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Otepääl on oivaline
Aino Visnapuu
tähistas 101. sünnipäeva

Lumerohke talv õigustab 100% Otepää
Talvepealinna tiitlit. Kui lumevaesel
Hiiumaal otsitakse juba kevade märke,
siis meil saab veel vähemalt paar kuud
talverõõme nautida. Ja meil on palju,
mille üle rõõmu tunda ja uhke olla!
Suusarajad
Kuigi Otepääl pole trükitud suusaradade
kaarti, leidub siin siiski ohtralt erineva
pikkusega hooldatud radu. Tehvandi
Spordikeskuse võistlusrajad on kogenud
suusatajatele, kergema profiiliga on nn.
vana lasketiiru ring Tehvandi matkarada. Tartu Maratoni raja 63 km Telvandilt
Kääriku kaudu Elvasse on samuti juba
ammu valmis.
Kiirelt arenevas Kääriku Spordikeskuses on samuti mitmeid erineva pikkusega
suusaradu (näit. valgustatud 1 km ja 2,5
km ring ja kuulus Kekkose rada). Spordikeskus hooldab ka Pühajärve-Kääriku kergliiklusteel olevat rada, mille 3 km
Käärikult Sihvani on samuti õhtuti kella
22ni valgustatud ja teine ots on GMP
Pühajärve restorani juures.
Kelgumäed
Otepää kuplid passivad suurepäraselt
ka kelgutamiseks. Tehvandi Neljakasemägi on õhtuti isegi valgustatud. Pühajärve vingeim nõlv on GMP Pühajärve
restorani kõrval. Kelgutajad on oodatud
ka Ansomäele ja Kääriku Spordikeskusesse.
Tuubimäed
Kui ise mäest kelguga üles rühkida
tundub tüütu, siis Otepääl leidub ka
tuubinõlvu. Tuntuim on kesklinnas asuv
Otepää Winterplace, aasta algul sai hoo
sisse ka Ansomäe Supersnowtubing.
Uisuväljakud
Jääolud on sel talvel olnud heitlikud
kuid uisuväljakuid on rohkem kui kunagi
varem. Kesklinnas asub Otepää Winterplace tasuta liuväli ja Otepää gümnaasiumi miniarena juures saab samuti
uisutada. Pühajärve Spa & puhkekeskuse tenniseväljakul on liuväli, Kääriku
Spordikeskuse uisuväljak asub hosteli
juures ning Pukas on liuväli kultuurikeskuse pargis. Kindlasti on võimalusi
veelgi, kuid neist pole turismiinfokeskus
lihtsalt teadlik.
Mäesuusanõlvad
Mäesuusatamine eeldab mägesid ning
Otepää kõrgustik pakub selleks võimalusi nii Kuutsemäel, Väikesel Munamäe
kui Ansomäel. Kuutsemäe Mäesuusakeskus ja looduslikul lumel toimetav
Ansomägi on avatud 7 päeva nädalas.
Munakal on reedeti traditsiooniks
saanud öömägi, mil keskus on avatud
suisa kella 22ni õhtul.
Munakal ja Kuutsemäel on ka ühine
piletisüsteem ehk sama pilet kehtib
mõlemas keskuses ja piletit saab osta
ka kontaktivabalt e-poest.

Pühajärve kaldajoont kopeeriv jäämatkarada
Mootorkelgurajad
Juba eelmisel lumisel talvel tulid päevakorda mootorkelgurajad. Päris igal pool
oma saaniga sõita pole lubatud ning
avalikku mootorsaanirada Otepääl ei
ole, ent õnneks leidub ettevõtteid, kelle
kaudu murele lahenduse leiab. Ansomäel on 7,5 km pikkune tasuline mootorkelgurada ning JK Moto Kelgukeskus Kuutsemäe puhkekeskuses rendib
nii kelke kui korraldab ka oma radadevõrgustikul safareid. Väike-Munamäe
külje all asuvast Kõlari Safarikeskusest
saab samuti tellida põnevaid mootorkelgumatku.
Matkarajad
Otepää Looduspargi matkarajad on
põnevad aastaringi. Apteekrimäe matkarada on talvel lumega ilusamgi, sest
lumi peidab ära mahakukkunud kuivanud puud. Murrumetsa rajal pole samuti
ohtu eksida ning kui suvel saab matkata
ümber Pühajärve, siis talvel on võimalik matkata Loodusturism.ee rajatud ja
looduse loal hooldatavat 10km Pühajärve kaldajoont kopeerival jäämatkarajal.
Viimase kohta tuleb küll jälgida operatiivset infot Loodusturism.ee Facebookist, sest loodus on riukalik ning teinekord ka inimtahtele allumatu. Loodusturism.ee matkakorraldus korraldab
Pühajärvel neljapäeva, reede ja laupäeva
õhtuti Valguskelgumatkasid, kuhu igaüks
kodulehel registreerudes liituda saab.
Taliujula
Pühajärve rannas on kogunud populaarsust juba eelmisest talvest. Jääauku
saab hüpata ka Kääriku Spordikeskuses
ja Veski Spordibaasis.
Laenutus
Kui ülaloleva kogemiseks omal varustust ei ole, siis Otepääl on mõeldud ka
laenutuse peale. Mäesuusakeskused lae-

nutavad vajalikku ning konkurentsi neile
pakuvad ka Otepää kesklinna suusalaenutused.
Uiske ja murdmaasuuski saab Karupesa hotellis asuvast Fan-Spordist ning
Kääriku Spordikeskusest. VeeTee suusarent laenutab lisaks suuskadele ka tõukekelke. Loodusturism.ee matkakorraldus
on Pühajärvel matkavarustusega väljas
laupäeviti ja pühapäeviti. Adventures
rendib ettetellimisel Otepää keskväljakul FAT-rattaid.

seda Talvepealinn Otepää ametlikust
raadiojaamast SkyPlus.

Lumeinfo leiab ka Otepää turismilehelt
otepaa.eu ning nädalalõppudel kuuleb

Külliki Pikk
Foto: Loodusturism.ee/Timo Arbeiter

Lisaks tegevustele on Otepääl pakkuda
ka mõnusaid maitseelamusi ning põnevaid sündmuseid.
Kõik lihtsalt ühte artiklisse ära ei
mahu ja nende kohta küsi lisa Otepää
Turismiinfokeskusest.
Sealt saab alates 15. veebruarist osta
Otepäälase kaardiga sooduspiletid
Pühajärve Jaanitulele ja Retrobestile!

Jaanuarikuu viimasel nädalal tähistas
Otepää Aedlinna kodanik Aino Visnapuu
oma 101. sünnipäeva.
Aino Visnapuu on põline Otepää piirkonna elanik. Sündinud on ta Ilmjärvel,
kus oli suure pere laps. Kahjuks jäi ta vaid
mõnenädalase imikuna orvuks ja teda kasvatas vanaema. Aino kasvas üles raskeid
talutöid tehes. Hiljem oli ta Ilmjärve kolhoosis tööline, Sangastes 4-klassiline kooli
kooliteenija. Pikka aega töötas ta Otepääl
spordibaasis kokana.
Koroonaohu tõttu ei saanud vallajuhid
vanaprouat isiklikult õnnitleda, Otepää volikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem
Jaanus Barkala saatsid proua Ainole tähtpäevaks tordi ja lilled.
Fotol: 2021. aastal käis Aino Visnapuud
100. sünnipäeval õnnitlemas vallavanem
Jaanus Barkala.
Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Meie oma riik ja rahvas ja emakeel

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil

Alles me rõõmustasime Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Aeg liigub kiiresti ja veel sammuke ning
Eesti riik on 104-aastane. Nagu vabariik sündis läbi
sõjatule, haiguste ja raskuste, on ka praegu Eestis keerulised ajad. Hoiame pea püsti ja vaatame lootusrikkalt tulevikku, täpselt selliselt nagu tegid meie esiisad
sajand tagasi. Kindlasti innustas tookord inimesi
seisma oma riigi ja selle idee eest tahe vabadusele
ning unistus rahulikust ja õitsvast elust oma väikesel
ja kaunil isamaal.
Mitte kõigile meie sugulasrahvastele pole antud
õnne omada oma riiki ja kõneleda emakeeles. Oma
riik on ennekõike südameasi. 104 aastat tagasi jätsid
üle 5000 vapra eesti mehe ja naise oma elu selle eest,
et Eesti oleks vaba. Eesti vabaduse eest seisjate esirinnas olid noored koolipoisid. Kahjuks paljud langesid,
kuid mälestused nendest on muutunud legendideks,
mis ei sure.
Vabaduse loomulikkust tajub inimene alles läbi
mittevabaduse. Nõukogude okupatsioon ei suutnud
meie vabadusiha ja rahvust murda. Väikerahvale on
vabadus alati ime. Meie eelkäijad hoidsid Eesti Vabariiki oma meeltes ja südametes sel ajal, kui ei tohtinud avalikult välja näidata. Ma loodan, et ilma selliste
aegadeta saab vabadus kasvada üle meie, meie laste
ja lastelastelaste aja. Ükskord, kui neidki enam ei ole,
siis on ikka Eesti riik ja rahvas.
Täna sobib endalt ja sõpradelt küsida, mis on isamaa
ja mis on isamaaline käitumine? Isamaa algab meie
mõtlemisest, tunnetamisest ja hoolimisest. Hoolimisest oma riigist, koduvallast, lähedastest ja kõigist eesti
inimestest. Killuke siirast hoolivust meie kõigi poolt
muudab meid endid, meie riiki ja ühiskonda natuke
paremaks. Mõelgem sellele ja tegutsegem.
Soovin kõigile ilusat vabariigi aastapäeva! Elagu
Eesti Vabariik!

20.02.2022
n

Kinnitati riigihanke “Otepää hooldekodu projektee-

rimis-ehitustööd“ tulemused. Tunnistati hanketingimustele
vastavaks pakkujate osaühingu Silindia Ehitus ning ühispakkujate Proland Ehitus OÜ ja aktsiaselts Pärlin poolt esitatud
pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati mittevastavaks ja lükata tagasi AS EVIKO pakkumus, kuna pakkuja on
jätnud täitmata hinnaloendi positsiooni 1,6 ning pakkumus
ei vasta seetõttu riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati mittevastavaks ja lükata tagasi Tesron
Ehitus OÜ pakkumus, kuna pakkuja pakkumuse koosseisus
puudub täidetud hinnaloend ning pakkumus ei vasta seetõttu
riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks ühispakkujate Proland Ehitus OÜ ja aktsiaselts
Pärlin pakkumus maksumusega 1 266 199 eurot (käibemaksuta), kui pakkumuste hindamise kriteeriumi (madalaim
maksumus) suhtes soodsaim pakkumus.
24.01.2022
n

Määrati Prange külas asuva Sulli katastriüksuse (kin-

nistu registriosa nr 1752340 katastritunnus 60802:002:0994,
pindala 5,62 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Suure-Illise katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1984240
katastritunnus 60802:002:2054, pindala 21,58 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) liitmise ning Sulli, Suure-Illise
ja Illise katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1975940
katastritunnus 60802:002:2053, pindala 3152 m², sihtotstarve elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed
järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Illise, koha-aadress
Illise, Prange küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Suure-Illise, koha-aadress Suure-Illise, Prange

Otepää Tervisekeskuse nõukogu uuenes

VEEBRUARI JUUBILARID
90

Heino Sisask 		
Aino Lubi 		
Helju Jelle 		
Vello Sirel 		

85

Jaan Kikkas 		
Lembit-Ülo Pruus 		
Eha-Aili Nimbach 		
Liidia Tiidemäe 		

80

Mare Treial 		
Lea Korbun 		
Viive Lokk 		

75

Valve Adamson 		
Kalev Madissoo 		

70

Helju Kutsar 		
Ester Villemson 		
Einar Kungus 		

Otepää tervisekeskuse nõukogu sai uued liikmed
Ermo Kruuse ja Kaija Tamme. Kaija Tamm on volikogu liige ja sotsiaalkomisjoni esimees. Nõukogu liikmed
on veel Irja Sõnum, Tatjana Laadi ja Rein Pullerits.
Nõukogu esimeheks valiti Ermo Kruuse.
Ermo Kruusel on üle kahekümne aastane avaliku
ja erasektori juhtimiskogemus, sh riigihangete läbiviimise ja ka ELi toetuste finantseerimiste menetluse ja
järelevalve kogemus. Ta on töötanud PRIAs, Haridusja Teadusministeeriumis, SA Archimedes ning Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolis. Ermo Kruuse on ka ettevõtja
ning tema ettevõtte lihaveised hooldavad Otepää loodusmaastikku, päikesepargid toodavad roheenergiat
ja masinad aitavad talvel lumetõrjel. Ermo Kruusel
on ökonoomika ja ettevõtluse magistrikraad. Tema
teadmised ja kogemused on igati vajalikud ka Otepää
Tervisekeskuse nõukogu esimehe töös.

10. veebruaril
17. veebruaril
22. veebruaril
28. veebruaril

11. veebruaril
15. veebruaril
16. veebruaril
16. veebruaril

2. veebruaril
21. veebruaril
26. veebruaril

Lumekoristusest Otepää vallas

8. veebruaril
21. veebruaril

8. veebruaril
18. veebruaril
19. veebruaril

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

SÜNNID
Armilde Pärnaste 		
Sebastian Lehismets
Heidi Põvvat 		

21. jaanuaril
30. jaanuaril
31. jaanuaril

10. veebruar 2022

Talv on käes ja paks lumevaip katab maad. Kõigil
on selle üle hea meel ja talverõõmude nautimine
toimub täiel rinnal. Paraku kaasneb lumerohkusega
ka muresid. Teed ja tänavad on tarvis lahti hoida ning
tagada võimalus takistamatuks liikumiseks. Nii lumerohket talve pole ammu olnud ja tundub harjumatu, et
lumega tuleb arvestada. Pisike lumekiht teedel tundub
juba ületamatu takistusena ja tekitab pahameelt. Vald
ja lumelükkajad annavad endast parima, et lumi saaks
koristatud, kuid paraku on see ikka nii, et kuskilt
alustatakse ja kuskil lõpetatakse. Mis on aga tõsi, et
enamikel juhtudel oleme vallateed varem puhastatud saanud, kui riik oma teedega järele on jõudnud.
See teeb ainult rõõmu. Oleme üks väheseid valdu, kes
lükkab lahti ka talude erateed kuni hoovideni.
Paljud on imestanud, et linnas toimub aktiivne
lumevedu ja kõnniteed on kenasti läbitavad. Nii see
on ja see ei ole juhus, vaid pingsa ning kavandatud
töö tulemus. Seaduse järgi on iga kinnistuomanik
kohustatud hooldama oma kinnistuga piirnevat kõnniteed. Selline kohustus aitaks kokku hoida valla rahalisi vahendeid, kuid alati ei täida see oma eesmärki.
Kõnniteed peavad olema lumest puhtad, liivatatud ja

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

liikumiseks ohutud. Nõuda saab alati, kuid minu arust
on see natuke ülekohtune kinnistuomanike suhtes,
kellel jõud lumest lihtsalt üle ei käi.
Selleks, et inimesed saaksid kõnniteid mõistlikult
kasutada, võtsime uue suuna. Valla heakorraettevõte
hooldab ja puhastab ka kõiki neid kõnniteid, mille osas
lasuks kohustus kinnistuomanikel. Kõnniteed saavad
puhtaks ja ära jääb kemplus ning järelevalve, kes ja
kuidas suudab oma kõnniteejuppi hooldada. Juba
lähiajal saame tõdeda, kas uus lähenemine ennast
õigustab. Loodame, et see otsus näitab pisut valla hoolivust oma kodanike suhtes. Vald, see oleme ju meie
kõik ja ka eesmärke saavutame üheskoos.
Tõsisem probleem on linna läbivate riigimaanteedega. Riigi teehooldaja lükkab, täiesti süüdimatult, lume
kõnniteedele ja selle äravedu peaks nende arust käima
valla maksumaksja arvelt. Ei lähe läbi! Kõnniteed
peavad olema inimestele läbitavad ja riik peab oma
kohustused täitma. Kui veel sel talvel oleme sunnitud
pragmaatilistel kaalutlustel riigi kohustusi täitma, siis
järgmisel talvel peavad riigimaanteed ja nendega piirnevad kõnniteed saama hooldatud riigi rahakoti arvelt.
Lumekoristuse teema kokkuvõtteks avaldan järgnevalt ühe lugejakirja muutmatul kujul, mis on ilmekaks
näiteks teema olulisusest inimeste jaoks.

Lugejakiri (autor toimetusele teada)

AMETLIK INFO
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Miti külas asuva Palupera karjäär

katastriüksuse (katastritunnus 58201:002:0080) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid
ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse
kohanimi Palupera karjäär, koha-aadress Palupera karjäär,
Miti küla, sihtotstarve – mäetööstusmaa; 1.2 katastriüksuse
kohanimi Roopjärve tee L1, koha-aadress Roopjärve tee
L1, Miti küla, sihtotstarve – 30% transpordimaa ja 70%
mäetööstusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Järve-Karjamõisa, koha-aadress Järve-Karjamõisa, Miti küla, sihtotstarve – 20% veekogude maa ja 80% maatulundusmaa.
n

Anti OÜ-le Laurits ja Laurits projekteerimistingimu-

sed Arula külas Tiigi kinnistul tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Ülle Kasakule projekteerimistingimused Tõutsi

külas Mäe-Punsu kinnistul elamu, abihoonete ja tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Evald Aartile ehitusluba Nüpli külas asuval

Riisika kinnistul suvila püstitamiseks.
n

Anti Nõuni külas Kaseoru kinnistul asuvale ehitisele

(päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n

Määrati kuuele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 540

eurot.
n

Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hin-

damiseks Otepää vallas viieliikmeline komisjon koosseisus:
1.1 Lea Madissov (komisjoni esimees); 1.2 Jaak Grünberg;

Ärkan nagu tavaliselt, vaatamata nädalapäevale, täis
teotahet ja tegemisrõõmu! Vaatan aknast välja – tublid
buldooserijuhid hööveldavad asfalti nii, et sädemeid
lendab! Südaöösel on natuke lund sadanud. Tunnen
siirast rõõmu, et sel aastal hoolitseb Struktuuride
kommunaalteenistus elanike eest täiesti uut moodi
ja mitmel erineval moel. Kellakägu kukub kolm korda, mõtleb veel natuke, nagu tahaks midagi öelda,
aga taganeb siis oma urgu. See oli möödunud aasta
novembri lõpus, lumi oli puhas rõõm! Siis ma veel
ei teadnud, mis ajad ees ootavad.
Sel talvel on korraldatud Otepää linnas lumekoristus oluliselt paremini ja teistmoodi, kui viimastel
aastakümnetel pärast buldooseri leiutamist. Varasematel aegadel (ka ENSV ajal, kui töid korraldas Kommunaalettevõtete Kombinaat) käis lumesahk tavaliselt
varahommikul, ehk kella 6-7 ajal. Lumekoristustöid ja
kuhjamistöid tehti päeval või puhkepäeviti, kui tänavatel ei olnud parkivaid autosid. Arusaadav, et ajad
on edasi liikunud, rahva nõudmised muutunud suuremaks ja ka autosid liikvel enam.
Olen aasta algusest isegi mõne öö saanud magada.
Tavaliselt toimub öösel mu akna taga vilgas tegevus.
Kahjuks olen pidanud oma vaated ümber hindama
– lumi ei olegi nii puhas rõõm! Esimene laine hävitustraktoreid vilede ja tuledega saabub kell kolm öösel
(ka laupäeva ja pühapäeva öösel). Pärast poolt tundi
urisemist, piiksumist, vilkumist ja kraapimist akna
taga üritad magama jääda, kui kell pool viis saabub
teine laine. Ja nii ikka ööst-öösse! Mõni üksik öö on
ka rahulik olnud – aga magada ikka ei saa – ootan buldoosereid ja olen segaduses, kui neid ei olegi tulnud.
Pärast kõike seda muutusin elus kibestunud tüübiks
ja isegi pisiasjad ärritavad mind. Kurtsin muret ühele
tuttavale, kes arvas, et ega buldooserijuht süüdi pole
– keegi Struktuurist sunnib teda öösel töötama. Mina
olen lihtne inimene, ei tea struktuuridest midagi, minu
jaoks on vaenlane buldooser.
Elan koolimaja lähedal. Vanematel on kinnisidee
viia lapsed koolimaja ukseni juurde – üleliigne samm
kulutab ju kallist energiat ja kaerahelbeid. Selleks peab
kell kolm öösel alustama, et kaheksaks oleks lumi läinud ja toasussidega koolimajja pääseks. Hommikuti
tekivad kerged ummikud, töötavad autod saastavad
õhku, mida siis kooliminejad mõnuga sisse tõmbavad. Idiootliku targutusena tundub, et kuskil võiks
olla parkla ja lapsed jalutaksid koolini jõudmiseks
paarsada meetrit.
Kuidas saaks öörahu taastada uinunud linnas?
Lume sahkamiseks võiks kasutada hobuseid. Neid
on võimalik dresseerida, et nad ei hirnuks ega puristaks ebasobival ajal. Alternatiivse lahendusena, ka
turismimagnetina, oleks võimalik tegevusse haarata
põhjapõdrad. Nägin mingis portaalis pilti, kus põhjapõdrad sõid lund.

1.3 Kalev Lõhmus; 1.4 Lea Ruuven; 1.5 Vello Vou. Keh-

Jaanus Barkala
Vallavanem

miseks; 1.2 MTÜ Otepää Sport 400 eurot 2022. a jaanuaris

Toimetaja: Arvo Saal,
tel 5531235.
Teostus: Otepää vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

testati hajaasustuse programmist toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad alljärgnevalt: 2.1 majapidamine, kus
leibkonnas elab kuni 18-aastane (kaasa arvatud) isik; 2.2
majapidamine, kus leibkonnas elab isik, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude puuetega inimeste
sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses. Kehtestati hajaasustuse
programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 3.1 prioriteet I (kõrgeim) – veevarustussüsteemide
valdkond ja kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 3.2 prioriteet II – juurdepääsuteede valdkond; 3.3 prioriteet III
(madalaim) – autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.
n

Kinnitati lihthanke „Otepää hooldekodu projektee-

rimis-ehitustööde omanikujärelevalve” tulemused. Tunnistati vastavaks OÜ Tarindiprof (registrikood 12721147), OÜ
Ehitusagentuur (registrikood 11168919), OÜ KESKKONNAPROJEKT (registrikood 10769210), Inseneribüroo
Telora OÜ (registrikood 14197510), AS Infragate Eesti
(registrikood 10845129) ja AS TAALRI VARAHALDUS
(registrikood 10238323) pakkumused, kuna need vastavad
kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks OÜ Tarindiprof
pakkumus maksumusega 27 893,25 eurot (käibemaksuta),
kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima
hinnaga pakkumus.
n

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1

MTÜ Kagu Biathlon 200 eurot 2022. a jaanuaris toimunud
spordiürituse „Laskesuusatamise noortevõistlused õhkrelvadega Even Tudebergi auhindadele“ korraldamiseks; 1.2
MTÜ Karupesa Team 500 eurot 2022. a jaanuaris - märtsis
toimuvate spordiürituste „Valgamaa suusasari 2022“ korraldamiseks; 1.3 MTÜ Karupesa Team 600 eurot 2022. a
jaanuaris ja veebruaris toimuvate spordiürituste „FIS Eesti
MV ja noortesarja II ja III etapp“ korraldamiseks; 1.4 Mittetulundusühing S.M.A. Racing 500 eurot 2022. a veebruaris toimuva spordiürituse „Otepää talvine rahvasprint
2022“ korraldamiseks; 1.5 Jalgpalliklubi FC Otepää 600
eurot 2022. a veebruaris toimuva spordiürituse „Otepää
Futsal Cup“ korraldamiseks; 1.6 Loodusturism OÜ 500
eurot 2022. a veebruaris toimuva spordiürituse „6. Pühajärve matkamaraton tõukekelkudel 2022“ korraldamiseks;
1.7 Mittetulundusühing Tartu Slalom 700 eurot 2022. a
veebruaris toimuva spordiürituse „FIS Baltic Cup 2. stage
Otepää“ korraldamiseks; 1.8 Klubi Tartu Maraton 3500
eurot 2022. a veebruaris -septembris toimuva spordiürituse
sarja „Tartu Maratoni Kuubik 2022“ korraldamiseks ja Tartu
Maratoni raja hooldamise toetuseks võistlusvälisel perioodil
2022. a.
n

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1

MTÜ Otepää Sport 400 eurot 2022. a jaanuaris toimunud
spordiürituse „Otepää Mängud – Winter Special“ korralda-

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 3. märtsil.

AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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2022. aasta hajaasustuse programm on avatud 1. aprillini

toimunud spordiürituse „Otepää Mängud – Laskesuusatamine“ kor-

Programmi tingimused:

raldamiseks.
n

Nimetati MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Otepää

valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Kätlin Nukka.
31.01.2022
n

Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood

11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63) kasuks Otepää valla omandis
olev Otepää vallasiseses linnas asuv Kastolatsi tee kinnistu (registriosa nr 19194150, katastritunnus 63601:001:0269, pindala 8186 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava
ala pindala ca 51 m².
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 22. novembri 2021.

a korraldus nr 2-3/765 „Komsi külas asuva Pärtli maaüksuse riigi
omandisse jätmisega nõustumine.
n

Jäeti Tõnu Bortnikovi ja Tendery OÜ vaie rahuldamata.

n

Anti OÜ-le DIGU ehitusluba Nüpli külas asuval Tedre kinnistul

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 informatsiooni
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 – hajaasustuse
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.

elamu püstitamiseks.
n

Anti Jane Riikjärvele ehitusluba Vidrike külas asuval Tamme

kinnistul elamu lammutamiseks.
n

Anti Mäha külas Nurmenuku kinnistul asuvale ehitisele (elamu)

Kääriku spordikeskuse maastikupark sai
arhitektuuripreemia

kasutusluba.
n

Anti Sangaste alevikus Nooruse tn 2 kinnistul asuvale ehitisele

(pansionaat) kasutusluba.
n

Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja

toetusleping.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22. veebruari 2021. a korralduse

Otepää Avatud Noortekeskuses

nr 2-3/127 “Projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrasta-

saab tööd

mine” 2021. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine ja taotluste hin-

noorsootöötaja (1,0 kohta)

damiseks komisjoni moodustamine“ punkti 3, asendades alapunktis
3.1 nime „Kajar Lepik“ nimega „Eveli Misnik“ ning alapunktis 3.2

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:

nime „Maris Frosch“ nimega „Vello Vou“.

• noorte igakülgset arengut toetava avatud noorsootöö korraldamine;
• noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve tagamine;
• noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse
toetamine;
• noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine;
* noorteürituste, malevate, noortelaagrite planeerimine ja läbiviimine;
• töö asukoht on põhiliselt Otepää Avatud Noortekeskus.

n

Määrati vallavanema Jaanus Barkala asendajaks tema äraole-

kul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema asendamise
järjekorrale: 1.1 palgaline vallavalitsuse liige Raivo Kalda; 1.2 vallavalitsuse liige Valdur Sepp; 1.3 vallavalitsuse liige Elmo Saul.
n

Kutsuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS nõukogu

liikme kohalt tagasi Kajar Lepik ja Jaanus Raidal. Määrati Ermo
Kruuse ja Kaija Tamm SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS
nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 1. veebruarist 2022. a.
n

Määrati alates 1. veebruarist 2022. a hallatava asutuse Puka

Kunstikool direktori asendajaks Miia Pallase.

Otepää Vallavalitsuses on tööl
sotsiaaltööspetsialist Marika Paris
Otepää Vallavalitsuses on
alates 1. veebruarist tööl sotsiaaltööspetsialist Marika Paris.
Tema tööpiirkonnaks on Puka
ja Sangaste piirkond.
Marika Paris on pärit Põlvamaalt, ta on lõpetanud Tartu
Ülikooli sotsiaaltöö erialal bakalaureuse kraadiga (võrdsustatud magistrikraadiga) ning
läbinud tugiisiku ja ja CARe
metoodika koolituse. Marika
on töötanud 20 aastat Tartu
Linnavalitsuses sotsiaaltöö
spetsialistina ja sotsiaaltöö peaspetsialistina.
Töökohavahetus oli tingitud elukoha vahetusest – nimelt elab Marika pere juba mitmendat aastat endise Puka
valla piirkonnas.
„Soovin panustada oma koduvalla tegemistesse sotsiaaltöö erialal. Minu meelisteema on erinevate sotsiaalteenuste korraldamine, analüüsimine ja arendamine, kuid kindlasti
on mul tugevusi ka klienditöös. Tartu Linnavalitsuses olid
minu töörollid natuke teistsugused, siin, Otepää vallas,
saan klienditööga rohkem tegeleda,“ sõnas Marika Paris.
Sotsiaaltööspetsialisti peamisteks ülesanneteks on abivajajate toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine
ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas
kohanemisele kaasaaitamine.
Sotsiaaltööspetsialisti ametikoht loodi lisaks juurde olemasolevatele sotsiaaltöö vanemspetsialisti ja sotsiaaltööspetsialisti ametikohtadele.
Kontaktandmed:
Marika Paris
Tel. 524 6061
E-post: Marika.Paris@otepaa.ee

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

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
• võimalus ellu viia oma ideid;
• paindliku tööaega;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi.
Kandideerimiseks palume saata
hiljemalt 24.02.2022. a CV,
haridust tõendavate dokumentide
koopiad ja avaldus. Dokumendid
saata: katlin.nukka@otepaa.ee.
Lisainfo: Kätlin Nukka,
tel: 53326699.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital
ning loomeliidud Eesti Arhitektide Liit, Eesti
Sisearhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit andsid välja tänavused arhitektuuripreemiad, millega tunnustati Eesti arhitektuurivaldkonna väljapaistvamaid saavutusi, teoseid ja
nende autoreid.

Euroopa kultuuripealinn Tartu
2024 tutvustab maailmale
põhiprogrammi esimest osa
Tartu 2024 tähistab 16. veebruaril
kell 19.00 Tartu
Raekoja uisuplatsil Euroopa
kultuuripealinna
programmi sündi
Jääreiviga. Sündmuse avab uisuväljaku kõrval asuva
endise hambakliiniku II korruse akendel toimuva etteastega
ettearvamatu ja bravuurikas ansambel REDEL, kes juhatab
sisse Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa esitlemise.
Sündmusele on oodatud haigusnähtudeta inimesed. Sihtasutus
soovitab teha võimaluse korral enne tulekut kodus antigeeni
kiirtest, kanda maski ja hoida teiste osalistega distantsi.
Pidu on tasuta.

Kategoorias «Liikumine ja mäng» osutus võitjaks Kääriku spordikeskuse maastikupark.
Maastikuarhitektuur: Edgar Kaare ja Liina
Einla (TajuRuum), Kristian Nigul ja Kadi Nigul
(Väli), arhitektuur: Arhitekt11.

Otepää vallavalitsuses on tööl lastekaitsespetsialist
Laura-Liis Õnneleid
Alates 25. jaanuarist on Otepää Vallavalitsuses tööl lastekaitsespetsialist Laura-Liis
Õnneleid, kelle tööpiirkonnaks on Puka ja
Sangaste piirkond.
Laura-Liis on lõpetanud Tartu Ülikooli
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal bakaleureuse kraadiga. Ta on varasemalt
töötanud asenduskodus, noortekeskustes
ja Elva Vallavalitsuses sotsiaaltööspetsialistina. Laura-Liis on tegelenud perekondade ja noorte emade nõustamisega ning
võrgustiku kaasamistööga. Oma tugevaks
küljeks peab Laura-Liis töökogemust laste ja noortega. „Leian, et selles töös on
suur rõhk ennetustööl, kus saab kasutada
mängulist lähenemist ning sellega seoses
saan ka omad hobid rakendada ennetustöösse,“ sõnas Laura-Liis Õnneleid. „Minu
jaoks on Otepääle lastekaitsespetsialistina
tööle asumine uus ja põnev väljakutse.
Minuga võib alati ühendust võtta ja teha
ettepanekuid.“

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on lastekaitse
alase töö elluviimine lastekaitse küsimustes, lastekaitse
probleemide ja
lastekaitse alaste pöördumiste
lahendamine ja
vanemliku hoolitsuseta laste ja
erivajadustega laste hoolekande korraldamine.
Kontaktandmed:
Laura-Liis Õnneleid
Tel. 5341 9003
E-post: Laura-Liis.Onneleid@otepaa.ee
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481
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.
18. veebruaril 2022 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Naised Köögis: „Üks kõigi,
kõik ühe eest!“ 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!” Teist teed polegi. Naised Köögis põimivad kokku vanu ja uusi laule, nad kaasajastavad
rahvalaule ja laulavad kaasaegsed laulud rahvalikumaks. Nende laulud on
isetehtud ja emakeelsed ning sinna on kirjutatud nelja naise elukogemus
ja tundekeel. Kristiina Ehin – laul, karmoška, Katrin Laidre – laul, karmoška, bass, ukulele, Sofia Joons – laul, viiul, kitarr, rütmiinstrumendid, Kairi
Leivo – laul, bass. Piletid müügil: Piletilevi.ee. Eelmüügist: Täispilet 18
eurot /õpilane / tudeng / pensionär 16 eurot. Ürituse toimumispäeval: kõik
piletid 20 eurot. Soodustusi ei ole. Lastele vanuses kuni 7 eluaastat (k.a)
on sissepääs tasuta. Kestus 1 h 40 min
22. veebruaril 2022 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud sõnalis-heliline rännak kirjades "Mõeldes Sinule".
Laval: näitleja Merilin Kirbits ja muusik Tobias Tammearu. Sündmus on
tasuta.
6. märtsil 2022 kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Triin Pannel: Pildiraami kaunistamise õpituba. Triin Pannel ootab taas kunstihuvilisi Otepää Kultuurimajja,
et läbi viia järjekordne õpituba: „Pildiraami kaunistamine.“ Õpitoa maksumus
10 eurot. Kohtade arv on piiratud. Vajalik eelnev registreerimine: Merle
Soonberg (5662 6481).

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
13. veebruaril kell 15.00 Sangaste Kultuurimajas Sõbrapäeva kontsert ansambliga Laine. Pilet 5 eurot.
23. veebruaril kell 18.00 Sangaste Kultuurimajas Eesti Vabariik 104. aastapäevakontsert. Esinevad kultuurimaja kollektiivid. Pakume torti ja kohvi. Sündmus
on tasuta!

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
10. ja 17. veebruaril kell 18.00QUILLINGU TÖÖTUBA (tasuta). Rohkem infot:
555 33 564 Katrin Uffert
22. veebruaril kell 18.00 Puka Kultuurimajas "Meie olime! Meie tuleme! Meie
jääme!“. Vabariigi Aastapäevale pühendatud kontserdiõhtu. Info: Katrin
Uffert 555 33 564
1. märtsil kell 17.30 PUKA VASTLAPÄEVA TRALL Haiglamäel. Lustimis- ja
liikumisrõõmu väikestele ja suurtele:tuunitud kelkude võistlus; kõige pikem
liug; täpsusvise; padjasõda ja muud vastlapäevale kohased tegevused.
Pakutakse vastlakukleid, hernesuppi ja vaarikavarreteed. Korraldavad Puka
Noortekeskus ja Puka Kultuurimaja. Rohkem infot: 5074458 Pille või 555
33 564 Katrin.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
13. veebruari kell 14.00 Nõuni Kultuurimajas Elva harrastusteatri etendus „Nelja
naise talu“. Autor ja lavastaja: Maarja Palm. Osades: Mare Jõgi, Marge
Mäesalu, Elita Perli, Ülle Rebane, Tõnis Palm, Imre Vallikivi. Pilet: 5 eurot.
Info: Marika Viks 53465648.
24. veebruaril kell 17.00 Nõuni Kultuurimajas Otepää valla Eesti Vabariik 104
tähistamine. Külalisi võtavad vastu Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja
vallavolikogu esimees Rein Pullerits. Etendus „Eesti Vabariik 0 – 104“. Laval:
Nõuni noored. Autor: Aire Pajur ja Kaidi Pajumaa. Lavastaja: Kaidi Pajumaa.
Muusikaline kujundus: Merle Soonberg.
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Naisrahvatantsurühm Vesiroos tähistab juubelit
23. jaanuaril 2022 täitus naisrühmal Vesiroos
25. tegevusaasta.
1997. aasta alguses tulid Pühajärve koolimajas kokku ettevõtlikud naised: Koidula Kutsar,
Viivi Hermann, Maimu Allev ja Eha Ojavee.
Sellest koosviibimisest sündis memmede rahvatantsurühm “Vesiroos”. Esimesest kokkusaamisest 23. jaanuaril kirjutas Koidula
Kutsar nii: „Teeme ühe tantsurühma iseenda
rõõmuks. Edaspidi ehk rõõmustame teisigi.“
Rühma juhendas legendaarne rahvatantsuõpetaja Eha Ojavee, klaverisaatjaks oli Tiia
Võttin. Esineti vallas, maakonna tantsupidudel
ja Lõuna-Eesti memme-taadi pidudel.
2002 – 2005 asus juhendaja kohusetäitjaks
Krista Sumberg. Õpetajate rühmana osaleti
2002. a IX noorte tantsupeol „Vikerkaar“ ja
2005. a Soomes folkloorifestivalil Vänlek.
Praegune juhendaja Kaire Ojavee alustas
koostööd Vesiroosiga 2005. a sügisel. Noor ja
särav õpetaja meelitas rühma uusi tantsijaid
ja 2009. a tantsupeole kandideeris „Vesiroos“
juba naisrühmade nimekirjas. Klaverisaatjana
(ja ka asendustantsijana) on meid pikki aastaid
toetanud OG ajalooõpetaja Heivi Truu.
Esinemised:
2009 – XVIII tantsupidu „Meri“ naisrühmad
N1 – (saime I kategooria);

Vesiroos Valgamaa talvisel tantsupeol, 2021
2010 – võimlemispidu „Pidu läheb käima“;
2011 – teatetants läbi Eestimaa;
2012 – I Kagu-Eesti tantsupidu „Elu keset
küla“;
2014 – XIX tantsupidu „Puudutus“;
2015 – II Kagu Eesti tantsupidu „Minu inimesed“;

2016 – II Eesti Naiste Tantsupidu “MeheLugu”;
2018 – III Kagu-Eesti tantsupidu „Kuula“;
2019 – XX tantsupidu „Minu arm“.
Lisaks veel kõik Valgamaa tantsupeod
ja valla üritused. Praegu tantsib rühmas 11
rõõmsameelset ja tegusat naist ning käib tõhus
valmistumine IV Kagu-Eesti peoks.
25 aasta jooksul on „Vesiroosist“ läbi käinud
palju toredaid tantsijaid – suur tänu teile
kõigile!
KRISTA SUMBERG
Foto: Adam Illinghworth
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„Teadmised on võim“
Samal ajal, kui eestlased elavad kaasa olümpiamängudele, hoides pöialt tublidele kaasmaalastele sealsetel suusaradadel ja hüppemägedel, näitavad koolilapsed oma teadmisi
aineolümpiaadidel.
Taas on käivitunud iga-aastane üleriigiline
aineolümpiaadide voor, kus Otepää Gümnaasiumi õpilasedki ennast heast küljest näitavad.
Praeguseks on meil ette näidata juba mitmeid
kirkaid kohti 3 õppeaines.
Eriolukorrast tulenevalt toimub enamik
vabariiklike ainevõistluste piirkondlikke voorusid elektrooniliselt. Nende tulemused on esitatud piirkondlikult, see tähendab Valgamaa
koolide järjestuses, kuid võimalik on näha ka
üleriigilist järjestust.
Ajaloo-olümpiaadil esindas Otepää Gümnaasiumit 6 õpilast, kellest Richard Rikka (7.b
klass) ja Karl Silmere (9.b) saavutasid kumbki
oma vanuseastmes I koha ning Brenda Järv
(9.b klass) III koha. Väga tublid olid ka Art Asi
(7.a) ja Robert Sebastian Heinsar (7.b). Gümnaasiumiastet esindas Uku Sau 12. klassist, kes

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

O T E P Ä Ä

(Inglise filosoof Francis Bacon)

lahendas ülesandeid II maailmasõja teemal ja
saavutas Valgamaal II koha.
Vabariikliku emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorust võttis meie koolist osa 19 tublimat
keeletundjat 7.-12. klassini. Ülesandeid tuli
lahendada veebis kahe tunni jooksul. Nooremas vanuseastmes (7.-8. klass) saavutas
Valgamaa 26 õpilase hulgas II koha Helena
Elmet (7.b). Keskmises astmes (9.-10.klass)
osales meie koolist 4 õpilast, kes kõik platseerusid pingerea etteotsa. 23 osavõtja seas saavutas I koha Katriin Ostrak ja III koha Karl
Silmere 9. b klassist. Neile järgnesid vaid 1-2
punktiste vahedega Kirke Tamm (10. klass)
ning Mia Maria Arminen (9.b). 11.-12. klasside 23 osavõtja seast pälvis III koha Helis Hein
(11. klass), kellele vaid napi kaotusega järgnes
klassikaaslane Gerly Piho.
Muusikaõpetuse olümpiaadi maakonnavoorus hakkab juba tavaks kujunema,
et Otepää kooli õpilastel tuleb lõppvooru
kohtade eest võistelda vaid omavahel. Küllap
hirmutab paljusid olümpiaadi sisu ja ülesehi-

tus, mis eeldab laialdaste valdkonnateadmiste
kõrval ka esinemisjulgust ja lavanärvi. Küsimusi ja ülesandeid oli seekordki muusikamaastiku igast nurgast: nooditundmisest klassika-,
rock- ja jazzmuusika peensusteni. Kauneid
elamusi pakkus nn publikuvoor, kus osalejad
esitasid soololaulu ja omaloomingulise muusikateose, mis võis olla nii laul kui instrumentaalpala.
Nooremas vanuseastmes (7.-9. klass) jäid I
ja II kohta jagama täpselt ühesuguse punktisummaga Loore All (7.b) ja Katarina Kivimäe
(8.b). Mõlemad tüdrukud võistlevad finaalis,
mis toimub 4.-5. märtsil Tallinnas. Neist vaid
paari punkti kaugusele jäi Kertu Juhkam
(7.b). Gümnaasiumiastmes esines väga südikalt Eliise Palmiste (11. klass), kelle jaoks on
see juba kolmas kord oma maakonda ja kooli
olümpiaadi lõppvoorus esindada.
Ainealased jõukatsumised jätkuvad ja loodetavasti täieneb tublide tulemuste rida veelgi.
Marika Paavo
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Läheme meenutustega
koolipõlveradadele
Ko r r a l d a m e 2 4 .
veebruaril “Eesti
Vabariik 104“ Nõuni
kultuurimajas vahvat näitust, kus soovime eksponeerida
kõike, missamastub
sõnaga KOOL. On
need õpikud, vihikud, koolis tehtud käsitöö, fotod,
kooliriided, spordivahendid, salmikud,
käsitsi kirjutatud
laulikud jne, jne. On
need sinu omad, laste omad või vanavanemate omad, kõige eest
tänud. Kui sul on juurde lisada väike lugu, oleks veel eriti vahva!
Anna märku: Marika 53465648.
Tänan juba ette. Loomulikult, kõik teie armsad asjad leiavad pärast
näitust jälle kodutee.

Sangaste ja Laatre kirikutes
osaleb teenistustel praktikant
Urmas Koorits
Urmas Koorits on Tartu Ülikooli usuteaduskonna bakalaureuseõppe viimasel
kursusel olev tudeng, kes praktika käigus
osaleb Sangaste kirikus jumalateenistustel. EELK Sangaste Püha Andrease koguduse diakon Tanel Meiel avaldas lootust,
et praktika Sangaste ja Laatre kogudustes
aitab Urmasel tulevikus langetada otsust
vaimuliku ameti suunas.
Allpool väike tutvustus temast.
Olen pärit Tartust, viimased paarkümmend aastad olen elanud
Pangodis. Minu toimetamised on siiani tihedalt Tartuga seotuks
jäänud. Olen varastest 90ndatest alates ettevõtluses tegutsenud.
Sellest viimased 25 aastat on mu kireks olnud kaubandus. Mööbliait on see firma, mis mu kirg ja rõõm, aga ka vaev ning pisarad
olnud on. Samuti olen kogu elu sporti au sees pidanud.
Olen mitmekordne Eesti meister jäähokis, viimati sai seda rõõmu
maitstud aastal 2020. Tänaseks olen tegevsportlase karjääri lõpetanud.
Luterlus baseerub neljal „ainult“ vormelil – ainult Kristus, ainult
usk, ainult Jumala arm ja ainult piibel. Et sügavamalt mõista just
seda viimatimainitut ja Piiblit ning osata seletada Jumala sõna, see
oligi põhjuseks, miks Tartu Ülikooli usuteaduskonda astusin. Ülikooliõpingud viisid mu kokku Sangaste kiriku diakoni Tanel Meieliga, kellelt tuli ka ettepanek tulla Sangaste ning Laatre kirikutesse
praktikandiks.
Kui minu edaspidistest plaanidest rääkida, siis üks juudi vanasõna ütleb: “Kui tahad Jumalat naerma ajada, siis räägi talle oma
plaanidest“. Paulus kutsub oma asju korda seadma ja rahu pidama, küll siis armastuse ja rahu Jumal on ka meiega. Kirikutööd
tehes on neid kahte mõtet tark meeles pidada, neist juhinduda.
Tuleb elada tänases päevas, hoida oma asjad korras, usaldada Jumala juhtimist ja olla Tema ustav sulane. Sest nii on, et neile, kes
Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks.
Urmas Koorits
praktikant
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Tehvandi spordikeskus aitab
laskesuusatajad tulemusteni
Tehvandi Spordikeskuses pakub nii laskesuusatajatele
kui teistele talisportlastele aastaringseid treeningvõimalusi olümpiaks ja maailmakarika etappideks ettevalmistumisel. Spordikeskuse missiooniks on olla rahvusvaheliselt tunnustatud spordikeskus, mispärast kohtab
Tehvandil sportlasi üle kogu maailma.
Tehvandi spordikeskuse turundusjuhi Merlin Müüri
sõnul tulevad sportlased ikka ja alati Tehvandile treenima just keskuse kompaktsuse tõttu. “Kõik on sportlastel käeulatuses – spordirajatised, majutus, toitlustus ja ka vaba aja veetmiseks on erinevaid võimalusi,”
kirjeldas Müür. Ta lisas, et suvel hindavad sportlased
värske asfaltkattega 6,2-kilomeetrist rullsuusarada, mis
on tippsportlastele edukaks treeninguks ideaalne, sest
tõusumeetreid koguneb piisavalt. “Olemas on eraldi
viiekilomeetrine metsarada ning ka legendaarne Tehvandi tõus, mida treeninguteks kasutatakse,” kirjeldas
Tehvandi turundusjuht.
Lõunanaabrite lemmikpaik
Läti laskesuusatamise koondise liikmele Baiba Bendikale meenuvad Tehvandi spordikeskusega esmalt lapsepõlves toimunud võistlused. “Alati oli tore võistleda
Eesti tüdrukutega ja me oleme siiani head sõbrad,”
kirjeldas Bendika. Samas toob ta välja sageli lasketiirus valitsevad tuulised olud. “Lasketiir ei ole just kõige
lihtsam,” ütles Bendika ja lisas, et vaatamata väljakutsetele on Tehvandil alati meeldiv treenida ja võistelda.
Ka viimastel laskesuusatamise maailmakarika etappidel kõrgeid kohti saavutanud Leedu koondise esinumbrile Vytautas Stroliale meenuvad Tehvandi spordikeskusega ainult head mälestused. “Treenin seal alati hea
meelega,” ütles ta. Nii veetis ka Leedu koondis suvel
mitu nädalat just Tehvandil treenides ning olümpiahooajaks ettevalmistudes. Strolia sõnul on Tehvandi rajad
nii suvel kui talvel väga head, kuid sarnaselt Bendikale
toob ka tema välja keeruliste oludega lasketiiru. “Lasketiir on tihti tuuline ja seal on väga vaja keskenduda,”
ütles ta.
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Pekingi taliolümpial võistlevad ka
Otepää sportlased

Tehvandi avab uksed maailmasse
Spordikeskuses treenivad rahvusvahelised koondised ja aset leidvad võistlused aitavad kaasa ka uue
põlvkonna kasvuks. Noortel avaneb võimalus näha
maailma tippe ning oma eeskujusid, mis omakorda
inspireerib neid spordiga tegelema. Lisaks on Tehvandil oma esimesed rahvusvahelised võidud noppinud mitmed praegused tippsportlased, kes nüüd
Pekingisse suunduvad ja ka Otepää BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapil stardivad.
Norra laskesuusatamise koondise üks esinumbritest
Sturla Holm Lägreid meenutas läinud aasta alguses,
et just Tehvandil sai alguse tema rahvusvaheline
karjäär. „2018. aasta juunioride maailmameistrivõistlused Otepääl olid minu esimesed rahvusvahelised tiitlivõistlused. Ma sain nii individuaaldistantsil
kui teatesõidus hõbemedali. Mul on Tehvandist head
mälestused, see on väga kena koht ja loodan seal
jälle võistelda,“ ütles Lägreid mullu.
Mitmed suved Tehvandil treeninud Eesti laskesuusatamise koondise liikme Johanna Talihärma arvates
on Tehvandi spordikeskus maailmatasemel treeningkeskus kodumaal. Talihärm on Tehvandil teinud väga
suure protsendi oma laskesuusatamise treeningutest.
“Enamasti suvel, aga ka talvisel ajal, kui mujal Eestis
lund ei ole,” kirjeldas ta. Talihärma eredaim mälestus Tehvandilt pärineb 2019. aasta IBU Cupi supersprindist. “Olin suures mängus ja rahvas reageeris iga
lasu peale. Keegi ei oodanud minult tulemust, seega
üllatasin kõiki karjääri parima kohaga IBU karikal,”
meenutas toona 4. koha saanud Talihärm.
Laskesuusatamise maailmaparemik saabub Otepääle juba märtsi teisel nädalal, kui 10.–13. märtsil
toimub esmakordselt nii Eestis kui kogu Baltikumis
BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp.
Tehvandi spordikeskuse rajad ja lasketiir jõuavad
seega miljonite televaatajateni üle maailma.
Birgit Maranik

4.-20.veebruarini toimuvad Hiinas, Pekingis,
taliolümpiamängud. Eesti koondises on ka
Otepää spordiklubide esindajaid.
Otepää spordiklubidest sõidavad olümpiale Mariel Merlii Pulles (Karupesa Team,
treener Tanel Ojaste), Martin Himma (Karupesa Team, treener Kalju Ojaste), Artti Aigro
(Otepää Põhjakotkas, treener Silver Eljand,
Janne Väätainen).
Eesti koondise koosseisus on aga veelgi
otepäälastele hästi teada ja tuntuid nimesid,
kellele olümpia ajal kaasa elada:
Eesti koondis Peking taliolümpial:

Kahevõistlus: Kristjan Ilves.
Kiiruisutamine: Marten Liiv.
Murdmaasuusatamine: Aveli Uustalu, Kaidy
Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles,
Tatjana Mannima, Alvar Johannes Alev, Henri
Roos, Marko Kilp, Martin Himma.
Mäesuusatamine: Kaitlyn Vesterstein, Tormis
Laine.
Laskesuusatamine: Johanna Talihärm, Regina Oja,
Susan Külm, Tuuli Tomingas, Kalev Ermits, Kristo
Siimer, Raido Ränkel, Rene Zahkna.
Suusahüpped: Artti Aigro, Kevin Maltsev.
Pekingi olümpiamängudest teeb ülekandeid
Kanal 2.

Freestyle-suusatamine: Kelly Sildaru.
Iluuisutamine: Eva-Lotta Kiibus, Aleksandr
Selevko.

Allikas: EOK

Otepää A1M Motorsport rahvasprint
toimus erakordses lumemöllus
5. veebruaril sõideti Otepää valla teedel rahvasprinti. Nimelt S.M.A. Racing korraldusel
peeti A1M Motorsport Otepää Rahvasprint
2022 1+1, kus 12 masinaklassis osales üle
saja autosportlaste Eestist ja Lätist.
Võidu sai iga osaleja sõita kokku 15 kilomeetril, ehk läbida kolmel korral kahte kiiruslõiku, mille pikkus vastavalt 2 km ja 3 km.
"Selle aasta lumerohke talve kohta üllatas
võistlejaid kinni tuisanud teed ja öösel sadanud värske lumi, mis tõi kaasa huvitavad ja
muutlikud rajaolud kõigis kolmes võistlusvoorus. Võistlejatel kulus aega, et oludega
harjuda ja see muutis võistluse tasavägiseks.
Otepää võistluse vastu on alati väga suur
huvi ning nii koguneski siia kogu Eesti rahvaspordi paremik. Samuti oli tore näha palju
publikut raja ääres, kes võtsid lumetuisuse
ilmaga vaevaks tulla võidusõitu nautima."
märkis võistluse juht Marko Koosa.
Kõige kiiremad masinad rajal olid krosskardid. Kuue osalejaga krosskartide klassis
võttis võidu Vahur Kupper. Rajal osalesid

ka SSV klassi bagid-- klassivõidu võttis Tarmo
Rühka.
Kõige nooremate, J16 arvestuses, võttis võidu
pea kõigis sõitudes parima aja kirja saanud Kert
Tammoja ja J18 arvestuses lõpetas parimana
Tony Schwarzstein
Naiste arvestuses oli kiireim Maria Roop, kellele järgnes Triinu Tammel. SU Liiga võitis Ivar
Burmeister. Esiveoliste klasside kiireimad olid
Hardi Sarv ja Hannes Kasak ning tagaveoliste
klassides valitsesid Reimo Meitsar ja Imre Reha
4WD klassi kiireim oli Mihkel Mürk, Lembit Nõlvaku ja Alar Rosenbergi ees.
Täname meie häid toetajaid:
A1M Motorsport, Ugandi Resto, PixelPrint,
A1000 Market, Hotell Murakas, Makserv OÜ,
Liqui Moly Eesti, Talvepealinn Otepää, Otepää
Winterplace, Kultuurkapital, Corpowear, Aasta
Auto AS, Eco Sauna Project, KML Auto ja Gustav Kondiiter
Lisainfot võistluse kohta leiab aadressilt: www.
facebook.com/rahvasprint

P.Dussmann Eesti OÜ
pakub tööd kokale
Mapomets OÜ

Töö kirjeldus
Igapäevased tööülesanded:

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

BMW IBU
World Cup Biathlon

OTEPÄÄ
10.−13.03.2022

Valgamaa, Otepää vald,
Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

*
*
*
*
*
*

Roogade valmistamine etteantud menüü alusel
Töökoha-, seadmete- ja töövahendite korrashoid
Osalemine inventuuridel
Enesekontrolliplaani täitmine
Kauba tellimine, vastuvõtt, kontroll ja ladustamine
Ressursside efektiivne kasutamine

Ootused kandidaadile
*
*
*
*
*
*
*

Väljaõpe kohapeal
Eelnev töökogemus antud valdkonnas
Kiire õppimisvõime, hea pingetaluvus
Kohusetundlikkus, kiirus ja täpsus
Positiivsus, sõbralikkus ja abivalmidus
Hea meeskonnatöö oskus
Tahad areneda koos ettevõttega

Ettevõte pakub
Toitumisnõustaja Terje
aitab sinu toitumist

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale, raieõigusele
ja põllumaale.
www.eestimaaoksjon.ee
Tel +372 509 9636

tervislikumaks muuta.
www.terjevili.ee
Võta ühendust!
Tel 53741936
tere@terjevili.ee

Otepää Motoklubis tegutseb noorte tehnikaring, kus lapsed vanuses
12-18 a. saavad omandada praktilisi kogemusi erineva mototehnika
tundmaõppimisel ja remontimisel.
Samas toimub liiklusalane koolitus.
Uutel huvilistel palun saata
nimi, vanus, kontaktandmed e
mailile:argoraid@gmail.com.

*
*
*
*
*
*

Eneseteostamise võimalust
Kaasaaegseid töötingimusi
Pikaajalist töösuhet
Arenemisvõimalust
Sõbralikku ja abivalmis kollektiivi
Erialast täiendkoolitust

Tööaeg E-R, osalise koormusega
Asukoht: Otepää Gümnaasium
Lisainfo: +372 5628 7339
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Elektritööd

520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157

KIVIRAIDURI TEENUSED.
Tel 5107312.

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi
hinda. Telefon 5527322

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

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

Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaasist lauanõusid. Võtke ühendust
ja tulen ise kohale. Värviliste vaaside eest kuni 120€ kohe kätte! Tel.
55962292
Autode kokkuost 5533060.

Kallis isa ja vanaisa
Kalev Madissoo

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Ehitusfirma võtab tööle Otepää
ehitusobjektile abitöölise.
Info tel. 53403589.
Unusta elektriarve! Moodulahju
paigaldus loetud päevadega. Vajadusel LHV järelmaks. Tel. 5015653
Autode, traktorite jne. pukseerimine, transporditeenus, 12/24 v
käivitusabi. Tel. 5255545
Müüa kuivi küttepuid, tel 5048738

Soovime Sulle ilusaid hetki,
tervist ja armastust.
Palju õnne 75 aasta juubeli
puhul 21.02.22!
Tervitades Kadri, Thomas, Emilie, Alexander ja William

MTÜ Otepää Kinnaspunkt
Oleme avatud endistel aegadel –
E- 12.00-15.00, K- 10.00-13.00, L- 10.00-13.00
Asume vallamaja keldrikorrusel.
Kokkuleppel saame avada ka teistel päevadel ja kellaaegadel.
Saadaval kasutatud riided(lastele, naistele, meestele), jalanõud, talvespordivarustust ja erinevat kodutehnikat.
Suuremate esemete kojuveoks saame pakkuda transporti (kokkuleppel täiendava tasu eest).
Kui teate kedagi, kes vajaks abi mööbli või riiete soetamisel,
siis palun helistada telefonil 56638474, Rita.
Kontakttelefonid: 5112471, Aivar ja 5293464 Siiri.

Aili Zahharova

Jaan Pool

07.04.1932 - 27.01.2022

10.09.1941 - 02.02.2022

Südamlik kaastunne Mallele
lastega, kalli poja ja venna

Südamlik kaastunne Leole ja
tema perele kalli õe

Avaldame kaastunnet Leelole
abikaasa

02.04.1933 - 26.01.2022

ARVI PUKK

Aili

Mati Paaveli

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Eeri ja Evi, Ene ja Andrus

Virve ja Jaano pere

Otepää Gümnaasiumi LIV lend

Sügav kaastunne lähedastele
kalli

ENdla Teder`i

Jää Jumalaga kallis täditütar ja
kauaaegne tervishoiutöötaja

URVE TREES

Endla Teder

Urve Trees

21.05.1940 - 27.01.2022

Südamlik kaastunne
Hannes Paavelile kalli

Südamlik kaastunne Leelole
abikaasa

ISA

MATI PAAVELI

kaotuse puhul.

21.05.1940 - 27.01.2022

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Galina

Karl perega

Kolleegid pealistusest

Audentese töökollektiiv

Mälestame kauaaegset naabrit

Siiras kaastunne Helile
ja Veerale peredega kalli õe

Südamlik kaastunne Pillele ja
Martinile ema ja vanaema

Südamlik kaastunne Pillele ja
Martinile ema ja vanaema

Valve Saan`i

Endla Tederit

Sale

Südamlik kaastunne lähedastele.

kaotuse puhul.

Lipuväljak 20 elanikud

Kaja ja Karl

Matkakaaslased Maaja, Liis,
Evely, Milvi

Perekond Kirbits

Südamlik kaastunne Helle
Kuldmaale kalli ema

Siiras kaastunne Hellele perega
kalli ema

Südamlik kaastunne Pillele ja
Martinile ema ja vanaema

Avaldame kaastunnet omastele

kaotuse puhul.

VALVE SAAN`i
kaotuse puhul.

Endla Teder

ENdla Teder`i

Valve Saan`i

Urve trees

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Ellu, Valve ja Liivia

Laulurõõm, Tantsurõõm

Endised töökaaslased "Sangarist"

Naabrid

ENDLA TEDER
Siiras kaastunne tütardele
peredega.
Otepää Maarja koguduse
teehommikute kaaslased

Mitmest künkast ja mäest
viis üle elutee,
nüüd väsinuna läksid unele...

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

Endla Tederi

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub üks kord kuus, iga kuu
esimesel esmaspäeval Otepää Vallamajas 8.30–18.00 esimesel
korrusel.
Järgmised vastuvõtuajad 07.03.2022 ja 04.04.2022.

Aime Lepa

08.08.1954 - 05.02.2022

Su kodu on nüüd seal,
kus on linnutee...

Teade!

Mati Paavel

02.02.1942 - 05.02.2022

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Mälestame Otepää Naisseltsi
asutajaliiget

ENDLA Tederit
Südamlik kaastunne Hellele ema
kaotuse puhul.
Otepää Naisselts

Kustus elu, vaikis valu,
mälestus jääb alati...

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

Endla Tederi

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Anne ja Hannes

Mälestab Ene Kuiv

Üks küünal kustus
üks eluraamat sulgus.
Ees rahu, vaikus, uni pikk
ja tähesäras igavik.

Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja talvetuules murdus elupuu.

Endla Teder

Kauaaegset töökat
majavanemat

Südamlik kaastunne Hellele ja
Karinile peredega kalli ema,
vanaema, vanavanaema ja
ämma surma puhul.

Endla Tederit

Silvi perega Tallinnast

mälestab Vürsti pere

Kõik lendab igaviku tuulde
ja ajamerre jäävalt kaob.
Kuid mälestus meid ikka toetab,
ka siis, kui jahtunud ema peod.

Koidula Unt

Vaikust õhkab kalmuküngas,
mälestust hinge toob.
Möödunud aja mõttepärjas
saame olla ainult koos...

Malle Unt

14.01.1925 - 16.02.2017

26.05.1951 - 14.02.2017

Kallist ema mälestavad poeg
ja tütar peredega

Viiendal surma-aastapäeval
mälestavad lesk ja lapsed
peredega

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Valve Saan
Siiras kaastunne omastele.
Ülo-Lembit perega

Head sõbrad,
meid jälle üks on vähem –
ei oska hoida üksteist?
Ja täna siit teele läeb –
ei tea kuhu – jälle üks meist...
(Leelo Tungal)

Urve Treesi
mälestavad Puka KK IV lennu
klassikaaslased.
Tunneme kaasa omastele.

Mälestuste päiksekullas jääd
Sa ikka meiega.

VALVE SAAN (sünd. REKK)
16.03.1926 - 24.01.2022

Südamlik kaastunne Pillele
ja Martinile ema, vanaema
kaotuse puhul.
Mälestavad perekond Suu
ja Helgi

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb,
minnes kaasa võtab ta tule
ja süütab taevasse tähe...

Südamlik kaastunne Pillele ja
Martinile kalli ema ja vanaema

VALVE SAANI
kaotuse puhul.
Helju, Galina ja Sirley
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