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Otepää Vallavolikogu esimeheks
valiti Rein Pullerits
Esmaspäeval, 29. novembril toimus Otepää Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung. Vallavolikogu
esimeheks valiti senine esimees Rein Pullerits, aseesimeheks Peeter Kangur. Lisaks kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve.
Vallavolikogu 17 liikmest oli kohal 16. Kohapeal moodustati kaks fraktsiooni – Isamaa/Eesti200/Sinu Otepää
ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).
Vallavolikogu esimehe kohale esitati kaks kandidaati: Rein Pullerits (VL Ühinenud Kogukonnad) ja Mare
Raid (EKRE fraktsioon).
Pikaajaline vallavolikogu liige Rein Pullerits oli
eelmises koosseisus volikogu esimees ning eelarve- ja
majanduskomisjoni esimees. Mare Raid on samuti
pikaajaline vallavolikogu liige, eelmises koosseisus oli
ta turismikomisjoni esimees.
Salajasel hääletusel sai Rein Pullerits 10 ja Mare
Raid 4 poolthäält, 2 sedelit olid kehtetud.

Tulekul on Talveturg
19. detsembril 2021 koos talvepealinna tiitli üleandmise pidustustega toimub traditsiooniline Otepää talveturg.
Talveturg toimub kell 15.00-18.00
Otepää Keskväljakul.
Kõik Otepää piirkonna müüjad on
oodatud hea ja paremaga talveturule kauplema. Teid ootab ees sisukas
jõulueelne päev ning kehakinnituseks
kuum supp.

Volikogu aseesimehe kohale esitati üks kandidaat
– Peeter Kangur (fraktsioon Isamaa/Eesti200/Sinu
Otepää), kes sai salajasel hääletusel 13 poolthäält, 3
sedelit olid kehtetud. Peeter Kangur on olnud varasemalt samuti vallavolikogu liige.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala esitas vallavalitsuse poolt volikogu esimehele lahkumispalve. Senine
vallavalitsus jätkab oma tööd kuni uue vallavalitsuse
kinnitamiseni.
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

Talveturgu korraldab Otepää Naisselts
koostöös Otepää Kultuurimajaga.
Toetab Otepää vallavalitsus.
Küsi infot ja registreeri kauplejaks
tel. 5615 3357, Ene Raudsepp.

Vasakult: volikogu aseesimees Peeter Kangur ja esimees Rein Pullerits

Tantsupeolised tantsisid Otepääl lume taevast alla
27. novembril toimus Otepää keskväljakul õhtuhämaruses Valgamaa tantsupidu „Pööripäevast päripäeva". Esimese advendi eelõhtul tantsitud tantsud tõid kaasa talvise
lumesaju.
Tantsupeo pealavastaja oli tantsupedagoog ja Otepää Gümnaasiumi õpetaja ning
arvukate tantsurühmade juhendaja Kaire Ojavee. Tantsupidu „Pööripäevast pööripäeva" kajastas jaanuarist detsembrisse liikudes rahvakombeid ning püüdis lahti
mõtestada kaasaegseid tantse rahvakalendrist vaadatuna.
Tantsupeol osales kokku 37 rühma ligi 450 osalejaga, sh laste tantsurühmasid 12,
noorte ja neidude tantsurühmasid 5, täiskasvanute tantsurühmasid 19, pererühmi 1.
"Tantsupidu läks igati korda, tänan tantsijaid rõõmu ja lusti eest," sõnas Kaire Ojavee.
"Publiku poolt olid soe vastuvõtt ning Otepääle omaselt trotsisime tuult ja lund. On
äärmiselt oluline, et rahvakultuuri traditsioon edasi kestaks, seega on tantsu- ja laulupeidude korraldamine äärmiselt oluline."
Pidulikult avatseremoonial võtsid sõna Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees
Agu Kabrits ja Otepää vallavanem Jaanus Barkala. Tõrvast andis tantsupeo tule üle
Otepääle Tõrva abivallavanem Lauri Drubinš. Peo lõppedes sai tule endale Valga
vallavanem Monika Rogenbaum.
Kaire Ojaveed abistasid Eha Mandel (memmede ja seenioride rühmad), Kaidi
Pajumaa (vahetekstid) ning Merle Soonberg (peo tehniline teostus). Peomuusika
mängis sisse Margit Tali koos oma bändiga.
Valgamaa tantsupeo korraldasid Otepää Kultuurikeskused, toetas Valgamaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Valgamaa ekspertgrupp, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Otepää Vallavalitsus, Rahandusministeerium,
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts ja ansambel Ska Faktor.
Otepää Vallavalitsus tänab kõiki, kes aitasid Valgamaa tantsupidu korraldada! Kohtumiseni!
Monika Otrokova, foto: Adam Illingworth

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Head advendiaega!

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil
15.11.2021
n

Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule

Otepää vallasiseses linnas asuva Põllu tn 19 katastriüksuse
detailplaneering.
n

Kooskõlastati Vana-Otepää külas Turu-Järve maaüksu-

sele kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Anti Toomas Kreegile projekteerimistingimused Truuta

külas Mäeotsa kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Anti Kelly Jürgensile projekteerimistingimused Räbi

külas Susi kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Frants Seerile projekteerimistingimused Arula külas

Tiigioru kinnistul elamu ja sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Priit Länikule ehitusluba Vana-Otepää külas asuval

Tamme-Jõerde kinnistul tiik-veehoidla rajamiseks.
n

Anti Janek Maripuule ehitusluba Kaurutootsi külas

asuval Sinikaela kinnistul suvila püstitamiseks.
8. Anti OSAÜHINGULE SINGULARIS ehitusluba Nõuni
külas asuval Nõuni kauplus kinnistul kaupluse laiendamiseks.
n

Anti osaühingule VEVASI ehitusluba Sangaste alevikus

asuval Nooruse tn 2 kinnistul pansionaadi laiendamiseks.
n

Anti Ilmjärve külas Suur-Tedre kinnistul asuvale ehitisele

(päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n

Anti Mägestiku külas Soome kinnistul asuvale ehitisele

(päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a kinnistul

asuvale ehitisele (paviljon) kasutusluba.
n

Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus sot-

siaaltransporditeenuse kulude katmiseks.
n

2. detsember 2021

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 158

Kätte on jõudnud aeg, mida me oleme pikalt
oodanud – jõuluaeg. Õues on imeline valge
lumi, mis tekitab mõnusa võlumaa tunde. See on
aeg, mil me kõik tahame olla natuke paremad
kui tavaliselt. On aeg, mil Eestimaal süüdatakse tuhanded küünlad. Pime ja külm aeg muutub
advendi- ja jõuluküünaldest veidi valgemaks ja
soojemaks. Mida lähemale jõuluööle, seda enam
tunneme valgust ja soojust, kuni jõuluöö särab
tuledes. Unistame jõuluõhtuks kaetud lauast ja
selle ääres istuvatest meile armsatest inimestest.
Leidke aega ja külastage oma lähedasi! Ka lühike
telefonikõne või saadetud jõulukaart võib teha
palju rõõmu. Jõuluaeg on andmise aeg. Pisuke
võib kellelegi valmistada palju rõõmu ja meid see
vaesemaks ei tee.
Jõuluaeg on iseenesesse vaatamise aeg – nii
oma mõtete kui tegude vaagimise aeg. Oleme
me rikkad või vaesed, terved või haiged, pere
keskel või üksi – igas olukorras võib jõuluime
meid puudutada, meile kinkida selle, mis meie
hinge särama paneb. Aga selleks, et see ime
võiks sündida, tuleb meilgi anda oma osa. Me
kõik saame kellegi päeva ilusamaks muuta oma
hea sõna, naeratuse ja tunnustusega. Võtkem
vastu need ilusad hetked, mida meile kingitakse
ja olgem need, kes kingivad ilusaid hetki neile,
kellega kokku puutume.
Ajakell tiksub lakkamatult ja vääramatult. Vahel
tunned lausa füüsiliselt, et aeg jookseb sinust läbi.
Nii väga tahaks jäädvustada või peatada mingit

kallist hetke, aga juba on see läinud. Koos ajaga
liigume ka meie ise edasi.
Elu on kui raamat, mida on maailmas üksainus
ja mida kunagi juurde ei trükita. Selle raamatu
leheküljed on igaüks isemoodi, aga natuke sarnased. On lõike, kus tahaks kiiresti mitu lehekülge
edasi keerata ja on pilte, mida võiks jäädagi imetlema. Ma arvan, et just praegu oleme oma eluraamatus jõudnud leheküljele, kus on rõõmu ja
nautimise aeg. Kätte on jõudnud jõuluaeg. Ühest
küljest kiireim kuu aastas, teisalt peaks see olema
vaikuse ja rahu aeg. Vastuoluline, kuid võimalik.
Ma arvan, et hetked, kus me võiksime otsida
rahu ja nautida vaikust on just pühapäevad enne
jõululaupäeva. Minge neil advendipühapäevadel mõnda südamelähedasse kohta. Olgu see
siis kirik, mõni lihtsalt looduskaunis paik või kui
pole tahtmist kuhugi kaugemale minna, siis valla
ja küla jõulukuusk. Võtke aega iseenda ja teile
armsate inimeste jaoks.
Mõned päevad tagasi oli Otepää Keskväljakul
Valgamaa tantsupidu: „Pööripäevast pööripäeva".
Innustunud tantsijad tõid meie kõigini Eesti imeilusad neli aastaaega. Mis oleks võinud olla veel
kaunim, kui langeva lume ja tulede taustal üle 500
tantsupeol osaleja. Tänud kõigile, kes pidu organiseerisid ja ka neile, kes osalesid - seda nii tantsijate kui pealtvaatajatena. Oli imeline sündmus,
millest räägitakse veel aastaid.
Rahulikku advendiaega!
Jaanus Barkala
vallavanem

eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kolmele isikule kogusummas 220 eurot.
n

Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäätme-

veoga liitumisest vabastamiseks.
n

Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021.

a korralduse nr 2-3/62 „Kogukondlikuks arendustegevuseks
ürituse korraldamise toetuse määramine“ punkti 1.10 alljärgnevalt: „1.10 TIIDU KÜLASELTS MTÜ 250 eurot 20. novembril

Otepää vallas süüdati
advendituled
28. novembril algas advendiaeg. Otepää vallas süüdati
sellel puhul mitmel pool advendituled.
Sangastes süütasid Sangaste kultuurimajas advendiküünla EELK Sangaste Püha Andrease koguduse vaimulik Tanel Meiel ja Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
Loeti luuletusi ja tantsiti line-tantsu, pakuti kringlit ja
sooja teed.
Pukas süüdati advendituled juba õhtuhämaruses Puka
Kooli kõrval. Advendiküünla süütasid EELK Sangaste
Püha Andrease koguduse vaimulik Tanel Meiel ja vallavanem Jaanus Barkala, sõna jagas Sangaste kiriku praktikant Urmas Koorits. Otepäält saadud tule ja jõulurahu
luges ette Puka alevikuvanem Piret Vahi. Tuledesäras
laulsid Puka laululapsed Sille Lõõndre juhendamisel.
Rõõmus kogunemine jätkus kohvilauas.
Otepääl süütasid advenditule EELK Otepää Maarja
koguduse vaimulik Marko Tiirmaa ja vallavanem Jaanus
Barkala. Traditsiooni kohaselt allkirjastasid Otepää valla
juhid ja külavanemad jõulurahu pakti, mille loomejuht
Kaidi Pajumaa ette luges. Jõuluhelina tõi kohale naisansambel Helletajad Merle Soonbergi juhendamisel.
Koos advendiaja algusega avati Otepääl ka soovide
puu. Terve jõulukuu vältel on võimalik paberile kirjutada mõni südamlik soov, mida jõuluajal võiks kõigile
inimestele soovida, seejärel tuleb see riputada Otepää
jõulupuu külge. Selliselt toimetades saab rõõmu jagada.
19. detsembril Talvepealinna avamisel loetakse mõned
kaunid jõulusoovid ka ette.
Advendi alguse sündmused korraldas Otepää Kultuurikeskused.

2021. a toimuva ürituse „Hüvasti Covid“ korraldamiseks;“.
n

Tekst ja foto: Monika Otrokova

Anti Jüri Makarovile projekteerimistingimused Nüpli

külas Susimäe kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks.

Otepää Tervisekeskus
3. detsembril lõunast
suletud!

22.11.2021
n

Nõustuti Komsi külas Pärtli maaüksusel asuva maaük-

suse riigi omandisse jätmisega.
n

Nõustuti Sihva külas asuva Kesk-Annimatsi maaüksuse

riigi omandisse jätmisega.
n

Seoses plaanilise elektrikatkestusega on

Määrati Sihva külas asuva Järve-Annimatsi ehitise tee-

nindamiseks vajalik maa, määrati moodustatavale katastriüksusele kohanimi ja koha-aadress.
n

Foto: Monika Otrokova

kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n

Anti Merike Kukele projekteerimistingimused Pilkuse

külas Härmamärdi kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Evgenia Poldsepale projekteerimistingimused Püha-

järve külas Lehe 3 kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks, täpsustades detailplaneeringus ettenähtud
hoonete katusekaldeks 5º – 45º.
n

Anti Karl Treffnerile ehitusluba Märdi külas asuval

Märdi kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Anti Puka alevikus Kooli tn 3 kinnistul asuvale ehitisele

(Puka kool) osakasutusluba (Puka kooli laienduse kasutamiseks).
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljaspool

kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks.
n

Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest vabastamise taotlus.
n

3.detsembril

Esimesel advendil Otepääl

Määrati Ädu külas asuva Arutee katastriüksuse jagamisel

Kinnitati kaks hajaasustuse programmi lõpparuannet.

Otepää Vallavalitsus otsib turuhoonele operaatorit
Otepää Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise korras viieks aastaks kasutusse Otepää
linnas Munamäe tn 4a asuva turuhoone.
2021. aastal rekonstrueeriti Otepää turupaviljon siseturuks. Turuhoone sees on vaheseinte ja
turvaruloodega eraldatud müügiboksid ja avatud kauplemisalad. Müügibokse on kaheksa. Vaba
ala (kliendiala) hoones sees 180 m², müügipinnad ca 90 m². Igas boksis on kraanikauss ning
külastajatele on olemas WC.
Turuhoone ees on kaks välikauplemiskohta koos varjualustega – 12x1 m, kõrgus 50-70 cm.

Turuhoone operaatoripeamisteks ülesanneteks on:

* Turu tegevuse käivitamine ja juhtimine (sh tegevusplaani koostamine ja müüjate leidmine)
* Turuhoone koristamine ja hoone ümbruse korrashoid
* Turu toimimise igapäevane tagamine ja hea külastajakogemuse loomine
Oma visioon Otepää turuhoone toimimisest ja pakkumus tasu suuruse kohta esitada hiljemalt
10. detsembriks 2021 e-posti aadressile vald@otepaa.ee. Nõuetele vastava pakkumuse teinud
osalejad kutsutakse eelläbirääkimistele.
Lisainfo: www.otepaa.ee ja tel 503 6109 (Jaanus Barkala).

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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Otepää Tervisekeskus
alates kella 13.00 SULETUD.
Vabandame ebamugavuste pärast!
Lisainfo: Andres Arike
SA Otepää Tervisekeskuse juhataja
Tel. 50 59 216
E-post: juhataja@oteptervis.ee

SÜNNID
Ida Jõe 				
Kenneth Teder 			
Nelly Taros 			
Mila O'Sullivan 			
Liselle-Mai Peterson 		

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.

30. oktoobril
12. novembril
16. novembril
16. novembril
17. novembril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 16. detsembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kaitseliidu Valgamaa Malev tähistas 103. sünnipäeva

3

Talvepealinna saabus
jõulupuu

Kaitseliidu Valgamaa malev tähistas 18. novembril 103. sünnipäeva. Tähtpäeva puhul peeti Valgas, Tõrvas ja Otepääl pidulikud
rivistused ja jagati ergutusi.
Otepääl toimus pidulik sündmus Otepää Vabadussamba juures.
Sõna võtsid Kaitseliidu Valgamaa Maleva staabiülem Sulev
Taimur ja Otepää vallavanem Jaanus Barkala, kes on ka KL Valgamaa Maleva pealiku abi. Vabadussamba jalamile asetati pärjad.
Kaitseliidu meene said Otepää piirkonnast Voldemar Tasa, Ülar
Lehiste, Aili Popp, Kadi Kertu Elias ja Jaanis Veskimets. Valgamaa maleva pealiku tänukirja pälvis Ülar Lehiste, KL Valgamaa
maleva teeneteristi II klassi sai Tiiu Kannes ja Kaitseliidu III klassi
teenetemedali said Henry Anton, Randel Uibopuu. Aasta noorkotka tänukirja ja meene sai Silver Ostrat.
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

Valgamaa parimad ettevõtjad aastal 2021

Looduskaitsetööd
Savimäe liikumisrajal

24. novembril Taagepera lossis toimunud pidulikul
tunnustussündmusel kuulutati välja konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2021" võitjad. Konkursile
laekus 54 tunnustamise ettepanekut.

Anname teada, et RMK on alustamas 2021.
aastal Tehvandi suusaradadel Savimäel looduskaitselisi töid, et oleks võimalik Savimäe rajad
uuesti matka- ja suusaradadena kasutusele võtta.
Praegu on need rajad lõiguti kinni kasvamas ning
murdunud puude tõttu läbimatud. Radade ülevaatusel ja raie planeerimisel loendati kokku
185 rajale murdunud või raja kohal või kõrval
olevat ohtlikku puud, mis eemaldatakse. Kõik
need puud on tähistatud. Ühtlasi puhastatakse
trass ka võsast.
Raiega tekitatakse viie meetri laiune ja nelja
meetri kõrgune rajakoridor, kus saab edaspidi
sportida ning jalutada.
Savimäe rada on antud kasutusse sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus, kes korraldab ka raja
hooldamist.

Aasta tootmisettevõte - Chaga OÜ.
Aasta teenindusettevõte – Valga Loomakliinik OÜ.
Aasta startija - Baarikuur OÜ.
Otepää linnas asuv meelelahutuskoht Kuur on üks
eriline paik, kus kõik – baarilett, mööbel, sisustus, on
pärit kas lahkete külastajate käest või taaskasutusest.
Kuur on avatud soojal ajal – maikuu keskpaigast kuni
oktoobri keskpaigani ning on lühikese ajaga kujunenud üheks piirkondilikuks tõmbenumbriks.
Ettevõtluse edendaja – Müügiekspert OÜ, Aleksei
Bogatšov.
ERIAUHIND „Raudvara" - Beetela OÜ.
ERIAUHIND „Ettevõtjate tugisammas" - Pille
Mumm, Eesti Töötukassa.
ERIAUHIND „ Taastootmise toetaja" - Marico
Holding OÜ.
Konkurssi korraldatakse aastast 2008 ning selle
eesmärk on tunnustada Valgamaa ettevõtjaid, kes
oma hea maine ja aktiivse tegevusega on aidanud
kaasa maakonna arengule. Konkursi korraldasid
MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit ja SA Valgamaa
Arenguagentuur.
Täname märkajaid ja nominentide esitajaid.

Lisainfo:
Risto Sepp, RMK Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee, 513 0147

Jorma Riivald ja Rein-Erik Jõe (Baarikuur OÜ)
Täname kõiki maakonna ettevõtjaid ja ettevõtlikke
inimesi!
SA Valgamaa Arenguagentuur
Foto: Paul Poderat

Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel ja tänavatel 2021 – 2024
Lumelükkajate kontaktid
Osa 1
Otepää vald ilma vallasisese linnata
Ainar Kukk, tel: +372 513 5181, e-post bergermasterou@gmail.com
Osa 2
Mägiste küla, Ädu küla, Pringi küla, Vaalu
küla, Mäeküla küla Rehepapi talu eratee, Keeni küla
teed nr 7240107 ja 7240108 ning nende teedega
ühenduses olevad erateed
Madis Treimuth, tel: +372 530 01141, e-post:
madis.treimuth@gmail.com
Osa 3
Keeni küla, Sangaste alevik, Mäeküla küla,
Kurevere küla Võlsi talu eratee, Tuurna talu eratee
ja Sangaste-Keeni kergliiklustee, Sangaste kalmistu
parkla, Restu küla Raudsepa talu eratee
Kaido Künnapuu, tel: +372 507 6791, e-post:
Kaido.kynnapuu@gmail.com
Osa 4
Tiidu küla, Kurevere küla, Lossiküla küla
ning nendega ühenduses olevad erateed
Vladimir Pikulov, tel: +372 5301 6488, e-post:
Vladimir.Pikulov@otepaa.ee

Osa 5
Lauküla küla, Sarapuu küla, Restu küla,
Risttee küla, Palu talu eratee
Helmut Kulpson, tel 510 3596, e-post: Helmut.
Kulpson@trev2.ee
Osa 6
Kuigatsi piirkonna teed, parklad ja platsid
kuni Puka mõisani
Lea Madissov, tel 766 8443; 518 7285, e-post:
Lea.Madissov@otepaa.ee
Osa 7
Arula, Meegaste ja Orumäe piirkonna
teed, parklad ja platsid
Helmut Kulpson, tel 510 3596, e-post: Helmut.
Kulpson@trev2.ee
Osa 8
Komsi ja Kähri piirkonna teed, parklad ja
platsid
Helmut Kulpson, tel 510 3596, e-post: Helmut.
Kulpson@trev2.ee
Osa 9
Nõuni piirkonna teed, parklad ja platsid
(sh Päidla, Räbi, Neeruti, Lutike)
Ermo Kruuse, tel: +372 511 3543, e-post: ermo.
kruuse@gmail.com

Sangaste parkmetsa
looduskaitselised tööd
Anname teada, et RMK on alustamas 1.01. kuni
14.03.2022. Sangaste parkmetsas looduskaitselisi
töid, et tagada pargi korrastatud ilme ja radade
läbitavus. Raiutakse pargi alalt murdunud või
püstised kuivad ohtlikud puud. Raiutavate või
raiega kujundatavate puude arv on kokku 294.
Eemaldatavad puud on tähistatud. Raiel säilitatakse ja hoidutakse vigastamast haruldasi puuliike. Osa puid säilitatakse tüükana, et toetada
elustiku mitmekesisust.
Sanitaarraie käigus avatakse vaatesektor pargi
põhjaosas ja laiendatakse olemasolevat vaatelõiku lossi vastas.
Lisainfo:
Risto Sepp, RMK Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee, 513 0147

Otepää vallasisene linn
Andres Rannik, tel:+372 5696 3861
Harri Oona, tel:+372 529 4144 Otepää aedlinn
Richard Kõiv, tel:+372 5647 7580
Tasuta teede talihoolduse saavad vaid Otepää
valla sissekirjutusega ja aastaringselt korraldatud jäätmeveoga liitunud elanikud.
Vallavalitsus

19. novembril saabus Otepääle politsei eskordi
saatel jõulupuu. Jõulupuuks on sellel aastal kaunis
15 m pikk nulg ning see tuleb Põlvamaalt, Kooraste
külast, Lehise talust.
Jõulukaunistused süttivad lisaks Otepää linnale
ka mujal vallas. Sangaste, Keeni, Sihva ja Puka alevikes ning Aedlinnas on kaunistatud jõulukuused.
Tartu maantee ja Valga maantee ristmikul seisab
tavapäraselt suusatav lumememm ja valguspuu.
Eelmistest aastatest tuttav LED-tuledega karuott
istub ka sellel aastal Otepää Keskväljakul. Otepää
kultuurimaja parki paigaldatakse valguskuusk.
Lisaks sellele kaunistab pimedat aega Otepää
Linnamäe nõlval asuv valguskiri „Otepää“.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Otepää valla sotsiaalteenistuse juhataja on
Kristin Leht
Alates 23. novembrist on Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhataja
senine lastekaitse
vanemspetsialist
Kristin Leht.
Sotsiaalteenistuse
juhataja ametikohale korraldati sisekonkurss.
Kristin Leht on lõpetanud EELK Usuteaduste Instituudi
Tartu Teoloogia Akadeemia 2005. aastal
ja omandanud rakenduskõrghariduse teoloogias noorsootöö kõrvalerialaga.
2020. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli sotsiaaltöö
ja sotsiaalpoliitika magistriõppe. Otepää vallas on
Kristin Leht töötanud varasemalt noortekeskuse
juhatajana ja 2016. aastast Otepää vallavalitsuses
lastekaitsespetsialistina.
„Hindan oma kursisolekut sotsiaalvaldkonnas
toimuvaga väga heaks, kuna olen antud valdkonnas pikalt töötanud,“ sõnas Kristin Leht. „Saan
sellel ametikohal rakendada omandatud haridust
ning varasemat töökogemust.“
Sotsiaalteenistuse juhataja ametikoha põhieesmärk on sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja
korraldamine ning teenistusele pandud ülesannete
häireteta täitmise tagamine.
Kontaktandmed:
tel. 766 4825; 5303 3032,
e-post: Kristin.Leht@otepaa.ee.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481
5. detsembril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas ehtekarbi kaunistamise õpituba. Juhendaja Triin Pannel. Osalemistasu 10€. Vajalik
eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Info ja eelregistreerimine: merle.soonberg@otepaa.ee.
5. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurimajas II advendi kontsert:
”Laulame vähem tuntud jõululaulud tuntuks!” Ühe pere kolm
daami laulavad II advendil neid laule, mis pole jõuluajal väga
populaarseks lauldud aga mis väärivad samuti kuulmist ja kuulamist. Sündmus on TASUTA!
12. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurimajas III advendi kontsert.
Esinevad Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester ning Otepää-Tõrva
Muusikakooli Puhkpilliorkester. Sündmus on TASUTA!
15. detsembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas eakate jõulukontsert
ja jõululõuna. Kontserdil kuulame ja vaatame Otepää valla isetegevuskollektiive. Jõulutervitused toob teile Jõuluvana. Kontsert
on TASUTA!
19. detsembril kell 15.00–18.00 Otepää keskväljakul XXV
Talvepealinna pidustused ja talveturg. Jõuluvanade eriprogramm.Konkursi ”Jõuluvana otsib luuletust” autorite tänamine.
Talvepealinna tiitli saamine ning meeleolukas kontsert Ivo Linnalt
ja Antti Kammistelt.
20. detsembril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Jõulukontsert
”Üksteist hoides”. Südamed laulavad helgeks Otepää koorid:
Otepää Gümnaasiumi segakoor, lastekoor, poisteansambel
ja segakoor EVEKO Eve Eljandi juhendamisel. Tule Sinagi sel
kaunil jõuluajal nautima ilusate laulude saatel jõulukontserti.
Sissepääs tasuta!
21. detsembril kell 17.59 Otepää keskväljakul talve alguse tervitus
”Tere Talv!” Talve tervitab Otepää Puhkpilliansambel.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
11. detsembril kell 19.00 Tantsuõhtu koos ansambliga Vana Kallim
Sangaste Kultuurimajas. Avatud on kohvik! Laudade broneerimine tel 53008226 Marina
19. detsembril kell 13.00 Miku ja Manni lasteteater „Salasoov“
Sangaste Kultuurimajas. Pilet: 2€. Info: Marina 53008226

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
4. detsembril kell 15.00-19.00 Puka Kultuurimaja pargis II ÕHTUNE
JÕULUVANA LAAT. Kutsume kauplejaid omatoodanguga kauplema. Kaubaks sobivad käsitöö, aiasaadused, hoidised, küpsetised, omalooming, ehted, raamatud jne. Kogu päeva vältel on
meeleolukas kultuuriprogramm ja tegevused lastele.
Kell 15.00 LATERNAKONKURSS. Reeglid: Osalemiseks too latern
4. detsembril kella 15.00 Puka Kultuurimaja laululava juurde.
Latern peab olema ise tehtud. Kasutada võib vabalt valitud
materjali, peaasi et latern on ohutu. Laternal peab olema sang.
Parima laterna selgitab välja žürii. Rahva lemmik selgub hääletuse tulemusel. Peale võistlust osale oma laternaga rongkäigul
kultuurimaja ümbruses.
Kell 15.30 – Puka Kultuurimaja väikeses saalis toimub kohtumine
kunstnik Žhanna Golubtsovaga. Žhanna tutvustab oma uusimaid maale, mis valmisid 2020-2021 aastatel, räägib oma
inspiratsioonidest ja maalide loomisprotsessist (vene keeles).
Kell 16.00 – PUKAPÄKAPIKK 2021. JÕULUVANA LAADAL kutsume kõiki soovijaid osalema konkursil “PUKAPÄKAPIKK 2021”.
Valmista ise päkapikukostüüm, vali omale päkapiku nimi, õpi
ära üks lühike luuletus, mida saad päkapikuna publikule esitada
(kasuks tuleb näitlejameisterlikus). PUKAPÄKAPIKU 2021 valimine toimub laululaval orienteeruvalt kell 16.00.
16.30 – ÕHTUSE JÕULUVANA LAADA LOTERII
16.55 – ÜLLATUSKÜLALINE
4. detsembril kell 17.30 Puka Kultuurimaja suures saalis lasteetendus
“LOTTE JÕULUSEIKLUS”. Lotte koos Jõuluvanaga on pühadeks
valmis! Lotte on kindel, et tal on mitu uut ja põnevat leiutist, mis
võiks kiirel pühade ajal päkapikkude töövaeva vähendada. Pilet:
7 €. Pileteid saab osta kohapeal. Lotte - Gerli Padar, Jõuluvana
- Toomas Laur.
16.detsembril kell 18.30 Puka Kultuurimajas “TALVINE
MUSTLASTANTSU MEISTRIKLASS”. Meistriklassi viib läbi
Natalja Kulišenko. Meistriklassis õpetatakse mustlastantsu põhisamme. Eelnev tantsukogemus ei ole vajalik.
Reedel 17.detsembril kell 09.25 MIKSTEATRi lasteetendus
“PÖIALPOISS NILS KARLSSON” (Astrid Lindgren). Osades:
Mart Toome (Tallinna Linnateater) ja Kristo Toots
Pilet: 5 eurot. INFO: 555 33 564 Katrin Uffert

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
11. detsembril kell 12.00 Nõuni Kultuurimajas PENSIONÄRIDE JA
TAIDLEJATE JÕULUPIDU. Kontsert, kus muusikat pakub Heino
Tartes ja sõbrad. Anna oma tulekust teada: Marika 53465648.
12. detsembril kell 12.00 Nõuni Kultuurimajas LASTE JÕULUPIDU.
Lõbusat tegemist nii pisematele kui ka suurematele. Külla tuleb
jõuluvana!
Kuni 22. detsembrini Nõuni kultuurimajas Tiia Sugasepa näitus "Pildid
näituselt". Näitusel on eksponeeritud sadakond tööd, millest 11
on ajendatud Modest Mussorgski teosest "Pildid näituselt". Info
tel +372 5346 5648 Marika.
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Väljavõtteid Keeni Põhikool 181 ja lasteaed „Kratila“
35 eriväljaandest
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Otepää Muusikakooli klaveriõpilased olid konkursil edukad

Gerli Ong ja tema õpetaja Anne Are

Terve kool 2021
vad Bee-Bot`ide, kivide, koduloomade, taskulampide, muusikainstrumentide ja palju, palju
muuga. Ühel päeval mängiti näiteks omavalmistatud klaveritel Pjotr Tšaikovskit „Klaverikontsert nr 1 b- moll op 23“. ☺

Miks Keeni Põhikooli
60. lend on parim lend läbi
aegade?

Krattide tegemistest

Mulle meeldib Keeni koolis…

Naerukratid vaatasid Naks teatrifestivali
raames kolme etendust veebis. Peale iga etendust jagasid lapsed ringis oma tähelepanekuid
ning arutelu oli põnev ja põhjalik. Oktoobris
saabus rühma põnev tahvelarvuti ja lapsed said
tutvuda liitreaalsusega, mis pani nende värvitud
pildid elama.

Mulle meeldib koolis väga õppida. Lemmik
õppeaine on matemaatika. (Joonas)
Mulle meeldib vahetunnis mängida. Meeldib
söökla, sest seal pakutakse maitsvaid toite.
(Tauri)
Väga maitsev on meil koolis hernesupp.
Õpetaja Kadri on ka tore! (Huubert)
Mulle meeldib koolimaja ees olev helkuripuu
ja ilus garderoob. (Lucas)
Meeldib staadion, sest seal saab joosta,
mängida ja eriti tore on, et meil on slackline.
(Mikhkhail)
Meile meeldib väga muusika tund, sest seal
saab laulda. (Sten ja Mirtel)
Mulle meeldib kunstiõpetus, sest mulle
meeldib joonistada. (Miia Liisi)
Meeldib ilus koolimaja ning eesti keele tund.
(Sander)

Ei eksisteeri paremat 9. klassi kui praegune. Teistes klassides pole legende nagu Siim.
Teiste klasside lapsed ei loe nii hästi luuletust
kui Joonas. Keegi ei laula paremini Jaanikast
ja muidugi ei suuda keegi teha kangiharjutust
paremini kui Ronaldo. Lauri on parim RP
mängur, Joosep suurim ärimees ja Andrias
püüab kõige paremini kala. Marko puutöö
vastu ei saa keegi. Annaliisa koob paremini kui
kõik vanaemad. Sädeli on ilmselt parim joonistaja Otepää vallas. Kevin on parim ajaloolane ja
Kermo kõige ägedam eesti keele õpetaja. Laur
on parim Valoranti mängija ning Kristofer kõige
rohkem olümpiaadidel käinud. Ja Raigo teab
tõenäoliselt konsoolidest rohkem kui nende
tegijad. Ning Marina on kõige pädevam pedagoog siinpool Emajõge.
Keegi ei saa vaielda selles osas, et sellest
60. lennust paremat ei ole. Kõik teavad seda
ja need, kes väidavad vastupidist, valetavad
iseendale.

1. klassi õpilased

Kristofer Oja, 9. klass

Rõõmukratid
Pakkisime imelisel sügishommikul matkakotid ja asusid metsa poole teele. Õppisime teel
tundma erinevaid puid, vaatlesime looduse
värve, leidsime loomade jälgi, kuulasime metsa
vaikust ja rahu. Loomulikult meeldis lastele
langenud lehtedes hullata ja vabalt ringi lipata.
Asjata ei olnud kaasas seljakotid - neis oli lastele
meelepärane kehakinnitus.
Naljakratid on kogu aeg nalja täis ja toimeta-

18. novembril toimus Elva Kultuurikeskuses traditsiooniline karakterpalade võistumängimine Arbi Klaver 2021. Võistumängimise
kutsus 2017. aastal ellu Elva Muusikakooli klaveriõpetaja Malle
Valjala.
Otepää Muusikakooli esindasid sellel aastal Emma Lota Kängsepp, Rosali Eelnurm ja Gerli Ong. Meil on tõeliselt hea meel, et
meie õppurid esinesid konkursil väga tublilt.
Emma Lota Kängsepp, kes on klaverit õppinud alates sellest
õppeaastast meie Keeni filiaalis, saavutas oma vanuserühmas
I koha. Tema õpetaja on Otepää Muusikakooli klaveriõpetaja ja
kontsertmeister Gerli Kirikal.
Arbi Klaver 2021 Grand Prix tõi koju aga klaveri eriala VII klassi
õpilane, noor muusik Gerli Ong, keda juhendab meie raudvara,
õpetaja Anne Are.
Suurepärased tulemused ja saame taaskord oma inimeste üle
uhkust tunda.
Palju õnne kõigile asjaosalistele!
Direktor Helen Kirsi
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Otepää valla koolid said
Lions-klubi kingituse
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IBU kinnitas Otepää
valmisoleku
laskesuusatamise
MK-etapiks
Veidi rohkem kui kolme kuu pärast, 10.–13. märtsini
2022 võõrustab Otepää esmakordselt suurejoonelist
BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etappi.

Otepää Gümnaasiumi direktor Maire Murumaa
ja vallavanem Jaanus Barkala

Lions-klubid üle Eesti on andnud esimese klassi lastele üle suu
tervisele pühendatud kinkekotid, et teadvustada tervete hammaste
mõju tervisele: vähem kui kolmandikul lastest on hambad terved.
Ka Otepää valla koolid on kinkekotid saanud.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala, kes on pikaajaline Otepää
Lions-klubi liige, andis kinkekotid üle Puka Kooli, Pühajärve Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi direktoritele. Keeni Põhikoolile andis
kinkekotid üle Valga Lions-klubi esindaja.
Kõik tänavu esimesse klassi läinud 14 038 last saavad koostöös
Suukooliga valminud kingikoti, mis sisaldab hambaharja ja -pastat,
Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte, Punase Risti plaastrit ja lõvi
helkurit. Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved hambad
tagavad lisaks kaunile naeratusele ka hea tervise.
„On väga oluline alustada hammaste eest hoolitsemisega juba
varasest east saadik, kuna korras hambahügieen on hea tervise alus," märkis Jaanus Barkala. „Nüüd on Lions-klubi kingikotid
jõudnud kõigisse Otepää valla koolidesse ja selle üle saab ainult
rõõmu tunda."
Tartu Ülikooli Hambaarstiteaduse instituudi uuringu kohaselt
leidus 2019. aastal 6-aastatste laste seas vähem kui kolmandik
(28%) täiesti tervete piimahammastega lapsi. Kohest ravi vajasid
58% laste hambad ning kaariese algeid leidus 66% uuritutel. 6-aastastest lastest peseb hambaid kaks korda päevas 69%, juhuslikult
7%, ülejäänud pesevad hambaid üks kord päevas.
Lionsklubid ühendavad inimesi, kes soovivad panustada ühiskonna heaks. Eesti Lions Piirkonda SD120 kuulub 62 klubi rohkem
kui 1200 liikmega. Lions International on maailma suurimatest ja
vanematest heategevusorganisatsioonidest, mille moto „Meie
aitame" (We Serve) ühendab rohkem kui 1,4 miljonit liiget.

Novembri lõpus kinnitas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (IBU), et Tehvandi võistluskeskus on maailmakarika etapi korraldamiseks valmis.
Juunikuus toimunud esmase inspekteerimise käigus
tõi BMW IBU maailmakarikasarja võistluste direktor
Borut Nunar välja ettepanekud, mis on tänaseks ellu
viidud. Tehvandi Spordikeskuse lasketiir on saanud
uued turvaseinad, kuhu ehitati sisse ka kaamerate positsioonid, et toota parimat võimalikku telepilti. Uuenduskuuri on läbinud laskemärkide taust ning valmis on
saanud staadioni ja radade täpsed plaanid.
„Borut Nunar hindas pärast novembrikuist inspekteerimist Otepää valmidust MK -tiime vastu võtta ja
võistlust läbi viia positiivselt,“ ütles Otepää MK-etapi
võistluskomitee esimees Hillar Zahkna, „Tehvandi
Spordikeskuses on tänaseks olemas tippvõistluse läbiviimiseks vajalik infrastruktuur ja vahendid.“
BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp
toimub Otepääl 10.–13. märtsini 2022. Neljal võistluspäeval on kavas sprint, ühisstardist sõit, segateade ja
paarissegateade.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

Puka „Anna ära“
jagab tasuta
riideid, jalanõusid ja kodukaupa
Puka alevikus
pühapäeval, 5.12.2021 a kell 11-14.
Lisainfo telefonil 56 48 53 27.

Tekst ja foto: Monika OTrokova

Otepää vallas ootab 24 last
Inglipuu kingitust
Maxima on viimase 12 aasta jooksul aidanud viia jõulurõõmu tuhandetele lastele üle Eesti. Selgi aastal saab iga eestimaalane hakata
ingliks, täites Maxima kauplustesse üle Eesti püsti pandud Inglipuudel
leiduvad laste soovid kuni 8. detsembrini.
Maxima on viimased 12 aastat aidanud heade inimeste abiga viia
jõulurõõmu tuhandete perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi poolt
ellu kutsutud heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on selle aja
jooksul täitnud ligikaudu 20 000 lapse salajase jõulusoovi. Ka sel
aastal kogus Maxima koostöös erinevate omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ning Eesti
Lasterikaste Perede Liiduga kokku nende ligi 2000 lapse jõulusoovid,
kelle perel puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud kingituse
tegemiseks.
Just sellistes olukordades ongi kaasinimestest hoolivad kampaaniad tänuväärt abimeheks, võimaldades igaühel panustada ka nende
laste pühadesse, kel muidu jõulukingid saamata jääksid. Inglipuud,
millel ripuvad laste jõuluunistused, asuvad 45 Maxima kaupluses
üle Eesti. Üks Inglipuu asub ka Maxima enda peakontoris, kus ettevõtte kontoritöötajad saavad samuti lastele jõulurõõmu valmistada.
Iga eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul olevale lapsele soovitud kingituse ajavahemikus 23. november – 8. detsember.
Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses Inglipuult lapse nimi, kelle jõuluunistust tahad täita ja osta talle kingitus.
Kingituse saab jätta pakkimata kujul kas poe infoletti või kassasse,
kust Maxima toimetab selle juba lapseni. Inglipuude täpsed asukohad on leitavad veebilehel www.maxima.ee/inglipuu.
Lisainfo: Kristel Ilves, Otepää valla lastekaitsespetsialist
e-post: kristel.ilves@otepaa.ee, tel: 5341 9003.
Siiri Liiva
MAXIMA EESTI OÜ avalike suhete juht
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Elektritööd

520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
KIVIRAIDURI TEENUSED. Tel
5107312.

K U U L U T U S E D

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835

Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid),naiste ehteid (sõled,
mansetid jne.) ja merevaiku. Huvitavad ka karpides lusikad, kujukesed jne. Tel. 53560761 Liina

Ostan metsa- ja pōllumaad.
5527322

Ostan Enn Volmere maale. 53
561309, volmere@hotmail.com

Müüa lõhutud küttepuud teile sobivas mõõdus. Tel 5260859

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidipuud.Vedu tasuta.5011446

OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema töökorras. Võib pakkuda ka raamatuid, mööblit, raadioid ja muud
vanavara. Tel. 58725458

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

Ostan maad

53810616

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Pakun sotsiaaltransporti
erialaarstide juures
käimiseks
Telefon 56280399
Heino Viilup

25.08.1932 - 28.11.2021

Aleksander Novikov
Mälestame naabrinaist

Leili All

14.03.1934 - 25.11.2021

Albert Ilja

Maila Meema

16.10.1938 - 21.11.2021

Elin Samul

03.06.1953 - 28.11.2021

14.06.1933 - 24.11.2021

04.07.1940 - 16.11.2021

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Südamlik kaastunne Arnele
tütardega kalli ema ja vanaema

Mälestame kauaaegset head
naabrit

Leili All`a
Südamlik kaastunne omastele.
Heldur, Viivi, Ester, Heldur, Laine,
Evi Püssa

Südamlik kaastunne Maidule
ja Willyle kalli ema

Leili All

ILSE ADER

ILSE ADER

surma puhul.

kaotuse puhul.

SA Otepää Tervisekeskus
kollektiiv

Endised töökaaslased Otepää
apteegist

Sügav kaastunne Arnele, Elisele,
Maarjale ja lähedastele.
Eili, Raigo, Eva-Kristi, Kristjan

MAILA MEEMA
kaotuse puhul.
Ilme, Aarne, Maive ja Margo

Hämarus langes Su laugele,
igavese rahu tõi hingele.

Meie siiras kaastunne Elmarile
ja kõigile lähedastele

Leili All
Mälestame

surma puhul.

Maila Meemat

Mälestavad perekonnad Pruus,
Oja ja Vutt

Avaldame südamlikku
kaastunnet poegadele Mait
ja Willy peredega.
Vello, Aivo, Ando Meema
peredega

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd
Tehvandi ja Kääriku spordikeskustes

kokale
Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k.,
67408 Otepää vald või marge@tehvandi.e,
täiendav info www.tehvandi.ee
ja telefonil 520 4152.

Ei taastu päev, mis igavikku loojus,
jääb alles mälestuste soojus.

Otepää Maarja kogudus
mälestab oma kauaaegset liiget
Mälestame

Maila Meemat
Südamlik kaastunne poegadele
ja lähedastele.

Maila Meemat
ja avaldab kaastunnet poegadele
Maidule ja Willile peredega.

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee,
see helendav rada,
see tähine kee...

Tunneme südamest kaasa
Silviale perega kalli õe

Elvi Verneri
kaotuse puhul.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

Ilse Ader
Südamlik kaastunne Arne
perele kalli ema, vanaema,
vanavanaema kaotuse puhul.
Mälestavad: Maimu, Õie, Aino,
Alfred, Eino

Evi ja Marju

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame.

Südamlik kaastunne
Svenile ja lastele peredega

Siiras kaastunne lähedastele

Jüri Suurraidi

JÜRI SUURRAID

12.07.1941- 13.11.2021
lahkumise puhul.
Viive perega

lahkumise puhul.
Mälestavad naabrid: Drenkhan,
Kikas, Talumäe, Saaroja

Alajaama 2 elanikud

Mälestame kallist ema
ja vanaema

Maila Meema`t

16.10.1938 - 21.11.2021
Pojad Mait ja Willy peredega

Eluraamatul ei ole kordustrükki,
ei ole elus korduv ükski tee.
Aeg Sinu päevi nagu pärleid paela
lükkis,
et teha nendest meile mälestuste kee.

VÄINO MEEMA

02.12.1931 - 28.11.2013
90. sünniaastapäeval mälestavad
kallist isa ja vanaisa
pojad Mait ja Willy peredega

… ja langevate lehtede tants tardus hallaöös…

PRIIT RUBEL

27.05.1941 – 13.11.2021
Mälestame. Meie kaastunne lastele peredega.
Palupera kooli 1955. aasta lend
ning klassijuhataja Liivia Suu
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M I T M E S U G U S T

Maailma parimad kahevõistlejad võistlevad
11.-12. detsembril talvepealinnas Otepääl
Otepää MK-etapi pileteid saab soetada
Piletitasku müügikeskkonnast.
Reedesed eelvõistlused on pealtvaatajatele tasuta, kuid ka nende vaatamiseks tuleb
võtta Piletitaskust nullpilet.
Ühepäevapilet, mis tagab sissepääsu
kas laupäeval või pühapäeval, maksab 20
€, kahepäevapilet 30 €.
Alla 12-aastased spordisõbrad pääsevad
üritusele tasuta, kuid ka neile tuleb võtta
Piletitasku müügikeskkonnast tasuta lapsepilet!
Igast päevast saab osa maksimaalselt
1500 spordifänni.

Võistluste kava
REEDE, 10. detsember
11.00
11.45
13.00

Treening – naised Tehvandi hüppemägi
Treening – mehed Tehvandi hüppemägi
Eelvõistlus – naised (ilma piletimüügita)
Tehvandi hüppemägi
13.45
Eelvõistlus – mehed (ilma piletimüügita)
		
Tehvandi hüppemägi
16.00
Treening murdmaa – mehed ja naised
			Tehvandi staadion
LAUPÄEV, 11. detsember
10.30
Võistlusvoor, hüpped – mehed
			Tehvandi hüppemägi
12.00
Võistlusvoor, hüpped – naised
			Tehvandi hüppemägi

16.30
Suusatamine 10 km – mehed Tehvandi staadion
17.30
Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised
				Tehvandi staadion
Autasustamine
PÜHAPÄEV, 12. detsember
13.30
Võistlusvoor, hüpped – naised
				Tehvandi hüppemägi
14.45
Võistlusvoor, hüpped – mehed
				Tehvandi hüppemägi
16.30 Suusatamine 10 km – mehed Tehvandi staadion
17.30
Suusatamine 5 km – naised Tehvandi staadion
Autasustamine
Kõik võistlusarvestused toimuvad Gunderseni meetodil.
Reedese eelvõistluse hüpete tulemusi kasutatakse juhul kui
tuuleolude tõttu nädalavahetusel hüpped ei toimu.

2. detsember 2021

