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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää vallavanemaks valiti 
Jaanus Barkala

 Talve tervitamine 21. detsembril  

Astronoomiline talve algus on 21. detsembril 2021 kell 17.59.
Talvepealinn Otepää võtab talve vastu Otepää keskväljakul kell 17.59 

Otepää Puhkpilliansambli ja tulise tervituse saatel. Päästeameti hoone 
torni kerkib lehvima talvepealinna lipp.

Sündmust on võimalik jälgida ka otseülekandena FB/talvepealinn Otepää 
lehelt. Sündmuse korraldab Otepää Kultuurikeskused.

Vaata talvetervituse videot sama päeva hommikul talvepealinn Otepää FB 
lehelt ja Youtube kanalist!

6. detsembri Otepää Vallavolikogu 
istungil valiti ametise vallavanem, kin-
nitati vallavalitsuse liikmed ning valiti 
volikogu teine aseesimees. Moodusta-
ti kaheksa volikogu alalist komisjoni, 
valiti viie komisjoni esimehed ja aseesi-
mehed ning kinnitati kahe komisjoni 
koosseis. Samuti nimetati istungil esin-
dajad Valgamaa Omavalitsuste Liidu 
üldkoosolekule ning Eesti Linnade ja 
Valdade Liidu üldkoosolekule ja voli-
kogusse ja valla haridusasutuste hoole-
kogude koosseisu.

Kohapeal moodustati fraktsioon 
Ühinenud Kogukonnad. Volikogu 17 
liikmest olid kohal kõik liikmed.

Vallavanema kandidaadiks esitati 
Jaanus Barkala (VL Ühinenud Kogu-
konnad), Ants Frosch (EKRE frakt-
sioon). Salajasel hääletusel sai Jaanus 
Barkala 13 ja Ants Frosch 3 häält, üks 
sedel oli kehtetu. Otepää vallavane-
maks valiti Jaanus Barkala.

Jaanus Barkala on lõpetanud 
Otepää Gümnaasiumi ja 2005. aastal 
Tallinna Ülikooli õigusteaduskonna 
magistrikraadiga. Ta on olnud Ote-
pääga seotud pikka aega – olnud nii 
Otepää Linnavolikogu esimees, kui ka 
Otepää Vallavolikogu esimees. Jaanus 
Barkala on olnud aktiivne kaitseliitlane 

– 1992. aastal lõpetas ta Kaitsejõudude 
Peastaabi Ohvitseride Kooli II lennu ja 
talle omistati ohvitseri auaste. Alates 
1996. aastast on ta Valgamaa Kaitselii-
du Maleva pealiku abi. Ta on tegutse-
nud ka eraettevõtluses.

Ametisse kinnitati vallavalitsuse 

www.otepaa.ee/ot

Otepää saab 25. korda 
talvepealinnaks

Ilutulestikku 
aastavahetusel 

Otepää keskväljakul 
ei toimu.

Talvepealinna tiitli vastuvõtmise kava 
19. detsembril kell 15.00-18.00 

Otepää keskväljakul

Kell 15.00 talveturu avamine. Talveturul 
on avatud ka külade tänav. Otepää Külade 
Ühenduse tunnustusüritus, kus kogukon-
dade eestvedajad saavad tunnustuste osa-
liseks. Talveturul on võimalik osta kohalikku 
toodangut – käsitööd, toidukaupa ja muud 
põnevat. Toimub laadaloterii, Otepää Nais-
selts pakub kuuma suppi. Lastele pakub 
põnevaid tegevusi ja mänge Otepää Sport. 
Esinevad Esteetika- ja tantsukooli noored 
tantsijad, jõuluvana luuletuse konkursist 
osavõtjad saavad kingituse. Loetakse ka 
ette Otepää soovidepuule jäetud soovid.

Kell 15.30 kohale kihutavad jõuluvanad! 
Toimub suurejooneline aastakokkuvõte-
te tegemine, head lapsed saavad kommi!

Kell 16.00 talvepealinna tiitli üleandmine. 
Kohal on head sõbrad Tallinnast, sügis-
pealinnast Narvast, kevadpealinnast Türilt 
ja suvepealinnast Pärnust. Talv saabub 
Otepääle kauni tulevaatemängu saatel.

Kell 16.00-18.00 Nuustaku Pruulikoda es-
maavamine! (Tartu mnt 1, Otepää). Kuniks 
rahvast jätkub korraldab Pruulikoda enda 
ruumides "Pruulmeistri tunni". Pruulmeis-
ter näitab ja selgitab huvilistele õlletegu ja 
jookide valmimisest väiketööstuses.

Kell 16.30 Otepää keskväljakul Ivo Linna ja 
Antti Kammiste kontsert. Esitlusele tuleb 
armastatud artistide laulude paremik.

Talvepealinna avaüritused korraldab 
Otepää Kultuurikeskused koostöös Otepää
Naisseltsi, Otepää Külade Ühendusega, 
Otepää Spordi, jõuluvanade ning Otepää 
Vallavalitsusega.

Talvepealinna ametlik talveraadio on 
raadio Sky Plus.

NB! Seoses pidustustega on 19.12.2021 
liikluskiirus piiratud kell 13.00-18.00 Otepää 
Konsumi eest kuni Edgari Trahteri nurgani.

liikmed: palgaline vallavalitsuse liige 
Raivo Kalda (VL Ühinenud Kogukon-
nad) ja Valdur Sepp (VL Ühinenud 
Kogukonnad), vallavalitsuse struktuur 
kinnitati viieliikmelisena.

Volikogu aseesimehe kandidaadiks 
esitati Aivar Nigol (VL Ühinenud 
Kogukonnad) ja Mare Raid (EKRE 
fraktsioon). Salajasel hääletusel sai 

Aivar Nigol 13 häält, Mare Raid 3 
häält, kehtetuid sedeleid oli üks. Voli-
kogu teiseks aseesimeheks valiti Aivar 
Nigol.

Uus vallavalitsus. Vasakult Valdur Sepp, vallavanem 
Jaanus Barkala ja Raivo Kalda

Volikogu teiseks aseesimeheks 
valiti Aivar Nigol

Moodustati kaheksa alalist vallavo-
likogu komisjoni: revisjonikomisjon, 
eelarvekomisjon, hariduskomisjon, 
kogukondade koostöö komisjon, kul-
tuurikomisjon, sotsiaalkomisjon, spor-
dikomisjon ning õigus- ja korrakaitse-
komisjon.

Tekst ja foto: Monika oTrokova
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub  13. jaanuaril.

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

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.

Otepää Vallavolikogus

29.11.2021

n	 Otsustati valida Otepää Vallavolikogu aseesimeheks 

Peeter Kangur.

Otepää Valla Valimiskomisjoni otsus:
n	 Otsustati tunnistada Rein Pullerits valituks Otepää 

Vallavolikogu esimeheks.

06.12.2021
n	 Otsustati valida Otepää vallavanemaks Jaanus 

Barkala.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsus viieliikmelisena alljärg-

neva struktuuriga: 1.1 vallavanem; 1.2 palgaline vallavalitsu-

se liige (abivallavanem); 1.3 kolm vallavalitsuse liiget.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsus alljärgnevas koosseisus: 

1.1 vallavanem Jaanus Barkala; 1.2 palgaline vallavalitsuse 

liige Raivo Kalda; 1.3 vallavalitsuse liige Valdur Sepp.
n	 Valiti Otepää Vallavolikogu aseesimeheks Aivar Nigol.
n	 Määrati Otepää valla haridusasutuste hoolekogude 

koosseisu Otepää Vallavolikogu esindajad järgmiselt: 1.1 

Otepää Gümnaasiumis Raivo Kalda; 1.2 Keeni Põhikoolis 

Tatjana Laadi; 1.3 Puka Koolis Tarmo Kosk; 1.4 Pühajärve 

Põhikoolis Rein-Erik Jõe; 1.5 Otepää Muusikakoolis Jorma 

AMETLIK INFO

Kohtume Otepää Teataja leheveergudel käes-
oleval aastal viimast korda. Meil kõigil on 
olnud kirev, põnev, tegude- ja elamusterohke 
aasta. On ka minul olnud toimekas aeg ning 
minu jaoks algab uus aasta jätkuvalt vallavane-
maks olemisega. Tänan valijaid ja vallavolikogu 
liikmeid usalduse eest!

Piiskop Philippe Jourdani ütles hiljuti: “Meie 
ajal ja kultuuris tundub eneseohverdus minevat 
vastuollu eneseteostusega. Aga praegune 
maailm ja sündmused näitavad, et seda on 
meie ümber palju. See on see, mis teeb inimese 
suureks.” 

Mõtisklesin öeldu üle, see tundub sobivad 
meie praegusesse aega, mil vaenlane on tulnud 
meie maale. See on viinud meie stabiilse elu-
keskkonna, meie vara, meie hingerahu ja ka 
meie kõige kallima vara – elu ja tervise. See 
vaenlane on üks kuri taud, mille nime ei tahaks 
isegi enam nimetada. Juba ligi kaks aastat väl-
danud kriisis on Otepää saanud hästi hakkama 
ja teeme kõik selleks, et see nii ka jääks. See 
on nõudnud eneseohverdust – on vaja olnud 
loobuda paljustki, et tuleviks oleks võimalik 
nautida uusi võite. Aga ühel päeval on vaen-
lane seljatatud ja selle nimel tasub ka jätkuvalt 
vaeva näha!

Võim ei ole vaid abstraktne sõnakõlks

Olen Otepää avaliku võimu juures olnud ligi 30 
aastat. See on pikk aeg täis õppimist ja koge-
muste omandamist. Viimane periood valla-
vanemana on andnud hindamatu kogemuse 
selle ameti väljakutsetest, keerukusest ja eel-
kõige vastutusest kodanike eest. Olen lähtunud 
alati põhimõttest, kui kodanik tuleb vallamajja 
ja tal on mure, siis vallavanem ja vallaametni-
kud peavad seisma head selle eest, et see mure 
saaks kiiresti parima võimaliku lahenduse. 

Olen teeninud ohvitserina ja meeskonnaju-
hina üle 30 aasta Eesti Vabariiki. See on sisal-
danud endas nii raskeid ja riskantseid, kui ka 
toredaid ja võidukaid aegu. Olen selle antud 
panuse üle uhke. Raskuste ületamine teebki 
tugevamaks. Kunagi ei tohi jääda kinni ainult 
pisidetailidesse, vaid oluline on näha üksiku-
te puude taga ka metsa. Olen valmis jätkuvalt 
panustama Otepää valla arengusse ning uskuge 
mind, teen seda kire ja hasardiga. 

Kohaliku omavalitsusjuhi eesmärk peab 
olema luua kaasav kogukond, kus vallavalit-
sus usaldab oma kodanikke, kuulab ja arutleb 
parimate võimalike lahenduste üle koos oma 
volikogu ja komisjonidega ning otsib alati 
ühisosa, et tuua võim elanike lähedale. Vald ei 
koosne koalitsioonist ja opositsioonist. Vald on 

Käes on hetk peatumiseks ja 
tagasivaatamiseks

Otepää Vallavalitsuse poolt on Kalevi kommi-
pakk jõuludeks kõigile lastele vanuses 0-12 
eluaastat, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht 
on Otepää vald.

Kommipakid jagatakse lasteaias ja koolides.

Kodused lapsed saavad kommipaki kätte 
Otepää Vallavalitsusest ning Sangaste ja Puka 
teenuskeskustest, kuni 28. jaanuarini 2022.

Täiendav info: lastekaitsespetsialist 
Kristel Ilves, tel. 5341 9003. 

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate 
jõulumesi ootab eakaid vastavalt elukohale kas 
Otepää Vallavalitsuses, Sangaste Teenuskesku-
ses ja Puka Teenuskeskuses alates 
13. detsembrist 2021.

Täiendav info: 5199 4123 (sotsiaaltööspetsialist 
Kersti Tamm).  

Nõuni piirkonna eakad saavad meepurgid 
kätte Nõuni Kultuurimajast (lisainfo: Marika 
Viks 5346 5648).

Kes ei saa kommipakile või meepurgile järele 
tulla, palume ühendust võtta Otepää Vallava-
litsuse sotsiaalteenistusega.

SÜNNID

Kelli Tinno     6. detsembril

tervik ja mina vallavanemana luban olla selle 
terviku vallavanem nii heas kui halvas. Minu 
motoks on “Mõtte ja teoga”, ehk siis mõtleme 
ja teeme.  Kogume häid mõtteid ja teeme need 
teoks. Ainult nii jõuame üheskoos edasi.

Meil tuleb lähtuda sellest, et võim ei ole vaid 
abstraktne sõnakõlks, vaid et iga inimene tajuks 
päriselt, et tema hääl on võetud kuulda. Tegut-
seme ühise eesmärgi nimel ning meil tuleb 
kaasata oma inimesi, sealhulgas eri huvirühmi 
ja kogukondi, ilma kedagi unustamata.

Valla juhtimine peab olema avatud ja läbi-
paistev. Kõik saab alguse suhtlusest. Vaid ühes-
koos murekohtade üle arutledes jõuame kõige 
tõenäolisemalt enamusele sobiva probleemila-
henduseni. Jagame positiivseid uudiseid, kuid 
ärme vaata mööda ka probleemsetest koh-
tadest ning julgeme neidki käsitleda ausalt ja 
avatult.

Jõuluettevalmistused täies hoos

Meie vallas on jõuluettevalmistused ja -üritu-
sed käimas täie hooga. Lasteaedades harjuta-
takse jõululaule, külastatakse päkapikumaad ja 
jõuluetendusi ning möllatakse niisama lumes. 

Noortekeskustes toimuvad jõuluteemalised 
meisterdamised ja kokkamised. Koolides kor-
raldatakse lisaks traditsioonilistele jõulupidu-
dele ka jõulukohvikuid ja -õhtusööke ning jõu-
lutoimingutesse kaasatakse ka lapsevanemaid. 
Otepää Muusikakool juba pidas piduliku tra-
ditsioonilise jõulukontserdi ja meie muusika-
kollektiivid peavad jõulukontserte koos külalis-
kollektiividega.

Kultuurimajades käivad advendikontserdid 
ning toimuvad jõulupeod väikestele ja suurtele, 
taidlejatele ja erinevatele kultuurikollektiivide-
le. Kutsun kogu valla rahvast ja külalisi 19. det-
sembril Otepää keskväljakule, kus Otepää kuu-
lutatakse 25. korda talvepealinnaks ja sel puhul 
toimuvad talvepealinna avamispidustused, tal-
veturg, jõuluvanade programm ja kontsert.

Lasteaialapsed sosistasid mulle, et päkapikud 
toimetavad usinalt ringi ja mõni oli juba jõulu-
vanagi näinud. 

Soovin, et teie perel, lähedastel ja tuttavatel 
oleksid rahulikud ja südantsoojendavad jõulud! 
Soovin, et aasta lõpp tooks rahu hinge ja et teil 
oleksid uueks aastaks ambitsioonikad eesmär-
gid ja reaalsed ideed, kuidas nende eesmärki-
deni jõuda.

Rahulikku jõuluaega!
Head uut aastat!

vallavanem Jaanus Barkala

Otepää valla laste jõulupakid ja eakate mesi

Riivald; 1.6 Puka Kunstikoolis Tarmo Kosk; 1.7 Otepää Lasteaias 

Marika Viks.
n	 Nimetati Otepää valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste 

Liidu üldkoosolekul: 1.1 Ermo Kruuse (asendaja Peeter Kangur); 

1.2 Rein Pullerits (asendaja Aivar Nigol); 1.3 Jaanus Barkala 

(asendaja Raivo Kalda).
n	 Nimetati Otepää valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade 

Liidu üldkoosolekul: 1.1 Rein Pullerits (asendaja Aivar Nigol); 1.2 

Jaanus Barkala (asendaja Raivo Kalda). Nimetati Otepää valla 

esindajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus: 2.1 Jaanus 

Barkala (asendaja Rein Pullerits).
n	 Moodustati Otepää Vallavolikogu alatiste komisjonidena: 

1.1 kolmeliikmeline revisjonikomisjon; 1.2 eelarvekomisjon, mille 

tegevusvaldkonnaks on vallaeelarve-, vallavara-, planeerimis- ja 

majandusalane tegevus; 1.3 hariduskomisjon, mille tegevusvald-

konnaks on haridus- ja noorsootööalane tegevus; 1.4 kogukonda-

de koostöö komisjon, mille tegevusvaldkonnaks on kogukondade 

koostöö koordineerimisalane tegevus; 1.5 kultuurikomisjon, mille 

tegevusvaldkonnaks on kultuurialane tegevus; 1.6 sotsiaalkomis-

jon, mille tegevusvaldkonnaks on sotsiaalhoolekande-, lastekaitse- 

ja tervishoiualane tegevus; 1.7 spordikomisjon, mille tegevusvald-

konnaks on spordialane tegevus; 1.8 õigus- ja korrakaitsekomisjon, 

mille tegevusvaldkonnaks on õigus- ja korrakaitsealane tegevus.
n	 Kinnitati sotsiaalkomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Kaija 

Tamm – komisjoni esimees; 1.2 Mare Raid – komisjoni aseesimees; 

1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Marju Ilistom; 1.3.2 Merle Kallas; 

1.3.3 Tatjana Laadi; 1.3.4 Irja Sõnum; 1.3.5 Marina Varjun; 1.3.6 

Marika Vasemägi.
n	 Kinnitati eelarvekomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Andres 

Arike – komisjoni esimees; 1.2 Ermo Kruuse – komisjoni aseesi-

mees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Raul Eamets; 1.3.2 Siim Kalda; 

1.3.3 Jüri Makarov; 1.3.4 Olev Matt; 1.3.5 Viljar Meister; 1.3.6 

Kuldar Veere.

Otepää Vallavalitsuses

29.11.2021

n	 Määrati Arula külas asuva Lutsu katastriüksuse (katastri-

tunnus 63601:002:0284) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmi-

selt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Lutsu, koha-aadress Lutsu, Arula 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Vahe-Lutsu, koha-aadress Vahe-Lutsu, Arula küla, sihtotstarve – 

maatulundusmaa.
n	 Määrati Märdi külas asuva Matu katastriüksuse (katastri-

tunnus 63601:002:0631) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmi-

selt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Matu, koha-aadress Matu, Märdi 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Sepa-Matu, koha-aadress Sepa-Matu, Märdi küla, sihtotstarve – 

maatulundusmaa.
n	 Määrati Ädu külas asuva Jaani katastriüksuse (katastritun-

nus 55701:001:0349) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse kohanimi Jaani, koha-aadress Jaani, Ädu küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Uue-

Toomsalu, koha-aadress Uue-Toomsalu, Ädu küla, sihtotstarve – 

maatulundusmaa.
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ 

(registrikood 11050857, aadress Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks 

Otepää valla omandis olev Ilmjärve külas asuv Ilmjärve-Lo-

kumärdi tee kinnistu (registriosa nr 16990150, katastritunnus 

55701:001:0317, pindala 12 550 m², sihtotstarve transpordimaa) ehi-

tatava maakaabelliini ja jaotuskilbi osas, koormatava ala pindala ca 

12 m².
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil 

Keeni külas asuva Jäätmejaama tee (teeregistri tee nr 7240106) 

teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus 

Keeni külas asuvale Toome kinnistule (kinnistu registriosa nr 22840, 

katastritunnus 72401:002:0210, pindala 23,45 ha, sihtotstarve maatu-

lundusmaa) ca 330 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas.
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil 

Keeni külas asuva Sangaste-Keeni kergliiklustee teealuse maa 

kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Keeni külas 

asuvale Hällatu kinnistule (kinnistu registriosa nr 1423140, katast-

ritunnus 72401:002:1091, pindala 6,22 ha, sihtotstarve maatulundus-

maa) ca 75 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas.
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil 

Keeni külas asuva Sangaste-Keeni kergliiklustee teealuse maa 

kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Keeni külas 

AMETLIK INFO
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DETSEMBRI  JUUBILARID

Jaanuarikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärki-
mist ajalehes, palume saata vastavasisuline tea-
vitus e-posti aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee 
või postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405. 

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.
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25 aastat talvepealinna Otepääl Jõuluaja jumalateenistused 
Otepää valla kirikutes 

EELK Otepää Maarja kogudus

24. detsembril kell 17.00 jõuluõhtu 
 jumalateenistus
25. detsembril kell 11.00 jumalateenistus 
 talvekirikus
26. detsembril kell 11.00 teise jõulupüha 
 jumalateenistus talvekirikus
31. detsembril kell 17.00 vana-aastaõhtu 
 jumalateenistus

EELK Sangaste Püha Andrease kogudus

24. detsembril kell 16.00 püha jõuluõhtu  
 jumalateenistus
25. detsembril kell 12.00 esimese jõulupüha  
 jumalateenistus
26. detsembril kell 12.00 teise jõulupüha 
 jumalateenistus armulauaga
31. detsembril kell 16.00 vana-aastaõhtu 
 jumalateenistus armulauaga
  5. jaanuaril kell 12.00 kolmekuningapäeva 
 jumalateenistus

EAÕK Ilmjärve Õigeusu kirik

26. detsembril kell 14.00 jumalik liturgia

Otepää Palveränduri kogudus

19. detsembril kell 11.00 jumalateenistus 
26. detsembril kell 11.00 jumalateenistus
  2. jaanuaril kell 11.00 jumalateenistus
  5. jaanuaril kell 18.00 Evangeelne teenistus 
koos Tartu Saalemi koguduse noortega
  9. jaanuaril kell 11.00 kolmekuningapäeva 
 teenistus koos lastetunni ja Tartu 
 Kolgata koguduse külalistega

Puka vabakogudus

19. detsembril kell 15.00 jumalateenistus

19. detsembril saab Otepää 25. korda talve-
pealinnaks. Esimest korda tähistas Otepää 
talvepealinnaks olemist 1997. aastal. Sel 
ajal oli ainult Pärnul austav suvepealinna tii-
tel, kes sai selle Tallinna käest 1996. aastal.

Teemapealinnade tiitli üleandmisele on 
traditsiooniliselt kutsutud kõik teemapea-
linnade ja Tallinna esindused. Pidulikul 
tseremoonial antakse üle Tauno Kangro 
poolt tehtud valitsemissau ning pealinna 
tunnistus.

Talvepealinna Otepää ametlikuks raadio-
jaamaks on läbi aegade olnud raadio Sky 
Plus. 

Viis aastat tagasi ilmunud Otepää Teatajas (22. 
detsember 2016, nr 21) meenutasid pikemalt Tal-
vepealinna algust Otepää linnapea (1992–1999) 
Aivar Nigol ja endine talvepealinna korraldus-
meeskonna liige Mare Raid.

AMETLIK INFO
asuvale Vallapõllu kinnistule (kinnistu registriosa nr 16019250, katast-

ritunnus 55701:001:0268, pindala 9,34 ha, sihtotstarve maatulundus-

maa) ca 145 m pikkuse ja ca 5 m laiuse tee osas.
n	 Anti Agromets OÜ-le projekteerimistingimused Restu külas Jõe-

poolitaja kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Nõuni külas asuval Tükipoe 

pedastik kinnistul Nõuni mänguväljaku rajamiseks.
n	 Anti Pedajamäe külas Uus-Kurnakese kinnistul asuvale ehitisele 

(abihoone-saun) kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus sotsiaaltranspordi-

teenuse kulude katmiseks.
n	 Määrata tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 77 eurot.
n	 Määrata toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule 

summas 70 eurot.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
n	 Anti Sireli Sarvele üürile Keeni külas Keeni tee 1-3 asuv korter, 

suurusega 48,5 m².
n	 Anti Sander Elvetile üürile Keeni külas Keeni tee 1-4 asuv korter, 

suurusega 58,2 m².
n	 Kinnitati lihthanke „Otepää aedlinna tänavavalgustuse renovee-

rimine“ tulemused. Tunnistati pakkujate LEONHARD WEISS OÜ, 

Kagu Elekter OÜ ja EST Networks OÜ pakkumused vastavaks, kuna 

need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingi-

mustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks Kagu Elekter OÜ pakkumus 

maksumusega 58 802 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud 

pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Tunnistati lihthanke “Otepää hooldekodu projekteerimis-ehitus-

tööde omanikujärelevalve” (viitenumber 236145) hankemenetlus riigi-

hangete seaduse § 73 lõike 3 punkti 6 alusel kehtetuks.
n	 Otsustati korraldada lihthange “Otepää hooldekodu projektee-

rimis-ehitustööde omanikujärelevalve”. Korraldati lihthange “Otepää 

hooldekodu projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve” järgmi-

selt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 22. detsember 2021. a kell 

10:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Lea Ruuven; 1.3 hankekomis-

joni koosseis – Lea Ruuven (komisjoni esimees), Andres Arike, Kajar 

Lepik, Kadri Vaks ja Eveli Misnik.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 1. novembri 2021. a kor-

raldust nr 2-3/727 „Riigihanke “Talihooldustööde teostamine Otepää 

valla teedel ja tänavatel 2021 - 2024“ tulemuste kinnitamine“. Muudeti 

Otepää Vallavalitsuse 1. novembri 2021. a korraldust nr 2-3/727 „Riigi-

hanke “Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel ja tänavatel 

2021 - 2024“ tulemuste kinnitamine“ alljärgnevalt: 1.1. sõnastada punkt 

1 järgmiselt: „1. Tunnistada vastavaks pakkujate AS TREV-2 Grupp 

(registrikood 10047362), Bergermaster OÜ (registrikood 10983564), 

OÜ HEIZUNG (registrikood 11174252) ja TREIMUTH & KO OÜ 

(registrikood 12636312) poolt esitatud pakkumused, kuna need vas-

tavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. 

Lükata tagasi JK MOTO OÜ (registrikood 11753493) pakkumus, 

kuna see ei vasta riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele.“; 

1.2 tunnistada kehtetuks punkti 2 alapunkt 2.4; 1.3 punktist 3 jätta välja 

tekstiosa „JK  MOTO OÜ,“; 1.4 punktist 4 jätta välja number „5“.

06.12.2021
n	 Määrati Nõuni külas asuva Vana-Soka katastriüksuse (katast-

ritunnus 58201:001:0243) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 

katastriüksuse kohanimi Vana-Soka, koha-aadress Vana-Soka, Nõuni 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Hir-

vekrooni, koha-aadress Hirvekrooni, Nõuni küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Mesikäpa, koha-aadress 

Mesikäpa, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.4 katastriük-

suse kohanimi Päikesetõusu, koha-aadress Päikesetõusu, Nõuni küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Anti Väino Põllumäe’le projekteerimistingimused Nüpli külas 

Ingermanni kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Ille Taliarule ehitusluba Ädu külas asuval Aalte kinnistul 

abihoone püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljaspool kodu osu-

tatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 431,27 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule 

summas 70 eurot.
n	 Jäeti rahuldamata 2 korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabasta-

mise taotlust.
n	 Vabastati üks isik erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest.
n	 Sõlmiti OÜ-ga Soranda (registrikood 14052265, aadress Piiri tn 

13, Otepää vallasisene linn, Otepää vald, Valgamaa 67404) äriruumi 

üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone 

ruumi nr 322 (pindala 23 m²) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. jaanuar 

2022. a kuni 31. detsember 2022. a.
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „082025 Toetus kultuuriorga-

nisatsioonidele ja -seltsidele“ 375 eurot 27. novembril 2021. a toimunud 

Valgamaa tantsupeo „Pööripäevast pööripäevani“ pealavastaja Kaire 

Ojavee premeerimise (preemia netosumma 300 eurot) kulude katmi-

seks.

Seoses Jaanus Barkala valimisega Otepää val-
lavanemaks peatusid tema volikogu liikme voli-
tused. Vallavolikogu liikmeks asub asendusliige 
Tarmo Kosk.

Seoses Raivo Kalda nimetamisega vallavalitsu-
se palgaliseks liikmeks peatusid tema volikogu 
liikme volitused. Vallavolikogu liikmeks asub 
asendusliige Maire Murumaa.

Euroopa Sauna-
maraton Otepääl 
lükatakse taas edasi

Austatud EELK Sangaste koguduse 
liige! 

Soovime Sulle ilusat advendiaega ja õn-
nistatud Jõulupühi ning aastavahetust! 
Palume Sind teha oma nimeline aastaan-
netus, kui sa seda seni veel teinud pole. 

Koguduse arve number on järgmine:
Swedbank, arveldusarve konto: 
EE532200001120024871

Täname Sind! Jumal õnnistagu heldeid 
ande ja andjaid!

Otepää piirkonna üks tähtsündmusi – talvine 
Euroopa Saunamaraton Otepääl ei toimu ko-
roonaviiruse leviku tõttu kahjuks ka järgmisel 
aastal.

Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma Rii-
vald, kes on Saunamaratoni üks peakorralda-
jaid, ütles, et koroonaviiruse uue tüve levik ei 
anna võimalust sündmuse korraldamiseks.

"Hetkel on nii meil kui ka maailmas olukord 
kahjuks selline, et saunamaratoni korraldamine 
võib ohtu seada nii osalejad, korraldajad kui 
ka saunaomanikud. See on kõige kaalukam 
argument, mille tõttu peame taaskord sünd-
must nihutama aasta võrra edasi, lootuses, et 
järgmisel aastal kohtume taas rahvusvahelisel 
saunamaratonil,“ lisas Jorma Riivald.

Euroopa Saunamaraton Otepääl on veebrua-
rikuus toimuv rahvusvaheline lustlik orientee-
rumismäng saunade vahel, mida korraldatakse 
Otepääl alates 2010. aastast. Saunamaratoni 
korraldab Otepää Kultuurikeskused, saunaoma-
nikud koos oma toimkonnaga, Otepää valla-
valitsus ja vabatahtlikud. Euroopa Saunama-
ratoni pikaaegne meediapartner on Kanal 2-e 
uudistesaade Reporter.

Monika oTrokova

Aivar Nigol, Otepää linna-
pea 1992–1999: "  Talvepea-
linnale oli vaja ka oma süm-
bolit. Otsisime seda "oma 
sümbolit" päris tükk aega, 
siis pöördusime Ari Peura poole. 

Ari ja Marit Peura olid meie sõprusvalla 
Vihti elanikud. Ari oli varem teinud Otepää 
turismivisuaalid ning tema loodud talvepea-
linna sümbol – lumehelbeke, oli väga sobiv."

Praeguseks on sümbolit uuendatud, Ari ja 
Marit Peura aga saanud Otepää alalisteks ela-
nikeks.

Vallavolikogusse määrati asendusliikmed

Perearstid kutsuvad elanikke alustama vaktsi-
neerimisega, kaasa arvatud lapsed alates 
12. eluaastast. 

Samuti saavad elanikud vaktsineerida en-
nast 3. doosiga ehk tõhustusdoosiga.

Vaktsiinidest pakume Phizeri vaktsiini Comir-
naty ja Moderna vaktsiini Spikevaxi.

Vaktsineerida saab Otepää Tervisekeskuses, 
Sangaste Perearstikeskuses ja Puka perearsti-
keskuses oma perearsti või -õe juures.

Vaktsineerida saab ka hooajalise gripi vastu.

Palume eelnevalt vaktsineerimisele 
registreerida:

Otepää Tervisekeskuse registratuuris, 
   tel. 7668560;
dr. Gerta Sontak, tel. 7655343;
dr. Heiki Annuk, tel. 7655560;
dr. Merle Kallas, tel. 7655272;

Sangaste Perearstikeskus, 
dr. Tatjana Laadi tel. 7690388.

Puka Perearstikeskus,
dr. Anželika Kovešnikova, tel. 7692142.

Ootame Otepää valla elanikke vaktsineerima 
Covid-19 vastu

Regionaalsed investeeringud ehk rahvakeeli 
katuseraha, on riigieelarveline raha, mida rii-
gikogu liikmed saavad eraldada erinevatele 
organisatsioonidele.

Otepää piirkonna toetused:

EELK Püha Andrease Sangaste kogudus – ki-
rikuhoone renoveerimine – 5000 eurot (ette-

paneku tegija: Urmas Reitelmann, EKRE);

Päidla külaselts – tegevustoetus 5000 eurot 
(ettepaneku tegija: Ruuben Kaalep, EKRE);

SA Otepää Tervisekeskus – investeeringu-
toetus, füsioteraapia kabineti aparatuuri soe-
tamine 5000 eurot (ettepaneku tegija: Marika 
Tuus-Laul, Keskerakond).

Otepää piirkond sai regionaalsetest 
investeeringutest raha

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 külas-
tajatele 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 

1. jaanuariks 2022 e-posti aadressile vald@otepaa.ee. Nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad 
kutsutakse eelläbirääkimistele.

Lisainfo: www.otepaa.ee ja tel 503 6109 (Jaanus Barkala).

Otepää Vallavalitsus otsib turuhoonele operaatorit

Tookord avaldatut saab uuesti lugeda Otepää 
valla kodulehel www.otepaa.ee/ajalugu
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Esietendus toimub internetis Krahvi Teatri 
Youtube kanalil 19. detsembril 2021. a kell 
19.00. Etendus on kõigile tasuta!

"Hullu Professori Komejant ehk Professor ja 
Karlson keldrist" on kolmes vaatuses komöö-
dia. 1. ja 2. vaatuse tegevus toimub 2089. aastal 
Eestis.

On aasta 2089. Äsja lõppes Eesti ja Hiina 
vaheline piiritüli… Nii alustab Margit Tali meie 
etendusega. 

Keskpunktis on hull professor, kes just võitis 
Nobeli füüsikapreemia ajamasina leiutamise 
eest. Teda külastab Karlson keldrist, kes soovib 
oma propelleriga pükse tagasi, mille ta 106 
aastat tagasi kaotas ühe lõpmata kauni ja kena 
Masa juurde. Hull professor soovib Karlsonit 
aidata, saates Karlsoni ajas tagasi pükse varas-
tama. Kuid nii nagu ikka, kõik ei lähe plaanipä-
raselt. Ajamasin läheb rikki ning hakkab eelne-
nud ajast igasuguseid huvitavaid inimesi tagasi 
tooma. Kuidas nad käituvad ja mis moodi nad 
ajamasinasse tagasi saada on omaette küsimus. 

Krahvi Teater toob teieni Rain Rosengrafi etenduse 
"Hullu Professori Komejant ehk Professor ja Karlson Keldrist"

KultuuriKalender

Põhiline küsimus on kadunud mees!!!
Kolmandas vaatuses näeme 1983. aasta Tal-

linna klassikalist paneelmaja korterit. See on 
sama korter, kuhu Karlson oma püksid kaotas. 
Näemegi lugu, kuidas Karlson püksid kaotas 
ning ajamasin kõik segi ajas ning sinna korteris-
se igasuguseid inimesi läbi riidekapi saadab. Mis 
sellest kõigest arvab kaunis ja lummav Masa 
ning tema tige mees ? Ning kuidas meie kan-
gelased keerulistest olukordadest välja tulevad, 
saab näha kui vaatad etendust.

Krahvi Teater alustas selle etenduse välja too-
misega juba 2020. aasta juulis kui Rain Rosen-
graf kirjutas just meie näitlejaid silmas pidades 
selle näidendi. Proovidega alustati oktoobris 
2020.  Algul läks kõik hästi. Kuid siis tulid pii-
rangud. Proovid katkesid ja algasid raskused. 
Kui veebruaris taas kohtuti, selgus et tänu covi-
dile on meil kaks näitlejat puudus. 

Leidsime asendajad ja hakkasime taas algu-
sest peale. Saime teha kuu aega proovi kui jär-
jekordsed piirangud meie plaanid sassi lõid. 

Esietenduse ajaks aprillis oli kogu Eestis kul-
tuurilised tegevused peatatud. Pidime jälle esie-
tenduse edasi lükkama. Otsustasime et teeme 
esietenduse novembri kuus. Lootsime, et siis 
on covid meie maalt kadunud. Kui juunis lubati 
taas kultuurilisi tegevusi siis saime kokku ning 
lugesime oma kahjud üle. Jälle oli covidi taga-
järjel meil kaks näitlejat puudu. 

Septembris pidime hakkama uusi proove 
tegema. Aga jälle ajas covid plaanid sassi. Põde-
sime üksteise järel ja siis tulid jälle piirangud. 

Nüüd oli aeg otsustada, kas ja kuidas selle 
etendusega edasi tegeleda. Otsustasime, et 
monteerime kevadel salvestatud materjali 
kokku. Vajadusel salvestame juurde ning teeme 
esietenduse internetis meie Youtube kanalil. 
Soovime selle etenduse kunagi uuesti lavale 
tuua.  

Krahvi Teater tänab kõiki, kes on meile abiks 
olnud!

Jõuludele vastu minnes olgem tänulikud selle 
üle, mis meil on!

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

19. detsembril kell 15.00–18.00 Otepää keskväljakul XXV 
Talvepealinna pidustused ja talveturg. Jõuluvanade eriprog- 
ramm. 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.

12. jaanuaril kell 10.00-13.00 Otepää Kultuurimajas  Doonoripäev. 
Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tuleb abistajatele lähema-
le, et abivajajaid aidata. Kui sul on hea tervis ja soov aidata 
abivajajat, siis tule verd loovutama. Täpsemat infot saab 
www.kliinikum.ee/verekeskus

22. jaanuaril kell 19.00 Otepää keskväljakul  VII Talveöölaulupidu 
”Talvine horoskoop”. Muinasjutuliselt lumisel talveööl laul-
dakse eesti keelseid Horoskoobi aegseid laule koos koori-
dega ja solistidega. Lauljaid saadab ansambel Horoskoop. 
Sündmus kõigile TASUTA

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

18. detsembril kell 12.00 MTÜ Rukkilill kutsub eakate jõulupeole 
Sangaste Kultuurimajja. Pilet 12 eurot. Info ja registreerimine 
tel. 58005798 Sirje.

19. detsembril kell 13.00 Miku ja Manni lasteteatri etendus 
„Salasoov“. Pilet: 2€. Info: Marina 53008226  

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

16.detsembril kell 18.30 Puka Kultuurimajas “TALVINE 
MUSTLASTANTSU MEISTRIKLASS”. Meistriklassi viib läbi 
Natalja Kulišenko. Meistriklassis õpetatakse mustlastantsu põ-
hisamme.  Eelnev tantsukogemus ei ole vajalik.

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

21. detsembril kell 19.00 muusika- ja luuleõhtu JÕULUDE 
OOTUSES. Laval näitleja ja laulja Adeele Jaago, kitarril Jaan 
Jaago. Pääse 5 eurot.

  6. jaanuaril KOLMEKUNINGAPÄEVA KUUSELÕKE

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.

Pikaaegne kultuuri-
töötaja Vaike Viks 
tähistas juubelit

Nõuni piirkonna pikaaegne kultuuritöötaja 
Vaike Viks tähistas detsembri alguses oma 
80. sünnipäeva.

Vaike Viks on töötanud pikka aega Nõuni raa-
matukogus raamatukogujuhatajana, olnud 
Nõuni kultuurimaja juhataja ning Palupera 
vallas töötanud sotsiaaltöötajana.

Vaike lööb praeguseni kaasa kohalikus ise-
tegevuses – tantsurühmas „Pääsusilmad“ ja 
lauluansamblis „Lõbusad lesed“.

Vaiket käisid õnnitlemas Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala ja kultuurispetsialist Valdur 
Sepp ning Otepää valla raamatukogutöötajad.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Vasakult: vallavanem Jaanus Barkala, juubilar 
Vaike Viks ja kultuurispetsialist Valdur Sepp



16. detsember  2021 5

Laupäeva, 4. detsembri hommiku-
poolik oli muinasjutuliselt imeilus 
– päike siras taevas, õhus liugle-
sid üksikud lumehelbed. Oli küll 
külmast karge olemine, aga niipalju 
rõõmu ning südamesoojust. 

Selle aasta Otepää valla suurpere-
de jõulupidu otsustasime koostöös 
valla ja Otepää Kultuurikeskuste-
ga korraldada veidi teistmoodi kui 
tavaliselt, sest saalis ju ühispidu 
korraldada pole hea mõte, aga koju 
ning õue külla minna on ka tore. Nii 
startiski lõbus Jõulupere ühisbus-
siga “tuurile” – Eesti Jõuluvanade 
Seltsist taat Johannes, jõulumemm 
Marika, kuljusepäkapikk Marina, 
lõõtsapäkapikk Rene ja fotograafi-
päkapikk Valju. 

Oi, oi, oi kui palju särasilmseid 
lapsi meid ootas (peaaegu sada), 
noorim kahenädalane ning siis 
ribu-rada suuremad. Kaheteistküm-
nesse peresse jagus jõulurõõmu. 
Meil on tõepoolest vahvad ja ühte-
hoidvad pered. Nii mõnigi põnn pidi 
seekord ühispildile ennast sättima 
toapoolse akna taha, aga tore koh-

Jõulurõõmu Otepää valla suurperedele

tumine sai pildile püütud ning saab 
raamitult ka igale perele kauniks 
fotomeenutuseks. 

Kingikotiks Pritsumeeste Maride 

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeO  T  E  P  Ä  Ä

poekott täidetud puuviljadega ja 
Merle valmistatud kodused jõulukel-
lukeste kaunistustega sefiirikoogike-
sed. Ilusat jõuluootuse aega, olge 

terved ning hoidke teineteist!
Meie vahva jõulupere nimel 

Jõulumemm Marika
Foto: valJu aloEl

Perede elektritoetusest

Meedias on viimasel ajal palju juttu olnud elektri 
kõrgete arvete tõttu raskustes peredele lisatoetuse 
maksmisest. Püüan nüüd lühidalt anda ülevaate 
sellest, kes võiks taotluse esitada ja mille suhtes. 
27.11.2021 võttis Riigihalduse minister vastu mää-
ruse „Suhtelises vaesuses elavatele peredele ener-
giakulude kallinemise mõjude leevendamine“. 
1.12.2021 muudeti määrust mõnevõrra. Määru-
sega saab igaüks ise tutvuda internetileheküljel 
https://www.riigiteataja.ee/akt/103122021027 

Lisainfot saab ka Rahandusministeeriumi ko-
dulehelt (www.rahandusministeerium.ee/et/
energiakulude-huvitamine), kus on kalkulaator, 
millel iga pere saab ise läbi arvutada, kas neil oleks 
mõtet avaldust esitada. 

Kõik riiklikud juhised ei ole veel saabunud, seega 
on käesolevas artiklis toodud esmane info, üht-
teist võib lähiajal veel muutuda. 

Kes saavad avalduse esitada?
Üldiselt meenutab taotlemine riikliku toimetule-
kutoetuse taotlemist. Kehtestatud on „suhtelise 
vaesuse piir“ käesoleva määruse kehtivuse ajaks. 
Kui isiku/pere sissetulek on sellest väiksem, võib 
mõelda avalduse esitamisele. 

Ühe täiskasvanu kohta on suhtelise vaesuse 
piir 673 eurot kuus, alla 14-aastase lapse kohta 
201,90 eurot kuus ja 14-18-aastase lapse kohta 
336,50 eurot kuus. Ehk siis igas peres on piir eri-
nev sõltudes pereliikmetest. Näiteks kahe vanema 
ja ühe väikelapsega pere võiks taotlusele mõel-
da juhul, kui nende sissetulekud on alla 1547,90 
euro kuus. 

Makstud elatist (ehk kulu) sissetulekute hulka ei 
arvestata; saadud elatis (tulu) on sissetulek. Kui 
kohtutäitur peab täitemenetluses raha kinni, siis 
kinnipeetud osa ei loeta sissetulekuks, aga selle 
peab pangakonto väljavõtte vms abil ära tõestama. 

Sissetulekuks loetakse kõikide pereliikmete 
kõik sissetulekud (palgad, peretoetused, pensio-
nisamba väljamakse jne), välja arvatud seaduses 
loetletud erandid. Eranditeks on: 

*riigi või valla ühekordsed toetused (nt sünni-
toetus); sissetulekuks loetakse igakuised toetused 
(nt hooldajatoetus); 

* valla õigusaktide kohaselt määratud perekonna 
sissetulekust sõltuv toetus (nt ravimitoetus) või 
konkreetse kulu kompenseerimiseks määratud 
perioodiline toetus (nt lasteaiatoidu tasu kom-
pensatsioon); 

* puuetega inimeste toetused, va puudega va-
nema toetus; 

* riigi tagatisel antud õppelaen; 

* tööturuteenuste ja toetuste seaduse alusel või 
struktuuritoetuste vahenditest makstud stipen-
diumid ning sõidu-ja majutustoetused (nt töötute 
koolituse stipendium); 

*õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel 
makstud põhitoetus, vajaduspõhine õppetoetus, 
vajaduspõhine eritoetus, õppeasutuste moodus-
tatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetus 
(nö kutsekooli õpilaste stipendiumid); 

* Töine sissetulek (so.palk), mille on saanud põ-
hikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõp-
pes õppiv keskhariduseta laps (kuni 19aastaseks 
saamiseni või pärast 19aastaseks saamist kuni 
jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nime-
kirjast välja arvamiseni); 

*muud õppimist ja töötamist soodustavad sti-
pendiumid ja toetused; 

* konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud 
hüvitust (nt liikluskindlustuse väljamakse); 

* lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud 
rahalisi toetusi. 

Kui toimetulekutoetuse taotlemisel on viimasele 
seatud konkreetne ülempiir, siis siin toetuse puhul 
sellist piiri ei ole. 

Perekonnaks loetakse koos elavad ühise maja-
pidamisega isikud nagu toimetulekutoetuse taot-
lemiselgi, aga on ka paar erandit. Näiteks selle 
toetuse puhul võib kaugemal elava alla 25-aastase 
õpilase või üliõpilase perekonnast välja arvata ning 
ta võib taotleda toetust oma üürikorteri kulude 
katteks iseseisvalt. 

Taotluse saab esitada ainult ühe elukoha kohta. 
Näiteks tühja (üüri)korteri omanik, kes ise seal sees 
ei ela, korteri kohta toetuseavaldust esitada ei saa.

Sissekirjutus ehk Rahvastikuregistris registree-
ritud elukoht on taotlemisel oluline, see määrab 
ära, millise omavalitsuse poole pöörduda! Samas 
arvestame ka tegelikku peamist elukohta. Nt kui 
pool peret on sisse kirjutatud majja ja pool suvi-
lasse, siis taotleda saab kogu pere ainult ühes-
koos ja ühes kohas (ise valivad, kumb on peamine 
elukoht). 

Kui üürnikul pole elukohta sissekirjutust, siis 
võib ta avalduse esitada juhul, kui lisab üürilepin-
gu. Ilma kirjaliku üürilepinguta elamispinna kulutusi 
arvesse ei võeta ja toetuseavaldust esitada ei saa. 

Kui elektriarvetel on omaniku nimi, aga lepingu 
alusel maksab üürnik, siis see takistuseks ei ole, 
saame võtta kulu arvesse üürniku kuluna. 

Mis kulud lähevad arvesse?
Määrus lubab toetuse määrata kolme kulu katteks: 
elektriarve, gaasiarve ja kaugküttearve. Seejuu-

res kortermaja üldelekter arvesse ei lähe, ainult 
korteri oma. 

Kompenseerimisele lähevad kulud perioodil 
1.09.2021 – 31.03.2022. a. 

Määrus sätestab, et arveid kompenseeritakse 
80% sellest osast, mis on üle määruses nimeta-
tud piirmäära. Seega suure arve puhul peame 
esmalt kontrollima, kas arve ühikuhind on väik-
sem või suurem kehtestatust? Kui on suurem, siis 
ülekulust võime arvestada 80% toetust. 

Piirmäärad (koos käibemaksuga, 
aktsiisidega jne) on järgmised: 
elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), 
gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning 
kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Hetkel tähendab määruse selline sõnastus 
seda, et kuna kogu Otepää valla kaugkütte hin-
nad on odavamad kui määruses kehtestatud piir 
(Otepääl 55,99 eurot/MWH, Keenis 73,27 eurot/
MWH ja Sangastes 76,44 eurot/MWH), siis kesk-
kütte kulude katteks pole mõtet taotlusi esitada. 
Kui isiku elektrilepingus on kirjas, et tema elekt-
ri hind on 8 senti/kWh eest, siis avaldust ei ole 
mõtet esitada. Oma elektri hinda saab igaüks 
kontrollida ka elektriarvelt, aga arvestage see 
ümber sentidesse. 

NB! Kui toetus tuleb välja, aga jääb alla 10 
euro, siis seda ei määrata! Sellisel juhul võib 
kaaluda avalduse esitamist korraga 4 eelneva kuu 
kulude katteks (nt iga kuu saaks 3 eurot toetust 
aga kokku üle 10 euro). Maksimaalne toetus, 
mida üks pere võib saada, on 500 eurot kuus. 
Isegi kui arvutuste põhjal alust oleks rohkemaks, 
siis rohkem ei maksta. 

Kuidas avaldust esitada?
Perekonna täiskasvanud esindaja peab avalduse 
esitamiseks pöörduma isiklikult Otepää Vallavalit-
suse sotsiaalosakonda (soovitav on vastuvõtuaeg 
eelnevalt telefoni teel kokku leppida kas Kersti 
Tammega (tel 51 99 4123) või Pille Sikuga (tel 52 
47 930)). Ministeerium on lubanud saata valda-
dele vastava blanketi, mis tuleb täita. Avaldusele 
tuleb lisada kulude arved. Arvetel peab olema 
näha kulu liik, ühikuhind ning maksmisele kuuluv 
summa. Lisada tuleb ka andmed sissetulekute 
kohta, näiteks pangakonto väljavõte. 

NB! Esitada saab avalduse nii 1 kuu kaupa kui 
ka kuni 4 kuu kohta tagantjärele. 

Avalduste vastuvõtt algab detsembris ning 
võib kesta kuni 31. maini (jaanuari - märtsi ar-
vete eest). Hetkel võib avalduste esitamise järel 
toetuse määramisega veel aega minna, sest ar-
vutiprogramm, kuhu taotlus sisestada, on artikli 
kirjutamise ajal veel tegemisel. 

PillE sikk 

Seekordne Nais-
kodukaitse Valga 
ringkonna pari-
mate tunnusta-
mine nägi välja 
teistsugune. Ei 
olnud suurt pidu 
ja koogisöömist, 
millega sooviti 
vähendada koroo-
nasse nakatumise 
tõenäosust. 

Käidi tunnusta-
tutele auhindu jagamas väikses seltskonnas, varem 
kokkulepitud kohas.

Otepää jaoskonnal oli põhjust rõõmustamiseks. 
Aasta Valga ringkonna naiskodukaitsja tiitli pälvis 
oma mitmekülgsuse ja 27 aastat kestnud järjepideva 
panuse eest Nadežda Alliksaar (pildil). 

Aasta tagasitulijaks oli Helle Kuldmaa, kes sai ül-
latuse osaliseks oma töökohas. Veel nomineeriti 
Otepää jaoskonnast Maire Brett-Pavel ja Maive Vill, 
keda tunnustati Valga ringkonna meenetega. 

Tegelikult oli Otepää jaoskonnast veel auhinna 
saajaks Tiiu Kannes, keda esitas Naiskodukaitse Val-
ga ringkonna juhatus Kaitseliidu Valgamaa teenete-
risti teise klassi medali kandidaadiks, mille ta ka sai.

Tekst ja foto: andEr alliksaar

Otepää naiskodukaitsjad 
pälvisid tunnustust 
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12. detsembril peeti Vidrike külamajas Otepää 
Mängude 2021/2022 hooaja neljas etapp – 
noolemäng ja lisaks ka mälutester. 

Noolemängu järel, mis peeti üsnagi tavapä-
rases vormis, jäid sõpruskonnad Mögerid ja 
Metsakunnid esimest ja teist kohta jagama. See 
tähendas, et võitja tuli otsustada väga omapära-
sel mälutestri võistluses. 

Mälutestri võistluses tuli mängijatel jätta 
meelde üha pikenevaid nuppude süttimise jär-
jekorra mustreid.  Sellest väljus võitjana kokku-
võttes võistkond Mögerid, kes kindlustas sellega 
nii liidrikohta sõpruskondade arvestuses, kui ka 
suurendati edu üldarvestuses.

Küladest sai sel hooajal mitmendat korda või-
durõõmu nautida Vana-Otepää küla. Ettevõte-
test võttis võidu seekord Otepää Winterplace 
ja noortest tõusis esile tüdrukute võistkond 
Võsaprintsid.

Järgmine Otepää Mängude etapp on toimumas 
8. jaanuaril Otepää Winterplace-is TALVEERI. 

Otepää Mängud on Otepää Talvelaadal 19. det-
sembril taaskord esindatud. Pakume sportliku 

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

meelelahutust, jagame auhindu ja loosime välja 
„Otepää Liigub“ tublide liikujate vahel välja 
esimese spordikella „Polar“.

Korraldajad tänavad kõiki tublisid osavõtjaid ja 
vabatahtlike abilisi.

Sportlike pühi kõigile ja kohtume juba uuel 
spordiaastal. 

ago arro

1. detsembrist 
on Otepää val-
lavalitsuses tööl 
(0,5 koormuse-
ga) uus spordis-
petsialist Ago 
Arro. 

Ago Arro on 
nii Otepää ela-
nikele kui ka 
spordivaldkon-
nas tegutseja-
tele tuntud, kui 
pikaaegne triatlonivõistluste Tristar Estonia ja 
IRONMAN 70.3 Otepää üks korraldajatest ja 
muidugi ka Otepää Mängude peakorraldajana.

Ago on pärit Tallinnast ning Otepääle tuli ta 
elama kuus aastat tagasi. Otepääga seotud on 
ta aga olnud ligemale 10 aastat, kui ta osales 
erinevate triatloni ja rattavõistluste korraldus-
meeskonnas. Ago Arro on lõpetanud Põltsa-
maa Ametikooli kokk-kondiiter erialal, hetkel on 
tal pooleli õpingud Tartu Ülikoolis ettevõtluse 
ja digilahenduste erialal. Ago on kolme lapse 
isa ning osaleb aktiivselt kogukonna elus. Ta 
tantsib rahvatantsu segarühmas Nuustaku ja 
panustab Eesti Triatloni Liidu tegemistesse, 
olles tehnilise komisjoni liige.

Ago spordialane taust väga laialdane ja pi-
kaaegne, ta on osalenud mitmetes jooksu- ja 
rattavõistlustes. Lisaks sellele on Ago Arro 
töötanud ekspordi-, müügi-, turundus-, ning 
arendusjuhina, hetkel on tal oma turundus- ja 
reklaamifirma 363 agentuur.

„Olen spordivaldkonnas tegutsenud väga 
suure osa oma elust ning panustan hea meele-
ga oma oskustega kodukoha hüvangu heaks,“ 
ütles Ago Arro. „Harrastan ise tervisesporti ja 
siinkohal kutsungi üles kõiki üles liituma liiku-
missarjaga „Otepää liigub“, kuna liikumine on 
hea tervise pant!“ 

Spordispetsialisti põhilisteks tööülesanneteks 
on valla sporditöö organiseerimine, spordiüri-
tuste korraldamine ja valla spordiklubide rahas-
tamise ja toetamise koordineerimine.

Kuula jutusaadet „Tunnike Otepääd“, kus Ago 
Arro oli külaliseks 1. detsembril, siit: https://
sptfy.com/6U7w

Kontaktandmed: tel. 5301 4619,
e-post: Ago.Arro@otepaa.ee

Otepää valla spordi-
spetsialist on Ago Arro

Otepää Mängude neljandal etapil võidutsesid sõpruskonnad
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Südamlik kaastunne Svetale

EMA 

surma puhul.

Aime, Ene ja Sirje

Avaldame kaastunnet 
lähedastele ja mälestame 
head Nõuni külaelanikku 

ANDRUS KULASALU

Nõuni küla

Elada nende südameis, 
kelle me siia ilma maha jätame, 

tähendab mitte surra.
 (T. Campbell)

ANNE HEINAP
Mälestame ja jääme mäletama 

helget inimest.
Sügav kaastunne lahkunu 
armsatele lähedastele.

 Hilju perega

Mälestame kallist 
ema ja vanaema

EHA VALDSONIT
15.04.1935 - 1.12.2021

Pojad peredega ja sugulased

Ükski hea inimene
ei kao jäädavalt.

Ta tuleb meie juurde taas
esimese päikesekiire

või leebe tuulena...

"Kõik seni on lapsed kuni elavad emad 
ja saatuse poolest rikkad on nemad"

O.Saar

Lahkus meie armas memm

ANNE HEINAP
19.08.1936 - 30.11.2021

Leinavad lapsed peredega

Südamlik kaastunne Kristelile
kalli abikaasa

ANDRUS KULASALU

kaotuse puhul.

Segarühm Nuustaku

Lahkus meie kallis ema 
ja vanaema 

LyDIA MÕTTUS 
(29.05.1928 - 06.12.2021)

Mälestab poeg perega

Südamlik kaastunne 
Ivile perega ema

SELMA RAUD

kaotuse puhul.

Lehte, Valli, Mairi

Avaldame kaastunnet Ennule
kalli 

EMA 

kaotuse puhul.

Tarvi ja Evelin

Me südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

Mälestame head klassivenda

ANDRUS KULASALU

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Otepää Gümnaasiumi 60. lend

Soovime oma praegustele 
ja tulevastele klientidele 

ilusaid jõule 
ja head uut aastat!

Püsige terved! 

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Südamlik kaastunne lähedastele

ANDRUS KULASALU

lahkumise puhul.

Tõnis Neerutist 
ja Pärdu Kaja perega

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

Mälestame kauaaegset head 
naabrit

ANNE-AINO HEINAPIT

Südamlik kaastunne omastele.

Viivi, Ahti, Anu, Arvo ja Merike 
perega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Priit Valdsonile ja tema perele

ema ja vanaema

EHA VALDSONI
kaotuse puhul.

AS Otepää Metall töötajad

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

ANDRUS KULASALU

surma puhul.

Nõuni Kullipesa elanikud

Üks tee on lõpuni jõudnud, 
üks süda on vaikinud...

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

Lahkus meile kallis abikaasa, isa, 
vanaisa, vend, sõber

ANDRUS KULASALU
19.01.1969 - 06.12.2021

Mälestavad lähedased

Kaseokstes leinasahin
tasane kui tuuleke,

koduõues vaikne valu`–
ema suikus unele.

Südamlik kaastunne Ennule 
perega kalli ema

LyDIA MÕTTUS´e
kaotuse puhul.

Armsat sugulast mälestavad
Kaja perega ja Kaili perega

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

Ostan Richard Uutmaa maali, ak-
varelli (maali all nurgas R. Uutmaa). 
Võib ka R. Sagritsat pakkuda. Tasun 
1500€. Tel: 56770569

KIVIRAIDURI TEENUSED. 
Tel   5107312.

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

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

Ostan metsa- ja pōllumaad. 
5527322

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdus. Tel 5260859

Ostan maad     53810616

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

Pakun sotsiaaltransporti 
erialaarstide juures 

käimiseks

Telefon 56280399

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale,  raieõigusele 

ja põllumaale.

www.eestimaaoksjon.ee  
 Tel +372 509 9636

Me südameis sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele.

Mälestame 

EHA VALDSONI 

Kaastunne Priidule, Aarnele 
ja Maiele peredega.

Lellelapsed Tiiu, Milvi, Jaan, 
Andres

Õnnitleme

70. a
juubelil!

Endised õpilased

AADU KEEMU

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

(J.Tätte)

Südamlik kaastunne 
Svetlana Krillole 

EMA
kaotuse puhul.

Majanaabrid: Saima, Linda 
ja Riina

SELMA RAUD 
16.11.1927 - 06.12.2021

LyDIA MÕTTUS 
29.05.1928 - 06.12.2021

ANNE HEINAP 
19.08.1936 - 30.11.2021

EHA VALDSON 
15.04.1935 - 01.12.2021

Südamlik kaastunne Liidiale 
perega kalli ema

ANNE HEINAPI

lahkumise puhul.

Kaja, Ruth, Maret, Taimi

ANDRUS KULASALU 
19.01.1969 - 06.12.2021

Otepää Jäätmejaama 
lahtiolekuajad pühade ajal:

23.12.2021          10:00-15:00
24.-25.12.2021    suletud.
31.12.2021          10:00-15:00
01.01.2022          suletud.
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Maailma parimad kahevõistlejad võistlesid Otepääl

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl oli üheks peategelaseks 
ilm. Võistluseelse nädala pakasele järgnes sula ja tuuline 
nädalavahetus. Reedel ei saanud keerutava tuule tõttu 
üldse hüpata ja laupäeval võeti kasutusele MK-etappidel 
eramdlik lahendus – alustati ühisstardist suusatamisega. 

Mõlemal päeval võitis kahevõistluse sarja üldliider Jarl 
Magnus Riiber Norrast. Kristjan Ilves lõpetas laupäeval 17. 
ja pühapäeval 8. kohaga.

Otepääl peeti lisaks meestele ka naiste kahevõistluse 
maailmakarika etapp, kus mõlemal päeval võttis esikoha 
19-aastane norralanna Gyda Westvold Hansen.

oT
Foto: www.owc.ee

Kristjan Ilves (nr 3) pühapäevasel 
murdmaadistantsil

Esmakordselt Rally Estonia ajaloos algab rallipasside müük enne 
jõule. E-poest ostetud rallipasside toimetamine Omniva pakiau-
tomaatidesse algab alates 02.02.2022. Tutvu rallipassidega seotud 
täpsete reeglite ja tingimustega www.rallyestonia.ee/pood lehel.


