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Vabariigi aastapäeva tähistamine Otepääl 
Nõuni kultuurimajas toimus 24. veebrua-
ril Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tähis-
tamine ja volikogu esimehe ja vallavane-
ma vastuvõtt. 

Aastapäeva kõne pidas Otepää valla-
vanem Jaanus Barkala, kes oma kõnes 
viitas tekkinud sõjaolukorrale Ukrainas. 
„Tahtsin täna veelgi rääkida vabadusest, 
kuid meil on hetkel sündmused, mis 
tunduvad halva unenäona. Meie peame 
oma riigi sünnipäeva, kuid teised surevad 
vabaduse nimel. Mõtlesin, milline on hea 
kujund, millega tänahommikust šokki võr-
relda. Võib-olla on see nagu maja põle-
mine – saad küll aru, et maja on põlenud, 
kuid see ei jõua siiski kohale. Sa ärkad ja 
mõtled, et kõik on hästi, kuid tegelikult ei 
ole. Oleme täna mõtetes oma aatekaaslas-
tega Ukrainas ja samas peame natukene 
ka oma aastapäeva. Oleme vaba rahvas 
vabal maal, oleme uhked ka nende üle, 
kes tahavad olla vabad ja uhked omal 
maal. Elagu Eesti Vabariik!“ ütles Jaanus 
Barkala.

Otepää vallavolikogu esimees Rein Pul-
lerits ja vallavanem Jaanus Barkala andsid 
üle maakondliku autasu – Valgamaa Tee-
netemärgi, mille sellel aastal pälvis San-
gaste kirikuõpetaja Ivo Pill.

Pidupäeva kontsert-osas esines Har-
riete-Liis Kuus. Näha sai Nõuni noorte 
etendust „Eesti Vabariik 0-104“. Lavas-
tuse autoriteks olid Aire Pajur ja Kaidi 
Pajumaa, lavastas Otepää Kultuurikeskus-
te loomejuht Kaidi Pajumaa, muusikalise 
kujunduse tegi Otepää kultuurimaja kul-
tuurikorraldaja Merle Soonberg.

Lisaks sai näha näitust „Neli põlvkonda 
koolitarbeid“. Näituse jaoks tõi kohalik 
rahvas erinevaid esemeid. Näituse pani 
kokku Nõuni kultuurimaja kultuurikorral-
daja Marika Viks. Fotoseina kaunistasid 
käsitöövaibad ja Tüki talus peidus olnud 
eestiaegne trikoloor.

Vabariigi sünnipäeval pakuti suupisteid 
ja torti. Vaatamata sellele, et 24. veeb-
ruar tõi kurvad uudised Ukrainast, kus 
Venemaa alustas sõjalist tegevust, möödus 
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine 
siiski rahulikus meeleolus.

Monika otrokova
otepää vallavalitsuse

kommunikatsioonijuht

Otepääl rännati Vabariigi aastapäeva 
tähistamisel sõnade ja heliga minevikku

Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva tähistati 
22. veebruaril Otepää kultuurimajas sõna-
lis-helilise rännakuga kirjades “Mõeldes 
Sinule”. Vallakodanikke tervitas vallava-
nem Jaanus Barkala. Sõnalisele rännakule 
viis laval näitleja Merilin Kirbits ning heli-
lisele rännakule aitas kaasa muusik Tobias 
Tammearu.

Lavastusele andis inspiratsiooni Vero-
nika Kivisilla kogumik “Kiri minu noo-
remale minale”. Kiri on eriline ja isiklik 
žanr, kuid isiklikum veel, kui kirjutad 
endale.

Laval rullus lahti kirja kirjutajate kuju-
nemise lood, nende elu jooksul omanda-
tud tõed ning nende iseolemise ja eda-
siminemise julgus, mida nad nüüd edasi 
jagavad oma lastele. Need kirjad ning 
helid aitasid saalis olijatel tunni jooksul 
teha ka mõtetes rännaku oma noorema 
minani – mida mina kirjutaksin oma noo-
remale minale, milliseid julgustavaid õpe-
tussõnu ütleksin endale.

Kes oleks siis arvanud, et paar päeva 
hiljem algab pidupäeva hommik kurbades 
toonides. Ehk oli see hingeline rännak sel 
hetkel vajalik, et eesootavaid ärevaid aegu 
teistmoodi hinnata.

Merle Soonberg
otepää kultuurikeskused

otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja

Pukas tähistati Eesti Vabariigi 104. 
ja Puka Kultuurimaja 95. aastapäeva

22. veebruaril toimus Pukas pidulik kont-
serdiõhtu “Meie olime! Meie tuleme! 
Meie jääme!” Kontserdiõhtu tõi kokku 
kultuurimajas tegutsevad isetegevusla-
sed, külalised, Puka kultuurimaja sõbrad 
ja vabatahtlikud. Heideti pilk minevikku, 
peatuti olevikus ja vaadati lootusrikkalt 
tulevikku. 

Kontserdil astusid üles Sille Lõõndre 
laululapsed, U-Tuur, tantsurühm Josep- 
hined. Esitusele tulid lood, mis on 
mõeldud nii kuulamiseks kui ka kaasalaul-
miseks, esitasid muusikud Margus Põld-
sepp (“Untsakad”, “Lõõtsavägilased”) ja 
Rasmus Kadaja (“Lõõtsavägilased).

Kultuurimaja väikeses saalis oli avatud 
meie pikaajalise vabatahtliku ja kaasamõt-
leja MTÜ Pritsumehe Maride asutaja 
Anna Perlovi käsitöönäitus.

Sündmusel tänati kultuurimaja kaua- 
aegseid töötajaid, isetegevuskollektiivide 
juhendajaid ja vabatahtlikke.

Kultuurimaja 95. aastapäevaks valmis 

„Kroonika pildialbum“, kuhu on kantud 
sisse isikud ja isetegevuskollektiivid, kelle 
tegevus on või on olnud suunatud Puka 
traditsioonide ja kultuurilise tegevuse tead- 
vustamisele, väärtustamisele, säilitamisele 
ja edasikandmisele, samuti Puka Kultuuri-
maja ajaloo meeldejäävamad hetked.

Otepää vald kinkis peo külastajatele 
tordi ja kultuurimaja perenaine kostitas 
maitsvate suupistetega. Kõiki tervitas 
vallavanem Jaanus Barkala. Vallavanem 
Jaanus Barkala ja kultuurinõunik Valdur 
Sepp andsid vallavalitsuse tänukirjad üle 
pikaajalisele koorilaulu traditsiooni kand-
jale Milvi Paljumäele ja Puka Kultuurima-
ja kultuurikorraldajale Katrin Uffertile. 
Milvi Pajumäe on laulnud Puka kooris, 
(mis on nüüdseks Tõlliste-Puka-Sangaste 
segakoor) alates esimesest päevast ja seda 
juba 50 aastat. Tänati ja tunnustati endist 
Puka Kultuurimaja juhatajat Helgi Punga. 

Puka Kultuurimaja oli juubeli puhul 
õnnitlema tulnud ka Valgamaa rahvakul-
tuurispetsialist Eha Mandel.

katrin Uffert
Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja

ILMUB 2 KORDA KUUS

Sangastes toimus kaks pidu 
Eesti Vabariigi auks

Sangaste kultuurimajas toimus 23. veeb-
ruaril kaks pidu. Päevasel üritusel osa-
lesid Keeni Põhikooli ja lasteaia lapsed. 
Lapsi oli üle saja ning kultuurimaja kihas 
nagu mesilaspere. See oli meeliülendav 
sündmus. Pidu algas hümniga, seda laulis 
algklasside lauluansambel. 

Meil oli kohal õpilaskogu president ja 
asepresident. Toimus kätlemine ning nii 
tore oli vaadata väikseid lasteaia lapsi, kes 
vapralt sammusid, väikesed lipukesed käes 
presidendist mööda. Seejärel toimus kont-
sert, kus esinesid lapsed ise. Peo lõppedes 
pakuti kõigile torti, mis maitses väga hästi.

Aitäh kooli ja lasteaia kasvatajate-
le ning õpetajatele, kes õla alla panid! 
Eriline tänu läheb kooli huvijuhile Kaija 
Tammele ja muusikaõpetaja Kristina 
Saarele, kellega koos sai tehtud ära suur 
eeltöö, et see pidu saaks kultuurimajas 
toimuda. Uute kohtumisteni!

Samal õhtul oli pidu tervele kogukonna-
le. Saal tuli rahvast täis, sest ka meie prae-
gusel keerulisel ajal on vaja natuke lõõgas-
tust ja tunda teise inimese toetavat õlga.

Pidu algas hümniga, pärast sissejuha-
tust tervitas meie rahvast Otepää Valla-
valitsuse liige Valdur Sepp. Esinesid kõik 
kultuurimaja kollektiivid, neid on meil 
päris palju. Õhtusel kontserdil oli esinda-
tud ka Keeni Põhikool – lapsed laulsid, 
lugesid luuletusi ning mängisid kannelt. 
Pidu meeldis rahvale väga, sest kava oli 
sisutihe ja lõbus.

Pärast tänasime meie kollektiive ja rin-
gijuhendajaid tubli töö eest. Ringijuhen-
dajatele kinkisime prossi Sangaste kirivöö 
mustriga ja ringidele kommikarbid.

Seejärel maiustasime tordiga, rahvas oli 
elevil ja paljud tulid ning tänasid toreda 
peo eest.

Aitäh kõigile, kes kohale tulid ning pidu 
nautisid! Suur tänu meie kollektiividele, 
ringijuhendajatele ja vabatahtlikele, kes 
aitasid kaasa peo ettevalmistamisel.

Eriline tänu Maire Roiole tortide eest, 
mis olid väga maitsvad, meie helitehnik 
Rene Raidsalule, kes helindas mõlemad 
peod ja Kärt Kooserile, kes valmistas 
ilusad talvised kaunistused.

Uute kohtumisteni järgmistel pidudel!

Marina PUlver
Sangaste kultuurimaja kultuurikorraldaja 

kõik fotod: valjU aloel

Valgamaa Teenetemärgi pälvis tänavu Sangaste kirikuõpetaja Ivo Pill. 
Vasakult: vallavolikogu esimees Rein Pullerits, Ivo Pill ja vallavanem Jaanus Barkala
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 24. märtsil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Otepää Vallavalitsus mõistab hukka 
Venemaa agressiooni iseseisva 
Ukraina riigi vastu 

„Otepää Vallavalitsus mõistab hukka sõjalise agres-
siooni Ukraina riigi vastu. Oleme täna valmis osutama 
abi Ukrainale ja Ukraina sõjapõgenikele,“ sõnas 
Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Olen rääkinud 
nii Punase Risti esindaja kui ka Otepää ettevõtjatega 
ning mul on väga hea meel, et meie valla inimesed on 
igati valmis oma abi osutama, on tulnud nii majutus-
pakkumisi kui ka tööpakkumisi. Hetkel on riigipoolsed 
suunised sellised, et kõigile Otepää valda saabunud 
põgenike lastele on soovi korral tagatud koht koolis 
või lasteaias.“

Vallavalitsuse istungil otsustas Otepää Vallavalitsus 
eraldada reservfondist 10 000 eurot Ukraina põgenike 
abistamise jaoks kohapeal, Otepää vallas.

Otepää kodanikud ja ettevõtted 
on oodatud abi pakkuma

Otepää Vallavalitsus on kaardistamas majutuse ja töö-
võimalusi vallas. Otepää Vallavalitsus kutsub ettevõt-
jaid üles valda teada andma oma võimalustest maju-
tada põgenikke või pakkuda kohapeal tööd. Palume 
oma ettepanekud saata e-posti aadressile: ukraina@
otepaa.ee.

Otepää Taarapunktis (aadress: Otepää, Munamäe 8a) 
on Avallone Lõuna-Eesti OÜ poolt avatud kogumis-
punkti annetustele, toodu toimetatakse edasi Punase 
Ristile, kes annetatu Ukrainasse abivajajateni viib. 
Otepää Taarapunkti saab tuua annetusi E-R kell 
12-18. Info telefonil +372 766 3713.

Otepää Vallavalitsus lõpetas Otepää 
koostööleppe Tšetšeeniaga

Otepää valla ja Vene Föderatsiooni Tšetšeeni Vabarii-
gi riigiettevõtte, mida esindas Tšetšeeni turismiminis-
ter, vahel on 2018. aastal sõlmitud koostöökokkulepe, 
mis on Eestis kütnud kirgi juba aastaid. See lepe ei 
ole leidnud reaalsuses ellurakendamist. Mööname, et 
tšetšeenid sõdivad mõlemal pool rinnet ja koostöölep-
pe lõpetamine ei ole sihitud tšetšeeni rahva vastu, kes 
on samuti aastaid võidelnud oma sõltumatuse eest.

Antud sündmuste valguses, kus Tšetšeeniat valitse-
vad jõud on ühinenud Ukraina vallutussõjaga, otsus-
tas Otepää Vallavalitsus lõpetada Tšetšeeni Vabariigi 
turismiministri ja Otepää vallavanema vahel sõlmitud 
koostööleppe.

Otepää avaldas toetust sõpruspiirkonnale Ukrainas

Otepää valla ja Ukraina Palanski omavalitsuse vahel 
on 2019. aastal sõlmitud koostöömemorandum. 
Otepää valla juhtkond avaldas Palanski juhtkonna-
le toetust ja saatis kirjaliku toetuseavalduse võitluses 
iseseisvuse eest.

Otepää Vallavolikogu istungil

17.02.2022
n	 Kinnitati Otepää valla 2022. aasta huvihariduse ja 

huvitegevuse kava.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2022. aasta eelarve.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017. 

a määrust nr 9 „Volikogu liikmetele hüvituste maksmise 

kord“: 1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt: „Voli-

kogu aseesimehele või aseesimeestele makstakse igakuist 

hüvitust 400 eurot.“; 2) paragrahvi 6 tekstist jäetakse välja 

lauseosa “, välja arvatud kuud, mil volikogu istungeid ei 

toimu“.
n	 Määrati Otepää valla 2021. – 2023. aasta konsolidee-

ritud majandusaasta aruannete auditeerijaks OÜ E-Audit.
n	 Tunnistati osaliselt kehtetuks Nüpli külas asuva Suu-

re-Kalda kinnistu detailplaneering Põhjakalda katastriük-

suse (katastritunnus 63602:002:0040) osas.
n	 Algatati Vana-Otepää külas asuva Suur-Möldre 

katastriüksuse detailplaneering.
n	 Kinnitati kultuurikomisjoni liikmeks Kaido Mägi.

Otepää Vallavalitsuse istungil

07.02.2022
n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht 

Tallinn Kadaka tee 63) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talu-

miskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi 

ulatuses Eesti Vabariigi omandis olevale Pühajärve külas 

asuvale Õru kinnistule (registriosa nr 2053040, katastritun-

nus 63601:001:0096, pindala 2,69 ha, sihtotstarve 40% maa-

tulundusmaa ja 60% tootmismaa) ja nimetatud kinnistule 

aktsiaseltsi Pühajärve Puhkekodu kasuks seatud hoones-

tusõigusele.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetuse 23-le isikule.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 170 eurot.
n	 Otsustati lõpetada Carl Erik Uibuga Keeni külas 

Keeni tee 1-11 asuva korteri üürileandmiseks sõlmitud elu-

ruumi üürileping poolte kokkuleppel.
n	 Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis jär-

gmiselt: 1.1 Rein-Erik Jõe (Otepää Vallavolikogu esindaja); 

1.2 Maiken Kutsar (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 

Teet Reedi (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Kaspar 

Uibokand (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.5 Kalev 

Lemmik (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 

Merike Naruski-Peterson (vilistlaste esindaja); 1.7 Peeter 

Kangur (kooli õpetajate esindaja); 1.8 Taivi Rästas (lasteaia 

õpetajate esindaja); 1.9 Liis Jürgenson (õpilasesinduse esin-

daja).

4.02.2022
n	 Määrati Räbi külas asuva Tõnise katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:001:0007) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tõnise, 

koha-aadress Tõnise, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundus-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Jussi, koha-aadress Jussi, 

Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Anti ARHITEKTUURIKLUBI OÜ-le projekteerimis-

tingimused Lauküla külas Villaveski kinnistul elamu ja nelja 

abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Merike Kukele projekteerimistingimused Pilkuse 

külas Härmamärdi kinnistul garaaž-töökoja ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Renee Praksile projekteerimistingimused Vana-

Otepää külas Turu-Järve kinnistul elamu ja saunamaja ehi-

tusprojekti koostamiseks.
n	 Anti SW ENERGIA OÜ-le ehitusluba Sangaste ale-

vikus asuvatel Kooli tn 6a, Kooli tn 6, Kooli tn 1, Kooli tn 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Milana Rõžkova   28. jaanuaril
Lilian Klais   11. veebruaril
Jete Kattai   19. veebruaril

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.

2, Kooli tn 4, Kooli tn 5, Kooli tn 7, Kooli tn 6b, Kooli tn 8, 

Kooli tn 9, Kooli tänav, Kooli põik, Nooruse tn 1, Nooruse 

tn 2, Nooruse tn 3 ja Nooruse tänav kinnistutel kaugküt-

tetorustiku rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Tsura Talu OÜ-le ehitusluba Neeruti külas 

asuval Kooli kinnistul elamu lammutamiseks.
n	 Anti Tsura Talu OÜ-le ehitusluba Neeruti külas 

asuval Kooli kinnistul kompetentsikeskuse püstitamiseks.
n	 Anti Tsura Talu OÜ-le ehitusluba Neeruti külas 

asuval Kooli kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Otsustati lugeda Otepää vallasiseses linnas Munamäe 

tn 16 kinnistul 21 korteriga elamu ümberehitamiseks esita-

tud ehitusteatis nr 2111201/01375 teavitatuks nõudega, et 

enne ehitamise alustamist projekteeritakse keldri ventilat-

siooniruum omaette tuletõkkesektsiooniks.
n	 Anti Nüpli külas Tehvandi 2 kinnistul asuvale ehiti-

sele (Tehvandi spordikeskuse välijõusaal) kasutusluba.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus seitsmele isikule.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 

149,22 eurot.
n	 Anti Mihkel Tammele üürile Keeni külas Keeni tee 

1-2 asuv korter, suurusega 57,4 m².
n	 Võeti vastu vallavalitsuse teenistujate värbamise ja 

valiku kord. 

21.02.2022

n	 Kehtestati vallavalitsuse teenistujate värbamise ja 

valiku kord.
n	 Määrati Restu külas asuva Tsäni katastriüksuse 

(katastritunnus 72401:003:0952) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Väi-

ke-Tsänimetsa, koha-aadress Väike-Tsänimetsa, Restu küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Väike-Tsänipõllu, koha-aadress Väike-Tsänipõllu, Restu 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse 

kohanimi Tsäni, koha-aadress Tsäni, Restu küla, sihtots-

tarve – elamumaa.
n	 Määrati Restu külas asuva Tsäni katastriüksuse 

(katastritunnus 72401:003:0953) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Suur-Tsänimetsa, koha-aadress Suur-Tsänimetsa, Restu 

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi Suur-Tsänipõllu, koha-aadress Suur-Tsänipõllu, 

Restu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Sulaoja tee 

13 katastriüksuse kasutamise sihtotstarbeks elamumaa.
n	 Otsustati asendada Otepää Vallavalitsuse 10. jaanua-

ri 2022. a korralduse nr 2-3/4 „Otepää valla omandis oleva 

kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi 

OÜ kasuks“ punktis 1 katastritunnus “55601:003:0008” 

katastritunnusega “63601:002:3520” ja pindala „2858 m²“
pindalaga „113 967 m²“.
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ 

(registrikood 11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63) 

kasuks Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses 

linnas asuv Kopli tänav kinnistu (registriosa nr 10642450, 

katastritunnus 63601:001:0218, pindala 4828 m², sihtotstar-

ve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini ja liitumiskilbi 

osas, koormatava ala pindala ca 15 m².
n	 Anti Nüpli külas Marguse õppe-puhkebaas kinnistul 

asuvale ehitisele (spordibaasi peahoone) kasutusluba.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 

290 eurot. 

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Teade! 
Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub 
üks kord kuus, iga kuu esimesel esmaspäeval 
Otepää Vallamajas 8.30–18.00 esimesel kor-
rusel.

Järgmised vastuvõtuajad 07.03.2022 ja 
04.04.2022.

Kõik, kes soovivad abi pakkuda Ukraina sõjapõge-
nikele, saavad seda teha Pagulasabi vahendusel. 
Nii inimesed kui ettevõtted ja tööandjad saavad 
oma abipakkumised sisestada https://www.pagu-
lasabi.ee/paku-abi.

Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja hoiab 
sidet vastavate riigiasutustega.

Annetustega Ukraina inimeste abistamiseks on 
järgnevad võimalused: 
Eesti Punane Rist - https://redcross.ee/
Algatus "Ukraina heaks!" www.ukrainaheaks.ee

Julgeolekukriisi kohta leiab infot siit https://kriis.
ee/julgeolekuolukord-euroopas.

Infot saab küsida ka Riigiinfo telefonilt 1247, 
www.112.ee/et/juhend/riigiinfo-telefon-1247

Konsulaarinfot vaata välisministeeriumi kodue-
lehelt: https://vm.ee/et.

Head Otepää vallas elavad 
Ukraina kodanikud!

Otepää Vallavalitsus mõistab hukka Venemaa 
sõjalise agressiooni Ukraina suunas. 

Oleme oma mõtetes teiega ning püüame teid 
aidata nii palju kui meil on võimalik. Juhul, kui 
saame Teie või Teie Ukrainas viibivate sugulas-
te heaks midagi ära teha, võtke julgelt Otepää 
Vallavalitsusega ühendust.

Hetkel oleme kaardistamas oma vallas või-
malusi majutuseks ja töötamiseks. Eesti Vaba-
riigi suunitlusel oleme valmis meie koolidesse 
ja lasteaedadesse vastu võtma pagulasabi kor-
ras Eestisse saabuvaid kõiki lapsi.

Kui teil on küsimusi, või ettepanekuid, siis 
palume julgesti pöörduda: ukraina@otepaa.
ee või helistada tel. +372 5058970 Monika 
Otrokova.

PUNANE RIST OOTAB 
ANNETUSI UKRAINALE!

Meie võimuses ei ole praegu palju teha, kuid meil 
on võimalus toetada organisatsioone, kes vahen-
davad humanitaarabi Ukrainasse!

Avasime Otepää Taarapunktis (aadress: Otepää, 
Munamäe 8a) kogumispunkti annetustele, toodu 
toimetame edasi Punase Ristile, kes annetatu Uk-
rainasse abivajajateni viib. Otepää Taarapunkti saab 
tuua annetusi E-R kell 12-18. Info telefonil +372 
766 3713.

Kõige rohkem on hetkel vaja (ainult neid asju 
saame vastu võtta):

kõikvõimalikke kasutamata hügieenitarbeid: mäh-
kmeid, hügieenisidemeid, hambapastat- ja harju, 
niiskeid salvrätikuid, pesuvahendeid (sh neid, mis 
spetsiaalselt lastele mõeldud) jms.

uusi magamiskotte (sh väikelastele), voodipesu, 
tekke, patju, rätikuid.

kehtiva säilivusajaga lastetoitu: piimapulbreid, 
püreesid jms (need toimetame pakendis, 

kehtiva säilivusajaga ravimeid: valuvaigisteid, 
külmetuseravimeid, ravimeid lastele jms.

Rahaliselt on võimalik ukrainlasi toetada näiteks 
järgnevate organisatsioonide kaudu:
MTÜ Eesti Pagulasabi, EE791010220258852223
MTÜ Mondo,   EE491010220099409013
MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, 
                       EE401010220229090221 
MTÜ Eesti Punane Rist, EE742200001180001436
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Otepääl asetati pärjad Vabadussamba jalamile

24. veebruaril asetati Otepää Vaba-
dussamba jalamile Eesti Vabariigi 
104. aastapäeva auks pärjad. 

Otepää ja Sangaste kirikutes peeti 
aastapäevale pühendatud jumalatee-
nistused.

Otepää valla poolt asetasid pärja 
volikogu esimees Rein Pullerits ja 
vallavanem Jaanus Barkala.

Kohal olid ja Vabadussõjas lange-
nutele austust avaldasid Otepää kait-
seliidu ja naiskodukaitse esindus ning 
vallakodanikud.

Vabadussamba juures oli Kaitselii-
du Valgamaa Maleva Otepää Malev- 
konna lipuvalve.

Kokkutulnuid tervitas vallavanem 
Jaanus Barkala: „Eesti riik sündis 
külmal ja pimedal talveajal ning tema 
algusaeg ei olnud kerge. Vaatamata 
sellele oleme siiani vastu pidanud. 
Tänasel päeval võime öelda, et Eesti 
ei ole üksi, oleme koos heade sõpra-

dega. Eesti on kaitstud. Head Eesti 
Vabariigi aastapäeva!“

Otepää kirikus teenis vaimulik 

Otepää Vallavalitsus 
pakub tööd 

raamatupidajale
(lapsehoolduspuhkuse asendamine)

Peamised tööülesanded:
• ostu- ja müügiarvete sisestamine;
• pangakanded;
• põhivara ja väikevahendite arvestamine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane haridus;
• vähemalt 2-aastane töökogemus sarnasel alal;
• hea eesti keele oskus;
• oskus kasutada arvutit ning töötada andmekogude ja 
infosüsteemidega;
• kohusetunne, koostöövalmidus, täpsus.

Kasuks tuleb:
• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• hea pingetaluvus;
• raamatupidamisprogrammi PMen tundmine.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 07.03.2022. a oma CV, 
avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia e-posti 
aadressile: vald@otepaa.ee. 
NB! Tegemist on asenduskohaga!

Lisainfo tel: 766 4815; 5303 3033 (Kadri Vaks).

Marko Tiirmaa, orelil Heivi Truu, 
Sangastes diakon Tanel Meiel ja 
praktikant Urmas Koorits, orelil 

Katrin Kallis.

tekst ja foto: Monika otrokova

Otepää Vallavalitsus alustab uue projektiga

2021. aastal osales Otepää Vallava-
litsus projektikonkursil „Isikukes-
kse erihoolekande teenusmudeli 
rakendamine kohalikus omavalit-
suses 2022“. 

Projekte rahastatakse Euroopa Sot-
siaalfondist, TAT „Töövõimereformi 
sihtrühma töövõimelisuse tõstmine 
ja nende töötamise soodustamine“, 
tegevus „Integreeritud, isikukeskse 
ja paindliku erihoolekandeteenuste 
süsteemi piloteerimine“. Konkursi 
korraldas Sotsiaalkindlustusamet. 
Vahel räägitakse ajalehtedes-inter-
netis projektist kui nn „ISTE-projek-
tist“ selle lühemaks nimetamiseks. 

Meie taotlus oli edukas ning seega 
saame 1.01.2022- 31.12.2022 läbi 
viia projekti, mille käigus saavad 5 
Otepää valla elanikku neile vajalik-
ku abi vallas kohapeal. 

Pilootprojekt toimub üle Eesti, 
näiteks olid edukad ka Valga vald ja 
Antsla vald, Tõrva vald projektis ei 
osale. Iga omavalitsus tegeleb ainult 
oma elanikega. 

Projekt on suunatud inimestele, 
kes on tööealised (16-aastased kuni 
vanaduspensionieani), kel on diag-
noositud vaimupuue või psüühiline 
erivajadus (kuid ei tohi olla diagnoo-
situd alkoholismi või dementsust) 
ning kes ei saa veel Sotsiaalkindlus-
tusameti poolt mingit teenust (reha-
bilitatsioon, igapäevaelu toetamine 
vms). Inimesel võib olla veel lisaks 
mingi füüsiline puue (nt liikumisras-
kused), kuid ei pea olema. 

Projektiga liitumiseks peab isik ise 
(või lapsevanem või täisealise isiku 
kohtu poolt määratud eestkostja) 
esitama Otepää Vallavalitsusele 
avalduse projektiga liitumiseks vas-
taval, Sotsiaalkindlustusameti poolt 
nõutud blanketil. 

Sellele järgneb inimese esmane 
hindamine vallavalitsuse sotsiaaltöö-
taja Pille Siku poolt ning Sot- siaal-

kindlustusameti heakskiidu järel 
suunatakse inimene projekti. See-
järel toimub peamise teenuseosuta-
ja (baasteenuse osutaja) poolt uus 
lisahindamine koostöös inimesega 
ja tema pereliikmetega juba konk-
reetsete teenuste leidmiseks. 

Projektis osalevatele inimestele on 
võimalik panna kokku isiklik, ainult 
sellele inimesele sobiv tegevuskava 
tema tavalise, igapäevase koduse elu 
toetamiseks. 

Igal inimesel saab olema põhi-
töötaja, kes teda igakuiselt abis-
tab-nõustab (baastoetus) ning eri-
nevad lisateenused (nn. komponen-
did), mis sõltuvad just tema olukor-
rast ja vajadustest. 

Otepää Vallavalitsus otsib aprilli 
lõpuks teenuseosutajad, kes osutaks 
inimesele vajalikke teenuseid meie 
vallas kohapeal ning alates mai kuust 
on inimestel võimalik teenuseid 
saada kuni aasta lõpuni. Teenuse-
osutajad esitavad vallavalitsusele 
arved ning Sotsiaalkindlustusamet 
rahastab teenused. 

Projekt on pilootprojekt, st. proo-
vitakse järele, kas selline mudel 
(baastöötaja+lisateenused) ka 
toimib. Samuti on see meie vallas 
proovimiseks, kas suudame leida 
ettevõtted, kes sooviks siin koha-
peal meie inimesi teenindada (me 
ei tea veel, kas see täielikult õnnes-
tub). Seetõttu on käesoleval aastal 
projektis osalejate arv ka piiratud (5 
inimest korraga). 

Kui projekt on edukas, siis või-
bolla saab seda tulevikus jätkata. 
Kui jätkuprojekt võimalik ei ole, on 
kõigil osalejatel võimalus pöörduda 
projekti lõpu järel Sotsiaalkindlustu-
sameti poole ja saada jätkuvalt neile 
vajalikke teenuseid. 

Järgnevalt natuke lähemalt aga lühi-
dalt sellest, mida mingi komponent 
tähendab. 

Baastoetus tähendab seda, et ini-
mesel on kindel töötaja, kes koos 
temaga arutab läbi inimese mured 

ja püüab leida neile lahenduse mingi 
lisateenuse abil. Põhitöötaja jälgib, 
et inimene saaks vajaliku arsti juurde 
(vajadusel organiseerib vastuvõtuaja, 
korraldab kohale mineku), nõustab 
inimest rahaasjade korraldamisel 
(aitab vajadusel puuet pikenda-
da, selgitab vallast toetuse saamise 
võimalusi jne), suhtleb vajadusel 
inimese pereliikmetega jne. 

Lisaks on võimalik saada erinevaid 
teenuskomponente, mille hulgas on 
näiteks pere toetamine (pereliikme-
te õpetamine isiku haigusega toime 
tulema, psühholoogiline abi lähedas-
tele, kogemusnõustamine lähedaste-
le, abivajaja intervallhoid lähedastele 
puhkusevõimaluse tagamiseks). 

Sotsiaalsete suhete komponendi 
raames aidatakse inimesel leppida 
ära lähedastega, kellega ollakse tülli 
läinud (lapsed, vanemad) või leida 
uusi sõpru-tuttavaid. 

Igapäevaeluga toimetuleku kompo-
nendi raames pakutakse inimesele 
tuge (nõustamist, vajadusel tegevu-
ses kõrval olemist aga mitte inimese 
eest ära tegemist) poes käimisel, 
söögi valmistamisel, riietumisel, 
pesemisel, koristamisel, pesu pese-
misel, majapidamise eelarve planee-
rimisel, arvete tasumisel, pangatee-
nuste kasutamisel, ametiasutustega 
suhtlemisel jne. 

Kui isik hakkab lahkuma eri-
hooldekodust, võib teda nõuga 
toetada iseseisva elu alustamisel. 
Kui inimene vajab nende tegevuste 
juures füüsilist abi (nt. ratastooli lük-
kamist poes, mähkmete vahetamist 
vms), siis on see koduhooldusteenus 
või isikliku abistaja teenus väljaspool 
projekti. 

Vaimse tervise komponendi 
raames toimub inimese koostöö 
raviarstiga, psühholoogiga, terapeu-
diga, kogemusnõustajaga. 

Füüsilise tervise komponen-
di raames räägitakse toitumisest, 
sportimisest, abivahenditest, vaja-
dusel osutatakse tegevusteraapiat, 
pöördutakse vallavalitsuse poole lii-

kumisel abistaja leidmiseks (isikliku 
abistaja teenus väljaspool projekti), 
tellitakse sotsiaaltransporditeenust 
(väljaspool projekti) jne. 

Hõivatuse komponendi raames 
hinnatakse inimese töövõimekust, 
korraldatakse karjäärinõustami-
ne, toetatakse suhtlemisel Töötu-
kassaga; vajadusel aidatakse leida 
ametiõppe võimalused (õpe ise on 
väljaspool projekti) või võimalused 
kogukonnas vabatahtliku töö tege-
miseks. Kui vaja, abistatakse inimest 
toetatud tööga eraldi sellega tegele-
vas ettevõttes. 

Vaba aja komponendi raames 
püütakse leida võimalusi vaba aja 
sisustamiseks, sobivaid huvirin-
ge (abistatakse leidmisel ja kohale 
jõudmisel, huviringi tasu jääb ikka 
inimese enda tasuda), liitumist kogu-
kondlike tegevustega. 

Eluaseme komponendi raames 
abistatakse elukoha vahetamise 
korral: nõustatakse uue elukoha 
otsimisel, kolimise planeerimisel, 
vajadusel aidatakse uue ümbrusega 
tutvuda. 

Lõpetuseks üleskutse: kui tunnete, 
et see projekt on just Teie jaoks, siis 
helistage sotsiaaltöötaja Pille Sikule 
telefonil 52 47 930 ning leppige 
kokku kohtumisaeg avalduse esita-
miseks. 

Kui leiate, et teate tuttavatest 
kedagi, kellele see projekt võiks 
sobida, rääkige talle sellest ja helis-
tage temaga koos Pille Sikule. 

Avaldusi projektis osalemiseks võe-
takse vastu aprilli lõpuni või kohade 
täitumiseni, tegevused algavad mai 
kuus ja kestavad detsembrini. 

Pille Sikk

Otepää Vallavalitsus 
kuulutab välja konkursi 

Otepää Lasteaia direktori
ametikoha täitmiseks

Direktori ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse 
korraldamine ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse 
juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded: 

Kandidaadil esitada:

24. veebruaril Nõunis toimunud Eesti Vabariigi 104. aasta-
päeva tähistamisel pälvis maakonna kõrge autasu – Valgamaa 
Teenetemärgi pikaajaline Sangaste kirikuõpetaja Ivo Pill. 

„Üksi ei tee tegelikult midagi ära. See on kogukondlik auta-
su ja kuulub tegelikult kogukonnale, seega tänan kogukonda,“ 
ütles Ivo Pill märki kätte saades. „Motoklubi liikmena kan-
nan praegugi klubi värve ja viimase heategevusliku ürituse 
korraldasimegi koos. Hea, kui sellel meie kogukonnal, mis 
Valgamaal kipub nii arvuliselt ja vanuselist väikseks jääma, 
on ka kaugemal abilisi, et päriselt appi tõttavad.“

Valgamaa Teenetemärk on mõeldud neile, kes oma töö 
ja tegevusega on panustanud Valgamaa arengusse või kes 
on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise 
teo või saavutusega.

Ivo Pill on lõpetanud 1974. aastal Tallinna II keskkooli, 1987. 
a Kaarepere tehnikumi; õppinud Usuteaduse Instituudis, 
lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna 1997 ja filosoofia-
teaduskonna ajaloo erialal 2008. Ordineeritud diakoniks 5. 
detsembril 1989, õpetajaks 6. juunil 1990. Vastseliina kogu-
duse õpetaja aastal 1990. Alates 15.09.1990 Sangaste kogu-
duse õpetaja; Laatre koguduse hooldajaõpetaja. On olnud 
Tsirguliina keskkooli ajaloo-, filosoofia- ja religiooniõpetaja.

Ivo Pill on olnud aktiivne ja vaimuliku elu alahoidja rohkem 
kui 30 aastat. Ta on vastutav olnud paari tuhande inimese 
ristimises Sangaste koguduses. Üle 30-ne aasta on ta kohaliku 
vaimulikuna olnud muinsuskaitse objekti (Sangaste kirik) hal-
daja ja parandaja. Tema eestvedamisel on leitud rahastamist 
mitmed projektid ning ta tegeleb ka diakooniaalase tööga. 
Ivo Pill on olnud tegev ka Kaitseliidus.

Ta on ka kohaliku kogukonna aitaja ja ühteliitja. Kultuurival-
dkonnas on tema eestvedamisel või heakskiidul ja koostöös 
Otepää Kultuurikeskustega toimunud mitmed kirikukontser-
did, mis rikastavad kohaliku kultuurielu. Lisaks sellele on Ivo 
ka kohalike elanike hea tundja, ning tegutseb ka sotsiaalval-
dkonnas, korraldab Toidupanga tegemisi ja aitab toidupakke 
abivajajatele laiali viia.

Kriisi ajal aitas ta sotsiaalteenistusel jõuda paljude abiva-
jajateni, viies neile toidupakke koju. Koos Sangaste kultuuri-
majaga on korraldatud heategevuslikke kontserte, mille tulu 
läheb samuti abivajajatele. Ta on olnud ka mitmete suurpe-
rede toetaja. Ivo Pill on motomeeste vennaskonna Ühissõit 
liige ning igal aastal, augustikuus, korraldab ta Sangastes 
motomeeste kokkutulekuid koos kontserdiga, mis elavdavad 
kohaliku elu. Ivol on ka sotsiaalset närvi – eelmisel aastal toi-
mus Sangaste kirikus Lihulas traagiliselt hukkunud motomehe 
ja Kaitseliidu liikme Virgot Rägastiku mälestusteenistus, kuhu 
kogunesid ka motomehed.

Tema algatusel on Sangaste kogudusel pikaajalised sõprus-
sidemed Norra Bomlo kogudusega, koostöös sõpruskogu-
dusega on toimunud orelimuusika- ja laulukontserdid kirikus.

Monika otrokova

Valgamaa Teenetemärgi pälvis 
Sangaste kirikuõpetaja Ivo Pill
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

  6. märtsil kell 11.00 Otepää Kultuurimajas 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).

12. märtsil kell 12.00 Otepää Kultuurimaja pargis tantsivad linetantsurühmad 
ehk “SUUSABAASIS ON TANTSUPIDU”. Korraldab Nõuni kultuurimaja 
linetantsu rühm “OiKuiMaru”.

12. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuurimaja pargis IBU World Cup Biathloni 
ametlik afterparty: „WHITE NIGHT CLUB“. Üles astuvad Comedy 
Estonia koomik Karl-Alari Varma ja Artic Flow Studio tuletantsijad. Plaate 
keerutavad DJ Kristjan Hirmo ja DJ MÖLS. Avatud on erinevad lumebaa-
rid. Sündmus on tasuta.

  1. aprillil kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Otepää linna sünnipäevaball. Taas 
on päikesele üks ring peale tehtud ning kevade saabumisega tähistame 
Otepää linna 86. sünnipäeva. Seekord teeme seda uhkelt ja tantsides. 
Olete oodatud pidulikule ballile! Kontserdil astuvad üles erinevad Otepää 
linna kollektiivid ja tunnustatakse parimaid. Laual loomulikult sünnipäeva-
tort! Tantsutab armastatud Margit Tali Bänd. Avatud on ka kohvik-baar. 
Dresscode: pidulik. Sündmus on tasuta!

Vana Baskini Teater annab teada, et neil ei õnnestu 17.02 toimuma pidanud 
etendust „Professor sai värske õhu mürgituse“ ühelgi muul ajal mängi-
da. Seega pakuvad pileti ostnutele võimalust kasutada samu pileteid 
27.04 „Lumeroosi“ etendusele. Kellele see ei sobi, siis ostame piletid 
tagasi (tagasi ostetakse kuni 27.04 k.a.). Kellel on pilet soetatud Piletilevist 
või Piletimaailmast ning soovib raha tagasi saada, palume ühendust võt-
ta vastava piletimüügiplatvormiga. Vabandame ebameeldivuste pärast!

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

12. märtsil kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas  tantsuõhtu ansambliga 
Qvalda. Pilet 10 eurot. Laudade broneerimine tel. 53008226 Marina. 
Avatud kohvik.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

  5. märtsil kell 09.00-12.00 Puka NAISTEPÄEVA LAAT (toimub nii sees kui ka 
väljas). Laadale ootame omatoodangu, käsitöö, autoriehete, disainiriie-
te ja looduskosmeetikaga kauplejaid. INFO ja laadale registreerimine: 
tel.555 33 564.

- kell 13.00 Elva harrastusteatri etendus: "Nelja naise talu". Pilet 5 eurot.
- Puka Kultuurimaja väikeses saalis avatud Puka Noorte kohvik ja saab näha 

Anne Perlov käsitöö näitust "KANNIKESED TALVES".
- Suures saalis ja fuajees avatud Markus Kasemaa näitus "FIGUURID 1,0 & 

1,5". Seeria „Figuurid 1“ teostele on omistatud Tampere Moodsa Kunsti 
muuseumi esimene preemia ning Peterburi I Balti Kunsti Biennaali dip-
lom ning seda on eksponeeritud Venice Arte Laguna Prize finaalnäitusel.

Puka Kultuurimaja pargis on avatud uisuväljak, mis on hea ajaveetmise või-
malus kogu perele. Uisuväljak on avatud olenevalt ilmaoludest, õhtuti on 
valgustatud (18.00 - 21.00). Rohkem infot tel: 555 33 564 Katrin Uffert või 
Puka Kultuurimaja FB lehel.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

 6. märtsil kell 12.00 VISTEL-VASTEL-VASTLAPÄEV. Võta kelk ka kaasa. Lustisõitu 
teeb Pärdu talu hobune, maiustame vastlakuklitega. Koguneme kultuuri-
maja juures.

Möödus 177 aastat Sangaste rukkikrahv Bergi sünnist

16. veebruaril oli tuntud Sangaste rukkikrahvi 
Friedrich Georg Magnus Bergi 177. sünniaas-
tapäev. Suurmeest mälestati Sangaste kalmis-
tul mälestusmärgi juures.

Mälestusmärgile asetasid Otepää valla poolt 
pärjad volikogu esimees Rein Pullerits ja val-
lavanem Jaanus Barkala. Kokkutulnuid tervi-
tas lisaks vallavanemale ka Eesti Rukki Seltsi 
esimees Vahur Kukk.

Huviliste seas oli Sangaste põllumehi ja ette-
võtjaid, Sangaste lossi esindajaid ja teisi. Juma-
lasõna jagas EELK Sangaste Püha Andrease 
koguduse diakon Tanel Meiel.

Sangaste kalmistuvahi Anneli Puksovi ette-
panekul asetati kalmistul lilled ja küünlad ka 
Sangaste rukki hoidjatele Constance Kalmule 
ja Emilie Tsetserile, kes olid krahv Bergi kaas-
töölised Sangaste rukkisordi aretamisel.

„Öeldakse, et hullumeelsuse ja geniaalsuse 
vahe on väga väike. Kui krahv Berg omal ajal 
Sangastes tegutses, siis tollel ajal võis ta tõesti 
paista veidrikuna,“ sõnas vallavanem Jaanus 
Barkala. „Tänapäeval võime kindlalt öelda, 
et tegemist oli geniaalse mehega, kes oli oma 
ajast ees. Tema tööd ja tegemised toovad siia-
maani Eestile kuulsust.“

Sündmuse korraldas Eesti Rukki Selts.

Krahv Berg (16. veebruar 1845 Tartu – 22. märts 
1938 Sangaste) oli Liivimaa suurpõllumees, 

sordi- ja tõuaretaja, leidur, krahv (1856), San-
gaste mõisnik, Sangaste lossi ehitaja.

tekst ja foto: Monika otrokova

Naisrahvatantsurühma Vesiroos 25. sünnipäev

Otepää naisrahvatantsurühm Vesiroos tähis-
tas 11. veebruaril Otepää kultuurimajas oma 
25. aastapäeva. Meeleolukal sünnipäevapeol 
ei puudunud tants, rõõm, sünnipäevatort, kin-
gitused ja külalised.

Naisrühma juhendaja on juba 17 aastat 
tuntud Otepää tantsupedagoog Kaire Ojavee. 
Praegu tantsib rühmas 11 rõõmsameelset ja 
tegusat naist. Sünnipäevapeol tervitasid juubi-
lari „Nuustaku“ segarühm, naisrühm „Merill“, 
naisrühm „Pilleriin“ ja endised tantsijad. Õhtu 
lõppes meeleoluka disko ja ilutulestikuga.

Otepää vallast tulid tervituste ja kingitustega 
vallavanem Jaanus Barkala ja kultuurispetsialist 
Valdur Sepp. Otepää Vallavalitsuse tänukirjad 
pälvisid: tantsurühma endine juhendaja Krista 
Sumberg, klaverisaatja Heivi Truu, pikaajaline 
rühmavanem Tiiu Aart ning  tantsupedagoog ja 
Vesiroosi juhendaja Kaire Ojavee.a.

Monika otrokova
foto: valjU aloel

Otepää Kultuurikeskused kuulutas jaanuaris välja konkursi: OTEPÄÄ 
VALLA RIIMKROONIKA 2022. Konkursi eesmärk on innustada inimesi 
ennast väljendama ja neid ümbritseva eluolu kohta arvamust avalda-
ma. 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, va-
nust ning kontaktandmeid.

Lisainfo: Otepää Kultuurikeskused loomejuht  Kaidi Pajumaa, tel. 
5340 2828

OTEPÄÄ VALLA RIIMKROONIKA 2022

Armas huumori- ja teatrihuviline! Kui sul on mõni hea 
nali või oled ammu mõelnud kirjutada oma kogemus-
test mõni naljakas sketš ja naljalugu, siis nüüd on sul või-
malus jagada seda head huumorit armsate inimestega!

Krahvi Teater ootab uusi põnevaid naljakaid sketše ja 
lugusid, mida "Meele - Lahutaja 3" humoorikale etendu-
sele lisada. Kirjuta meile oma naljakas lugu, parimad naljad jõuavad järgmise 
aasta alguses etenduvale "Meele - Lahutaja 3".

Kõik, kelle sketšid ja jutud lähevad lavastamisele, saavad etendusele tasuta 
piletid kahele.

Oma naljakas sketš või naljalugu saada Krahvi Teatri e-posti aadressile: 
krahvi.teater@online.ee või too oma  naljalugu Sangaste kultuurimaija.

krahvi teatri meeskond

Krahvi Teater ootab naljakaid lugusid!
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Anu Kase nimeline ansamblimuusikapäev 
Otepää Muusikakoolis

15. veebruaril toimus Otepää Muusikakoolis 
taaskord traditsiooniline Anu Kase nimeline 
ansamblimuusika päev. 

Eelmisel aastal olude sunnil kaks korda 
edasi lükatud ning ikkagi ära jäänud üritus 
tõi sel aastal kokku paljud erialainimesed 
ja muusikaõppurid erinevatest Lõuna-Eesti 
muusikakoolidest. Esindatud oli Heino Elleri 
Muusikakool ja Tartu II muusikakool, meie 
maakonnast Tõrva ja Valga muusikakool, 
Elva ja Võru muusikakool ning kõige suurema 
esindusega Viljandi muusikakool. Loomuli-
kult esinesid ka Otepää Muusikakooli noorte 
muusikute ansamblid. 

Seekord tagasisidestasid ansambleid žürii 
vormis helilooja, muusik ja muusikapedagoog 
Tauno Aints ning muusikateadlane, Tartu Üli-
kooli Viljandi kultuuriakadeemia õppedirek-
tor ja Otepää Muusikakooli vilistlane Kadri 
Steinbach.

Oli erakordselt meeleolukas, mitmekesine 
ja särav päev, mis päädis piduliku kontserdiga 
Otepää Gümnaasiumi aulas. 

Publiku lemmiku tiitli pälvis seekord Vil-
jandi Muusikakooli vaskpilliansambel Bert 
Langeleri juhendamisel.

Otepää Muusikakool tänab toetuse eest 
Otepää Gümnaasiumit, Otepää Vallavalit-
sust, Eve Koserit ja Valgamaa Kultuurkapitali. 
Tänulikkus, rõõm ja imeline muusika hõljub 
veel kaua meie ümber.

Kohtume juba järgmisel Anu Kase nimeli-

sel ansamblimuusika päeval 2024. aasta veeb-
ruaris.
 

otepää Muusikakooli direktor
Helen kirSi

foto: valjU aloel

Otepää Lipuväljakul ehitati 
lumelinna  

12. veebruaril toimusid talvepealinna lipuväljakul Lumelinna ehi-
tustööd. Lumerohke talv andis suurepärase võimaluse talvepealin-
nas ka korralikud lumelinna ehitustalgud maha pidada.

Ehitustöödega alustati keskpäeval ja kokku valmis 5 erinevat 
skulptuuri. Otepää sümbolit, ehk karupead pead, kasutati nii mõ-
negi töö puhul. Lumelinna ehitajad kutsuvad kõiki vallaelanike üles 
lumeskulptuure edasi arendama ja täiendama, sest lund Lipuvälja-
ku ümbruses jagub ja talv kestab veel talvepealinnas pikalt.

Korraldajad tänavad kõiki osavõtjaid ja vallavanem Jaanus Bar-
kalat, kes tervitas kohaletulnuid ja aitas kaasa suure südame ehi-
tustöödele suurima Eesti lipu all.

Ehitustalgud korraldas Otepää Vallavalitsus koostöös Otepää 
Spordi ja Otepää Kultuurikeskustega.

ago arro
Spordispetsialist

foto: kregor arro

Publiku lemmik − Viljandi Muusikakooli vaskpilliansambel

Puka Öölaulupeo repertuaari panevad kokku laulupeo fännid

Raamatukogu aitab hoida tegusana

Käesolev aasta on kuulutatud raamatukogude 
teema-aastaks. Seoses info hulga plahvatusliku 
suurenemise ja digimaailma kiire arenguga on 
raamatukogude töö ja roll  ühiskonnas kardi-
naalselt muutunud – raamatute laenutamise 
kõrval oodatakse raamatukogudelt abi teabe 
kättesaadavaks tegemisel ja selles orienteeru-
misel, e-riigi teenuste kasutamisel, lugemis-
nõustamisel, kogukondliku „elutoa“ pakku-
mist vaba aja sisukaks veetmiseks. 

Tänapäeva tehniliste võimaluste abil 
saab raamatukogu külastada ka ilma selles-
se kohale minemata. Samas ootavad meie 
lugemishimulised raamatusõbrad ka tradit-
sioonilise raamatukoguteenuse jätkumist: 
et raamatukogust saaks lahke teeninduse ja 
huvitava sobiva raamatu või ajakirja – mitte 
ekraanil, vaid ikka ehtsal paberil ja kaante 
vahel. Lugejad on öelnud, et pandeemia ajal 
on raamatukogu päästnud neid masendus-
se langemisest, hoides neid raamatute abil 
tegusate ning rõõmsameelsetena.

Otepää Raamatukogu seitsmes harukogus 
oli möödunud aasta lõpul kokku 78 205 raa-
matut, lisaks ajakirjad. Meie raamatukogudes 
oli registreeritud 2719 lugejat, st raamatukogu 
külastas 42% valla elanikest. Raamatukogu-
sid külastati 32 542 korral ja laenati 64 864 
teavikut ehk iga raamatukogu kasutaja külas-
tas seda aastas keskmiselt 12 korda ja laenas 

kokku 24 teavikut. Lugejad said rõõmu tunda 
1941 uuest raamatust, millest osa olid ka anne-
tused lugejatelt. 

Siinkohal tänan kõigi Otepää valla raama-
tukoguhoidjate nimel neid lahkeid inimesi, 
kes on raamatukogudele uusi ja kogus puudu 
olevaid raamatuid kinkinud. Nii saame luge-
jatele pakkuda mitmekesisemat kirjanduse 
valikut.

Raamatukogude aastasse 
astusime mitmete põnevate plaanidega

100. sünnipäeva tähistavad Puka ja Nõuni 
raamatukogu. Tähtpäevade koosviibimised 
toimuvad sügisel. Ootame külla kirjanikke: 
kokkulepped on sõlmitud lastekirjanik Kairi 
Lookiga, kes tuleb Pühajärve kooli ja Otepää-
le maikuus, ning Kristiina Ehiniga kohtumi-
seks sügisel Otepääl. 

19. märtsil toimub Otepää linnaraamatu-
kogu korraldusel mälumäng „Otepää kevad“.

Kõikides raamatukogudes korraldatakse 
kogu aasta jooksul mitmeid näitusi: Keeni 
ja Sangaste raamatukogus H.C.Anderseni 
rändnäitus, Puka raamatukogus igas kuus 
väljapanekud eesti kirjanike juubeliteks või 
sünniaastapäevadeks, Pühajärve raamatuko-
gus autogrammidega raamatutest meie kogus, 
Otepää raamatukogus rändnäitus eesti kauni-
matest raamatutest augustis. Keeni raamatu-
kogu osaleb Eesti Lastekirjanduse Keskuse 

poolt ellukutsutud „Lugemisisu“ program-
mis, mis on toonud raamatukokku palju 
uusi lasteraamatuid ja tihendanud sidemeid 
Keeni kooliga. Pühajärve lasteaia mudilased 
ootavad kord nädalas „jutukorvi“ avamist, et 
uusi põnevaid lugusid kuulata. Kuigatsi raa-
matukogu külastajad väärtustavad oma raa-
matukogu kui tõelist kogukonnakeskust, kust 
nad saavad vajaduse abi ka nutiseadmete ja 
e-riigi teenuste kasutamisel. 

See oli väike osa meie raamatukogude ette-
võtmistest, millest kutsume kõiki raamatuko-
gusõpru ja ka uusi huvilisi osa saama ja tun-
netama-kuulama raamatu häält. 

Selle viimase mõtte sain Maalehe ajakirja-
nikult Margus Mikomäelt, kes viimases lehes 
kirjutas: „Ja peaaegu igal raamatul ongi oma 
hääl. Või on see kirjaniku oma. Avastasin neid 
hääli taas. Mõnda vaatasin, teist kuulasin. Raa-
matud on hääli täis, kui nad on head raamatud. 
Looduse hääled ja lapse hääled ja täiskasvanute 
hääl. Sosinad ja karjed“.

Huvitavaid avastusi ja tegusat raamatukogude 
aastat! 

Kohtumiseni raamatukogudes!

ly HaaviSte
Pühajärve raamatukogu 

vanemraamatukoguhoidja

Traditsiooniline augustikuine taasiseseisvu-
mispäevale pühendatud Puka Öölaulupidu 
toimub sellel aastal juba 15. korda. Tänavu 
panevad laulupeo repertuaari kokku laulu-
peo fännid.

Puka kultuurimaja perenaine Katrin Uffert 
märkis, et nagu tavaks saanud, kutsutakse 
kooride eeslauljaks tuntud ja armastatud 
artist. „Kuna tegemist on juubelipeoga, siis 
on oodata ka üllatusi,“ lisas Katrin Uffert.

„Kuna ükski laulupidu ei saa toimuda ilma 

koorilauljate ja publikuta, siis soovime, et 
just teie, armsad inimesed, kujundaksite 
meie selleaastase juubelilaulupeo reper-
tuaari,“ ütles Otepää Kultuurikeskuste loo-
mejuht Kaidi Pajumaa. „Selleks palume ja-
gada meiega enda eestikeelset lemmiklugu, 
mida soovid augustikuisel Puka Öölaulupeol 
kuulda.“ Lemmiklugu tuleb saata e-posti 
aadressil: kaidi.pajumaa@otepaa.ee hilje-
malt 10. märtsiks 2022.

Laekunud ettepanekute seast valib žürii 

välja 20 parimat lugu, millele korraldatakse 
hääletus ning 15 kõige rohkem hääli saanud 
laulu tulevadki 19. augustil 2022 Puka Öö-
laulupeol esitlusele.

Puka Öölaulupeo korraldab Otepää Kul-
tuurikeskused. Puka ÖÖlaulupeo idee alga-
taja oli Puka pikaaegne kultuurimaja juhataja 
Helgi Pung.

Lisainfo: Puka kultuurimaja kultuurikor-
raldaja Katrin Uffert, tel. +372 5553 3564, 
e-post: Katrin.Uffert@otepaa.ee.



3. märts  2022O  T  E  P  Ä  Ä6
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

48. Tartu Maratoni võitjaks tuli rootslane 
Emil Persson (pildil), parima eestlasena 
lõpetas 47. kohaga Henri Roos. Naistest 
oli parim samuti rootslane, Britta Johans-
son Norgen. Parima eestlasena lõpetas 23. 
naisena Tatjana Mannima

Hoolimata viimase nädala soojakraadi-
dest peeti täna legendaarne suusapidu Tartu 
Maraton klassikalisel Otepää-Elva 63-kilo-
meetrisel rajal. Ja seda väga kiiresti! Võitja 
Emil Perssoni finishiaeg oli 2:33.06 ehk 30 
minutit kiirem, kui eelmise aasta võitjal 
Mart Kevin Põllustel.

“Mul olid väga head suusad. Sain toitlus-
tuspunktis vahe sisse ja siis andsin endast 
kõik. Lootsin väga, et suudan seda vahet 
lõpuni hoida. Olen väga rahul, et saan võidu 
koju viia,” rääkis Persson.

Parima eestlasena lõpetas äsja olüm-
piamängudelt naasnud Henri Roos, kes 
platseerus 47. kohale, kaotust võitjale 13 
minutit. Mullune võitja Mart Kevin Põllus-
te jäi Roosile alla 41 sekundiga.

„Otseselt valmistumist Tartu Maratoniks 
polnud. Ei saa öelda, et see parima eestla-
sena lõpetamine mulle üllatusena tuli. Ma 

Tartu Maratoni võitis rootslane Emil Persson

teadsin, et olen Mardiga üsna võrdne ja eks 
me enamuse ajast sõitsime koos ka,“ nentis 
Roos.

Kõiki tulemusi saab vaadata www.cham-
pionchip.ee/results/2077 

Tartu Maratoni Klassiku hooaeg jätkub 

Otepää Motoklubis tegutseb noorte tehnikaring, 
kus lapsed vanuses 12-18 a. saavad omandada 
praktilisi kogemusi erineva mototehnika tund-
maõppimisel ja remontimisel. Samas toimub 
liiklusalane koolitus.

Uutel huvilistel palun saata nimi, vanus, kon-
taktandmed e mailile:argoraid@gmail.com.

8. mail, kui joostakse 40. Tartu Maastiku-
maraton.

liiSa-lotta veiken
turundus ja kommunikatsioon

MtÜ klubi tartu Maraton
foto: Hendrik oSUla

RMK kavandab Apteekrimäel raieid 
üraskirüüste likvideerimiseks

RMK kavandab Apteekrimäe kõrgen-
datud avaliku huviga alal raieid üras-
kirüüste likvideerimiseks ning edasise 
leviku ohjamiseks. 

Raieid on plaanis teha nii sanitaar-
raiena, mille käigus eemaldatakse 
kahjustatud puud, kui ka lageraiena 
aladel, kus üraskikahjustuse tulemu-
sel on mets muutunud liiga hõredaks 
(harvikuks).

Raie käigus jäetakse kasvama elu-
jõulisi säilikpuid puuliikidest, mida 
üraskikahjustus ei ohusta. Samuti säili-
tatakse kõik elujõulised tammed. Raie 
tehakse märtsi teises pooles, et vältida 
lindude pesitusaega.

Kuuse-kooreüraski mardika lendlus 
ja haude rajamine puukoore alla algab 
kevadel, kui õhutemperatuur on 
tõusnud 18–20 kraadini ja muld on 
saavutanud temperatuuri 10 kraadi. 
Kuuse-kooreüraski tõrje edukus sõltub 
värskeltasustatud puude või püünis-
puude kiirest ja õigeaegsest ülestöö-
tamisest.

Töid tuleb korraldada viisil, mis või-
malikult vähe häiriks kahjustatud alaga 
piirnevas metsas pesitsevaid linde. 
Seetõttu raiutakse varakevadel, jättes 

langile üraskite püüdmiseks püünis-
puid, mida üraskid hakkavad ilmade 
soojenedes lendlust alustades asusta-
ma. Püünispuud veetakse metsast ära 
kohe, kui üraskid on piisaval määral 
püünispuid asustanud.

Palume mõistvat suhtumist – meie 
eesmärk on tagada, et üraskikahjus-
tus ei leviks edasi Apteekrimäe/Kulla-
laane metsa praegu veel elujõulistele 
kuusikutele. Aladele, mis jäävad üras-
kikahjustuse tõttu lagedaks, istutame 
esimesel võimalusel uued puud.

riSto SePP
valgamaa metsaülem

Otepää Vallavalitsus on kooskõlas-
tanud 2022. aastaks Aakre mets-
kond 49 katastriüksusel kavandatud 
raietööd. 

Aladele, mis jäävad üraskikahjus-
tuse tõttu lagedaks, palub Otepää 
Vallavalitsus istutada uued puud esi-
mesel võimalusel, kuid mitte hiljem 
kui kahe aasta jooksul.

Viide kooskõlastusele: https://
atp.amphora.ee/otepaa/index.as-
px?itm=293331

Monika otrokova

2022. aasta hajaasustuse programm on avatud 1. aprillini

Programmi tingimused:

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitami-
se aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maa-
piirkonnas 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). Kaas-
taotlejale 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 projek-
ti elluviimine peab olema lõppenud 31. 
oktoobriks 2023. a.

Toetust on võimalik taotleda kohalikust 
omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka 
vajalikku informatsiooni meetmete tingi-
muste kohta.

TOETATAVAD TEGEVUSED:

majapidamises joogivee kättesaadavuse 
tagamine,

elamu heitvee nõuetekohase kanaliseeri-
mist tagava süsteemi rajamine,

aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee 

rajamine,
leibkonna vajadustele vastava autonoomse 

elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et maja-
pidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

PROGRAMMI MATERJALID ON SAA-
DAVAD:

 rtk.ee – toetuste taotlemine ja korraldami-
ne-regionaalareng-hetkel avatud meetmed 

Otepää Vallavalitsus annab eelläbirääkimis-
tega pakkumise korras viieks aastaks kasu-
tusse Otepää linnas Munamäe tn 4a asuva 
turuhoone klassikalise toidu- ja taluturu 
pidamiseks.

2021. aastal rekonstrueeriti Otepää 
turupaviljon siseturuks. Turuhoone sees 
on vaheseinte ja turvaruloodega eralda-
tud müügiboksid ja avatud kauplemisalad. 
Müügibokse on kaheksa. Vaba ala (kliendi-
ala) hoones sees 180 m², müügipinnad ca 90 
m². Igas boksis on kraanikauss ning külas-

Otsime Otepää turuhoonele turuoperaatorit

tajatele on olemas WC. Turuhoone ees on 
kaks välikauplemiskohta koos varjualustega 
– 12x1 m, kõrgus 50-70 cm.

Turuhoone operaatori peamisteks 
ülesanneteks on:

* Turu tegevuse käivitamine ja juhtimine 
(sh tegevusplaani koostamine ja müüjate 
leidmine)
* Turuhoone koristamine ja hoone ümbruse 
korrashoid

* Turu toimimise igapäevane tagamine ja 
hea külastajakogemuse loomine

Oma visioon Otepää turuhoone toimimi-
sest ja pakkumus tasu suuruse kohta esitada 
hiljemalt 14. märtsiks 2022 e-posti aadressi-
le: vald@otepaa.ee. Nõuetele vastava pak-
kumuse teinud osalejad kutsutakse eelläbi-
rääkimistele.

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

Monika otrokova

– hajaasustuse programm.

TAOTLEMINE: 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või 
digitaalselt kohalikule omavalitsusele. 

Taotlusi võetakse vastu kuni 01. aprillini. 
Vajalik on vastavalt valdkonnale  2 võrrel-
davat  hinnapakkumist.

Info: Lea Madissov,  766 8443, 518 7285.

Elva Tarbijate Ühistu annab teada, et 
ajutiselt on suletud Puka kauplus ala-
tes 28.02.2022 seoses kaupluse reno-
veerimisega. Plaanis on kaupluse hoo-
ne fassaadi uuendamine, hoones sees 
müügisaali laiendus, uute põrandate 
panek, uue külmatehnika ja sisustuse 
toomine ja poe kaasajastamine. Sel-
lega seoses läheb kaubavalik samuti 
mitmekesisemaks.

Puka kauplust renoveeritakse

Uuendatud kauplus on plaanis ava-
da selle aasta märtsi lõpus. Lähimad 
kauplused Puka elanike jaoks asuvad 
Rõngus ja Otepääl.

Lisainfo: Elva Tarbijate Ühistu turun-
dusjuht Külliki Kull tel. 5292879

NB! Abivajajatel palun võtta ühen-
dust sotsiaaltöötaja Marika Parisega 
Puka teenuskeskusest tel. 524 6061

Sinu kinnistu väärib õiglast hinda.
Korraldame oksjoneid metsale,  raieõigusele 

ja põllumaale.

www.eestimaaoksjon.ee  
 Tel +372 509 9636
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KIVIRAIDURI TEENUSED. 
Tel   5107312. 

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

Autode kokkuost 5533060.

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 

Pottsepatööd  56817388

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

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

Mahepõllumajandusettevõte võ-
tab rendile põllumaad Otepää val-
las (Restu, Ilmjärve, Tõutsi, Sihva, 
Vidrike, Otepää piirkonnas. Hea 
rendihind. Tel 55695710
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Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Südamlik kaastunne Kalmarile 
kalli ema

ELLENORE LOKI

kaotuse puhul.

Elve ja Aare

Üks tee on lõpuni käidud
üks süda vaikinud.

Sügav kaastunne Tõnu, Edik, 
Maria ja Avo peredega kalli

HELJO-LEIDA TÄMM`i

kaotuse puhul

Valdur, Marje, Kaja, Boris

 Need armsad, kellest jäime ilma,
on tegelikult alles – meie sees.

Nad on me ligi, nad ei torka silma,
nii nagu valgus tolmukübemes.

Armsaid vanemaid

ELLA KÕIV`u
7.03.1922 - 8.04.2000

ja

VELLO KÕIV`u
4.03.1914 - 4.05.1997

mälestavad lapsed 
ja lapselapsed peredega

 ELLENORE LOKK 
27.07.1934 - 16.02.2022

Nüüd isa, ma mõttes Sinuga
võin tallata rohtunud radu...

UNO PADJUS

Avaldame siirast kaastunnet
Ilvele perekonnaga

kalli isa kaotuse puhul.

Perek. Susi, Raag ja Nigol

 Vaikus ja rahu on sinuga
mälestused jäävad meiega...

Lahkus meie alati sõbralik 
klassiõde

HEILI VÕSSO

Südamlik kaastunne omastele.

Mälestavad klassikaaslased

Südamlik kaastunne Leole 
ja tema perele kalli õe

AILI

kaotuse puhul.

Virve ja Jaano pere

HELJO-LEIDA TÄMM 
06.10.1927 - 24.02.2022

 Teatame sügava kurbusega, 
et on lahkunud meie kallis ema, 

vanaema, vana-vanaema

AILI ZAHHAROVA
02.02.1942 - 05.02.2022

Leinavad omaksed

Otepää Palveränduri 
KASUTATUD KAUPADE pood

(Pärna 15, Otepää)

Taas avatud 3. märtsist 2022 
uue kaubaga

T 10-16,    N-R 10-16,   L 10-14
Tule ja leia omale põnevaid asju!

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

Südamlik kaastunne Kalmarile 
ema 

ELLENORE LOKK 

lahkumise puhul.

Gaido perega

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

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 kel-
laaegadel.

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 tele-
fonil 56638474, Rita.

Kontakttelefonid: 5112471, Aivar ja 5293464 Siiri.

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga.

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Lahkus meie kallis ema,
vanaema ja vanavanaema

HEILI VÕSSO
03.05.1936-18.02.2022

Omaksed

Üks väärikas eluring
on lõpule jõudnud…

Mälestame endist eesti keele ja 
algklassiõpetajat ning

avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

HEILI VÕSSO

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Sa oled nüüd vaikuse kaja,
tähehelkide peegeldus vees.
Taeva serval on tilluke maja 

ja Sina selle sees...

Sügav kaastunne lähedastele

HELMA TÕNNO

kaotuse puhul.

Urve, Avo, Liina ja Arno perega 

Lõpule on jõudnud maine pikk elutee

HELJO LEIDA TÄMM

Südamlik kaastunne 
kõigile omastele, mil jätate 

hüvasti armsa ema, vanaema
ja vanavanaemaga.

Mälestavad naabrid Arno, Mare, 
Eha, Mareta ja Jaan

Kurbuse jaoks ei ole mõõdupuud
Leinapisaraid kokku ei loeta

Südamlik kaastunne Leelole 
ja tema perele kalli abikaasa, 

isa, vanaisa

MATI PAAVELI

kaotuse puhul.

Anne, Tiiu, Maila, Eha K, 
Eha P, Malle

Avaldame kaastunnet 
Eduardile ja Mariale vanaema 

HELJO TÄMM 

kaotuse puhul.

Naabripoisid Marek, Anti, Janel

 Mälestame kauaaegset head 
naabrimeest

MATI PAAVELIT
ja tunneme siiralt kaasa Leelole 

ja Hannesele abikaasa ja isa 
kaotuse puhul.

Pärna 16 majanaabrid

 Südamlik kaastunne omastele
kalli

MATI PAAVEL`i

kaotuse puhul.

Töökaaslased
Otepää Ehitusgrupist

Rebase talu puukool

pakub:

* kevadine viljapuude lõikus
* taimede müük

Info: Ahti Tiirmaa, tel 5286605

www.rebasetalu.net

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.

Otepää  vallavalitsuse ja tema allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.
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BMW IBU
World Cup Biathlon

OTEPÄÄ
10.−13.03.2022

10.-13. märtsini Tehvandi Spordikeskuses toimuvale BMW IBU las-
kesuusatamise maailmakarika etapile on oodatud pealtvaatajad kogu 
perega, sest tegevust jagub kõigile. Otepääle tulevad kohale publiku 
poolt armastatud Eesti meelelahutusmaailma tähed ja nooremaid külas-
tajaid ootab spetsiaalne lasteala.

Läbi aastate on toimunud Tehvandil mitmeid suuri rahvusvahelisi 
spordiüritusi. Märtsi teisel nädalal jõuavad siia maailma tipplaskesuusa-
tajad. Lisaks maailmatasemel võistlusele on pealtvaatajatel võimalus 
Otepääl osa saada mitmekülgsest vabaaja- ja kultuuriprogrammist.

Võistluspaik avatakse iga päev kolm tundi enne esimest starti, seega 
on otepäälastel võimalus tulla kohale juba varakult. Enne võistlust 
saab uudistada kohaliku kultuuri teed. “Tutvustame saunakultuuri, 
Lõuna-Eesti toitu ja käsitööd ning kablakargamist. Seda kõike Reigo 
Ahvena trummimängu ja ägedate karmoškakamraadide saatel,” ütles 
ürituse publikuala juht Evelin Leima. Lisaks on pere pisematele ette-
nähtud spetsiaalsed lastealad. “Iga laps saab ise proovida märki lasta ja 
Farmi toodetega end sellejärgselt kosutada,” lisas Leima.

Võistlusvälisel ajal astuvad nii staadionil kui publikutelgis ülesse artis-
tid. Suures publikutelgis esineb neljapäeval Cherrywood, reedel Karl-
Erik Taukar, laupäeval James Werts World Project ja pühapäeval The 
Wet Cats. Laupäeval hoolitseb staadionil tund aega enne esimest starti 
publiku hea tuju eest Liis Lemsalu oma särtsaka showga. Pühapäeval 
asuvad enne võistlust staadionil üles akrobaadid.

Laupäeva hilisõhtul on võimalik jääda ka järelpeole valguskettidega 
kaunistatud Otepää kultuurimaja pargis, kus külastajate hea tuju eest 
seisavad Comedy Estonia, DJ ja tuletantsijad. Külma ilma korral saab 
lõkke ääres sooja ning pakutakse ka kehakinnitust.

“Meie jaoks on oluline, et pealtvaatajatel oleks võimalus osa saada 
mitmekülgsest vabaajaja kultuuriprogrammist,” ütles võistluste kor-
ralduskomitee esimees Aivar Nigol. “Ühtlasi soovime, et sportlased ja 
tiimid saaksid üle mitme kuu nautida pealtvaatajatega võistlust ja tunda 
Otepäälaste külalislahkust,” lisas Nigol.

Täpsemat ürituse programmi saab vaadata kodulehel biathlonote-
paa.com.

BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp toimub Otepääl 
10.–13. märtsini 2022. Neljal võistluspäeval on kavas sprint, ühisstardist 
sõit, segateade ja paarissegateade.

birgit Maranik

Otepää maailmakarika 
etapil jagub põnevust 
kogu perele


