustist siseruumides 
toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning 
õues kuni 100 osalejat. See puudutab näiteks restora-
ne, kinosid, spordiklubisid. Piirarvudest rohkem osa-
lejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid 
siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle 
kontroll. 

See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad 
osaleda üksnes COVID-19 vaktsineerimiskuuri 
läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või nega-
tiivse testitulemusega inimesed.

Kuidas end vaktsineerida

Helista telefonil 1247
 Riigi infotelefonil saab endale vaktsineerimiseks aja 
broneerida ja samuti saab sealt infot ilma eelregistree-
rimiseta toimuvate kiirvaktsineerimiste kohta. Infote-
lefoni konsultantidelt saab ka vastuseid lihtsamatele 
küsimustele vaktsineerimise kohta.

Broneeri aeg www.digilugu.ee

Logi sisse ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või SMART-
ID-ga, vali maakond. Sulle kuvatakse esimesed saa-
daolevad ajad. Kui soovid vaktsineerida konkreetsel 
kuupäeval, pead valima ka kuupäeva. Alla 18-aastas-
tele saab digiregistratuuris aja broneerida lapsevanem 
või ametlik hooldaja.

Mine lihtsalt kohale

Info ilma eelregistreerimiseta toimuvate vaktsineeri-
miste kohta on koondatud veebilehele https://vaktsi-
neeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/.

Pead siiski arvestama, et võib-olla tuleb oodata päris 
kaua.

COVID-19 vaktsineerimine on kõigile Eesti 
elanikele, sh ravikindlustuseta inimestele ja 
Eestis elavatele, töötavatele ja õppivatele välisriigi 
kodanikele tasuta.

Mida silmas pidada enne 
vaktsineerimist

* Võta kaasa isikut tõendav dokument.
* Mine vaktsineerima kindlasti õigeaegselt. Anna esi-
mesel võimalusel teada, kui sa ei saa kokkulepitud ajal 
vaktsineerima minna, nii aitad vältida dooside kadu ja 
leida kiiresti enda asemele järgmise vaktsiinisoovija.
* Vaktsineerimise info kantakse digilukku. Soovi 
korral võta kaasa kollane immuniseerimispass.

Mida silmas pidada pärast 
vaktsineerimist

* Pärast vaktsineerimist tuleb jääda 15 minutiks ter-
vishoiutöötaja jälgimisele.

* Vaktsineerimise järgselt võib esineda kõrvaltoimeid, 
mis mööduvad, ent võivad olla häirivad. Kui sul tekib 
palavik, tasakaaluhäire või mõned muud nähud, siis  
puhka ja hoidu järskudest liigutustest. Nähud möödu-
vad üldjuhul paari päevaga. Ka pärast palaviku möö-
dumist peaks organismile andma mõne päeva aega 
taastumiseks enne sportima asumist.
* Kui vaktsineerimise järgsed kõrvaltoimed on tava-
tult häirivad, kestavad kauem kui 2–3 päeva, siis võta 
ühendust perearstiga või helista numbrile 1220.
* Teine vaktsiinidoos tehakse üldjuhul samas kohas, 
kus esimene doos. Küsi täpsemat infot esimest doosi 
saades ning mine teise doosi jaoks antud ajal ja antud 
kohta kindlasti kohale.

Milliseid vaktsiine Eestis 
kasutatakse

Kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid on ohutud, 
efektiivsed ja kvaliteetsed ning kaitsevad ka uute ja 
agressiivsemate COVID-19 viirusetüve puhul raske 
haigestumise vastu. Täiskaitse saavutamiseks on väga 
oluline läbi teha kogu vaktsineerimiskuur ja mitte 
loobuda teisest kaitsesüstist.

* Moderna (uue nimega Spikevax) puhul tuleb teha 
kaks kaitsesüsti neljanädalase vahega.
* Pfizer-BioNTech Comirnaty puhul tuleb teha kaks 
kaitsesüsti kuuenädalase vahega.

* Jansseni puhul tuleb teha üks kaitsesüst.

* Vaxzevria (Astra Zeneca) puhul tuleb teha kaks 
kaitsesüsti 12-nädalase vahega.

Vaktsineerimine, kui oled 
põdenud COVID-19

COVID-19 haiguse läbi põdenud

Kui oled COVID-19 haiguse läbi põdenud, tule vakt-
sineerima, kui tervenemisest on möödunud ligikaudu 
6 kuud. Sulle tehakse üks vaktsiinidoos ja seejärel on 
vaktsineerimiskuur lõpetatud.

Kui haigestud 2 nädala jooksul 
COVID 19 haigusesse

Kui haigestud kahe nädala jooksul pärast esimese 
vaktsiinidoosi saamist COVID-19 haigusesse, loe-
takse sind läbipõdenuks ning vaktsineerida tuleb 
ühe doosiga ja soovitavalt 6. kuul pärast tervenemist.

Kui haigestud enam kui 2 nädala 
jooksul COVID-19 haigusesse

Kui haigestud COVID-19 haigusesse rohkem kui kaks 
nädalat pärast esimest vaktsiinidoosi, kuid enne teise 
doosi saamist, siis ei ole vaja teist doosi manustada 
ning vaktsineerimiskuuri võib lugeda lõpetatuks.

www.kriis.ee
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va  Valentinega, kes õpib 
Shiandas Elwasambi põhi-
koolis. Ta on suurest perest 
pärit, praegu 12-aastane 
laps, keda kasvatab pärast 
vanemate surma vanaema. 
Igal aastal oleme Valenti-
ne toetuseks kokku saanud 
50 eurot heategevuslikust 
koolikohvikust. Mondo 
kohalik partnerorganisat-
sioon Wefoco tegeleb koo-
liasjade ostmisega üle 150 
Shiandas elavale õpilasele, 
keda toetavad just Eesti ini-
mesed. Kui vahel kaheldak-
se heategevuse sihtmärgi 
osas, siis Shiandas nähtuna 
usun kindlalt, et meie ini-
meste annetatud raha jõuab 
päriselt abivajajateni.

Lisaks külastasime 
mitut naiste gruppi, kes on 
Wefoco toel käima pannud 
aiandi-, õmblus- või savip-
liitide valmistamise äri, mis 
aitab neil majanduslikult 
paremini hakkama saada 
ning kogukonda aktiivselt 
panustada. Paljude ette-
võtmiste juures on abiks ka 
Euroopast, sh Eestist pärit 
vabatahtlikud, kes oma 

teadmiste ja kogemustega toetavad kogu-
kondi just eesmärgiga tagada järjepidevus 
ning sisemine võimekus kohalike hulgas 
ka peale vabatahtlike lahkumist. 

Lisaks Shiandale saime imelise looduse-
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Esikoht õpimappide võistluselt

20. augustil aastal täitub 30 aastat Eesti iseseis-
vuse taastamisest. Mõtestamaks ja väärtusta-
maks olnut, korraldas Riigikantselei koostöös 
Eesti Klassiõpetajate Liiduga I ja II kooliastme 
õpilastele õpimappide koostamise võistluse 
teemal „Eesti omariikluse taastamine“.

Võistluse raames koostati Eesti koolides 53 õpi-
mappi.  Žürii valis välja neli auhinnalist kohta 
ja ära märgiti kaks tööd. 

Iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühen-
datud õpilasvõistluste parimate õpilaste tänus-
ündmus toimus 7. juulil Stenbocki majas. 
Auhinnad andis üle Eesti Vabariigi peaminis-
ter Kaja Kallas. 

Esikoha pälvis Otepää Gümnaasiumi 
3.b klassi õpilane Robert Raak, kes koostas 
õpimapi teemal “Eesti omariikluse taastami-
ne. Kaubandus ostja pilgu läbi”. 

Roberti arvates oli tööd teha tõeliselt huvitav. 
Küsitlusest sai ta teada, et 1991. aastast mäle-
tatakse pikki järjekordi, kaupade vähesust ja 
valikuvõimaluste puudumist. Samas mäleta-
takse puudustest hoolimata seda aega toreda 
ja õnnelikuna. 

Robert kirjutab: “Mina sain teada, kuidas 
elati 30 aastat tagasi. Raske on ette kujutada, 
et ei saa minna poodi ja osta, mida vaja, isegi 
kui oled seisnud ära pika järjekorra.”

Tänusündmuse kirjeldus ja pildigalerii asub Rii-
gikantselei kodulehel https://30aastat.ee/noorte- 

Otepää Malevkonna pealik 
Aleksander Mõttus tähistas 
70. sünnipäeva 

projektid/opimapp-teemal-eesti-omariikluse-taas-
tamine/

tiie JaaNiste
Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja

Foto: arON urB

Keeni koolis on saanud traditsiooniks 
kord aastas tähistada maailmaharidus-
nädalat, mille eesmärk on teadvustada 
maailma kui ühtset tervikut ning meie 
kõigi omavahelist seotust. 

Samas on tegemist ka MTÜ Mondo 
poolt korraldatava üle-eestilise konkursi-
ga, mis 2020/21. õppeaastal õnnestus mul 
võita. 

uhinnaks oli algselt õppereis Ugandas-
se, kuid mis paar nädalat enne plaanitud 
sõidu algust juuni teises pooles koroo-
na-lukku läks ning sihtkohaks sai hoopis 
naaberriik Keenia. 

Reisiseltskonda kuulus peale minu 
veel eelmiste maailmahariduspäevade 
konkursi võitja Liisa Lints Oru koolist 
Läänemaalt, õpilasvõistluse võitja Ketlin 
Peldes ning Mondo esindaja Mari Jõgiste. 

10-päevasest reisist kõige pikema aja vii-
bisime Lääne-Keenias, Mumiase piirkon-
nas, Shianda-nimelises „külas“ (seal elab 
hinnanguliselt 100 000 inimest), kus MTÜ 
Mondo juba kümmekond aastat tegutseb 
arengukoostöö, humanitaarabi ning hari-
duse vallas. Õppereisi peamine eesmärk 
oligi tutvuda just  Keenia haridussüsteemi 
ning Mondo ja tema partnerorganisatsioo-
nide tegevusega piirkonnas. 

Keenias on küll haridus tasuta, kuid 
vanematel tuleb maksta koolivormi, 
-toidu, õpikute-vihikute-koolikoti jms ning 
eksamitasude eest, mis vaeses Shianda 
piirkonnas paljudele ülejõukäiv on. Piir-
konna suurimateks probleemideks ongi 
vaesus, sellest tulenev ebavõrdne ligipääs 
haridusele, tervishoiule, hiljem tööle ning 
sooline ebavõrdsus ja jätkuv patriarhaat. 
Nii on näiteks tavaline, et isa otsustab, 
kellele lastest haridus võimaldada ning 
kui mitut klassi see hõlmab. Tüdrukute 
õpingud lõpevad tihti liiga vara raseduste 
tõttu. 

Õppereis Lääne-Keeniasse

Kokku jõudsime külastada 4 erinevat 
kooli, mis olid üsna erineva majandusliku 
võimekuse ning sisustusega.  Majandus-
lik võimekus aga sõltub Keenias peami-
selt sellest, missuguse tasandi kooliga on 
tegemist – riiklike ning väikeste munit-
sipaalkoolide vahe võib olla väga suur  
ning Eesti samasugune olukord ei ole 
kindlasti võrreldav. Nii näiteks oli Lubinu 
tüdrukute keskkoolis  (Keenias on üldi-
selt põhikoolid ja gümnaasiumid eraldi 
ning viimased tihti ka sooliselt eristatud) 
kohalikus kontekstis küllaltki korraliku 
sisustusega keemiaklass ning omaette 
hoone  kooliköögi, toidulao ja sööklaga, 
kus olid lauad-toolid, kui näiteks mõnes 
teises tehti lastele süüa suitsutare-sarnases 
onnis lõkke kohal (elava tule kasutamine 
toidutegemiseks on üldine ka kodudes) ja 
õpilased söövad õues muru peal. 

Kõik koolid on Keenias müüride ja pal-
judel juhtudel ka okastraadiga ümbritse-
tud ja väravas valvab turvamees. Kooli 
territooriumil asub mitu erinevat hoonet 
mitme klassiruumiga, lisaks on eraldi 
köögihoone, pesuruumid, mõnel pool 
ka internaat. Vähemalt maapiirkonna 
koolides on suur siseõu ning ka oma aed, 
kus peamiselt kasvatatakse maisi, millest 
valmistatakse ugali-nimelist putru, mis 
on põhiliseks ja paljudele ka ainsaks  toi-
dukorraks  lisaks teele, mida juuakse igal 
hommikul. 

Ühes klassiruumis võib õppida  koos 
kümneid lapsi (näiteks tervitas meid 
ühes klassis lausa 80 õpilast!), õppetöö 
(sh õppematerjalid) toimub inglise keeles 
juba 4-5aastastest peale. Kuna Keenia rah-
vastik moodustub mitmekümnest hõimust 
ning keelest, siis ametlike keeltena ongi 
kasutusel inglise ja suahiili (peamiselt 
suuliselt). Keenia iseseisvus 1960. aasta-
tel Suurbritannia alt, mistõttu lisaks koo-

Juuli lõpul tähistas Kait-
seliidu Valgamaa Male-
va Otepää Malevkonna 
pealik Aleksander Mõt-
tus oma 70. sünnipäeva.

Aleksander, keda kohali-
kud inimesed teavad kui 
Sassi, on mees, kelle pa-
nust kogukonna ellu on 
raske ülehinnata. Sass 
on alati seal, kus midagi 
toimub.Võib kindel olla, 
et kui tegemist on üri-
tusega, mida korraldab 
Kaitseliit, Naiskodukaitse 
või kohalik omavalitsus, 
on Sass alati kaasa löö-
mas. Erialalt on Sass teedemeister – ta töötab TREV-2 abiteede-
meistrina.

Aleksander astus Kaitseliitu 30 aastat tagasi, augustiputši ajal.
Kaitseliidus alustas ta teenistust jaopealikuna, seejärel oli ta rün-
derühma pealik, siis valverühma ülem, järgnesid malevkonnapea-
liku abi, kompaniipealiku abi ja kompaniipealiku ning malevkon-
napealiku tööpostid. Seega on Sass pea kõikides ametites olnud. 
30 aasta tagust aega meenutades ütles Aleksander, et alguses tuli 
teha politseitööd ja linnas korda luua.

Pronksiöö sündmuste ajal julgestasid Otepää kaitseliitlased 
samuti linna, õnneks siin midagi hullemat ei juhtunud. Otepäält 
saadeti pronksiöö ajal ka Valka mehi appi.

„Aleksander on pika staažiga kaitseliitlane ning tõeline raudvara,“ 
sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Ta on andnud suure 
panuse kohaliku kaitseliidu ülesehitamisele.“

Aleksander Mõttust tunnustasid valla tänukirja ja hinnalise mee-
nega Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja vallavolikogu esimees 
Rein Pullerits.

tekst ja foto: MONiKa OtrOKOva

lisüsteemile baseeruvad ka  kõik teised  
riiklikud institutsioonid, sh  autoliiklus 
briti mudelil. 

Õnnelike juhuste kokkusattumusena 
kohtusin ka Keeni kooli poolt toetata-

Peaminster Kaja Kallas Robertit õnnitlemas

Loo autor koos Keeni kooli 
poolt toetatava Valentinega

lamuse Kakamega vihmametsas, Nairobi 
safaripargis ja Victoria järvel. Emotsi-
onaalselt väga raske oli Kibera slummi 
külastus, kus siiski üsna armetule olukor-
rale vaatamata nägime tahtmist täis koha-
likku jalatsite valmistamise töökoda ning 
kahte nö kooli, kus pehmelt öeldes puudu-
likest tingimustest hoolimata võtsid meid 
vastu särasilmsed õpilased ning suure 
südamega õpetajad. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et me kohtu-
sime ainult äärmiselt sõbralike, külalis-
lahkete ning positiivsete keenialastega, 
kes väärtustavad haridust väga kõrgelt. 
Ühtlasi nentisime oma reisiseltskonnaga, 
et elame siin Eestis siiski väga turvalist 
ning head elu igas mõttes, mida peaksime 
rohkem teadvustama ning väärtustama. 

Samas pani reis taaskord mõtlema 
heaoluühiskonna tarbimisharjumuste 
muutmise ja puhta ning kestliku elukesk-
konna peale. Iga väike samm ning positii-
vne mõte selles suunas on oluline!

Õppereis toimus projektide „Laste ja 
naiste õigused maailmas inimeste lugude 
kaudu“ ning „1Planet4All“ raames. 

Õppereisi toimumist toetasid Välisminis-
teerium arengukoostöö ja humanitaarabi 
vahenditest ning Euroopa Komisjon. Suur 
aitäh ka MTÜ Mondole selle unikaalse 
võimaluse eest!

Kersti HalJasMets
Keeni kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse 

õpetaja
Foto: liisa liNts
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Otepääl avati Olexeri teenindusjaam

19. juunil, Otepää linna 85. aastapäeva sünnipäeval, said tun-
nustuse osaliseks Otepää valla parimad sportlased.

Mälestusplaate ja meeneid jagasid Otepää vallavolikogu esi-
mees Rein Pullerits, vallavanem Jaanus Barkala ja spordispet-
sialist Tanel Allas.

Parimad sportlased 2020
1. Parim meessportlane – Karl Peeter Ein, laskesport (Olympic 
skeet harjutus).
2. Parim naissportlane – Karleen Randver, motosport (kestvus-
kross).
3. Parim võistkond (ka noortevõistkond) – FC Otepää U13 (jalg-
pall) koosseisus Tobias Kants, Egert Tiido, Mattias Kants, Sim-
mo Vernik, Ralf Mae, Joosep Kaur Reinsalu, Kenneth Kamla, 
Markos Alter, Kaspar Liive, Evert Kuus, Roland Moros ning 
treener Martin Raid.
4. Parim treener – Tanel Ojaste (murdmaasuusatamisele pü-
hendunud treener).
5. Parim noorsportlane (neiu kuni 19 a) – Anni Lii Unn (murd-
maasuusatamine).
6. Parim noorsportlane (noormees kuni 19 a) – Sten Erik Iir 
(kergejõustik).
7. Parim sporditüdruk – Lisanne Neemeste (motosport, mo-
totrial).
8. Parim spordiveteran – Ain Fjodorov (orienteerumine).
9. Parim eestvedaja ja aktivist – Ago Arro (Otepää valla män-
gude korraldaja ja eestvedaja).

MONiKa OtrOKOva
Foto: valJu alOel

Juuni lõpul avati Otepääl, Tartu maantee ja 
Palupera ristmiku lähedal teenindusjaam, mis 
on Eesti suurima kütuste jaemüüja Olerexi 
jaoks sajas tankla.

Olerexi Otepää teenindusjaamas on suur 
teenindussaal, avar puhkeala, laia valikuga 
toidu- ja esmatarbepood. Lisaks saab toitu ette 
tellida ettetellimiskioskist. Tanklas on müügil 
kütustest B95 ja B98 bensiin, diislikütus, eri-
diisel, kütuselisand AdBlue ja LPG autogaas. 
Auto saab puhtaks automaatses autopesulas. 
Olerexi teenindusjaam on avatud 24 tundi ning 
siit saab pangakaardiga sularaha välja võtta. 
Kohapeal on võimalik teha endale kliendikaart.

Olerexi omanik Andres Linnas märkis, et 
tankla sai püsti väga kiiresti. „Soovin tänada 
nii ehitajat, kui ka Otepää vallavalitsust ja val-

larahvast, et saime tankla kiiresti valmis, toetust 
oli kohe tunda,“ lisas Andres Linnas.

Hele-Mai Luik, Lõuna piirkonna juht ütles, 
et tankla on väga hästi vastu võetud: „Juuli 
lõpul avasime uksed ja need paar nädalat on 
olnud külalisterohked – on käinud nii välismaa 
turiste, kohalikke, kui ka Eesti inimesi. Ootame 
kõiki meie teenindusjaama külastama!“

„Uus tankla asub väga hea koha peal – 
kohe sissesõidul Otepääle. Nüüd on Otepääl 
kolm tanklat ning nii mõnigi naljahammas 
on Otepääd tanklapealinnaks kutsuma 
hakanud,“ sõnas Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala. „Arvan, et see „tanklarohkus“ teeb 
Otepääle ainult head – on olemas suurem 
valikuvõimalus.“

Uue teenindusjaama avamisel võtsid sõna 

veel ka Olerexi esindaja Aivo Pärn, arhitekt 
Uko Künnap, advokaat Aivar Pilv ja Olerexi 
piirkonna kaubandusjuht Anne Veiksaar.

Olerexi koha peal asunud hoonetel on olnud 
värvikas ajalugu. Kinnistu endise omaniku 
Raivo Kalda andmeil ehitati siia 1931. aastal 
koolimaja. 1941. aasta juuniküüditamise 
ajal koguti piirkonna inimesed siia Siberisse 
saatmiseks kokku. 1994. aastal hoone põles. 
1960-ndatel oli siin kino „Turist“, 1990-ndatel 
ööklubi „Comeback“ ja nüüd tankla.

Otepää Olerexi teenindusjaama on planeeri-
tud töökohad 12-le inimesele, kellest suur osa 
on kas Otepää või lähipiirkonna inimesed.

MONiKa OtrOKOva
Foto: arvO saal

Otepää valla parimad 
sportlased said tunnustuse

Leidis järjekordselt tõestust – Ilmataat on 
spordilembene!

Kuidas siis muidu. Kui nädal otsa kallas tihti 
nagu oavarrest, siis 1. augusti hommikul säras 
triatlonil ümber Nõuni järve päike. 

Vahva traditsioon sai alguse 18 aastat tagasi. 

Tookordne Nõuni Maanaiste Selts koostöös 
Palupera P-rühmaga panid alguse vahvale 
sportlikule tegevusele koos peredega. 

Selts on lõpetanud oma tegevuse ja P-rühm 
läinud oma teed, aga triatlon on 
jäänud. 

Nii nagu kirjutas aastaid tagasi 
üks osalenu: “Nõuni triatlon 
on rahvaspordiüritus, milleks 
treenimisel ei pea loobuma 
sünnipäevatordist või kulutama 
raha spordiklubi aastakaardile. 
Osalemiseks on vaja tunda vaid 
Nõuni järve kutset.” 

Aastate jooksul on nii mõnigi 
võistleja jõudnud kasvada til-
luduotlonistist neidude klassi 
võistejaks. Tollased poiste klassi 
võistlejad tulevad juba koos oma 
lastega...

See ongi tore, et võit pole 
kõige tähtsam, vaid koos 
lapsega finišeerumine. Kas siis 
samm-sammult koos või siis issi 
selg ees ja tütar kõrval. 

Võistluspinge oli tõepoolest 
„laes”, sest esimesed võistle-
jad, just need pluss-miinus 10 
aastat, olid kurguni vees juba 
viis minutit enne stardipauku 
ja ootasid kannatamatult, millal 
saaks võistlustulle tormata. 

Nunnumeeter teeb ikka mitu 
tiiru, kui stardijoonel võtavad 
kohad sisse kõige pisemad Til-
luduotlonil osalejad. Oh seda 

indu ja sära, seda saab vist võrrelda meie tublide 
vehklejatega Tokyo olümpial. Väsinud lihastele 
kosutuseks hommikusoojad  pirukad ja kohupii-
makook ning autasustamine saab alata. Kõigile 
jätkub nii medaleid kui diplomeid kui auhinna-
tekilt kingitusi. 

Toredat sündmust jääb lõpetama ühispilt. 
Oma vananuseklassi võitsid seekord Robert 
Raak, Anette Männiste,   Johannes Rohivä-
li, Helena Klamas, Ardy Utar, Egle Liivamä-
gi, Tatjana Mannima, Lembit Uibo, Toomas 
Reinsalu. 

Rajarekord 21.07 jäi seekord uuendamata, 
aga oli üpris lähedal... 

Nii armas, kui tullakse sinu juurde ja öeldak-
se: „Me käisime eelmisel aastal teie juures triat-
lonil. Nii vahva oli. Sel aastal  korraldasime ise 
ka oma koduvallas Kastres.” 

Suur tänu kõigile osalejate, kaasa ergutajatele 
raja ääres, Otepää teedevalitsusele, fotograaf 
Valjule, Kullipesa ujumiskohtade omanike-
le, toetajatele − Otepää vald, Evicon Ehitus, 
Sportland. 

Eriline tänu aga  minu hüpersuper abilistele, 
tüdrukud teiega koos on tore tegusid teha!
 

MariKa viKs

(Kui küsida: „Käsi püsti, kes on osalenud kõigil 
triatlonidel?”, siis käsi püsti ja südamel 
võin vastata :„Mina.”)

Rohkem fotosid leiad Nõuni kultuurimaja 
Fb leheküljelt.

Otepää valla parim spordiveteran 
2020 Ain Fjodorov
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Kohaliku omavalitsuse valimised 17. oktoobril 2021

ÜHTNE VALIMISNÄDAL
Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii 
pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult 
pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab 
valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hää-
letades oma e-hääle veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas 
ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, 
kus saab hääletada väljaspool oma elukohajär-
gset valimisringkonda.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääleta-
da ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. 

Kodus hääletamine toimub valimisnäda-
la reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab 
esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 
ning pühapäeval kell 9-14.

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma 
valimisringkonna piires hääletamas käia endale 
sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab 
elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab 
seni jaoskondades kasutusel olnud pabernime-
kirjad. 

Ringkonna hääletusruumide asukohad on 
kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimi-
sed.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt 
tel 631 6633.

JAOSKONNAS

Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi 
(ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. 

Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elekt-
roonilisse valijate nimekirja märke valijale hää-
letamissedeli väljastamise kohta. 

Valija saab hääletamissedeli kätte paberile 
antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades 

eraldi allkirjalehed.
Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sede-

lile meelepärase kandidaadi numbri. 
Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti lask-

mist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele 
pitsatijäljendi.
 

VALIMISTE TEABELEHT

Igale aadressile, kus elab kas või üks hää-
leõiguslik inimene, saadab siseministeerium 
hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste 
teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava 
märke, saavad selle info e-kirjaga. 

Valimiste teabelehel on kirjas üldine info 
valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamis-
ruumide asukohad vallas või linnas.

Valimiste teabeleht asendab sellest aastast 
valijakaardi. Kumbki neist pole seotud vali-
misõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääle-
tamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle 
elukoha aadress on rahvastikuregistrisse 
kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel vali-
mistel hääletada Eestis elavad muu Euroopa 
Liidu liikmesriigi kodanikud, Eestis püsivalt 
elavad välisriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad 
kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud 
kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd 
tohib teha ka valimispäeval.

Vaid hääletamisruumis sees peab olema 
tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi 

ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kont-

rolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti 
operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara 
uuendusi.

NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on 
võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrol-
lida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse 
levikust tingitud piirangutega.
Seepärast:

kanna hääletusruumis maski, 
hoia teistega vahet,
desinfitseeri käsi,
võimalusel luba eakad järjekorras ette,
võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

17.10.202116.1015.1014.1013.1012.1011.10

VALIMISPÄEV

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
12.00 – 20.00 

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 ...                                                                           ... L 20.00

PLRNKTE

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
9.00 – 20.00

EELHÄÄLETAMINE

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 2021

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

RAHVAS EELKÕIGE

Peame oluliseks koostööd kõigi eestimeelsete, ausate ja mõtlevate
inimestega – Otepää vajab uut hingamist!
Lähtuda tuleb eelkõige kogukonna vajadustest ning heaolust, hoolida
inimestest ja kodukoha loodusest. Tuleb toetada abivajajaid, noored
pered ja lapsed vajavad senisest rohkem tähelepanu. Vallavõim peab
olema rahvale lähemal ning teenima seda ausalt, demokraatlikult ning
läbipaistvalt.

Täna on selge, et EKRE valimisnimekiri Otepää vallas tuleb varasemast
toekam. Soovime olla kohaliku rahva teenistuses läbi tõhusa
vallajuhtimise ja oleme valmis võtma vastutuse järgnevatel aastatel –
EKRE kandidaat vallavanemaks on Ants Frosch ning volikogu
esimeheks Mare Raid.

Augusti algusest on EKRE Otepää
osakonnal uus juhtkond: esimees
Ants Frosch ning aseesimehed
Mare Raid ning Aimur Saarekivi.
Otepää EKRE kohalike valimiste
programm on koostamisel. Sinu
panus, hea valija, on oodatud –
anna teada, mis valla elus vajaks
muutmist ning jaga oma mõtteid.
Löö kaasa meie kõigi  ühise
tuleviku kujundamisel.

Kirjuta: ekreotepaa@gmail.com 
võ i  hel is ta:  Ants  54531001, 
Mare 5277583, Aimur 57843358. 

Tutvu EKRE 5+ põhimõtetega 
k o h a l i k e k s  v a l i m i s t e k s 
www.ekre .ee .

Kui peab valima poliitika ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; 
kui peab valima enda ja rahva vahel, tuleb valida rahvas.

eKre Otepää osakonna nimel ants Frosch

Ants Frosch on sündinud 1959. aastal Põlvas, 
lõpetanud Valga Gümnaasiumi ja 1986. aastal 
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Kuni riigiteenistusse suundumiseni töötas 
advokaadina Tartus. 1991 - 2019 oli kõrgem 
riigiametnik: Eesti välisluure rajaja ning see-
järel 20 aastat diplomaatilises teenistuses.

Kodu on Otepää aedlinnas. Abielus. Peres 
kasvavad kaksikud tütred.

Otepää Vallavolikogu 
17.06.2021 otsusega nr 17 

on moodustatud 
Otepää valla valimiskomisjon 

Valimiskomisjoni asukoht on: Lipuväljak 13, (kabinet 
211), Otepää, 67405, Valga maakond.

Tööajad:

18. august - 15. september 2021 
    tööpäeviti kell 9.00 - 11.00.
Lisaks 7. ja 9. september 2021 kell 16.00-18.00.

Valimiskomisjoni koosseis:

Esimees: Janno Sepp, tel. 766 4802; 5303 3030, 
e-post: Janno.Sepp@otepaa.ee.
Aseesimees: Monika Otrokova, tel. 766 4811; 505 
8970, e-post: Monika.Otrokova@otepaa.ee.
Liikmed: Eveli Misnik, Ülle Veeroja, Anita Kallis.

Otepää Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 16 on 
Otepää Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete 
arvuks määratud 17 liiget.

MONiKa OtrOKOva

Valimisreklaam Otepää Teatajas

Otepää Teatajasse on võimalik eraisikuil, ettevõtjail, ettevõtetel, 
valimisliitudel, erakondadel osta reklaampinda, mis sisustatakse 
koostöös Otepää Teataja toimetajaga.

Erakondade ja muude poliitiliste rühmituste teated ning poliitili-
sed sisuturunduslikud artiklid on tasulised vastavalt Otepää Teataja 
reklaami hinnakirjale. 

NB! Kuni 50 päeva enne valimisi ilmuvates lehtedes avaldatakse 
tasulist valimisreklaami kahekordse hinnaga.

Üks kord enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi avaldatakse  
kõikide vallas kandideerivate erakondade, valimisliitude ja üksik-
kandidaatide valmismaterjal valimiste erilehes tasuta. Tänavu on 23. 
septembri lehes selleks kavandatud 4 lehekülge. Igale kandidaadile 
eraldatav tasuta pind saadakse 4 lehekülje pindala jagamisel kan-
didaatide arvuga.

Reklaamid tuleb saata Otepää Teataja toimetajale aadressil: 
teataja@otepaa.ee üks nädal enne vastava lehenumbri ilmumis-
kuupäeva. Broneerida on soovitav juba varem. 

toimetaja
arvO saal



12. august  202110
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd
Tehvandi ja Kääriku spordikeskustes

toateenija-koristajale ja 
puhastusteenistujale.

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 67408 Otepää vald või 
katrin@tehvandi.ee või monika@tehvandi.ee 

Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonidel 53 407 878 (Katrin) 
ja 51 28 053 (Monika).

28.-31. juuli toimus Tehvandi staadionil 12. 
korda laste jalgpalliturniir Otepää Cup. Osales 
15 klubi 67 võistkonna ja ca 700 lapsega. Suu-
repärasel Tehvandi staadionil peeti kokku 177 
mängu. 

Kõige edukam klubi Otepää Cupil oli sel 
aastal Tallinna FC Ararat. Kohalikud FC 
Otepää võistkonnad mängisid neljas vanuse- 
klassis.  Edukaim oli U10 võist- kond, kes saa-
vutas 2012 vanuseklassi turniiril IV koha. 

Pildigalerii leiab FC Otepää Facebooki 
lehelt ning kõik tulemused on üleval turniiri 
kodulehel – www.turniir.ee/otepaacup2021.

Täname kõiki, kes aitasid kaasa turniiri edu-
kasse korraldamisse ja suur aitäh eraldi toetuse 
eest Ugandi Resto’le!

FC Otepää

Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2021

Laupäeval, 24. juulil toimusid Tehvandi staadionil Otepää valla 
meistrivõistlused jalgpallis. Osales 6 võistkonda, kellest suurem 
enamus on kas praegu või varasemalt FC Otepää eest mänginud. 

Tasavägise turniiri võitsid esmakordselt sõbrad Tartust ehk Tartu 
Ülikool Fauna (Vidrik Teder, Hindrek Teder, Kaarel Kaldvee, 
Maksim Mitrofanov, Tambet Kaal, Tõnn Laos, Herki Vaht, Kris-
tjan Lehesmets, Karol Tsarnetski ja Ivo Nurmetalo) (pildil).

Finaalis pidi penaltiseeria järel teise kohaga leppima võistkond 
Tammeka ning kolmandale kohale mängis end tänavu legendaarne 
FC Kääriku. Esimest korda osales Otepää valla meistrivõistlustel 
ka Sangastest pärit ekskoondislane Madis Vihmann, keda loodame 
Tehvandi staadionil ka edaspidi mängimas näha :)

Suur aitäh Ugandi Resto’le maitsvate auhindade eest!  
FC Otepää

Otepää valla meistrivõistlused jalgpallis
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Müüa värsket lühikest kurki. Tel. 
5058 368

Koristan - veneaegsed elektrooni-
kad, magnetkäiviteid ja automaat-
lüliteid, vaskkaableid, arvuteid, au-
toakusid ja vanametalli ja teeme 
ka garaaži koristusi, pakkuda ainult 
suuremaid koguseid. Tasuta, info 
51936110. Kuulutus ei aegu.

Tehnikahuviline ostaks neljarat-
talise sõbra! Väga vana või täit-
sa uus, katkine või terve, auto või 
käru. Absoluutselt kõik pakkumised 
oodatud, helista kohe julgelt! Üm-
bervormistamine kohe! 5356 1164

Muruniitmise teenus, kaevetööd, 
üldehitustööd. Tel 53439100

Soovin üürida 1-2toalist korterit 
Otepääl või vallas (sobib ka 
ahjuküttega). Tel. 5218 978

ANTO ILVES

Südamlik kaastunne Antsule kalli 
venna lahkumise puhul.

Pühajärve-Rõngu 
Puhkpilliorkester

Kallist sõpra

AIME KASESALU

mälestavad 
Mallis, Aita, Astrid, Jüri.
Avaldame südamlikku 

kaastunnet lastelastele.

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 metsa- ja pōllumaad. 
5527322

KU U LU T U S E D

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar, helge ja särav,
Su hingest saab tähekild...

Sügav kaastunne Jan`le perega
armsa venna ja onu

RAIT RUUKELI
kaotuse puhul.

Perekond Einid

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

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.

Müüa kuivad küttepuud (lepp ja 
kask, 40cm) Otepäält 3km. Hind 
alates 30 eurost rm. Tel.53412872

Õpetajanna soovib üürida või osta 
korterit Otepääl. Kontakt: 53488747 
või eve.jaansoo@gmail.com

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea.

Sügav kaastunne Jan`le perega
kalli venna ja onu

RAIT RUUKELI

kaotuse puhul.

Vana-Otepää JP liikmed

- 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 
Mari Treufeldtile kalli 

EMA 

kaotuse puhul.

Otepää Hambakliiniku kollektiiv

 Südamlik kaastunne 
Janile perega kalli venna

RAIT RUUKEL

kaotuse puhul.

Margit, Tarmo, Maret ja Priit

Seal kus sulgub eluraamat
algab mälestuste tee...

Südamlik kaastunne lähedastele

VAMBOLA TOOMEMÄGI

lahkumise puhul.

Ruth lastega

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

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

Vaikselt lahkusid emake hea,
muredest, valudest enam ei tea.

Südamlik kaastunne
Priidule ja tema perele

HELLE LOIGU
lahkumise puhul.

Oleme mõtteis teiega. 

Majarahvas

VAINU KASAK 
07.11.1936 - 08.07.2021

 Sügav kaastunne Marele

VENNA

kaotuse puhul.

Otepää Naisselts

Sügav kaastunne Andrusele ja 
Antile peredega isa ja vanaisa

LEMBIT KULASALU
surma puhul.
Mälestame.

Nõuni Kullipesa elanikud

ANTO ILVES 
15.03.1951 - 03.07.2021

 Sügav kaastunne Lea Selge 
perekonnale kalli

EMA

kaotuse puhul.

Töökaaslased Nurga Konsumist

Siiras kaastunne 
Andrus Kuusele

EMA

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
AS Oteksist

Mälestused jäävad
pikk päevatee on jõudnud lõpule.

Südamlik kaastunne Marele 
perega kalli venna 

AADU
lahkumise puhul.

Hilja, Eha, Mihkel, Hiie, 
Mareta ja Jaan

...Kõik tuled kustutas öö
ja valud vaigistas igavene uni...

Südamlik kaastunne Marele, 
tema perele ja kõigile 

lähedastele kalli

AADAM NÖPSI

surma puhul.

Tiiu, Karin, Leida ja Õie

Avaldame kaastunnet Janale
kalli poja 

ALAR LIIVAMÄGI

kaotuse puhul

Töökaaslased Pühajärvelt

 Südamlik kaastunne 
Andrus Kuusele

EMA

kaotuse puhul.

Tekstiilivabriku "Areng" endised 
töökaaslased Otepäält

LEMBIT KULASALU 
19.02.1932 - 17.06.2021 MAIMU LÜTT 

04.09.1942 - 18.06.2021

Üks eluraamat on sulgunud...

Mälestame venda ja onu

ILMAR STAMBERG`i

Sügav kaastunne abikaasa Evale 
lastega.

Lembit poeg Urmasega

Sõber

ALAR LIIVAMÄGI

Ma ei unusta Sind!
Leinas koos Sinu kallitega!

Sinu Mõttus koos perega

Mälestame kauaaegset 
head naabrit

ILMAR STAMBERGI

Südamlik kaastunne Evale kalli 
abikaasa kaotuse puhul.

Hariduse 1 elanikud

Südamlik kaastunne 
Maia Kruusile perega kalli ema 

AILI KIRT`i 

kaotuse puhul.

Naabripered Kasemets, 
Steinbach, Soonberg ja Sarv

Alati humoorikat ja heatujulist 
koolikaaslast

ANTO ILVEST

mälestavad Otepää Keskkooli 
42. lend ja klassijuhataja 

Laine Pullerits

Südamlik kaastunne 
Mare Kalevile perega kalli

AADAM NÖPSI

kaotuse puhul.

Otepää Maarja koguduse 
teehommikute kaaslased

Siiras kaastunne Lembitule ja 
Urmasele venna ja onu

ILMAR STAMBERGI

kaotuse puhul

Marje, Riina ja Ingrid peredega

HELJULA TAPVER 
06.11.1928 - 06.07.2021

MAI MÕTTUS 
11.05.1941 - 21.06.2021

LAINE-LUULE KUUSK 
07.08.1934 - 09.07.2021

RAIT RUUKEL 
18.08.1970 - 09.07.2021

ROLAND UUSÕUE 
18.07.1973 - 23.06.2021

AIME KASESALU 
10.10.1935 - 25.07.2021

ALAR LIIVAMÄGI 
02.11.2002 - 04.08.2021

ILMAR STAMBERG 
22.08.1935 - 26.07.2021

VAMBOLA TOOMEMÄGI
 10.12.1943 - 20.07.2021

OSKAR KIKAS 
19.03.1954 - 02.08.2021

REIN MEIDLA 
29.12.1927 - 20.07.2021
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Eterniidi kogumine 2022

Valgamaa omavalitsused soovivad korraldada kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete kogu-
mise vooru. Jäätmete tasuta üleandmiseks on vaja end ette registreerida. Juhime tähelepanu sellele, 
et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul toimub 
eterniidijäätmete kogumine hinnanguliselt 2022 aasta esimesel poolel.

Registreerimiseks palume täita ankeedi, mis on leitav valdade kodulehtedel (valga.ee, torva.ee, 
otepaa.ee) ja aadressil valgamaa.ee hiljemalt 10.09.2021. Täpsemad juhised leiate ankeetide juurest.

Lisainfo: Valgamaa Arenguagentuuri programmide spetsialist Aet Arula-Piir,
tel. 5260236, e-post:  aet.arula@valgamaa.ee.

Valgamaa Arenguagentuur kutsub nõustamistele

Valgamaa Arenguagentuur pakub professionaalseid tugiteenuseid ettevõtetele, mittetulundusühingutele, 
korteriühistutele ja kohalikele omavalitsustele.

Olete oodatud nõustamisele, kui vajate tuge

·  Ettevõtte või mittetulundusühingu asutamisel, juhtimisel, rahastustaotluste koostamisel;
·  Korteriühistu renoveerimisel KredExi toetuse, laenu või laenukäenduse abil.

Valgamaa Arenguagentuur korraldab ettevõtluse, turismivaldkonna ja mittetulundusühingute seminare 
ja koolitusi ning haldab Valga, Tõrva ja Otepää turismiinfopunkte.

Uue teenusena alates aprillist pakume tuge maakonna korteriühistutele Kredexi toetuste, laenu ja 
käenduse taotluste planeerimisel. Konsultant selgitab, millised on korteriühistule sobivad teenused, 
taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded, taotlemiseks vajalikud dokumendid, laenu, käenduse või toetuse 
abil finantseeritavate tööde nimekiri, toetuse saaja kohustused, protsess ja selle tähtajad. Konsultanti on 
võimalik tasuta kutsuda osalema korteriühistu üldkoosolekul, kus nad aitavad selgitada korteriühistule 
suunatud teenuste tingimusi. 

Lähemat infot teenuste kohta ja kontaktid leiate aadressilt https://www.arenguagentuur.ee.
aNNeli Kattai

sa valgamaa arenguagentuuri juhataja


