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Otepää sai taas talvepealinnaks
Astronoomiline talv saabus küll 21. detsembril, aga tal-
vepealinna tiitli pidustused algasid juba 19. detsembril, 
mil Otepää kuulutati 25. korda talvepealinnaks.

Talvepealinna pidustused algasid traditsioonilise tal-
veturuga. Sel aastal olid talvelaadal kohalikud kauple-
jad. Pakuti käsitöötooteid, riideid, toidukraami ja muud 
head-paremat. Kuuma laadasuppi pakkus Otepää 
Naisselts, lastele olid kavas lõbusad sportlikud mängud 
Otepää Spordi poolt.

Keskväljakul oli otepäälaste lemmikuks kujunenud 
külatänav, kus kauplesid Otepää külade rahvas. Otepää 
külade ühendus tunnustas külatänava raames oma 
tublimaid. Traditsiooniliselt toimus suur jõuluvanade 
kokkutulek, kus jõuluvanad räppisid möödunud aasta 
olulisematest seikadest. Ringi käisid jõulumemmed, 
lumivalgeke ja muud vahvad jõulutegelased.

Talvepealinna tiitli üleandmisele olid tulnud külalised 
teistest teemapealinnadest. Tervitussõnavõttudega esi-
nesid kevadpealinna Türi vallavanem Ele Enn ja Pärnu 
abilinnapea Meelis Kukk. Valitsemissaua andis Tallinna 
esindusele üle Narva linnapea Ants Liimets. Tallinna 
abilinnapea Kaarel Oja andis selle üle Otepää vallava-
nemale Jaanus Barkalale.

„Lubame hoida talvepealinna au ja lumevarusid 
väärikalt kuni kevade tulekuni,“ sõnas Jaanus Barkala. 
„Lubame rohket lund ja palju vahvaid talveüritusi!“

Talvepealinna tiitel saabus kauni ilutulestiku saatel. 

ILMUB 2 KORDA KUUS

Mälestati Vabadussõjas 
langenuid

Avatud sai Nuustaku Pruulikoda, kõik huvilised said 
tutvuda õlleteoga ja jookide valmimisega väiketööstuses.

Talvepealinna pidustuste lõppakordiks oli Ivo Linna 
ja Antti Kammiste kontsert, kus õhtul pimedal ja nõnda 
valgel lauldi talvehämarus soojaks ja hubaseks õhtuks.

Talvepealinna avaüritused korraldas Otepää Kultuu-
rikeskused koostöös Otepää Naisseltsi, Otepää Külade 
Ühendusega, Otepää Spordi, jõuluvanade ning Otepää 
Vallavalitsusega.

Talvepealinna ametlik talveraadio on raadio Sky 
Plus. Talveraadio edastab infot Otepää lumeolude ja 
talviste ürituste kohta. Lumeinfo paneb kokku Otepää 
Turismiinfokeskus. Vaata lisainfot Otepääl toimuva-
te ürituste kohta: www.otepaa.ee või külasta Otepää 
Turismiinfokeskust.

21. detsembril, astronoomilisel talve algusel tervitati 
talve Otepää keskväljakul kell 17.59 Otepää Puhkpil-
liansambli ja tulise tervituse saatel. Päästeameti hoone 
torni kerkis lehvima talvepealinna lipp. Sündmust oli 
võimalik jälgida ka otseülekandena FB/Talvepealinn 
Otepää lehelt. Sama päeva hommikul saab Otepää 
valla sotsiaalmeediast vaadata spetsiaalset talvetervi-
tust. Sündmuse korraldab Otepää Kultuurikeskused.

Monika otrokova 
foto: valju aloel

Otepää Vallavalitsus 
tänab 

Otepää Kultuurikeskusi, 
Otepää Naisseltsi, Otepää Külade 

Ühendust, Otepää Sporti, 
jõuluvanasid ja kõiki teisi, kes 

aitasid kaasa talvepealinna tiitli 
pidustuste toimumisele.

3. jaanuaril on Vabadussõjas võidelnute 
mälestuspäev. Otepääl asetati Vabadus-
sõjas langenute auks pärjad Otepää Va-
badussamba jalamile.

Vabadussamba juures oli Kaitseliidu 
Valgamaa Maleva Otepää Malevkonna 
lipuvalve.  Otepää vallavolikogu ja valla-
valitsuse nimel asetasid pärja volikogu 
esimees Rein Pullerts ja vallavanem Jaa-
nus Barkala. Pärgi asetasid veel ka Otepää 
Malevkonna pealik Aleksander Mõttus ja 
Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna esi-
naine Mari Mõttus ja Otepää vallavolikogu 
liige Ants Frosch.

Mälestushetkele oli kogunenud Otepää 
valla kodanikke ja jõustruktuuride esin-
dajaid.

Vabadussõjas langenute auks võttis 
sõna vallavanem Jaanus Barkala. „Mä-
lestame kõiki, kes andsid oma elu Vaba-
dussõjas võideldes iseseisvuse ja oma 
riigi eest ja loodame, et ei pea edaspidi 
samasuguseid sambaid enam püstitama," 
ütles Jaanus Barkala.

28. novembril 1918 ületasid Punaarmee 
üksused Narva jõe ja sellega algas võitlus 
Eesti Vabariigi eest. Vabadussõjas võitle-
sid noore riigi vaprad kaitsjad Nõukogude 
Venemaa ja Saksa Landeswehri vastu. 
Eesti väed kaotasid Vabadussõjas kok-
ku üle 6000 inimese, neist 3588 otseses 
lahingutegevuses. Vabadussõjas osales 
Eesti poolel lisaks liitlasvägede sõduritele 
ja vabatahtlikele 74 505 võitlejat. Raskes 
võitluses saavutati edu ja 3. jaanuaril 1920 
kell 10.30 jõustus Eesti Vabariigi ja Nõuko-
gude Venemaa vahel sõlmitud vaherahu 
sõjategevuse lõpetamiseks kuni 10. jaa-
nuarini. Sõjategevust uuesti ei alustatud 
ning 2. veebruaril 1920. aastal sõlmiti Tar-
tus rahuleping. Vabadussõda oli lõppenud 
Eesti võiduga. 

Monika otrokova

Vasakult: Pärnu abilinnapea Meelis 
Kukk, Tallinna abilinnapea Kaarel Oja, 
Türi vallavanem Ele Enn, Otepää valla-
vanem Jaanus Barkala ja Otepää voliko-
gu esimees Rein Pullerits

Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupidu toimub 22. jaanuaril algusega 
kell 19.00 Otepää Keskväljakul. Sündmust kannab üle ETV.

45 koori ja palavalt armastatud Eesti artistid laulavad tervele Eesti-
le ühiselt Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 südames Otepääl. Esitu-
sele tulevad legendaarse lauluvõistluse “Horoskoop” parimad palad. 

Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots: “Euroopa 
kultuuripealinn Tartu 2024 alguseni on jäänud täpselt kaks aastat. Kut-
sume sestap kõiki eestlasi ühiselt pidutsema. Otepää Talveöölaulu-
pidu on selleks sümboolselt märkimisväärne koht, sest Tartu 2024 
kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit koos terve Lõuna-Eestiga.”

Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupeo kunstiline juht ja dirigent, 
Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja Merle Soonberg kommentee-
rib:  „Kuna 2021. aastal olid paljudel Horoskoobi lauljatel juubelid, siis 
sellest lähtudes on ka sellel aastal teemaks just need kaunid laulud. 
Usun, et äratundmisrõõmu on paljudel, kelle jaoks on need laulud 
nende noorusajast ja nooremate jaoks on tegemist ägedate, natuke 
teistmoodi kõlavate lauludega.“

Soonberg täiendab: “Sellel aastal on laulupeo viisid kergelt nostal-
giahõngulised – esitamisele tuleb 18 Eesti muusika kullafondi kuulu-
vat armastatut „Horoskoobi“ laulu. Hetkeseisuga on Otepääle oodata 
46 koori ja 738 lauljat üle kogu Eesti.”

Sündmus on tasuta. Ühislaulma on oodatud kõik eestlased. 
Otepää Talveöölaulupidu on traditsiooniline sündmus, mis toimub 
seitsmendat korda.

Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupeo korraldab Otepää Kultuuri-
keskused, aitab ellu viia  Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, Otepää 
vald, Eesti Kultuurkapital, SA Valgamaa Arenguagentuur, ERR. 

Euroopa kultuuripealinna tiitli kandmine on Tartu ja teiste Lõu-
na-Eesti omavalitsuste suurim valdkondadevaheline koostööprojekt 
ning Eesti 2024. aasta tippsündmus. Tegu on Euroopa suurima kul-
tuurisündmusega.

Sündmus on korraldatud kõiki Eesti Vabariigi koroona eeskirju 
järgides. Kõik artistid ja kooride liikmed on vaktsineeritud. Palume 
haigusnähtude korral jääda koju.

Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna programmi viib ellu Tartu 
linn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega: Antsla, Elva, Kambja, Ka-
nepi, Kastre, Luunja, Nõo, Otepää, Peipsiääre, Põlva, Rõuge, Räpina, 
Setomaa, Tartu, Tõrva, Valga, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald.

Lisainfo: Monika Otrokova, Otepää Vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht,  Monika.Otrokova@otepaa.ee, +372 505 8970;
Krõõt Filippov, Tartu 2024 kommunikatsioonijuht, kroot.filippov@
tartu2024.ee, +372 58 174 399.

Jaanuari lõpus on eestlastel 
ainulaadne võimalus saada 
kokku ja ühiselt laulda
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 27. jaanuaril.
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Uuel aastal uue hooga
Vana aasta on kenasti ära saadetud ja uus vastu 
võetud. Uue aasta saabumises on alati midagi 
maagilist. Tehakse kurjade vaimude peletami-
seks pauku, valatakse tina, lootes leida tekkiva-
tes kujundites vihjeid uue aasta õnnestumistele, 
süüakse kindel arv kordi ja kindlasti on paljudel 
veel oma traditsioonid ning maagilised rituaalid, 
millest kinni peetakse.

Paljud meist lubavad uuel aastal enda elus läbi 
viia midagi positiivset – kes soovib kaalu lange-
tada, kes suitsetamise või napsitamise vähemaks 
või  sootuks maha jätta. Enamik meist mõtleb, et 
uuel aastal hakkame paremateks inimesteks. See 
kõik ongi tegelikult meie endi kätes. Hakkame 
aga kohe pihta ja kes ka aasta lõpuni vastu ei pea,  
aastavahetus on ju varsti jällegi saabumas. Iga 
kuu, mis me sellel aastal suudame olla paremad, 
südamlikumad, heatahtlikumad ja püüdlikumad, 
viib meid hingevalgusele lähemale ning kokku-
võttes oleme ikkagi natuke paremad inimesed… 
kasvõi mõne kuu aasta alguses!

Muutused on toonud meile uue reaalsuse

Möödunud aasta oli meie kõigi jaoks elu uues 
reaalsuses. Hirmutav koroonakriis on muutunud 
meie elu igapäevaseks osaks. Me justkui enam 
ei märkagi seda. Ümber mõtestatud on oma 
senised harjumused, väljakujunenud rutiinid ja 
vaated elule. Väärtuslikuks on muutunud inim-
suhted ja koos tegutsemine. Tuleb lihtsalt ennast 
harjutada uute mõtteviiside, tegevuste ja tõek-
spidamistega. Ärme ihkame tagasi kõike vana, 
mis oli. Katsume hoopis hakkama saada uutes 
väljakujunenud mõõtmetes ja käitumismustri-
tes.  Võrdleksin seda olukorda situatsiooniga, 
milles me enamikus oleme olnud – ülemineku-
le tavaliselt nuppudega mobiiltelefonilt nutite-
lefonile. Algul on harjumuspäratu ja hirmutav. 
Tahaks ikka nuputelefoni ka varuks hoida, ehk on 
kindlam. Kuid ajaloorattal on raudsed pöörded ja 
nuputelefonid kaovad lihtsalt aegade hämarusse. 
Lõpuks me neid enam väga taga ei ihkagi. Selline 
ongi harjumine uudsuse ja muutustega. Olgem 
muutustele avatud ja katsume nendega kohane-
da. Siis saame tõdeda, et elu uudsetes situatsioo-
nides ei olegi nii lootusetu ja hirmutav.

Otepää on juba pikka aega kattunud kauni 
lumevaibaga ning seoses sellega on saabunud 
tuhanded talverõõmude nautijad. Talve algusega 
seoses toimusid meil traditsioonilised talvepealin-
na sündmused ja oli meeleolukas talveturg. Saadi 
lustida ja oli palju rõõmsaid elamusi. Saabunud 
külalised pealinnast Tallinnast ja teemapealinna-
dest Pärnust, Narvast ja Türilt ning meie headest 
naabervaldadest tõdesid, et Otepää võib auga tal-
vepealinna tiitlit kanda. Seda oli rõõm ja uhke 
kuulda. Talvepealinna sündmused andsid kõigile 
toreda ja positiivse elamuse.

Tulemas on talveöölaulupidu. Sellel aastal on 
talveöölaulupeo puhul tegemist tõelise suursünd-
musega, mis on ka kultuuripealinn Tartu 2024 
osaks. Hetkeseisuga on Otepääle oodata 46 koori 
koos 738 lauljaga. Laulupeo repertuaar on pisut 
nostalgiahõnguline ja esitamisele tuleb 18 Eesti 
muusika kullafondi kuuluvat kaunist „Horoskoo-
bi“ laulu. Solistidena astuvad üles tuntud eesti 
lauljad. Rahvusringhääling ETV teeb kohapealt 
uhke ülekande, mida saab nautida kogu Eesti-
maa.

Otepää vald on rahvaarvuga plussis

Uue aasta alguses tegime kokkuvõtte möödunud 
aasta rahvastikusündmustest Otepääl. Eelmise 
aasta põhjal saame rõõmustada, et oleme rah-
vaarvult plussis. Juurdekasv ei ole olnud küll suur, 
kuid positiivsed numbrid räägivad iseenese eest. 
01.01.2022 seisuga elab Otepää vallas 6506 ela-
nikku, kellest mehi on 3284 ja naisi 3222. Sündis 
70 ja suri 110 elanikku. Võrreldes eelmise aastaga 
on vallas 13 elanikku rohkem. Otepää vald on 

koht, kuhu soovitakse elama tulla. Rõõmustav 
on, et tullakse mitte ainult pensionipõlve veetma 
vaid tullakse koos peredega aktiivset elu elama. 
Meil jagub lapsi nii koolidesse kui lasteaedadesse. 
Valminud on uhiuus Puka koolimaja ning usinalt 
oleme remontinud ja kaasajastanud ka meie teisi 
koolimaju Otepääl, Sihval ja Keenis. Väärt elu-
keskkond on oluline ning sellest peetakse lugu. 
Olles suhelnud valla uute kodanikega, siis otepää-
laseks hakkamise argumente on olnud vägagi 
erinevaid. Eelkõige tõstetakse esile meie puhast 
loodust ja aktiivseid sportimisvõimalusi, samuti ka 
hästi kättesaadavaid avalikke teenuseid. On need 
siis lasteaiad, koolid või hoopis perearstiteenus. 

Paljud uued otepäälased on Otepääle kinnisva-
ra soetanud ja päriselt siia elama kolinud. Osad 
elanikud on mõelnud, et aasta lõpus võiks oma 
tegeliku elukoha ära vormistada, teised on moti-
vaatorina maininud saadavaid toetusi hajaasus-
tusprogrammist vee ja kanalisatsiooni kaasajasta-
miseks, teede korralikku lumetõrjet ning remonti
jne.

Vallavolikogu ja -valitsus on valmis uueks 
tööperioodiks

Valimised on möödas ja novembri lõpuks sai 
paika uus vallavolikogu koosseis. Detsembris 
toimus neli volikogu istungit, mille tulemusena on 
valla uus töömudel peaaegu paika saanud. Valitud 
on volikogu juhtkond, enamik komisjone, valla-
vanem ja vallavalitsuse liikmed ning kinnitatud
vallavalitsuse uus struktuur. Struktuur hakkas 
kehtima alates 10. jaanuarist 2022.

Mis on uue struktuuri olulisemad muudatused?

Otepää Vallavalitsuse uude struktuuri kuulub viis 
teenistust ja vallakantselei, lisaks on vallavanema 
otsealluvuses kolm teenistuskohta. Koondati abi-
vallavanem ametnikuna ja arendusjuhi teenistus-
koht, kommunikatsioonijuhi teenistuskoht viidi 
üle vallakantseleisse.

Vallavanema otsealluvusse jäävad ametnikena 
haridusnõunik, kultuurinõunik ja spordinõunik.

Uue vallavalitsuse koosseisu moodustati pal-
galise vallavalitsuse liikme-abivallavanema koht, 
mida täidab vallavalitsuse liige Raivo Kalda. Val-
lavalitsuse liikme-abivallavanema haldusalasse 
jäävad loodav ettevõtlus- ja arendusteenistus, 
majandusteenistus ning ehitus- ja planeerimis-
teenistus.

Loodud on täiesti uus ettevõtlus- ja arendustee-
nistus, mis annab Otepääle uut hoogu ja kus on 
kuus teenistuskohta: teenistuse juhataja, turun-
duse ja mainekujunduse spetsialist, turismiaren-
duse peaspetsialist, turismiarenduse spetsialist, 
projektispetsialist ja hankespetsialist.

Ehitus- ja planeerimisteenistusse lisandus pla-
neerimisspetsialisti teenistuskoht. Sotsiaalteenis-
tuses koondati 1 tegevusjuhendaja teenistuskoht 
ning lisandusid 2 hooldustöötaja, 1 isikliku abista-
ja ja 1 ennetustööspetsialisti teenistuskoht.

Usun, et uued inimesed ja meeskonnad toovad 
uut hingamist Otepää valla arengutesse. Sta-
biilsus, mõtlemine ja koostöö aitavad kujundada 
Otepää head kaubamärki. Hoiame seda auga!

Soovin kõigile rõõmu silmadesse, valgust hinge 
ja tugevat tervist!

Õnnerohket uut aastat!

jaanus Barkala
vallavanem

Otepää Vallavolikogu istungil

13.12.2021
n	 Tunnistati osaliseks kehtetuks Kaurutootsi külas asuva 

Järvekalda, Mäe-Kauru, Mäe-Oriku, Ääre-Kauru, Kellamäe 

ja Kuldpõllu kinnistute detailplaneering.
n	 Tunnistati osaliseks kehtetuks Otepää vallasiseses linnas 

asuva Savikoja ja Sulaoja kinnistu detailplaneering.
n	 Otsustati kiita heaks Valga maakonna arengustrateegia 

2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 vastavalt lisale.
n	 Otsustati moodustada Otepää Vallavolikogu alatise 

komisjonina planeerimiskomisjon, mille tegevusvaldkonnaks 

on planeerimis-, keskkonna- ja arendusalane tegevus.
n	 Otsustati lugeda hariduskomisjoni esimeheks valituks 

Maire Murumaa. Otsustati lugeda hariduskomisjoni aseesi-

meheks valituks Peeter Kangur.
n	 Määrati Otepää vallavanema Jaanus Barkala töötasuks 

Eesti keskmise brutokuupalga 2,5-kordne määr kalendrikuus. 

Töötasu arvutatakse Statistikaameti poolt avaldatud möödunud 
aasta IV kvartali Eesti keskmise brutokuupalga alusel 1. jaanua-

rist järgnevaks 12 kuuks.
n	 Otsustati maksta vallavanemale Jaanus Barkalale ajava-

hemikul 1. november 2021. a – 31. detsember 2022. a isikliku 

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduau-

to kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 

eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Otsustati määrata abivallavanema Raivo Kalda töötasuks 

75% Otepää vallavanema töötasust.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a 

määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“. 
n	 Võeti vastu Otepää valla 2021. aasta kolmas lisaeelarve.
n	 Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2022 

– 2025.

20.12.2021

n	 Otsustati lugeda Otepää Vallavolikogu alatiste komisjo-

nide esimeesteks ja aseesimeesteks valituks: 1.1 planeerimisko-

misjonis: 1.1.1 esimees Rein-Erik Jõe; 1.1.2 aseesimees Aivar 

Nigol; 1.2 õigus- ja korrakaitsekomisjonis: 1.2.1 esimees Tarmo 

Kosk; 1.2.2 aseesimees Rein Pullerits.

n	 Kinnitati hariduskomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Maire 

Murumaa – komisjoni esimees; 1.2 Peeter Kangur – komisjoni 

aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Marju Ilistom; 1.3.2 

Helen Kirsi; 1.3.3 Margot Keres; 1.3.4 Mereli Mändmets; 1.3.5 

Kätlin Nukka; 1.3.6 Miia Pallase; 1.3.7 Kalmer Sarv; 1.3.8 Silvi 

Langus; 1.3.9 Kaur Ojakivi.

n	 Kinnitati kogukondade koostöö komisjon järgmises koos-

seisus: 1.1 Marika Viks – komisjoni esimees; 1.2 Ermo Kruuse – 

komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Heleena Jõgi; 

1.3.2 Peeter Kangur; 1.3.3 Valdo Karavin; 1.3.4 Ivika Nõgel; 1.3.5 

Maarja Raud; 1.3.6 Voldemar Tasa; 1.3.7 Anneli Uffert.

n	 Kinnitati kultuurikomisjon järgmises koosseisus: 1.1 

Jorma Riivald – komisjoni esimees; 1.2 Rein-Erik Jõe – komis-

joni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Kaja Liivak; 1.3.2 

Sander Sulane; 1.3.3 Katrin Uffert; 1.3.4 Merle Soonberg; 1.3.5 

Rene Raidsalu; 1.3.6 Ants Frosch; 1.3.7 Tanel Meiel.

n	 Kinnitati spordikomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Aivar 

Nigol – komisjoni esimees; 1.2 Heikki Kadaja – komisjoni asee-

simees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Lauri Õlli; 1.3.2 Olev Matt; 

1.3.3 Kaija Tamm.

n	 Kinnitati õigus- ja korrakaitsekomisjon järgmises koos-

seisus: 1.1 Tarmo Kosk – komisjoni esimees; 1.2 Rein Pulle-

rits – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Karl 

Kuntus; 1.3.2 Aleksander Mõttus; 1.3.3 Andrus Rinne; 1.3.4 

Jaanus Barkala; 1.3.5 Aimur Saarekivi.

n	 Otsustati maksta volikogu esimehele Rein Pulleritsule 

ajavahemikul 29. november 2021. a – 31. detsember 2022. a 

isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist 

sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 

0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 250 eurot kuus.

n	 Otsustati maksta volikogu aseesimehele Peeter Kangurile 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Kenneth Kruuse    11. detsembril
Birgit Veider    20. detsembril
Alexandra Rootsma   21. detsembril 

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.

ajavahemikul 29. november 2021. a – 31. detsember 2022. a isikli-

ku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto 

kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/

km, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus. Otsustati maksta volikogu 

aseesimehele Aivar Nigolile ajavahemikul 6. detsember 2021. a – 31. 

detsember 2022. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise 

kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel 

arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus. 

n	 Kehtestati Otepää Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskoh-

tade koosseis.

n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel muuta Nuustaku 

Pruulikoda OÜ-ga 26. novembril 2020. a sõlmitud äriruumi üüri-

lepingu punkti 3.1 järgmiselt: „3.1 Üürnik tasub Üürileandjale 

Üüriobjekti kasutamise eest üüri 441 eurot kuus. Üürniku poolt 

Üüriobjekti tehtavate investeeringute tõttu on ajavahemikul 1. det-

sember 2020. a - 30. aprill 2022. a üür 100 eurot kuus.“.

Otepää Vallavalitsuse istungil

13.12.2021
n	 Määrati Kurevere külas asuva Pärdi katastriüksuse (katastri-

tunnus 72402:001:0027) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse kohanimi Pärdi, koha-aadress Pärdi, Kurevere 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Pärdimaa, koha-aadress Pärdimaa, Kurevere küla, sihtotstarve – 

maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Pärdipõllu, koha-aad-

ress Pärdipõllu, Kurevere küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Ruuna külas asuva Vana-Vingi katastriüksu-

se (katastritunnus 60802:002:0370) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vana-Vingi, koha-aad-

ress Vana-Vingi, Ruuna küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Vingimetsa, koha-aadress Vingimetsa, 

Ruuna küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse 

kohanimi Sarapuu, koha-aadress Sarapuu, Ruuna küla, sihtotstarve 

– maatulundusmaa; 1.4 katastriüksuse kohanimi Pihlaka, koha-aad-

ress Pihlaka, Ruuna küla, sihtotstarve – maatulundusmaa 
n	 Seati Otepää valla kasuks sundvaldus eratee avalikuks kasuta-

miseks määramise eesmärgil Nõuni külas asuva Mäe katastriüksuse 

koosseisus olevatele korteriomanditele.
n	 Anti Lauri Peilile projekteerimistingimused Päidla külas 

Kintsli kõrts kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Ando Salundile ehitusluba Raudsepa külas asuval Kösti 

kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Sven Freibergile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas J. 

Hurda tn 38 kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Pilkuse külas Kadastiku kinnistul asuvale ehitisele (elamu) 

kasutusluba.
n	 Anti Päidla külas Kintsli kõrts kinnistul asuvale ehitisele 

(elamu) kasutusluba.
n	 Määrati neljale isikule sotsiaalteenuse toetus sotsiaaltrans- 

pordi teenuse kulude katmiseks.
n	 Määrati tervisetoetus viiele isikule kogusummas 201 eurot.
n	 Vabastati üks isik erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitu-

misest ajavahemikul 1. jaanuar 2022. a – 31. märts 2022. a.
n	 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmi-

selt: 1.1 Raivo Kalda (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Maarja 

Raud (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Mereli Mändmets 

(kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Kaarel Hein (kooli õpi-

laste vanemate esindaja); 1.5 Silver Rõõmussaar (kooli toetavate 

organisatsioonide esindaja); 1.6 Tarmo Pilv (vilistlaste esindaja); 

1.7 Marika Paavo (õppenõukogu esindaja); 1.8 Kaidi Palmiste 

(õppenõukogu esindaja); 1.9 Hans Kristjan Kullamaa (õpilaste 

esindaja).

20.12.2021
n	 Määrati Lossiküla külas asuva Kaugemaa katastriüksuse 

(katastritunnus 72402:002:0016) jagamisel moodustatavate katast-

riüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 

järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tagamaa, koha-aadress 

Tagamaa, Lossiküla küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriük-

suse kohanimi Keskmaa, koha-aadress Keskmaa, Lossiküla küla, 

sihtotstarve – elamumaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Lähimaa, 

koha-aadress Lähimaa, Lossiküla küla, sihtotstarve – elamumaa.
n	 Määrati Lossiküla külas asuva Ubaheina katastriüksuse 

(katastritunnus 72401:001:0073) jagamisel moodustatavate katast-

riüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 

järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Oavarre, koha-aadress 

Oavarre, Lossiküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katast-

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Reedel, 14. jaanuaril läheb Terevisioon 
eetrisse Valgamaalt, Valga Kutseõppe-
keskusest. 

Juttu tuleb muu hulgas ka Valga, 
Tõrva ja Otepää inimestest ja nende 
tegemistest. 

Terevisioon alustab kell 6.55.
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Seisuga 01.01.2022 elas Otepää vallas 6506 ela-
nikku, neist mehi oli 3284 ja naisi 3222. Sündis 
70 elanikku, suri 110 elanikku. Taas on põhjust 
rõõmustamiseks – vallaelanike arv on plusspoolel 
– võrreldes eelmise aastaga on vallas 13 elanikku 
rohkem.

Sisse kirjutas ennast aasta jooksul 295 kodanik-
ku, välja kirjutas 239 inimest. Otepää linnas elab 
2114 elanikku, külades 4392 elanikku.

Otepää vallas elab ka teiste rahvuste esindajaid: 
1 argentiinlane, 1 eveen, 2 grusiini, 3 hispaanlast, 2 
hollandlast, 1 iirlane, 2 ingeri-soomlast, 4 inglast, 4 
juuti, 1 kreeklane, 11 lätlast, 1 malajalamlane (indi-
alane), 1 moldovlane, 1 pakistanlane, 1 poolakas, 1 
portugallane, 2 prantslane, 1 mustlane, 6 sakslast, 
27 soomlast, 2 tatarlast, 1 türklane, 26 ukrainlast, 3 
ameeriklast, 1 uus-meremaalane, 1 valgevenelane, 
92 venelast, 1 vepslane ja 1 šveitslane.

Vanuseliselt on seisuga 01.01.2022 Otepää vallas 
kõige rohkem 59-aastasi – 115, 54- ja 50-aastasi on 
112, 48-aastasi on 104, 35-aastasi on 103, 57-aas-
tasi on 102, 60-aastasi on 101.

Võrdluseks eelmiste aastate andmed
01.01.2022 elanike arv 6506, sünde 70, surmasid 
110, sissekirjutusi 295, väljakirjutusi 239 01.01.2021 
elanike arv 6493, sünde 59, surmasid 80, sissekir-
jutusi 240, väljakirjutusi 206.
01.01.2020 elanike arv 6481, sünde 55, surmasid 
104, sissekirjutusi 219, väljakirjutusi 245.
01.01.2019 elanike arv 6567, sünde 59, surmasid 
104, sissekirjutusi 243, väljakirjutusi 241.
01.01.2018 elanike arv 6632.

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks val-
lasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².

Monika otrokova

Otepää valla rahvastikusündmused 2022

     Küla           Mehed  Naised  Kokku

Otepää vald    7   3 10
Arula küla 42 35 77
Ilmjärve küla 19 20 39
Kassiratta küla 16 17 33
Kastolatsi küla 32 36 68
Kaurutootsi küla 24 15 39
Keeni küla           142         141         283
Kibena küla 14   9 23
Koigu küla   8   7 15
Kolli küla  24 20 44
Komsi küla 40 35 75
Kuigatsi küla 30 30 60
Kurevere küla 27 23 50
Kähri küla 15 17 32
Kääriku küla 27 21 48
Lauküla  60 44         104
Lossiküla 30 26 56
Lutike küla 23 14 37
Makita küla 12 12 24
Meegaste küla 27 19 46
Miti küla  13 13 26
Mäeküla  23 24 47
Mägestiku küla 20 21 41
Mägiste küla 13 11 24
Mäha küla 14 12 26
Märdi küla 17 20 37
Neeruti küla 39 37 76
Nõuni küla          101         109         210

Nüpli küla 74 71         145
Otepää küla   9 14 23
Otepää linn         997       1117       2114
Pedajamäe küla 47 45 92
Pilkuse küla 83 61         144
Plika küla 15 13 28
Prange küla 17 10 27
Pringi küla 17 17 34
Puka alevik          272         271         543
Põru küla 14 11 25
Päidla küla 56 45         101
Pühajärve küla 92 62         154
Raudsepa küla 19 17 36
Restu küla 55 40 95
Risttee küla 22 21 43
Ruuna küla 18 19 37
Räbi küla 36 32 68
Sangaste alevik  102         117         219
Sarapuu küla 18 26 44
Sihva küla           153         160        313
Tiidu küla 76 58         134
Truuta küla 18   8 26
Tõutsi küla 36 26 62
Vaalu küla 20 14 34
Vaardi küla 10   8 18
Vana-Otepää küla 66 69         135
Vidrike küla 44 44 88
Ädu küla  39 35 74

Otepää vald     3284      3222      6506

Rahvastikuregistri andmed 01.01.2022

AMETLIK INFO
riüksuse kohanimi Põldoa, koha-aadress Põldoa, Lossiküla küla, siht-

otstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Oaleeme, 

koha-aadress Oaleeme, Lossiküla küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa; 1.4 katastriüksuse kohanimi Aedoa, koha-aadress Aedoa, 

Lossiküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.5 katastriüksuse 

kohanimi Oapõllu, koha-aadress Oapõllu, Lossiküla küla, sihtots-

tarve – maatulundusmaa.
n	 Kooskõlastati Plika külas Ojavere maaüksusele kavandatava 

puurkaevu asukoht (asendiplaan lisatud).
n	 Anti Arvo Käärdile projekteerimistingimused Otepää külas 

Jusa kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Martin Loimetile projekteerimistingimused Arula külas 

Männioru kinnistul tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti OÜ-le Loogika projekteerimistingimused Nüpli külas 

Taltsioru kinnistul suvila ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Paul Bromley Adamsile ehitusluba Vana-Otepää külas 

asuval Turu-Järve kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Liisa Kaasikule ehitusluba Meegaste külas asuval Väi-

ke-Tinni kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Kadaka tn 5 kinnistul asuvale 

ehitisele (külalistemaja) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 315 eurot.
n	 Kinnitati ühe isikuku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
n	 Anti Alar Untile (registrikood 10942418, asukoht Pühajärve 

tee 20-2, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) taksoveo sõidukikaa-

rt sõiduki Volkswagen Sharan (riiklik registreerimismärk 970BSG) 

kasutamiseks taksoveol.
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha 5 ühikut põhivara, summas 

73 326,11 eurot.
n	 Kinnitati 2022. aastaks Otepää valla haridusasutuste õppekoha 

tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 1.1 Otepää valla 

koolis 2583 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Otepää valla koolieelses 

lasteasutuses 6239 eurot lapse kohta aastas; 1.3 Otepää Muusika-

koolis 3089 eurot õppuri kohta aastas. 1.4 Puka Kunstikoolis 3000 

eurot õppuri kohta aastas. 
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 

Marika Viks (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Maarika Tamm 

(Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.3 Sigrid Rõõmussaar 

(Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.4 Kristina Jaanikesing (Kaisu-

karude rühma vanemate esindaja); 1.5 Janek Moros (Maru-Mürade 

rühma vanemate esindaja); 1.6 Kimmo Käärik (Pähklipureja rühma 

vanemate esindaja); 1.7 Grete-Ann Tadolder-Saar (Mesimummi 

rühma vanemate esindaja); 1.8 Kairi Schmidt (Lepatriinu rühma 

vanemate esindaja); 1.9 Eliisa Soome (Otikese rühma vanemate esin-

daja); 1.10 Anita Tretjak-Orav (Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 

1.11 Signe Lõo (Otepää Lasteaia töötajate esindaja).
n	 Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 

Tatjana Laadi (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Erlend Jablonski 

(kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Katrin Liive (kooli õpilaste 

vanemate esindaja); 1.4 Kärt Kooser (lasteaia laste vanemate esin-

daja); 1.5 Ruth Kõiv (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 

Maarja Kallis (õppenõukogu esindaja - kool); 1.7 Ly Kalmet (õppe-

nõukogu esindaja - lasteaed); 1.8 Kristofer Oja (õpilaste esindaja).
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 29. novembri 2021. a korralduse 

nr 2-3/795 “Otepää hooldekodu projekteerimis-ehitustööde omaniku-

järelevalve” punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: „1.1 pakkumuste 

esitamise tähtaeg – 29. detsember 2021. a kell 10:00;“.

28.12.2021
n	 Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Põllu tn 19 

katastriüksuse detailplaneering.
n	 Otsustati liita Kaurutootsi külas asuv Järviku katastriük-

sus (katastritunnus 63601:003:0133) ja Järvekalda katastriüksus 

(katastritunnus 63601:003:0108) üheks katastriüksuseks.
n	 Anti LignaMets OÜ-le projekteerimistingimused Tõutsi külas 

Künka kinnistul elamu ja kolme abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti LignaMets OÜ-le projekteerimistingimused Tõutsi külas 

Oja kinnistul elamu ja kolme abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti LignaMets OÜ-le projekteerimistingimused Tõutsi külas 

Raba kinnistul elamu ja kolme abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti OÜ-le DIGU ehitusluba Nüpli külas asuval Olli kinnistul 

elamu püstitamiseks tingimusel, et korstna ohutuks puhastamiseks 

tuleb katusele paigaldada räästast korstnani statsionaarne redel.
n	 Anti VENTSCAN OÜ-le ehitusluba Pedajamäe külas asuval 

Kõivumäe kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Tõnu Tammele ehitusluba Kääriku külas asuval Tamme 

kinnistul suvila püstitamiseks.
n	 Otsustati lugeda Meegaste külas asuval Alajärve kinnistul spor-

diväljaku rajamiseks esitatud ehitusteatis nr 2111201/44142 teavita-

tuks nõudega, et enne kasutusteatise esitamist lepib kinnistu omanik 

Keskkonnaametiga kokku keskkonnavastutuse seadusest tulenevad 

heastamismeetmed ja selle rakendamise ajakava.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 65 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule 

summas 70 eurot.
n	 Anti üheksale isikule üürile sotsiaaleluruumid.

Otepää Vallavalitsus teatab:

1.Otepää Vallavolikogu tunnistas 6.12.2021 ot-
susega nr 1-3/39 kehtetuks Kaurutootsi külas 
asuva Järvekalda, Mäe-Kauru, Mäe-Oriku, 
Ääre-Kauru, Kellamäe ja Kuldpõllu kinnistute 
detailplaneeringu Järviku katastriüksuse osas 
ning 6.12.2021 otsusega nr 1-3/40 kehtetuks 
Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja ja 
Sulaoja kinnistu detailplaneeringu Männi tn 3 
katastriüksuse osas. 

Otsustega saab tutvuda Otepää valla veebi-
lehel www.otepaa.ee.

2.Otepää Vallavalitsus kehtestas 28. detsembril 
2021. a korraldusega nr 2-3/838 Otepää vallasi-
seses linnas asuva Põllu tn 19 katastriüksuse 
detailplaneeringu. Planeeringuga on määratud 
ehitusõigus ning arhitektuurinõuded üksikelamu 
ja kolme abihoone ehitamiseks. Planeeringuala 
suurus on ca 0.21 ha. Detailplaneeringu kehtes-
tamisega muutus osaliselt kehtetuks Palupera 
tee äärse kvartali detailplaneering Põllu tn 19 
katastriüksuse osas. 

Planeeritud tegevus on kooskõlas Otepää val-
la üldplaneeringuga ning planeeringu elluviimi-
sega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõ-
jusid. Täpsem info www.otepaa.ee.

DETAILPLANEERINGUD
Valitsuskabineti 21. detsembri 2021 otsuse ko-
haselt hakkavad energiahinna tõusu hüvitist 
saama kuni keskmise sissetulekuga leibkonnad. 
Toetust makstakse peredele, kelle netosissetu-
lek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esime-
se liikme kohta 1126 eurot kuus. Taotlusi saab 
esitada 2022. aasta 31. maini 2022, hüvitatakse 
2021. a septembrist 2022. a märtsini (kaasa 
arvatud) 80 % energia tavapärast hinnataset 
ületavast summast.

Uue sissetulekumäära järgi on seadistatud 
ka Rahandusministeeriumi energiahinna hüvi-
tise veebikalkulaator, mille abil pered saavad 
kindlaks teha, kas neil on hüvitisele õigus ning 
arvutada välja oma elektri-, gaasi- ja küttearve 
alusel saadava toetuse suurus. Hüvitatakse 
septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 
80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis 
ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning 
kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir 
kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot 
ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.

Hüvitise saamiseks tuleb sihtrühma kuuluval 
perel esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaaltee-
nistusele taotlus. Toetuse taotleja peab olema 
Otepää valda sisse kirjutatud.

n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 10. mai 2021. a 

korralduse nr 2-3/300 „Kogukondlikuks arendustegevu-

seks ürituse korraldamise toetuse määramine“ punkti 

1.4 alljärgnevalt: „1.4 Mittetulundusühing Pedajamäe 

Külaselts 250 eurot 2021. a detsembrikuus toimuva 

ürituse „Aastalõpu pidulike toitude ühisvalmistamine 

ja koolituspäev“ korraldamiseks;“.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 8. 

novembri 2021. a korraldus nr 2-3/746 “Riigihanke 

“Pühajärve rannapargi arendamine puhkealaks ja 

esinemispaigaks projekteerimis-ehitustööd“ korral-

damine“.
n	 Kanti Puka Koolis maha üks ühik põhivara, 

summas 18 781,84 eurot.

AMETLIK INFO

Energiahinna tõusu hüvitise saamisest 
Otepää vallas

Detsembrikuu vallavolikogu istungil muudeti 
Otepää Vallavalitsuse struktuuri. Struktuur hak-
kas kehtima alates 10. jaanuarist 2022.

Otepää Vallavalitsuse struktuuri kuulub viis 
teenistust ja vallakantselei, lisaks on vallavane-
ma otsealluvuses kolm teenistuskohta. Kokku 
on 50,75 teenistuskohta.

Vallavanema otsealluvusse jäävad ametnike-
na haridusnõunik, kultuurinõunik ja spordinõu-
nik. Koondatakse abivallavanema ja arendus-
juhi teenistuskohad. Kommunikatsioonijuhi 
teenistuskoht viiakse üle vallakantseleisse.

Uue vallavalitsuse koosseisusu moodustati 
palgalise vallavalitsuse liikme – abivallavane-
ma koht, mida täidab vallavalitsuse liige Raivo 
Kalda. Vallavalitsuse liikme-abivallavanema 

Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistus hak-
kab taotlusi vastu võtma alates 10. jaanuarist 
2022. Palume täidetud taotlus saata digitaalselt 
allkirjastatult e-posti aadressile energiatoetus@
otepaa.ee või tulla kohale Otepää Vallavalit-
suse sotsiaalteenistusse, E kell 9.00-16.00 ja 
N 9.00-16.00 või Sangaste teenuskeskusesse 
T kell 8.00-16.00, Puka teenuskeskusesse K 
9.00-12.00.

NB! Vajalik on etteregistreerimine!
Taotluse vorm ja lisainfot taotlemise kohta vaa-
ta www.otepaa.ee/energiakulude-huvitamine 

Energiakulude hüvitamise kohta saab jook-
svat informatsiooni Rahandusministeeriumi 
veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/
energiakulude-huvitamine.
Lisainfo: 

Sotsiaalteenistuse juhataja Kristin Leht
Tel. 766 4825; 5303 3032, E-post: Kristin.Leht@
otepaa.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk
Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm
Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee

Muudeti Otepää Vallavalitsuse struktuuri

haldusalasse jäävad loodav ettevõtlus- ja aren-
dusteenistus, majandusteenistus ning ehitus- ja 
planeerimisteenistus.

Uues ettevõtlus- ja arendusteenistuses on 
kuus teenistuskohta: juhataja, turunduse ja 
mainekujunduse spetsialist, turismiarenduse 
peaspetsialist, turismiarenduse spetsialist, pro-
jektispetsialist ja hankespetsialist.

Ehitus- ja planeerimisteenistusse lisandub 
planeerimisspetsialisti teenistuskoht.

Sotsiaalteenistuses koondatakse 1 tegevus-
juhendaja teenistuskoht, lisatakse 2 hooldus-
töötaja teenistuskohta, lisandub 1 isikliku abis-
taja teenistuskoht ja 1 ennetustööspetsialisti 
teenistuskoht.

Monika otrokova
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„Meele-Lahutaja2“ esietendus toimub Sangaste Kultuurimajas 
23. jaanuaril kell 16.00. Pilet 10 eurot.

„Meele-Lahutaja 2“ on humoorikas etendus kahes vaa-
tuses. Etenduses on põimitud nii vanu klassikuid uues kuues 
kui ka täitsa uusi nalju. Esimese vaatuses tuleb juttu kumma-
listest nimedest, abiellumisest ja abielust, poliitikast, valimis-
test ja sellest kuidas vahepeal juhtub, et valitu osutus oodatust 
palju rumalamaks. Teises vaatuses õpetame Eesti keelt, viha 
taltsutama ning seda, kuidas õppida maagiat ilma, et selleks 
oleks vaja puu sisse Igor Mangi juurde tšakraid avama minna. 
Saame ka teada, kuidas saab pime, kurt ja lombakas Laulukoori 
dirigeerida ning milline on üks tõeline Blondiinist firma juht. 
Lisaks ohtralt muid nalju ning võib juhtuda et laval astub üles 
ka  mõnigi eesti kuulus artist.

Lavastaja: Rene Raidsalu, teksti seadnud: Rain Rosengraf, 
muusikaline kujundus: Rene Raidsalu, heli: Einika Hirvemäe, 
kunstnik: Tiina Tamm.

Näitlejad: Kätlin Raidsalu, Käroli Padar, Tiina Tinzu (Tamm), 
Meriliis Kukk, Hardo Unt, Rene Raidsalu.

Taustajõud:Helve Reivart, Ülo Kahk, Laura Raidsalu, Mikk 
Raidsalu, Heino Uibo, Kalmer Maasik, Kalle Raidsalu.

Toetajad: Otepää Vald, Otepää Kultuurikeskused, Sangaste 
Kultuurimaja, RuutFM, Aida Peosaal, MTÜ Sangaste Lõõts, 
Stuudio Peetri Gasthause.

Krahvi Teater toob lavale „Meele-Lahutaja 2“KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

22. jaanuaril kell 19.00 Otepää keskväljakul Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupidu 
”Talvine horoskoop”. Muinasjutuliselt lumisel talveööl lauldakse eestikeel-
seid Horoskoobi aegseid laule koos kooridega ja solistidega. Lauljaid saadab 
ansambel Horoskoop. Sündmus kõigile TASUTA! NB! Talveöölaulupeost 
toimub otseülekanne ETVs!

30. jaanuaril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas AKRÜÜLMAALI õpituba. Juhendaja 
Triin Pannel. Osalemistasu 10 €. Kaasa võtta põll riiete kaitsmiseks. Vajalik 
eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Info ja eelregistreerimine: 
merle.soonberg@otepaa.ee.

17. veebruaril kell 19.00  Otepää Kultuurimajas Vana Baskini Teater: "Professor 
sai värske õhu mürgituse". Mängivad: Ott Sepp, Juss Haasma/Ivo Reinok, 
Marika Korolev, Inga Lunge, Kalle Sepp ja Indrek Taalmaa. Kunstnik 
Krete Tarkmees, muusikaline kujundaja Toomas Lunge, lavastaja Gerda 
Kordemets. Etenduse kestvus 2 h ja 30 min (koos vaheajaga). PILETID: 22€ 
/ 20€ (pensionärid, õpilased, üliõpilased): Piletilevi.ee. Piletimaailm.com. 
Otepää Kultuurimajas kohapeal.Rohkem infot: Merle Soonberg (5662 6481).

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

16. jaanuaril kell 10.00 Sangaste Kultuurimajas näitlejameisterlikkuse koolitus. 
Külla tuleb vabakutseline näitleja Merilin Kirbits. Koolitus on tasuta! Vajalik 
eelregistreerimine: Marina (5300 8226)

23. jaanuaril kell 16.00 Sangaste Kultuurimajas Krahvi Teatri Meele – Lahutaja 
2. Pilet 10 eurot. Avatud kohvik.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

13. jaanuaril kell 18.00 Nuudipäeva tähistamine Puka Kultuurimaja pargis. Ühine 
jõulukuuskede põletamine toimub. Teeme kuuselõket, joome teed, musti-
kakisselli ja sööme küpsist ning ajame niisama muhedat külajuttu.

16. jaanuaril kell 13.00 Puka Kultuurimajas “Pärastlõuna elu armastajatele ja 
kunstigurmaanidele” Üllar Vaariku ja Marek Sadamaga. Pilet: 10 eur. 
Sooduspilet (õpilane ja pensionäär): 7 eur. Tervitusjook hinna sees. Kohtade 
broneerimine: 555 33 564 Katrin Uffert.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

30. jaanuaril kell 14.00 LeNdTeATRI etendus TÕde. Pilet  5€ enne etendust 
kultuurimajast kohapealt.

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

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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Pühajärve lasteaia jõuluaja tegevused

Jõuluaeg oli kõigil kindlasti toimetusi täis, nii ka meie 
lasteaias. Kõik rühmad kaunistasid oma ruume ning val-
mistusid jõulupeoks, mis toimus 15. detsembril lasteaia 
akende all. Seekord trallisid lapsed koos vanematega 
ja pidu vedasid sõimerühma õpetajad peapäkapikud 
Kärt ning Egle. Teised kolleegid, lapsed ja lapsevane-
mad laulsid ja tantsisid nende juhendamise järgi.

Jõulupeo muusikalise poole eest seisis hea õpetaja Lii. 
Ta valis repertuaari ja oli DJ päkapikk. Aktiivselt lõi igal-
pool kaasa ka direktrissi Miia, alustades peoplatsi lumest 
puhtaks kühveldamisest, lõpetades peol osalemisega.

Üllatusena tuli meie juurde jõuluvana asemel hoopis 
jõulumemm. Ta oskas peast kõiki laule, tantsud aga õppis 
kohapeal jooksvalt selgeks. Nii andekat tegelast kuula-
sid ja vaatasid kõik ammuli sui. Pakkide lunastamiseks 
lugesid lapsed ning õpetajad luuletusi, jutustasid mõne 
loo, lõid lihtsalt patsu või paitasid memme juukseid, sest 
habet tal ju polnud.

Koos pidutsedes lendas aeg ruttu ja seekord sai siis 
selline, see meie esimene, õue jõulutrall. 23. detsembril 
külastas noorem liitrühm Ülenurme jõulumaad, kuhu 
piparkoogineiu Piia seiklema kutsus. Juba varem oli 
samal üritusel ka vanem liitrühm käinud ning oma tore-
daid muljeid jaganud. Nii saidki lapsed oodatult vahva 
päeva osaliseks. Nad tutvusid veel kahe piparkoogitüdru-
kuga, kes kutsusid etenduses kaasa tegutsema. Hiljem oli 
võimalus ka poni paitada ning mitmeid loomi vaadata. 
Meeldiva punkti kõigele eelnevale pani soojas toas pipar-
koogikarpide ja piparkookide kaunistamine, tee joomine 
ja maiuste söömine. Aitäh hakkajatele inimestele, kes 
oskavad teisi rõõmustada.

Teguderohket uut aastat soovib Pühajärve lasteaia 
kollektiiv.

Maire Dorch
Foto: kätlin Metsar

Koolirõõme väikestest asjadest 

Vaatamata sellele, et kõikjal on juba pikemat aega kõneaineks vaid 
koroonaga seonduv, on hea meel tõdeda, et Otepää Gümnaasium on 
sel õppeaastal saanud toimida tavapärases rütmis. Tõsi küll – mas-
kid, testid, vaktsineerimine, haigestumine on ka meie igapäevased 
kaaslased, kuid selle kõrval toimub harjumuspärane õppetöö. Küllap 
on kõik kooliga seotud inimesed nõus, et sõna „rutiin“ on saanud 
nüüd väga positiivse maigu: oleme rõõmsad, kui saame töötada 
igapäevarutiinis. 

Jõuluvaheajale minnes saime taas osa oma kooli jõulupidudest 
(eelmisel aastal jäid need distantsõppe tõttu ära). Püüdsime mitte 
eirata kehtestatud nõudeid, mistõttu peod toimusid 3 vanuseastmes. 
Kõikidel õpilastel oli võimalus esineda ja seda kasutati väga aktiivselt. 
Iga vanuseastme peol oli ka üllatusesineja. Kooli telegrupi (juhen-
daja õpetaja Silver Pik) vahendamisel valmisid nendest üritustest 
ka videosalvestused, mida kooli kodulehelt sai vaadata. Jõudsime 
taas tõdemuseni, et lapsed tahavad esineda ja näevad hea meelega 
vaeva, et rõõmustada nii ennast kui koolikaaslasi.

Kordaminekuid oli palju. Kõige värskematest tuleb mainida osavõttu 
rahvusvahelisest inglise keele veebivõistlusest Best In English, milles 
osales 32 riiki. Meie kooli parima tulemuse saavutas 9.b klassi õpilane 
Katriin Ostrak, teisele kohale tuli abiturient Helen Hein ja kolmanda 
koha saavutas Hans Kristjan Kullamaa 9.a klassist.

Maakonna koolide kodanikupäeva veebiviktoriinil osales meie 
koolist neli edukat võistkonda, 9.b klassi võistkond saavutas põhi-
koolide arvestuses maksimumpunktidega I koha, võistkonnas olid 
Karl Silmere, Brenda Järv ja Mia Maria Arminen. Kõik kolm güm-
naasiumiastme võistkonda jäid omavahel jagama II kohta. Mees-
kondadesse kuulusid Annabel Urm, dyavolessa-Maria Kuittinen ja 
Helen Hein, Uku Sau, Ragne Jaama ja Kaile Kuusik12. klassist ning 
eliise Palmiste ja Helis Hein 11. klassist.

Rõõm on tõdeda, et üle mitme aasta on taaselustunud Otepää 
Gümnaasiumi meedianoorte tegevus: jõuludeks sai valmis OGTV 
uus saade ning kooliraadio noored hoiavad kätt pulsil kooliga seotud 
aktuaalsetel teemadel. Juhendajate suurimaks rõõmuks on see, et 
noored on täis tegutsemislusti ning pakatavad toredatest mõtetest.

Uus aasta toob kaasa hoogsa olümpiaadide- ja võistlustelaine. 
Loodame püsida terved ja aktiivselt ikka koolipingis, mitte arvu-
tiekraanide taga.

Marika Paavo, 
eesti keele õpetaja ja raadiotöö juhendaja

Otepää Vallavalitsuses 

saab tööd 

sotsiaaltöö spetsialist
Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande alane nõusta-
mine ning probleemide lahendamine
• abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste 
teostamine
• toimetulekuraskustega inimeste ja puuetega 
inimeste toetuste, teenuste ja hoolduse korral-
damine ja määramine
• sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu 
abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste 
määramine
• valdkonna statistiliste andmete kogumine ja 
aruannete koostamine
• valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude 
koostamine ja koostamisel osalemine

Nõuded kandidaadile:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses ametniku-
le esitatud tingimustele
• kõrgharidus (soovitavalt erialane)
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele 
oskus suhtlustasandil
• empaatiavõime, hea suhtlemis- ja väljendusos-
kus, kohuse- ja vastutustunne
• meeskonnatöö oskused, oskus planeerida töö-
protsessi ja algatusvõime, hea pingetaluvus
• valdkonnaga seotud õigusaktide tundmine ning 
oskus töötada vajalike andmekogude ja infosüs-
teemidega
• B-kategooria juhiload

Kasuks tuleb:
• avalikus teenistuses töötamise kogemus
• eelnev kogemus sotsiaalvaldkonnas

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• täiendkoolituse võimalusi
• toetavat meeskonda

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 20.01.2022 
avaldus koos kinnitusega, et ei esine ametniku teenistus-
se võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja motivatsioonikiri 
ning haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aad-
ressile vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4825; 53 033 032 (sotsiaalteenistuse 
juhataja Kristin Leht).

Otepää Vallavalitsuses 

pakub tööd 

lastekaitsespetsialistile
Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• lastekaitse korraldamine Otepää vallas, ees-
tkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete 
täitmine, lastele ja lastega peredele suunatud 
riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korral-
damine
• erivajadustega laste hoolekande korraldamine
• laste ja perede nõustamine
• tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine 
ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialisti-
dega
• Otepää valla lastega seotud probleemide ja 
vaidluste lahendamisel laste huvide esindamine

Nõuded kandidaadile:
• vastavus avaliku teenistuse seaduses ametniku-
le esitatud tingimustele
• vastavus lastekaitseseaduse § 19 lastekaitsetöö-
tajale esitatavatele nõuetele
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele 
oskus suhtlustasandil
• iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus, meeskon-
natöö oskused, kohuse- ja vastutustunne, oskus 
planeerida tööprotsessi ja algatusvõime, hea pin-
getaluvus
• valdkonnaga seotud õigusaktide tundmine ning 
oskus töötada vajalike andmekogude ja infosüs-
teemidega
• B-kategooria juhiload

Kasuks tuleb:
• avalikus teenistuses töötamise kogemus

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• täiendkoolituse võimalusi
• toetavat meeskonda

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 20.01.2022 
avaldus koos kinnitusega, et ei esine ametniku teenis-
tusse võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja motivatsioo-
nikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia e-posti 
aadressile vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4825; 53 033 032 (sotsiaalteenistu-
se juhataja Kristin Leht)
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Möödunud aasta jalgpallihooaeg oli taas covidi pii-
rangute tõttu pisut lünklik, kuid arvestades maailmas 
valitsevat olukorda läks FC Otepääl siiski väga hästi.  
FC Otepää esindusvõistkond võitis III liiga lõuna 
tsoonis I koha. Kusjuures liigavõit kindlustati juba 3 
vooru enne meistrivõistluse lõppu.

Hooaja parimaks mängijaks valisid võistkonna-
kaaslased enda seast Mats Plado, kes oli ühtlasi ka 
võistkonna suurim väravakütt. Parima uustulnuka 
tiitel läks kindlalt Rene Zahknale ja esmakordselt 
välja antud fännide lemmiku auhinna sai endale 
Alari Mark.

FC Otepää järelkasvu hooaeg kulges väikeste 
tõusude ja mõõnadega. 2021 hooajal osalesime Eesti 
Jalgpalli Liidu egiidi all toimuvatel võistlustel 2 noorte 
võistkonnaga. 

U13 (2009/2010) hooaeg algas keeruliselt, sest 
mängisime 2009 vanuseklassis põhiliselt aasta noore-
mate poistega, aga mida aeg edasi seda paremaks 
läksid nii tulemused kui ka mängupilt. Hooaja lõpus 
tegime väga tugeva lõpuspurdi ning võitsime 5 mängu 
järjest. Tulemuseks sel aastal tubli 3. koht 8 võistkon-
na konkurentsis ja teisest kohast jäi meid lahutama 
ainult üks punkt. 

U10 (2012/2013) võistkonna poisid mängisid 
EMV-l alles teist hooaega. Selles vanuses EMV 

FC Otepää 2021. aasta kokkuvõte

tulemusi veel ei märgita ja paremusjärjestust 
ei selgitata. Seega põhirõhk ei ole tulemus-
tel ja võitmisel, vaid sellel, et poisid saaksid 
erinevate vastastega mängida ja treeningutel 
õpitud oskusi näidata ilma liigse võidukohu-
stuseta. Kõik turniirid pakkusid meie poiste-
le positiivseid emotsioone – lõime väga palju 
ilusaid väravaid ning ühelegi vastasele oskuste 
poolest alla ei jäänud. Lisaks olid meil sel 
aastal võistkonnas nooremad 2013. a  sünd-
inud poisid, kes sel aastal said enda esimese 
võistluskogemuse ning olid lõpuks võistkon-
nale väga suureks abiks.

Täname kõiki lapsevanemaid, kes võist-
lustel poisse toetamas käisid ja transpordi-
ga abiks olid. Koroonast tingituna oli aasta 
küll ootamatusi täis, aga saime kenasti hakkama ja 
õnneks on sellest aastast ikka päris palju positiivset 
kaasa võtta.

Rõõmu pakkusid ka varasemalt FC Otepääd 
esindanud ja nüüd juba mujal tegusid tegevad mängi-
jad: Andreas Kiivit mängis Eesti U19 koondise eest 
kõikides 7 mängus ning sai meedia vahendusel ka 
peatreener Martin Reimilt kiita. Klubitasandil tuli 
Andreas koos FC Flora U21 võistkonnaga EMV 
esiliigas 5ndaks ning oli 14 väravaga oma võistkonna 

resultatiivseim.
Joonas Sakkis oli Eesti U16 koondise kapten ja 

põhiväravavaht nii mängus Soome kui ka Saksimaa 
liiduvabariigiga. Samas koondises sai mängu kirja ka 
Robin Mathias Müür. Mõlemad poisid tulid ka teist 
aastast järjest Tammeka U16 võistkonnaga EMV-l 
hõbedale ning lisaks mängisid ka mitmeid mänge 
endast aasta vanemate Tammeka U17 võistkonna 
eest, kes saavutas samuti oma vanuseklassis EMV-l 
II koha. 

Annely 58550755

Otepääl müüa 
kitsepiima 2.00 € liiter

Esimesed mängud U15 koondises sai kirja Ruuben 
Jaagant ning sama vanuseklassi tütarlaste koondises 
ka Karlotta Levin. EMV-l tulid mõlemad mängijad 
FC Elva võistkondadega 12 võistkonna konkurentsis 
tublile 7. kohale. 

Aitäh kõigile mängijatele, lapsevanematele, toeta-
jatele ja sponsoritele, tänu teile oli 2021. aasta FC 
Otepää jaoks taaskord väga põnev ja edukas!

Fc otepää

Massöör Inga 
ja juuksur Pille 

alustavad tööd
 

10. jaanuarist 2022 
Tartu mnt 1A.

 Täpsem info kohapealt 
või tel 5332 3358

HEI, HEI TÄHELEPANU! 
 
 Tulemas on 29. mälumänguturniir Palupera  karikale.
Esimene voor 28. jaanuaril 2022. a. 
Algus kell 19.00  Rõngu Kultuurimajas.

Mäng toimub klassikalise mälumängu süsteemi alusel, kus võistkonnas on 4 
mängijat ja üks noormängia  – 18 a.(vajadusel võib vahetada).

Turniir on 3vooruline,kokku 108 küsimust. Igas voorus on 36 küsimust, millest 
on 2 muusika ja 4 pildi küsimust.

Mängu teemaks on Eesti ja kõik Eestiga seonduv. Samuti ka võimalusel Piibli 
teemalised.

Võistkondade osavõtumaks on 40.- EUR
Turniiri võitjale kuulub karikas, parimatele võistkondadele diplom ja auhind, 
vastavalt saavutatud kohale.

Kuna tegemist on ka Valgamaa MV meeskondlikus mälumängus, siis parimad 
Valgamaa võistkonnad saavad maakonna meistri medalid. 

Info ja registreerimine tel: 5139071, Kalev Lõhmus, palubuss@gmail. com.
Registreeru aegsasti.

PeATSe KOHTUMISeNI RÕNGUS!

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

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. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 

Ostan maad     53810616

KIVIRAIdURI TeeNUSed. 
Tel   5107312.

Müüa kitsepiima, 2€ liiter. Info 
5233059

Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaa-
sist lauanõusid. Võtke ühendust 
ja tulen ise kohale. Värviliste vaa-
side eest kuni 120€ kohe kätte! Tel. 
55962292

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

4 lapsega 6-liikmeline pere vajab 
omaette elamist Otepääle või selle 
lähistel, kus bussiliiklus Otepääle 
on hea. Eelistame 4 tuba, aga ka 
3-toalise pakkumised oodatud ~70 
ruutu. Täpsem Info, +37257876253 
või meilitsi tirru222@online.ee, 
vastab kaaslane.

KU U LU T U S E D

AS Pühajärve Puhkekodu

võtab tööle

PUBi klienditeenindaja
- paindlik graafik

  - ööbimisvõimalus

5391 2995           egle@pjpk.ee.
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Avaldame kaastunnet Mariiale 
kalli 

MART KOLLAKU 

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

 Südamlik kaastunne Kaarli 
ja Merle perele kalli poja

HeNRI

kaotuse puhul.

Naabrid Kaido, Piia, Diana

 Jeesus ütles: "Mina olen ülestõusmi-
ne ja elu; kes minusse usub, see elab,

isegi kui ta sureb!" Joh 11:25

Armas Aili. 
Avaldan siirast kaastunnet

TÜTRePOJA

traagilise igavikku lahkumise 
puhul. 

Mälestab Laine

 Päike paitagu Su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

Siiras kaastunne Aivole ja tema 
perele kalli isa, äia ja vanaisa

ARNO MÄNNISTe

kaotuse puhul.

Kaastöötajad vineeritehase 
I vahetusest

 Kõrgemal on minu kodu,
kus see kuu on kumamas,

kõrgemal mu eluase,
kus need tähed säramas.

/Marie Heiberg/

Mälestame endist töökaaslast

HeLe NeSTRAT
Avaldame sügavat kaastunnet 
lastele: Andres ja Anu ning 

nende peredele.

Silja, Jüri, Viivi, Tiiu, Eha, Erika, 
Katti, Maie, Maia ja Koidula

Siiras kaastunne perekond 
Heinale ja vanaema Ailile

HeNRI 

kaotuse puhul

Kimmo perega, Ingrid,
Hilda, Kaie, Helmi, perek. Reidolf

Mälestame kauaaegset head 
naabrit

MAIMU ILVeST

Südamlik kaastunne Ainole 
kalli õe kaotuse puhul.

Kopli 12 elanikud

 Südamlik kaastunne Marianale 
ja Mariiale

MART KOLLAKU

lahkumise puhul.

Pühajärve koolipere

 Mälestame head naabrit

AKSeL VUKS-i

Tunneme südamest kaasa 
lahkunu lähedastele.

Liisa ja Jan

 Mälestame 
Otepää Gümnaasiumi õpilast

HeNRI HeINA
ja tunneme südamest kaasa 

Kaarli perele kalli poja ja venna 
surma puhul.

OG hoolekogu

Täname südamest klassikaaslasi, kooliperet, 
sõpru ja sugulasi ning Markot, Merlet ja Rihot, kes 
olid toeks ning andsid lohutust ja jõudu meile kalli

HeNRI HeINA

ärasaatmisel.

Tänutundega omaksed

Nüüd tühi koduõu ja tuba,
lein raske järele vaid jäi…

HeNRI HeIN 
14.05.2006 - 02.01.2022

Südamlik kaastunne Merlele 
perega kalli poja ja Ailile kalli 

tütrepoja traagilise surma puhul.

Endised töökaaslased

 Mälestust Sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.

Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi.

Kallist tädi, vanatädi 
ja vanavanatädi

MAIMU ILVeST

mälestab Peeter perega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…

Siiras kaastunne Merle ja Kaarli 
perele kalli poja, venna 

ja lapselapse 

HeNRI HeIN´a

ootamatu lahkumise puhul.

Marika ja Olev Paavo

 Maga vaikselt, puhka rahus
südamed on Sinuga

Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega

Teatame kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud armas õde

MAIMU ILVeS
18.05.1932 - 24.12.2021

Leinavad: õed Õie, Aino 
ja vend Alfred

 Oleme leinas ja avaldame 
kaastunnet Kaarlile ja Merlele 

tütardega

HeNRI

kaotuse puhul.

"Toonus Plussi" pere

Tähtede taga on avarus lai, 
ei valu, ei vaeva, vaid õhkõrn pai…

Kallid Helen ja Helis!
Meie sügav kaastunne teie 

perele armsa vennakese ja poja 

HeNRI
traagilise kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi XII ja 
XI klass, klassijuhatajad Kaidi ja 

Marika ning lapsevanemad

 Südamlik kaastunne 
lähedastele kalli 

MAIMU ILVeSe 

lahkumise puhul.

Merike ja Rando

 Sa andsid, mis sul oli anda,
väärt tööd tehes kulus eluniit.

Sa kandsid, mida jõudsid kanda,
alles sellest jääb mälestusteviis.

Mälestame endist töötajat

HeLe NeSTRAT

Südamlik kaastunne lähedatele.

Pühajärve koolipere

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…

Südamlik kaastunne Kaarelile, 
Merlele, Helenile, Helisele

kalli poja ja venna 
kaotuse puhul.

HeNRI HeIN

Mälestab Otepää Gümnaasium

Mälestame kallist sõpra

MART KOLLAK

Südamlik kaastunne lähedastele.

Aarne ja Eike

Lahkus meie kallis ema, 
vanaema ja vana-vanaema 

HeLe NeSTRA
10.02.1935 - 04.01.2022.

 UUVe KIHO 
17.09.1937 - 19.12.2021

 IdA TAMMe 
30.11.1925 - 21.12.2021

 AKSeL VUKS 
11.07.1927 - 02.01.2022

Mälestame sügava kurbusega.
Südamlik kaastunne Merlele 

perega ja Ailile kalli poja 
ja tütrepoja

HeNRI
kaotuse puhul.

Agnes ja Andrus

On lahkunud tore naabrimees

MART KOLLAK

Sügavat kaastunnet kõikidele 
lähedastele avaldavad 

naabripered Rauk, Lopman, 
Jürgenson, Annmann

MART KOLLAK

Kallis Kadri, oleme mõtetes 
sinuga, kui saadad viimsele 
teekonnale oma kalli venna.

Eve, Maigi, Siiri, Merike, Eve, Tiiu

Avaldame kaastunnet Leale 
onu

AKSeL VUKSI

surma puhul.

Ansambel Laulurõõm

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Mälestame kallist sõpra 
ja kaaslast

HeNRI HeINA
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

OG 9a ja 9b klass, lastevanemad,
õpetajad Kaja, Ülle, Anu

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

(Jaan Tätte)

Südamlik kaastunne Merlele 
perega kalli poja ja venna

HeNRI HeIN
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi 61. lend 
ja klassijuhatajad

On mõnikord saatus julmalt karm…

Sügav kaastunne Kaarli perele
kalli poja ja venna

HeNRI HeINA

    ootamatu kaotuse puhul.

   Töökaaslased Liia ja Kert

Iga hetk võib katkeda eluniit 
viia meid ära siit...

Kallis Merle ja sinu lähedased,
avaldame teile sügavat 

kaastunnet kalli poja ja venna

HeNRI HeIN
kaotuse puhul.

Kaastöötajad vineeritehase
I vahetusest

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne
Kaarelile perega kalli poja

HeNRI HeIN
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Kaja, Ruth,
Helve, Sveta, Aire, Kaima, 

Riina, Inga

Olen Sulle ülitänulik,
et Sa minu elus olid!
Nüüd on alles jäänud

aga sügav kurbus 
ja lõpmatu igatsus...

ReIN KUIV
10.04.1953 - 08.01.2021

Mälestab lesk

Vaikus ja rahu on sinuga.
Hea mälestus jääb meiega.

Head teed...

Teatame sügava kurbusega, et 
meie hulgast on lahkunud kallis 

vend, onu ja vanaonu

AKSeL VUKS
11.07.1927 - 02.01.2022

Leinavad omaksed

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

HeNRI HeIN

Tunneme südamest kaasa 
Merlele, Kaarelile, Helenile, 
Helisele ja Ailile poja, venna 

ning tütrepoja korvamatu 
kaotuse puhul.

Sass ja Niina

Avaldame kaastunnet 
Kaarlile perega kalli 

poja

HeNRI HeIN’a

kaotuse puhul.

Töökaaslased Kuutsemäe, 
Väike-Munamäe ja Viimsi 

suusakeskustest

Avaldame kaastunnet perele 
poja ja venna 

HeNRI 

kaotuse puhul.

Endised klassijuhatajad 
Triin ja Ene

Mälestame

HeNRI HeIN’a

Siiras kaastunne omastele.

FC Otepää liikmed

 Südamlik kaastunne Ivile ja 
Carmenile kalli ema ja vanaema

SeLMA RAUd

kaotuse puhul.

Külli ja Kaie

 Südamlik kaastunne Aino ja Lea 
peredele

AKSeL VUKS-i

kaotuse puhul.

Mälestavad Vilma ja Andi

Sellest, kelle aeg te kõrvalt viis,
on saanud taevas teie kaitseingel...

Siiras kaastunne teile, armsad 
Aino ja Lea peredega 

venna ja onu 

AKSeL VUKS’i

kaotuse puhul.

Eha perega

Pikas elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda,

kuni viimaks rahuranda
lõppes sinu rännutee.

Mälestame endist head naabrit

AKSeL VUKS’i
Südamlik kaastunne Leale 
perega, Vilmale ja Antile.

Tiiu ja Helgi

Üks küünal on kustunud,
üks elutee on lõpuni käidud...

Otepää Maarja kogudus avaldab 
kaastunnet Jaan Uibole ja tütrele 

armsa tädi

SILVIA MAdISSO

surma puhul.

Kui päike ei mäleta eilset päeva
ja tuul ei tule tagasi sama teed, 

peab olema midagi muud, mis jääb...
(Karl Ristikivi)

Siiras kaastunne Ailile ja Merlele 
perega kalli 

HeNRI
kaotuse puhul.

Aili teehommikute kaaslased

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on sinuga...

Sügav kaastunne Merlele ja 
Kaarlile kalli poja

HeNRI HeINA

ootamatu lahkumise puhul.

Janne ja Tarvo

HeNRI HeIN 
14.05.2006 - 02.01.2022

 MAIMU ILVeS 
18.05.1932 - 24.12.2021

 HeLe NeSTRA 
10.02.1935 - 04.01.2022

Lahket naabrit 

HeLe NeSTRAT 
mälestavad ja tunnevad kaasa 

Anu ja Andrese perele kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema

kaotuse puhul.
Sirli, Laura ja Henri pere

Südamlik kaastunne Merlele 
perega, Ailile kalli poja, venna, 

tütrepoja

HeNRI

kaotuse puhul.

Tiiu, Alli

Maailma lõpus on kohvik, 
kus kunagi kohtume kõik…

Mälestame head peretuttavat 
ja sõpra

MART KOLLAK’ut
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Hilja ja Raivo perega

Su kodu ümber taevatähtede read,
seal piibelehed ja meelespead,

vaikust valusalt lõhestab kajaka hüüd.
Head und, Sa puhka, 

jää hüvasti nüüd...

Kallist sõpra, head inimest

MART KOLLAK

Mälestab Tiina

Südamlik kaastunne lähedaste.

Süda soe kui ahjukivid
Hing kui hele taevatäht

Sa meie elus helendasid
Sulatasid südameid

Südamlik kaastunne vanaema 
Ailile

LAPSeLAPSe
surma puhul.

Ene, Maarika, Maire, Marko, Lea

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud…

Siiras kaastunne 
Kadri Reegile kalli

VeNNA

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Päike paita kallist kalmu,
Kuu kummardusi tee.

Tähekene süüta küünlad...

Südamlik kaastunne Ainole ja 
Leale lastega, kalli venna, onu 

ja vanaonu

AKSeL VUKS
kaotuse puhul.

Heino, Enno, Maie, Toomas 
ja Rein perega

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

Südamlik kaastunne Enele, 
Matile ja lähedastele kalli poja 

MART KOLLAK´u

kaotuse puhul.

Mälestavad Ellen ja Jaanus

Ei tulek ega minek pole meie teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb, ja see 

on elavate mäletada.

Avaldame sügavat kaastunnet-
Merlele ja tema perele kalli 

poja ja venna

HeNRI HeINA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää UPM 
Kymmene III vahetus

Lemmik Mees OÜ kollektiiv 
avaldab kaastunnet 

Andres Nestrale kalli 

eMA

lahkumise puhul.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Tunneme südamest kaasa Helile 
ja Veerale peredega kalli õe

SALe

kaotusel.

Külli, Õie, Kaja

 AINO KARdMAA 
14.07.1930 - 09.01.2022

 NIKOLAI SAARMANN 
18.02.1930 - 03.01.2022
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Otepää külad tunnustasid ja 
tänasid 2021. aastal alljärgnevaid 
sädeinimesi:

Merike Kukk, Pilkuse küla esitatud 
tänu saaja.

Merike on meie küla kõige aktiiv-
sem kogukonna ürituste korralda-
ja ja eestvedaja. Ilma temata oleks 
nii mõnigi üritus tegemata. Jõudu, 
jaksu!

Andres ja Ainar Kukk, Pedajamäe 
küla esitatud tänu saajad.

Andrese ja Ainari eestvedamisel 
püstitati Pedajamäe külla mäles-
tusmärk mitmekordsele laskespor-
di maailmameistrile ja Argentiina 
karika võitjale Alfred Kukele.

Karin-Kaja Liigand, Puka kogu-
konna esitatud tänu saaja.

Karin-Kaja on meeskonnamängija, 
kes julgeb võtta vastutust, peab kinni 
antud lubadustest ja on alati kohal. 
Temaga koostöös on korraldatud 
noortelaagreid, koolitusi, õpitubasid, 
pere- ja meelelahutusüritusi, matku 
ja talguid. 

Sigrid Rõõmussaar ja Heiki Ernits, 
Otepää aedlinna kogukonna esita-
tud tänu saajad.

Noor pere, kes lööb üritustel aktiiv-
selt kaasa, aitab hoida heakorda ja 
parandada mänguväljakut. Sigrid ja 
Heiki esindavad kogukonda Otepää 
Valla mängudel ning on enda kanda 
võtnud läbi aastate erinevate spor-
diürituste korraldamise aedlinnas.

Esmar Naruski, Priit Jaagant ja 
Pille Kangur, Tõutsi küla esitatud 
tänu saajad.

MTÜ Kappermäe Selts tänab mees-
konda, kes kuulus Kappermäe seltsi-
maja katuse parandamise meeskon-

Otepää Külade Ühendus tunnustas sädeinimesi

da. Täname Esmarit hangete läbivii-
mise eest, Priitu ehitusliku järelvalve 
poole pealt ning Pillet projektima-
janduse toimetamise eest!

Katrin Kõiv, Kuigatsi külade võrgus-
tiku poolt (Kuigatsi, Mägiste, Pringi, 
Vaalu, Vaardi ja Ädu külad) esita-
tud tänu saaja.

Katrin on meie piirkonna sädeini-
mene. Tal jätkub energiat juhendada 
viit erinevat tantsurühma, korralda-
da sündmusi ja koolitusi. Ta on läbi 
ja lõhki üks aktiivne inimene, kes 
panustab palju kogukonna heaks.

Eleri Seer, Nõuni küla esitatud tänu 
saaja.

Eleri on meie külas see, kellele 
alati võib helistada, kui on abi vaja, 
olgu selleks Tartu Maratoni toitlus-

tuspunkt, Otepää Valla mängud, 
Nõuni küla maastikumäng jne, 
haarates alati kaasa ka oma pereliik-
med. Vahva et meie külla on elama 
asunud selline tore pere!

Elvi Merila, Vidrike küla esitatud 
tänu saaja.

Elvi on Vidrike küla raudvara, kes 
on alati väga lahkelt nõus küla üri-
tuste jaoks head-paremat küpseta-
ma. Tema jaanipäeva shashlõk on 
külas kuulus ja oodatud maius. Just 
Elvi utsitamisel ja kaasabil hakkasi-
me küla ajalugu ja pärimust koguma. 

Egle Sisask, Sihva küla esitatud tänu 
saaja.

Tunnustus MTÜ Pühajärve Kodu-
teatri loomise eest Sihva külla, 
Kangro tallu. Samuti etenduste kor-

1. Iga aasta talvel oleme me siin,
ilma okastraadita on ületatud piir.
Täna linnaplatsil kokku jälle saime,
ei heiduta meid ka kolmas laine.

2. COVIDist lahti saada tahaks ammu,
aga meie kannul ta lausa lisab sammu.
Piirab üritusi, mõne jätab ära.
Antivaksid tekitavad sel teemal kära.

3. Kümneid aastaid tagasi käis dalai-laama siin,
Pühakal uuendati sündmust märkiv viit.
Oma otsa lõpuks leidis vana laululava, 
mida juba ammu polnud kellelegi vaja.

4. Ööklubi Come Back enam pole, eks?
Selle kohal laiab uhke Olerex.
Punasammas seisab oma kohal veel
ehk peaks ta minema igaviku teed

5.Tehvandile juurde tuleb uusi treeningradu,
selle jaoks on puid maha võetud sadu.
Ralliauto võistluski on ära mahtund sinna,
nende võimas mürin kostis üle linna.

6. Suvekuudel soojakraadid lausa lakke tõusid,
randa peesitama paljud suvitajad jõudsid.

JÕULUVANADE  LAUL  2021

Pühajärve Jaanituli 2022 
esinejate nimekiri avalik: 
Lõuna-Eestisse tulevad maa-
ilmakuulsad staarid eesotsas 
Netsky, Sub Focuse ja Julian 
Jordaniga

Talisuplejadki laialt tuntuks said,
küll see Pühakas on üks mõnus paik.

7. Liputoa ees seisab armas karuott,
soovijaile valmis pandud väike meepott.
Raha pane sisse, mesi välja võta
ja siis kohe koju maiustama tõtta.

8. Puka kogukonda teles näha sai,
tegutsemisvaldkond on neil üpris lai.
Pukas valmis sai ka uus koolimaja,
kuigi mööbel hilines üle tähtaja.

9. Vallajuhi kohta ihkab iga mees,
aga keegi juba istub seal ees.
Pakud pastakat ja pakud suhkrut ka,
küll siis volikogus koha saad.

10. Uue asfaltkatte saanud Kopli tänav,
libedal kõnniteel saab liugu lasta täna.
Plaadid pandi maha, üles võeti siis.
Vahepeal keegi vardast lipu ära viis.

11. Enam pole turuplats kui päevi näinud urg:
punaselt on seina peale kirjutatud TURG.
Selle aasta lõpu kõige uuem hoone – 
kas ka müüjaid-ostjaid juurde toome?

12. Vastne president meil juba külas käis.
Läti presidendiga nii sarnane ta näib.
Arstidega vesteldes tal rõõmus oli meel.
Tassikese kohvi jõudis Elsas juua veel.

13. Laulu-tantsupidusid on peetud päeval, ööl,
neil üritustel palju rahvast kaasa lööb.
Külm ja lumi meile takistuseks pole,
kui ainult ise rõõmsameelne oled.

14. Nüüd jõuluvanad teele lähevad,
laulmisest meil hääled kähedad.
Kui lumi maha tuleb, alla pane suusk,
kui jõulud läbi saavad, naudi aastat uut.

Otepää, detsember 2021

Päkapikk tiia lehisMets
Foto: valju aloel

22. ja 23. juunil toimub traditsiooniline Pühajärve Jaanituli, 
mis toob Lõuna-Eestisse maailmakuulsad elektroonilise 
muusika produtsendid ja DJ'd. Lisaks astuvad suve suu-
rimal popmuusikapeol üles armastatud Eesti artistid.

Pühajärve Jaanituli 2022 üks peaesinejatest on elekt-
roonilise muusikastiili drum & bass esindaja Netsky. Sama 
stiili esindab juba 2003. aastast Inglismaa tantsumuusika 
edetabelites figureerinud Sub Focus. Hollandist saabub 
festivalile Martin Garrixi mitmete tuntud hittide kaaspro-
dutsent ja hea sõber Julian Jordan. Samuti on Pühajärve 
Jaanitule oma tihedasse graafikusse mahutanud elekt-
roonilise muusika absoluutsesse tippu kuuluv Eesti DJ ja 
produtsent Madison Mars. Nimekirjast on puudu veel üks 
maailmakuulus artist, kes avalikustatakse kevadel.

Pealaval saab taas näha Pühajärve publikut raputanud 
Cartooni ja Eesti räpimuusika esivedurit 5Miinust. Artistide 
nimekiri Pühajärve Jaanitulel sellega ei piirdu. Kahe päeva 
jooksul astuvad lavale Smilers, Terminaator, Tanel Padar, 
Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Wateva ja Siimi. Esinejate 
nimekiri ei ole veel lõplik ja oodata on mitmeid erishow’sid.

Lisaks heale muusikale, suvisele meeleolule ja armas-
tatud staaridele saab Pühajärvel osaleda traditsioonilis-
tes jaanipäevamängudes, sooritada benji-hüppeid ning 
lõbutseda erinevatel atraktsioonidel. Festivalist ja suve 
pikimatest päevadest täieliku naudingu saamiseks on või-
malik ööbida Pühajärve kaldal kontserdipaigast vaid mõne 
sammu kaugusel asuvas maalilise vaatega telklaagris.

22. ja 23. juunil toimuvale Pühajärve Jaanitulele on või-
malik juba pileteid osta aadressilt jaanituli.ee.

siiM suPs
avalikud suhted

Monster Music

raldamise kui ka külalisetenduste ja 
teatrikohviku organiseerimiste eest!

Andres Raave ja Ilona Adamson, 
Otepää Külade Ühenduse esitatud 
tänu saajad.

Täname väga meeldiva koostöö eest 
Otepää külade ürituste filmimisel ja 
videode tegemisel!

Ago Arro, Otepää Külade Ühenduse 
esitatud tänu saaja.

Täname Otepää Valla Mängude kor-
raldamise eest, mille külade kategoo-
ria oli 2021. aastal väga menukas!

Tunnustuste üleandmine toimus 
talvepealinna tiitli pidustuste ajal 
Külatänaval 19. detsembril 2021.

otepää külade Ühendus
Foto: anDres raave


