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Tartu 2024 Otepää Talveöö-
laulupidu pani Otepää helisema 

22. jaanuaril toimus Otepääl traditsiooniline 
talveüritus – Tartu 2024 Otepää Talveöölaulu-
pidu. Sündmust kandis üle ETV.

Talveöölaulupidu toimus Otepääl juba seit-
smendat korda. Keskväljaku suurel laval 
laulsid 45 koori ning 600 lauljat ja palavalt 
armastatud Eesti artistid. Esitlusele tulid 
legendaarse lauluvõistluse “Horoskoop” 
parimad palad. Solistidena astusid üles Reet 
Linna, Uku Suviste, Gerli Padar, Marten 
Kuningas, Nele-Liis Vaiksoo, Marek Sadam 
ja Margit Tali. Saatebändina esines 
ansambel „Horoskoop“. 

Koore oli tulnud Harjumaalt kuni Lää-
ne-Virumaani, kogu Eestist. Peadirigendiks 
oli Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja 
Merle Soonberg. Dirigeerisid Anneli Koppel, 
Raido Lill, Kristel Reinsalu, Helga Ilves, Sirje 
Pääslane-Tippi, Meelis Roosaar ja Signe Kiis.

Karges talveöös tuli esitamisele 18 armas-
tatud laulu, mida publik hoolsasti kaasa laulis.

Samal õhtul kandis seda sündmust üle 
ETV, kus lisaks lauludele olid vahepaladeks 
intervjuud nii Otepää, kui ka teiste tuntud 
inimestega üle Eesti. Saatejuhid olid Urmas 
Vaino ja Heleri All. ERRi meeskond pani 
välja ühe oma parimatest jõududest ligi 30 
inimesega ja tõi ekraanile laulurõõmu ja 
emotsiooni.

Talveöölaulupidu toimus Euroopa kultuu-
ripealinn Tartu 2024 raames. Kultuuripea-
linna staatuse saamiseni jääb kaks aastat. 
Euroopa kultuuripealinna tiitli kandmine 

ILMUB 2 KORDA KUUS

Otepää Vallavalitsus tänab 

Otepää Kultuurikeskust, Tartu2024, ERR, koore, dirigente ja soliste 
ja kõiki, kes osalesid Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupeo korraldus-
meeskonnas.     Aitäh suurepärase emotsiooni eest!

Valgamaa tänas parimaid − Esti Kittus sai elutööpreemia

14.  jaanuaril toimus Valga Kultuuri- ja 
huvialakeskuses Valgamaa tunnustusüri-
tus, kus tänati maakonna parimaid. Kul-
tuurkapitali elutööpreemia sai Otepää 
vallast endine Puka Kunstikooli direktor 
ja kunstnik Esti Kittus.

Otepää vallast said tunnustuse

Valgamaa Noorsootöö-
keskus Tankla tunnustus

Valgamaa aasta noor – Cäthy Alev. Ta 
kuulub Otepää gümnaasiumi õpilasesin-
dusse, on üheks juhtivaks isikuks OG koo-
liraadio saadete tegemisel, osaleb aktiiv-
selt kogukonna tegevustes nii kodukohas 
Nõunis kui Otepääl, panustab aktiivselt 
noorsootöös ning genereerib erinevaid 
projekte ning ettevõtmisi. Cäthy on sära-
silmne ning alati rõõmsameelne, suudab 
leida lahendusi ka keerulistes olukordades 
ning soovib alati midagi korda saata.

Valgamaa aasta noortesõber – Aivo 
Meema. Ta on Otepää valla noorte kalas-
tusringi vabatahtlik juhendaja. Kalastus-
ringi hakkas ta korraldama oma initsiatii-

Esti Kittus sai elutööpreemia

vil ning on seda teinud juba 2015. aastast. 
Kalastusring loodi koostöös Otepää 
Avatud Noortekeskusega.

Valgamaa Spordiliidu edukamad

Valgamaa edukaim spordipoiss U14 
vanuseklassis on kergejõustiklane Sten-
Erik Iir.

Valgamaa edukaim noormeeste U20 
vanuseklassis on suusahüppaja ja kahe-
võistleja Markkus Alter.

Valgamaa edukaim naissportlane see-
nioride vanuseklassis on kergejõustiklane 
Maive Vill.

Valgamaa edukaim meeste võistkond 
on SK Põhjakotkas Otepää suusahüppe 
meeskond (Markkus Alter, Andero Kapp, 
Hanno Henri Reidolf, Artti Aigro).

2021. a eduka tegutsemise eest 
tunnustas Eestimaa Spordiliit Jõud

Aasta spordiaktivist – Otepää Vallavalit-
suse spordinõunik Ago Arro, Otepää valla 
mängude eestvedaja.

SA Valgamaa Arenguagentuu-
ri rahvatervise ja siseturvalisu-

se valdkonna tublid tegijad

Otepää Vallavalitsuse vanemlastekaitses-
petsialist Kristel Ilves. Kristel on ametnik, 
kes teeb oma tööd tõeliselt südamega ja 
on väga professionaalne. Oskab korralda-
da aktiivselt võrgustikutööd, mõtleb süs-
teemselt ja on tugevate organisatoorsete 
võimetega. On haridustöötajatele suureks 
toeks ja meeskonnaliikmeks. Lastekait-
sespetsialisti töö on üks keerulisemaid 
ameteid, mida endale valida.  

Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupi preemiad

Elutööpreemia

Esti Kittus, endine Puka Kunstikooli 
direktor ja kunstnik. Klassikud on öelnud 
„Kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis 
kunsti näha“. Tema elu ja töö on olnud 
kunsti teha, kunsti luua ja näidata, seda 
kõike ka õpetada ning edasi anda. Pikki 

aastaid oli talle teiseks koduks Vanemui-
se teater, kus ta kunstnikuna töötas. Elu 
armastus aga laste kunstikool Pukas. Ta 
on kunstnik ja pikaaegne kunstiõpetaja 
ning Puka kunstikooli looja.

Aastapreemia kultuuri valdkonnas

Puka Kultuurimaja perenaine-kultuuri-
korraldaja Katrin Uffert. Ta on toonud 
kogukonna kultuuriellu palju uudsust ja 
atraktiivsust, üllatades julge ja värske lähe-
nemisega. 

Tunnustuspreemia

Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja 
Merle Soonberg, vaimse kultuuripäran-
di hoidja. Valgamaal on ta tuntud kui üks 
mitmekülgsemaid ning innukamaid rah-
vakultuuri viljelejaid. Peale suurepärase 
lauluhääle ja pillimänguoskuse leiab ta 
põhitöö kõrvalt aega uute projektide käi-
vitamiseks. Juhatab mitmeid kollektiive. 

Tunnustused andsid üle Eesti Kultuur-
kapitali Valgamaa ekspertgrupp, Valga-
maa Omavalitsuste Liit, MTÜ Valgamaa 
Noorsootöökeskus Tankla ja Valgamaa 
Spordiliit. Muusikat tegi Andreas Pall.

Monika otrokova,
foto: rain aunapu

on Tartu ja teiste Lõuna-Eesti omavalitsuste 
suurim valdkondadevaheline koostööprojekt 
ning Eesti 2024. aasta tippsündmus. Tegu on 
Euroopa suurima kultuurisündmusega.

Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupeo kor-
raldas Otepää Kultuurikeskused. Sündmust 
aitasid ellu viia Euroopa kultuuripealinn 
Tartu 2024, Otepää vald, Eesti Kultuurkapi-
tal, SA Valgamaa Arenguagentuur ja ERR.

Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna prog- 
rammi viib ellu Tartu linn koos 19 Lõu-
na-Eesti omavalitsusega: Antsla vald, Elva 

vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastre vald, 
Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsiää-
re vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald, 
Setomaa vald, Tartu vald, Tõrva vald, Valga 
vald, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald.

Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupidu saab 
järelvaadata ERRi portaalist Jupiter: https://
jupiter.err.ee/1608458228/talveoo-laulupidu

Monika otrokova
Fotod: adaM illingworth 

ja valJu aloEl



27. jaanuar  20222

Järgmine Otepää Teataja 
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Jaanuar on heade emotsioonide kuu

Uus aasta on hoogsalt alanud. See on kindlaks 
märgiks sellest, et tubli hoovõtuga jõuame sellel 
aastal palju vajalikku ja toimekat korda saata. 

Toimus fantastiline Talveöölaulupidu

Öeldakse – laul teeb rinna rõõmsaks! Otepää üks 
armastatuim talveüritus – Talveöölaulupidu rõõ-
mustas meid  juba seitsmendat korda. Otepää val-
laelanike poolt ellu kutsutud sündmusest on aja 
jooksul, talviste spordiürituste kõrval, kujunenud 
välja tõeline talvine kultuuripärl, kuhu kogune-
vad lauljad kogu Eestist. Sellel aastal on tegemist 
Otepää jaoks erilise sündmusega – Euroopa Kul-
tuuripealinn Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupidu 
annab hea hoo sisse Euroopa kultuuripealinna 
sündmuste sajule. Euroopa Kultuuripealinn Tartu 
2024 alguseni on jäänud täpselt kaks aastat. Tähis-
tame seda terve Eestiga. 

Otepää Talveöölaulupidu on näinud igasu-
guseid aegu ja erinevaid ilmasid. Laulupidu on 
toimunud vihmas ja -27 kraadi külmaga, kuid nii 
suurepärast ilma kui oli seekord, jääme me ilmselt 
veel kauaks meenutama. Seoses viiruskriisiga oli 
veel mõni nädal enne toimumiskuupäeva tuliseid 
arutelusid, kas ja kuidas saab laulupidu toimuma. 
Korraldajate üksmeelne otsus ja seisukoht oli, et 
teeme ära! Praegusel keerulisel ajal vajab rahvas 
sündmusi ja meelelahutust. Vajab midagi toredat, 
rõõmsat ja ergastavat halli ja masendavasse argi-
päeva. See oli õige otsus. Kohaletulnute nägudelt 
peegeldus siiras rõõm ja rahulolu. Sündmust nau-
tisid nii lauljad, pealtvaatajad kui ka korraldajad. 
Eestlased on uhkusega laulurahvas. Me laulsime 
ennast vabaks 30 aastat tagasi ja nüüd sellel õhtul 
laulsime me ennast vabaks viiruskriisist, kõrgetest 
elektrihindadest, sõjaohust, talvemasendusest ja 
kõigest muust negatiivsest. Oli puhas lauluela-
mus, mis jääb kõigile kauaks ajaks meelde. Tänud 
kõigile, kes sündmuse heaks õnnestumiseks oma 
panuse andsid!

Vallavalitsus sai uue liikme

20. jaanuaril toimunud Vallavolikogu istungil 
kinnitati, vallavanema ettepanekul, vallavalitsu-
se liikmeks Elmo Saul. Kindlasti huvitab inimesi, 
et miks vallavanem sellise kandidaadi osas valiku 
langetas. Vallavanemana leian, et on tasakaalus-
tav, kui lisaks vallavalitsuse ametnikest liikmete-
le on vallavalitsuse liikmeid ka väljastpoolt val-
lamaja. See toob kaasa uusi mõtteid ja vaadet 

just laiemalt kogu valla osas. Elmo on selleks 
suurepärane kandidaat. Aktiivse külavanema-
na ja Otepää Külade Ühenduse tegusa liikmena 
suudab ta edukalt tuua küladest ideid ja mõtteid 
otse vallavalitsusse ja ka vastupidi. Tutvustab ja 
viib vallavalitsuse seisukohad küladesse. Vald on 
nii tugev ja ühtne, kui ühtsed on selle valla ini-
mesed ja kogukonnad. Ainult selliselt saab vald 
areneda ja vallaelanikud võivad end meie vallas 
rahulolevatena tunda. Koostöös peitub jõud!

Õppimine on populaarne

On uhke tunne, et Otepää Gümnaasium on 
noorte seas populaarne, õppimiskallakuga kool. 
Otepää Vallavalitsuse toel loodi stipendiumid 
gümnaasiumiõpilastele, motiveerimaks neid 
saavutama paremaid õpitulemusi. Möödunud 
nädalal määrati Otepää Gümnaasiumis juba 
kolmandat korda õppestipendiumid. Sellega tun-
nustati 16 noort, kes saavutasid häid ja väga häid 
õpitulemusi 2021.-2022. õppeaasta I poolaastal, 
ajavahemikus september-detsember 2021. 

Väga heade õpitulemuste eest (kursusehinne-
te keskmine vähemalt 4,8) määrati õppestipen-
dium, suurusega 70 eurot kuus, 11 gümnasistile. 
Heade ja väga heade õpitulemuste eest (kursu-
sehinnete keskmine 4,5- 4,79) sai stipendiumi, 50 
eurot kuus, 5 õpilast. Stipendiumile ei rakendu 
tulumaks ja õpilased saavad kätte terve summa. 
Suurepärased õpitulemused tõstavad Otepää 
Gümnaasiumi mainet ja toovad kooli juurde uusi 
õpilasi, kes väärtustavad head haridust.

Tunnustati Valgamaa parimaid

Tunnustati ja tänati Valgamaa parimaid spordi, 
kultuuri ning rahvatervise ja siseturvalisuse vald-
konnas. Otepäälased olid ka seekord esindatud. 
Elutööpreemia pälvis kunstnik ja Puka Kunsti-
kooli endine direktor Esti Kittus. Kultuurivald-
konnas said tunnustuse Merle Soonberg ja Katrin 
Uffert, spordivaldkonnas Ago Arro ning rahva-
tervise ja siseturvalisuse valdkonnas lastekaitse 
vanemspetsialist Kristel Ilves. Tunnustuse osali-
seks said veel Cäthy Alev, Aivo Meema, Sten-
Erik Iir, Markkus Alter, Maive Vill ja SK Põhja-
kotkas Otepää suusahüppe meeskond. 

Heade soovidega
Jaanus Barkala

vallavanem

Otepää Vallavolikogu istungil

20.01.2022
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmeks Elmo Saul.
n	 Kinnitati planeerimiskomisjon järgmises koosseisus: 1.1 

Rein-Erik Jõe – komisjoni esimees; 1.2 Aivar Nigol – komisjo-

ni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Magnar Alev; 1.3.2 

Peeter Kangur; 1.3.3 Olev Matt; 1.3.4 Kristjan Rebane; 1.3.5 

Indrek Taukar; 1.3.6 Priit Voolaid.
n	 Otsustati osaleda liikmena MTÜ-s Eesti Avatud Noorte-

keskuste Ühendus.
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida riigihan-

gete “Otepää hooldekodu projekteerimis-ehitustööd” (viitenum-

ber 243829) ja „Otepää hooldekodu projekteerimis-ehitustööde 

omanikujärelevalve” (viitenumber 244491) edukate pakkujatega 

hankelepingud.
n	 Määrati Otepää Vallavalitsuse liikmele (v.a vallavanem, 

palgaline vallavalitsuse liige ja üle 0,8 koha suuruse koormuse-

ga Otepää Vallavalitsuse teenistuses olev teenistuja) maksta-

va hüvitise suuruseks 300 eurot kuus. Määrati vallavanemat 

asendavale vallavalitsuse liikmele (v.a palgaline vallavalitsuse 

liige) vallavanema asendamise eest makstavaks hüvitiseks 25% 

vallavanema töötasust proportsionaalselt asendamise ajaga.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Heiko Tilga      1. jaanuaril
Andres Lind      4. jaanuaril
Kaari Veske      7. jaanuaril
Johannes Kaasik      7. jaanuaril
Matilde Kietzer      8. jaanuaril
Raiton Raag    10. jaanuaril
Robert Länik    14. jaanuaril

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 Vallavalitsuse istungil

10.02.2022
n	  Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 30. septembri 2019. 

a korraldus nr 2-3/434 “Ädu külas asuva 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee 

maaüksuse riigi omandisse jätmisega nõustumine ”.
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Männi tn 3 

katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:2002) jagamisel moodus-

tatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Männi tn 3, 

koha-aadress Männi tn 3, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve – ela-

mumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Männi tn 3a, koha-aadress 

Männi tn 3a, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve – elamumaa.
n	 Määrati Vana-Otepää külas asuva Kondi katastriüksuse (kin-

nistu registriosa nr 265240, katastritunnus 63602:001:0521, pindala 

3,23 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Soku katastriüksuse (kin-

nistu registriosa nr 476440, katastritunnus 63602:001:0731, pindala 

9,28 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sih-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kondi, koha-aad-

ress Kondi, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Soku, koha-aadress Soku, Vana-Otepää 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registri-

kood 11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63) kasuks Otepää valla 

omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv Pühajärve rannapark 

kinnistu (registriosa nr 1929140, katastritunnus 55601:003:0008, 

pindala 2858 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) 

ehitatava maakaabelliini ja jaotuskilbi osas, koormatava ala pindala 

ca 213 m².
n	 Anti Kalev Tedrele projekteerimistingimused Neeruti külas 

Tallimõisa kinnistul elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti LignaMets OÜ-le projekteerimistingimused Tõutsi külas 

Niidu kinnistul elamu ja kolme abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Otsustati lugeda Pilkuse külas asuval Marianne kinnistul 

elamu laiendamiseks esitatud ehitusteatis nr 2111201/41527 teavita-

tuks nõudega, et pööningule kõrgusega üle 600 mm projekteeritakse 

ligipääs, sissepääsu valgusava külje pikkused peavad olema vähemalt 

600x800 mm.
n	 Anti OÜ-le Finlaid ehitusluba Tiidu külas asuval Kolmimäe 

tee 7 kinnistul tootmishalli laiendamiseks.
n	 Anti Kalev Lemmikule ehitusluba Sihva külas asuval Män-

nimäe kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Kadri Rebasele ehitusluba Nüpli külas asuval Ees-Oja-

mäe kinnistul biopuhasti rajamiseks.
n	 Anti Kadri Rebasele ehitusluba Nüpli külas asuval Ees-Oja-

mäe kinnistul sauna püstitamiseks.
n	  Anti Neeruti külas Lande kinnistul asuvale ehitisele (Lande 

päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Määrati 21 isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrata kolmele isikule tervisetoetused kogusummas 437 

eurot.
n	 Anti kahele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Anti Nataliia Viksile tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas 

Koolitare tn 6 asuv elamu (ehitisealune pind 99 m²) ja abihoone.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
n	 Kehtestati alates 1. jaanuarist 2022. a kuni 31. detsembri-

ni 2022. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpetajate 

töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 1270,80 eurot 

ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpe-

tajatel 1412 eurot kuus.
n	 Vabastati Kalmer Sarv hallatava asutuse Puka Kunstikool 

direktori ametist 10. jaanuaril 2022. a. a.

17.01.2022
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registri-

kood 11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63) kasuks Otepää valla 

omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv Niidu tänav kinnistu 

(registriosa nr 13670850, katastritunnus 63601:001:0296, pindala 

1599 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, 

koormatava ala pindala ca 48 m².
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood 

11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63) kasuks Otepää valla omandis 

olev Otepää vallasiseses linnas asuv Kastolatsi tee 25 kinnistu (registri-

osa nr 2636040, katastritunnus 55601:001:0013, pindala 41 152 m², siht- 

otstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava maa-

kaabelliini ja jaotuskilbi osas, koormatava ala pindala ca 300 m².
n	 Anti ARHITEKTUURIKLUBI OÜ-le projekteerimistingi-

mused Lauküla külas Villaveski kinnistul elamu ja nelja abihoone 

ehitusprojekti koostamiseks.

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 90
Haldi Pärend      9. jaanuaril
Luule Terve    15. jaanuaril
Erich Mölder    22. jaanuaril
Aino Serg    26. jaanuaril
Aino Eensalu    30. jaanuaril

 85
Viive Matt      4. jaanuaril
Tiiu Unt     11. jaanuaril
Ants Männik    18. jaanuaril
Rein Urbmets    26. jaanuaril

 80 
Malle Areng      2. jaanuaril
Mare Kütt      9. jaanuaril
Sirje Möldre    11. jaanuaril
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Viive Koppel      6. jaanuaril
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JAANUARI  JUUBILARID

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

On talv ja on lumesadu. On tuisud. Selline see 
kaunis Põhjamaa ongi. Saan väga hästi aru val-
lakodanikest, kes peale suurt sadu või tuisku 
vaatavad mõtlikult aknast või üle ukse välja ja 
nendivad, et ohoo – kas saame homme tööle, 
kooli, lasteaeda jne. 

Saab ikka. Sahamees alustab oma tööpäeva 
poole öö pealt, ikka kell 3 või 4, arvestades ja 
kalkuleerides, kui pikk on lumering, mis olukorras 
võivad olla põldude või metsade vahelised tee. 
Esimesed kipuvad kinni tuiskama, teistel võib 
üllatusi olla üle tee langenud puude näol. Siis 
ehk tuleb ka saemehe tööd vajadusel teha. Siis 
arvestab veel sellega, et kus keegi, mis kellaks 
tahab jõuda tööle, kooli, et tagada väljapääs. Ja 
seal talus tahtis vanapaar arsti juurde minna. 
Täna vist tuleb minna tunnike varem, et jõuda 
kõik läbi sahatada. Nii kella 2 ajal.

Hommikul vaatavad vallakodanikud, et näe 
käis ära ja ma ei kuulnudki. Saan tööle, kooli, 
lasteaeda. Kui olen mõistlik inimene, võtan te-
lefoni ja helistan siis sahamehele ja tänan teda. 
Või kirjutan meili neile, kes tagavad, et teed on 
õigeks ajaks lahti lükatud või püüavad seda ta-
gada, sest maapiirkondades kipuvad ringid pikad 

See kohutav-kohutav talv

ja probleemsed olema, võtavad palju aega ja 
võib olla igasugu ootamatuid olukordi. Õnneks 
on tänu alati rohkem, kui kaebusi.

Kaeblevad  inimesed ei pöördu otse oma ko-
haliku teenuskeskuse poole, vaid kirjutavad kirju 
vallavanemale, abivallavanemale, volikogu esi-
mehele – tahtes nagu, et nemad isiklikult tuleksid 
ja tegeleksid probleemiga. Sageli on teema nii 
suureks paisutatud, et tuleb abi kutsuda ei tea 
kus kohast. Kui asjasse süveneda, siis selgub, 
et kuskil keegi sõitis, kuskil keegi rääkis, ise pole 
käinud ja ammugi siis näinud, et sahk on vahe-
peal tee puhtaks lükanud, uus tugev lumesadu 
tuisuga jälle kohal, sahk uuesti ja uuesti tööd tei-
nud. Tegelikult on teed kategooriatesse jagatud 
ja igal oma puhastusaeg. Ja kindlasti püüame 
anda endast kõik, et teed oleks hooldatud.

Selle sahkamise teemaga võib täita mitu 
Otepää Teatajat, aga ehk aitab praegusestki.

Maal elades tuleb arvestada, et vahepeal on 
kannatliku meelt vaja ja positiivsem suhtumi-
ne ei ole ka paha. On endal kergem ja teistel 
rõõmsam.

lEa Madissov
puka  ja sangaste teenuskeskus
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krahv Bergi haud Sangas-
te kalmistul.

Sangaste kalmistuvaht 
Anneli Puksov ootab 
heal meelel vallakodani-
ke ettepanekuid kalmistu 
heakorda puudutavates 
küsimustes.

Kontaktandmed:
tel. 5398 8510, 
e-post: Anneli.Puksov@otepaa.ee
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Otepää abivallavanem on Raivo Kalda

Alates 10. jaanuarist on Otepää Vallavalitsuses 
tööl hankespetsialist Tõnis Piir.

Tõnis Piir on pärit Tartust, ta on lõpetanud 
1988. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskon-
na rahanduse- ja krediidi erialal. Varasemalt 
on ta töötanud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsis, 
Tartu Ringkonnakohtus haldusdirektorina ja 
Tartu Ühistranspordikeskuse juhatuse liikmena.

„Olen varasemalt hangete korraldamisega 
tegelenud ja olen sellel alal läbinud mitmeid 
täiendkoolitusi. Kuna olen varasemalt tegele-
nud suusa- ja rattamaratonil osalemisega, siis 
on Otepää mulle alati olnud südamelähedane, 
seetõttu soovingi anda siia piirkonda oma pa-

Tööl on hankespetsialist Tõnis Piir

nuse,“ sõnas Tõ-
nis Piir.

Hankespetsia-
listi peamisteks 
tööülesanneteks 
on hankemenet-
luste läbiviimine 
ja hankekomisjo-
ni tegevuse kor-
raldamine.

Kontaktandmed:
Tel. 509 7916,
e-post: Tonis.Piir@otepaa.ee

Alates 1. jaanuarist on Sangaste kalmistul uus kal-
mistuvaht – Anneli Puksov.

Anneli on päris endisest Sangaste vallast, ta on 
lõpetanud Valga Gümnaasiumi ja Räpina Aiandusteh-
nikumi. Eelnevalt on Anneli Puksov töötanud Sangas-
te lossis nii majahoidja, giidi kui ka peakokana. Enne 
haldusreformi töötas ta Sangase vallas haljastuss-
petsialistina. Anneli suureks hobiks on iluaiandus.

Kalmistuvahi peamisteks tööülesanneteks on mat-
miskohtade jaotamine ja süstematiseerimine, kalmistu 
korrashoiu korraldamine, ajalooliste mälestiste alla 
kuuluvate hauaplatside hoolduse korraldamine, sh 

Alates 2021. aasta detsembri lõpust 
on ametis vallavalitsuse liige-abivalla-
vanem Raivo Kalda. Senine abivalla-
vanema teenistuskoht on koondatud.
 

Kandideerisin möödunud sügisel 
esimest korda Otepää vallavoliko-
gusse ning tunnen suurt tänu, et 
otepäälased toetasid minu mõtteid 
piirkonna tuleviku kujundamise osas. 
Mulle meeldib asju päriselt teha ja 
luua püsivaid väärtusi. Käärin tihti 
käised üles ja võtan vajadusel ka ise 
labida alati kätte. Otsustasin vastu 
võtta abivallavanema koha, sest see 
aitab hoida fookust selle peal, kuidas 
homne Otepää elukeskkond oleks 
eilsest veel parem.

Minu haldusalasse jäävad ettevõt-
lus- ja arendusteenistuse, majan-
dusteenistuse ning ehitus- ja pla-
neerimisteenistuse töö koordineeri-
mine. Nendes valdkondades näeme 
lähiaastatel nii suuremaid kui väik-
semaid muutusi. Täiendava aluse 
annab selleks valla struktuuri loodud 
täiesti uus ettevõtlus- ja arendustee-
nistus, kuhu kuulvad näiteks sellised 

Programmi tingimused:
Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas 

asuv majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. 

jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla kaastaotleja(d). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutumise aruanne olema kohaliku omavalitsuse 
poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab 
olema lõppenud 31. oktoobriks 2023. a.
Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku infor-
matsiooni meetmete tingimuste kohta.
TOETATAVAD TEGEVUSED:

majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine 

ei ole liitunud elektrivõrguga).
PROGRAMMI MATERJALID ON SAADAVAD: 

rtk.ee – toetuste taotlemine ja korraldamine-regionaalareng-hetkel avatud meetmed – hajaasus-
tuse programm.
TAOTLEMINE: 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele. Taotlusi võetakse 
vastu kuni 01. aprillini. Vajalik on vastavalt valdkonnale  2 võrreldavat  hinnapakkumist.

Info: Lea Madissov,  766 8443, 518 7285.

HAJAASUSTUSE PROGRAMM  2022. a 
on avatud 01.02-01.04.2022

Otepää Vallavalitsus annab eelläbirääkimiste-
ga pakkumise korras viieks aastaks kasutusse 
Otepää linnas Munamäe tn 4a asuva turuhoo-
ne klassikalise toidu- ja taluturu pidamiseks.

Turuhoone operaatori peamisteks 
ülesanneteks on:

* Turu tegevuse käivitamine ja juhtimine (sh 
tegevusplaani koostamine ja müüjate leidmi-
ne)
* 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 hil-
jemalt 31. jaanuariks 2022 e-posti aadressile 
vald@otepaa.ee. Nõuetele vastava pakku-
muse teinud osalejad kutsutakse eelläbirää-
kimistele.

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

Monika otrokova

Otsime Otepää 
turuhoonele 
turuoperaatorit

Otepää Vallavalitsus 

pakub tööd 

ettevõtlus- ja arendus-
teenistuse juhatajale

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• ettevõtlus- ja arendusteenistuse töö juhtimine ning tegevu-
se järjepidevuse tagamine
• valla arengu ja turundustegevuste planeerimine ning ellu-
viimine
• arenguprojektide algatamine, koordineerimine ja elluvii-
mine
• teenistuse pädevuses olevate haldus- ja õigusaktide 
eelnõude koostamine või koostamise tagamine
• valla teenistujate ja asutuste ning ettevõtete ja kolmanda 
sektori organisatsioonide nõustamine

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus
• projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus 
suhtlustasandil
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus, meeskonnatöö oskused, 
oskus planeerida tööprotsessi ja algatusvõime
• hea pingetaluvus, kohusetundlikkus
• vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud 
tingimustele
• oskus kasutada arvutit ning töötada andmekogude ja in-
fosüsteemidega
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja teenistuse tegevusval-
dkonda reguleerivate õigusaktide tundmine

Kasuks tuleb:
• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses
• B-kategooria juhiload
• hangete läbiviimise kogemus

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku kollektiivi

Kandideerimiseks saata hiljemalt 11.02.2022. a avaldus koos kinni-
tusega, et ei esine ametniku teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid, 
CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia aadres-
sile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-posti 
aadressile: vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4806; 503 8599 (abivallavanem Raivo Kalda).

n	 Anti Mihkel Kapile projekteerimistingimused Pedajamäe külas 

Pedja kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Urmas Terandi’le ehitusluba Plika külas asuval Laura 

kinnistul 15 kW päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Merlin Vuksile ehitusluba Sihva külas asuval Veinoja kin-

nistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Triin Tensingule ehitusluba Plika külas asuval Ojavere 

kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12 // Olümpiakeskus 

Tehvandi kinnistul ja Nüpli külas Tehvandi 2 kinnistul asuvale ehiti-

sele (multifunktsionaalne suusastaadion) kasutusluba.
n	 Anti Nüpli külas Tehvandi kinnistul asuvale ehitisele (tugimüüri-

ga lumeladu) kasutusluba.
n	 Määrati neljale isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 450 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule 

kogusummas 440 eurot.
n	 Nimetati Mittetulundusühingus Valgamaa Ühistranspordikes-

kus Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Raivo Kalda.
n	 Nimetati Mittetulundusühingus Eesti Andmesidevõrk Otepää 

valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Ermo Kruuse.

AMETLIK INFO

ametikohad nagu Otepää turunduse 
ja mainekujunduse spetsialist, turis-
miarenduse peaspetsialist, turismi- 
arenduse spetsialist, projektispetsia-
list ja hankespetsialist. Lähikuudel 
täituvad need ambitsioonikate ja 
piirkonna arengule orienteeritud 
inimestega. 

Mulle on oluline, et meie ruum 
oleks heakorrastatud ja silmale 
ilus vaadata. Ümbrus peab olema 
eeskujulikult hooldatud. Esime-
sed nädalad uues ametis on läinud 
muuhulgas käesoleva kauni talve 

rütmis. Lumetõrjel tuleb ikka veel 
tõrkeid sisse, aga teravama silmaga 
kodanikud on ilmselt juba väikse-
maid muutusi näinud. Käsile võetud 
lumetõrje süsteemi kaasajastamine 
peab tagama olukorra, kus järgmis-
tel aastatel enam talv ei tulegi oota-
matult. Ühe ööga seda kahjuks ei 
muuda, aga järgmisel talvel jõuame 
muuhulgas näiteks ka kõigi linna 
kõnniteede lumest lahti tõukami-
seni, et nendega piirnevad inimesed 
peaksid lumetõukamisele vähem 
aega kulutama ja saaksid rohkem 
seda kaunist talve nautida. 

Eesolevatel kuudel, sh kevadel ja 
suvel pöörame suuremat tähelepa-
nu linna ja alevike heakorrale. Lisaks 
on järgmistel aastatel Otepää vallas 
muuhulgas fookuses ka tänavad ja 
teed. Lähiajal on kavas luua täiesti 
uus tänavate ja teede renoveerimis- 
plaan, mille järgi hakkab toimuma 
süsteemne tänavate remontimine 
kaasaja tingimustele vastavaks. Keva-
dest alates saab suuremat tähelepanu 
ka matkaradade olukord ning nende 
kasutamise mugavus. 

Sangaste kalmistul on uus kalmistuvaht

Paljud teavad, et Pühajärv ja selle 
rand on minu elus olnud olulisel 
kohal. Juba eelmisel aastal alustati 
Pühajärve laululava ümbruse kaas-
ajastamisega, mis valmib plaaniko-
haselt käesoleva aasta lõpuks. Ranna 
ja ujumiskompleksi renoveerimisega 
alustatakse sügisel ning kogu piirkon-
na tööd lõppevad 2023. a suvehooaja 
alguseks. Ehk õnnestub taas heisata 
ka Sinilipp, mis on rahvusvaheliselt 
tunnustatud kvaliteedimärk supel-
rannale.  

Kui oled märganud Otepääl midagi, 
mis vajaks tegemist, muutmist või 
parandamist, siis võta minuga ühen-
dust. Olen tänulik kõigi mõtete ja 
soovituste eest, mis aitavad Otepää 
piirkonna elu paremaks muuta. 
Soovin kõigile kaunist talve jätku!

raivo kalda
abivallavanem

Kontaktandmed:
Raivo Kalda, tel. 503 8599,
e-post: Raivo.Kalda@otepaa.ee
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Konkursi eesmärk on innustada inimesi ennast väljendama ja neid 
ümbritseva eluolu kohta arvamust avaldama. Lisaks jäädvustame 
seeläbi Otepää valla ajalugu.

Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsiooni Oskar Kruus 
oma samanimelise luuleteosega. Samuti iga-aastane Otepää valla 
jõuluvanade kokkutulek, kus lauldakse vanal heal viisil möödunud 
aasta põletavatel teemadel.

Riimkroonika sisu ja tingimused:

- ümbritseva eluolu kajastus;
- kirjutaja jaoks olulised teemad;
- teemade positiivsed ja negatiivsed küljed;
- autor võib esitada ühe või mitu luuletust;
- vanuseline piirang puudub.

Laekunud tööde hulgast valib žürii kolm paremat ning lisaks antakse 
eriauhindu. Tänusündmus toimub aprillis 2022.

Luuletused saata e-postile: kaidi.pajumaa@otepaa.ee hiljemalt 
31. märtsiks 2022. Ära unusta oma töö juurde lisada enda nime, 
vanust ning kontaktandmeid.

Otepää Kultuurikeskused 
kuulutab välja konkursi
OTEPÄÄ VALLA 
RIIMKROONIKA 2022

KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

30. jaanuaril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas AKRÜÜLMAALI õpituba. Juhendaja 
Triin Pannel. Osalemistasu 10 eurot. Kaasa võtta põll riiete kaitsmiseks. 
Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Info ja eelregistree-
rimine: 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 eurot / 20 
eurot (pensionärid, õpilased, üliõpilased): Piletilevi.ee. Piletimaailm.com. 
Otepää Kultuurimajas kohapeal. Rohkem infot: Merle Soonberg (5662 6481).

18. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas kontserti annab NAISED KÖÖGIS: 
“Üks kõigi, kõik ühe eest!” Naised Köögis põimivad kokku vanu ja uusi 
laule, nad kaasajastavad rahvalaule ja laulavad kaasaegsed laulud rahvali-
kumaks. Nende laulud on isetehtud ja emakeelsed ning sinna on kirjutatud 
nelja naise elukogemus ja tundekeel. Eesti 104. sünnipäeva puhul püüame 
koos lauldes ilusa hetke kinni, saadame head soovid teele ja tõdeme õlg õla 
kõrval: “Rõõmus ja mures, siin Linnutee tuules – Üks kõigi, kõik ühe eest!” 
Piletid Fienta.com, Otepää Kultuurimajas, Otepää turismiinfokeskuses. 
Otepää Kultuurimajas kohapeal 1 tund enne kontserdi algust. Lisainfo: 
Merle 5662 6481

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

29. jaanuaril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas tantsuõhtu ansambliga  Elumees. 
Pilet 10 eurot. Avatud kohvik. Laudade broneerimine tel. 53008226 Marina.

13. veebruaril kell 15.00 Sangaste Kultuurimajas Sõbrapäeva kontsert ansam-
bliga Laine. Pilet 5 eurot. Info tel. 53008226 Marina.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

  3. veebruaril kell 18.00 Puka Kultuurimajas töötuba: "Pudeli kaunistamine 
quillingu tehnikas". Quillingu tehnikas on võimalik teha kaarte, pildiraame, 
suuri seinamaale ja palju muud. Quillingu tehnikat saab kasutada laternate, 
vaaside ja pudelite kaunistamiseks. Töötoas tutvume erinevate võimalus-
tega, kuidas seda saab teha. Palun võta kaasa: käärid, PVA liim, pintsel ja 
tühi pudel või vaas (soovitav ilusa kujuga) ja pane ennast töötuppa kirja. 
Ainult registreerimine garanteerib Sulle vajalikud materjalid. Kohtade arv 
on piiratud! Orienteeruv töötoa kestvus on 1,5h. Osalustasu: 3 eurot. Info 
ja registreerimine tel 555 33 564 Katrin Uffert.

11. veebruaril kell 18.00 Puka Kultuurimajas LendTeatri etendus "MEES JA 
NAINE". Lavastuses käsitletakse humoorikal moel meeste ja naiste suhteid, 
nende ajuehituse erinevusi ning neist erinevustest tulenevaid erinevaid 
lähenemisi probleemidele ning omavahelisele suhtlemisele. Miks mehed 
ei saa naistest aru ja miks naised on meeleheitel, et mehed ei taha rääkida, 
ei pulbitse emotsioonidest ning ei korda neile sada korda päevas “Ma ar-
mastan sind”? Laval: Aire Pajur ja Margus Möll. Pilet: 7 eurot, sooduspilet 
5 eurot. Info tel: 555 33 564 Katrin Uffert.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

30. jaanuaril kell 14.00 LENDTEATRI etendus Kui tähed säravad. Pilet  5 eurot 
enne etendust kultuurimajast kohapealt. Info: Marika Viks 53465648.

13. veebruari kell 14.00 Nõuni Kultuurimajas Elva harrastusteatri etendus „Nelja 
naise talu“. Pilet: 5 eurot. Info: Marika Viks 53465648.
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Keeni Põhikooli 6. klassi programm „Hooliv klass“

2021/2022 õppeaastal 
võtame 6. klassi õpi-
lastega osa HarNo 
programmist „Hooliv 
klass“,  mil les on 

aastate eest osalenud ka meie kooli üheksan-
dikud. 

Programmi „Hooliv klass“ eesmärk on luua 
klassist meeskond, kus teistest inimestest hoo-
litakse. Programm kestab ühe õppeaasta, mille 
esimeses pooles läbib klassijuhataja koos tugi-
meeskonnaga (direktor Kalmer, eripedagoog 
Marina ja huvijuht Kaija) kaks koolitust, et 
saada teoreetilised ja praktilised teadmised 
ning õpilased osalevad kahepäevases laagris. 

Õppeaasta teises pooles rakendavad klassi 
liikmed omandatud teadmisi ja oskusi ning 
püüdlevad sügisel seatud eesmärkide poole.

Kadri, Tiäre-Terle ja Gerty ülevaade 
programmist:

11.-12. novembril käisime klassiga Kloogaran-
na „Hooliva klassi“ noortelaagris. Meiega olid 
kaasas klassijuhataja Maarja ja huvijuht Kaija. 
Sõit Kloogaranda kestis kolm tundi. Kohale 
jõudes tutvusime laagriplatsiga. Siis näidati 
meile ruumi, kus magame. Kõik said endale 
madratsi ja padja, sättisime enda pesad valmis. 

Laagris tegime igasuguseid grupiülesan-
deid ja selle põhimõte oli klassiga hoolivamaks 
saada. Mängisime auto mängu, kus pidime 
kinniseotud silmadega klassikaaslast läbi män-
nimetsa mereni juhatama. Keeruline oli see, et 
tee mereni oli täis poriloike, mudamülkaid ja 
teravate okstega võsa. Pidime üksteist usalda-

ma, et mereni ja tagasi jõuda. Mängisime veel 
soo ja rongi mängu, kus arendasime üksteise 
kuulamisoskust. 

Kõige rohkem ühendas meid klassina 
elektritara mäng, mis toimus õhtul pimedas. 
Puude vahele olid seotud köied, millest 
pidid kõik üle saama ilma köisi puudutama-
ta. Õpetaja mängis kaasa ja ta ei tohtinud 
meiega rääkida. Pidime üksteist sülle võtma, 
selja peale tõstma ja üle köie lennutama. See 
ülesanne oli väga raske. 

Enne magamaminekut pidime saama 
lõkke põlema ja saiu küpsetama. Meie seas 
on väga mitu osavat lõkketegijat, kes vihmast 
ja märgadest puudest hoolimata tule põlema 
said. Me saime oma klassikaaslaste kohta palju 
teada, mida me varem ei teadnud. Meie juhen-

dajad Ruslan ja Lianne olid väga sõbralikud 
ja aitasid meil üksteisega paremini läbi saada, 
üksteist kuulata ja üksteisele tagasisidet anda. 

Enne kui hakkasime lahkuma, anti meile 
üks suur ülesanne – võimatu missioon, mis 
tegelikult osutus võimalikuks. Me pidime 
üksteist meeskonnana usaldama ja omava-
hel pisemad ülesanded ära jagama ning siis 
saimegi hakkama. Lõpuks kirjutasime värvi-
listele lipikutele, mida me saaksime veel teha, 
et hoolivamad olla või mida võiksime klassiga 
aasta jooksul ette võtta. 

Kloogarannas oli hästi lõbus ja me oleme 
tõesti hoolivamaks saanud ja me suudame 
rohkem koostööd teha.

6. klass ja klassijuhataja MaarJa

Segakoor U-TUUR

otsib uusi lauljaid kõikidesse 
häälerühmadesse. 

Käime koos pühapäeva õhtuti Aakre rahvamajas. 

Meid juhendab Evald Raidma, kellega võta julgesti ühendust 
tel. 5295635 või leia meie koor facebookist.

Miks me teeme heategevust?

Arvatavasti olete kuulnud kandlemängijast Ander Alliksaarest, kes 
2016. aasta detsembris toonases Valgamaalases pakkus hooldeko-
duelanikele kontserte. See, et rohkem artikleid sellest ei kirjutatud, 
ei tähendanud seda, et kontserte rohkem poleks olnud. Vastupidi, 
2021. aasta detsembriks kogunes viis. Oleks tulnud rohkemgi, aga 
viimastel aastatel on covid ja sellega kaasnevad piirangud toonud 
kaasa karantiini. 

Viie  aasta jooksul on tehtud heategevust nii jõuludeaegu kui ka 
kevadeti emadepäeva raames. Heategevusliku kontserdi põhimõt-
teks on tuua elavat muusikat ka hooldekodude elanikele. Samadest 
põhimõttetest lähtuti ka viiendal aastal. Lugusid on Anderil vägagi 
palju kogunenud oma 8 aasta jooksul, mil ta väikekannelt mänginud. 
Lugusid ja mängutehnikat arendab ta Koidu Ahki käe all. Alliksaare  
repertuaarist leiab näiteks «Imeliku polka» filmist Kevade, kõigile tun-
tud tantsu «Kaerajaan», ansambel Laine repertuaarist «Tantsukingad» 
ja veel palju muudki. Näiteks Koidu enda poolt loodud lood, mis on 
kõlapoolest modernsemad ja milles on improvisatsioonil oluline osa. 

Viiendal tegutsemise aastal külastati hooldekodusid, kes olid val-
mis vastu võtma külalisi ja olid varemgi huvitatud. Selliseid hoolde-
kodusid oli kokku neli: Karula hooldemaja, Sangaste tervisemaja, 
Sangaste pansionaat, Otepää tervisekeskuse hooldekodu osakond 
ja Otepää Kastolatsi hooldekodu. Vastuvõtt oli kõikjal meeliülendav. 
Hooldekodu elanikele on see suur asi. Seda ütlesid nii hooldekodude 
juhatajad kui ka elanikud ise ja kui isegi ei öelnud, siis oli näha seda 
nende silmadest. Hooldekodu kontekstis on elaval muusikal võim, 
eriti siis kui enamus lugusid on sealsete elanike ajastust pärit ja seda 
kogeda muidu poleks võimalik.  Lisaks ka seda, et kannel on eestlaste 
südames ja jääb ka selleks pikaks ajaks. 

Kuna tagasiside on olnud alati nii heakskiitev, siis on oodata veelgi 
heategevuslikke kontserdeid ja arvatavasti ka natukene suuremas 
mahus. Anderi emana olen ma väga uhke, et ta on just valinud sel-
lise nišši, mille väärtused ei põhine rahal vaid heaolu pakkumisel.

Nadežda alliksaar

Otepää Gümnaasiumis selgusid 
õppestipendiumid

Otepää Gümnaasiumis rakendus 2020. aastal õppestipendiumite 
maksmise kord õpilaste õpimotivatsiooni toetamiseks ning tublimate 
õppurite tunnustamiseks. Kooliperena oleme õnnelikud, et stipen-
diaatide arv on hakanud tõusma ning õpilaste motivatsioon väga 
häid tulemusi saavutada on tõusnud. Koolina oleme väga uhked, et 
saime määrata õppestipendiumi lausa 16 gümnaasiumiastme õpila-
sele, kellest 4 õpib 10. klassis, 8 õpib 11. klassis ja 4 õpib 12. klassis.

I poolaastal, ajavahemikus september-detsember 2021, saavutasid 
head ja väga head õpitulemused (kursusehinnete keskmine 4,5-4,79) 
ning määrati õppestipendium 50 eurot kuus viiele õpilasele.

I poolaastal, ajavahemikus september-detsember 2021, saavutasid  
väga head õpitulemused (kursusehinnete keskmine vähemalt 4,8) ning 
määrati õppestipendium 70 eurot kuus üheteistkümnele õpilasele.

Otepää Gümnaasium tänab õpilaste vanemaid laste toetamise eest 
haridusteel ning Otepää Vallavalitsust gümnaasiumiõpingute väär-
tustamise ja rahalise toetamise eest.

MairE MuruMaa
otepää gümnaasiumi direktor

Sangaste piirkonna inimestele pole uudis, et 9. jaa-
nuar on siin sündinud August Gailiti  sünniaastapäev. 

Maailmas ei pidanud miski juhuslik olema, vaid ikka 
igal juhusel hoopis mingi kindel tagamõte pidi olema. 
Tundub, et just sellele tõdemusele toetudes on elutee 
juhatanud Svetlana Operi elama Kuiksillal asuvasse 
August Gailiti sünnikoju. Nii on kirjandust armastav 
ja hakkaja naine võtnud oma südameasjaks tuntud 
kirjanikku tema tähtpäevadel meeles pidada.

Nii kas sel aastal, kui juba traditsioonilks kujunenult 
tehti seda ettelugemisega. Raamatust „Toomas Ni-
pernaadi” kandsid peategelase tegemistes tette ning 
arutlesid sel teemal Rando Undrus, Rudo Lilleleht ja 
Rainer Kuutma.

Tiia Pärnik tegi huvitava ettekande Nipernaadi pr-
totüübi, rätsep Toomas Brauni kohta.

Jaanus Vaiksoo, Tallinna Ülikooli kirjanduse õp-
pejõud, on sel teemal kirjutanud nii: "Nipernaadi on 
eestlaste sümbol. Seepärast ei tarvitseks otsida talle 
sääraseid võrdlusi nagu eesti Don Quijote või eestlas-
te Per Gynt. Parem öelda kõige kohta, mis eestlaste 
jaoks inimlik, hea, ilus, rõõmus, vabadust ja armastust 
ülistav, lihtsalt – n i p e r n a a d i l i k ."

Need read sobitavad raamatu peategelase minu 
arvates ülimalt hästi ka tänasesse päeva ning teevad 
Toomas Nipernaadi meile äratuntavamaks ja mõis-
tetavamaks.
Suur, suur tänu Svetlanele, kes oma kodusoojust ja 
külislahkust kutsututega jagas!

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukoguaastaks ning 
kindlasti on värskelt ilmunud uute raamatute kõrval 
auväärne koht meie omakandi kirjameeste ja kirja-
naiste aastatetaguses paberile pandud teostel. See-
ga kutsun jaanuaris ülesse kõiki just August Gailiti 
raamatuid avastama!

Mõnusaid lugemiselamusi alanud raamatukoguaas-
tal soovib 

hEili kalBri, 
sangaste ja keeni raamatukoguhoidja

August Gailit 131
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Nii kuuldub Pühajärve rannast iga päev enne 
ja pärast vettesulpsatusi. Sealses vetelpääste 
hoones tegutseb juba teist aastat talisuplejate 
seltskond. 

Meie hulgas on neid, kes on aastaid külmas 
vees ujumist nautinud, aga on ka algajaid. 
Külastajaid-ujujaid on olnud nii Otepää hotel-
lide klientide hulgast, Käärikult, Tartust kui ka 
Tallinnast. Entusiastide arv aga on kasvanud 
tänu Otepää valla toetusel saadud aeraatori-
tele, mis võimalas avada 20meetrise jäävaba 
basseini aasta tagasi. 

Tõsi ta ju oli, -24kraadise külmaga kippu-
sid paljad jalatallad silla külge kinni jääma! 
Oleme seadnud sisse kodukorra, et üksinda 
ei minna ujuma ja igal pühapäeval proovime 
ikka koos basseinis kohtuda. Kadripäeva ja 
jõulusid oleme juba teistkordselt tähistanud 
vastavates kostüümides ujumisega.

Kavas on korraldada Pühajärve taliujumise 
meistrivõistlused erinevatel lustakatel aladel. 
Aga peale talisupluse on meil tekkinud tore 
sõpruskond, nii käisime koos Vanemuises toi-
munud Viini muusikute kontserdil.

pühajärve taliujujad 
EnE kEldEr

Foto kaiE põldMa

Trotsin tuult ja trotsin külma!

HEI, HEI TÄHELEPANU! 
 
 Tulemas on 29. mälumänguturniir Palupera  karikale.
Esimene voor 28. jaanuaril 2022. a algusega 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.- eurot.

Turniiri võitjale kuulub karikas, parimatele võistkondadele diplom ja auhind, vastavalt saavutatud 
kohale.

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

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

PEATSE KOHTUMISENI RÕNGUS!

- ostame metsamaterjali, 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine 
ja järelvalve,
- metsanduslikud 
konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ



27. jaanuar  2022

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

KIVIRAIDURI TEENUSED. 
Tel   5107312.

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

Ehitusfirma võtab tööle Otepää 
ehitusobjektile abitöölise.
Info tel. 53403589.

Ostan maad     53810616

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 
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Lahkus meie kallis isa, äi,
vanaisa ja vana-vanaisa

ILMAR SOE
26.12.1937 - 11.01.2022

Mälestavad Maret ja Mart perega

Südamlik kaastunne Veerale 
ja tema perele kalli õe 

SALE 

kaotuse puhul.

Aavo perega

Nüüd kutsuval säral
Sulle  terendab Linnutee...

Mälestame head naabrit

HELE NESTRA`at

 Südamlik kaastunne Anule 
ja Andresele peredega.

Niina, Ülar, Meelis ja Sass

SIRJE ILJA 
04.05.1961 - 14.01.2022

 ILMAR SOE 
16.12.1937 - 11.01.2022

Siiras kaastunne
Ailile, Merlele ja Kaarlile
armsa poja ja tütrepoja

HENRI

kaotuse puhul.

Pärna 16 majanaabrid

Sinust mälestus me hinges elab
Sinu hääl ja naer veel kõrvus kõlab...

Mälestame onutütart

SALE ORG

Südamlik kaastunne Lia, Heli, 
Veera ja Arvo peredele.

Maila, Urmas ja Merike

Elu on laul,
on habras ta viis...

heliseb hetk...
 ja katkeb siis...

Avaldame kaastunet Merlele 
ja Kaarlile perega kalli poja

HENRI

kaotuse puhul.

Riina ja Veiko perega

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

Mälestame onutütart

SALE ORG

Avaldame kaastunnet Lia, Heli, 
Veera ja Arvo peredele.

Eda ja Rein, Alar perega, 
Angela perega

Südamlik kaastunne Helile 
ja tema perele kalli õe 

SALE 

kaotuse puhul.

Elve ja Aavo lastega

IIDA KAUPMEES 
27.03.1940 - 12.01.2022

 AARNE HERMANN 
27.10.1941 - 14.01.2022

VALVE SAAN 
16.03.1926 - 24.01.2022

Südamlik kaastunne 
Andra Rüütlile kalli 

ISA 

lahkumise puhul.

Kolleegid Otepää Vallavalitsusest

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

Avaldame kaastunnet 
Andra Rüütlile kalli 

ISA 

surma puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Rõngu Hoolekodu töötajad 
tänavad 

Väiksejärve talu peremeest 
Meelis Mitti 

magusa üllatuse eest!

COVID vaktsiinist huvitatud täiskasvanud ja 

kes soovivad lapsi vaktsineerida 

COVID vaktsiiniga, 

palume võtta ühendust oma perearsti kabinetiga.

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale,  raieõigusele 

ja põllumaale.

www.eestimaaoksjon.ee  
 Tel +372 509 9636

Teade! 

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub üks kord 
kuus, iga kuu esimesel esmaspäeval Otepää Valla-
majas 8.30–18.00 esimesel korrusel.

Järgmised vastuvõtuajad 07.02.2022, 07.03.2022 
ja 04.03.2022.
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BMW IBU
World Cup Biathlon

OTEPÄÄ
10.−13.03.2022

Osale tasuta praktilisel
chaga kasvatuse infopäeval 

29. jaanuaril Tõrva Kultuurimajas 
algusega kell 11:00.

· Räägime chagast ja selle kasvatamisest.

· Kui tasuv selline väärindamine on?

· Mida teha saagiga ja mis on maailmaturu nõudlus?

· Õpime, kuidas tüübleid istutada.

Rohkem infot ja registreerumine: 

https://chagahealth.eu/chaga-kasvatus/

elisabeth.tamm@chagahealth.eu, 5371 4100


