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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

Talvepealinn Otepää andis valitsus-
saua kevadpealinnale Türile  

20. märtsil kell 17.33 algas ke-
vad. Koos kevade saabumise-
ga sai Türi taas talvepealinnalt 
Otepäält valitsemissaua, et olla 
kevadpealinn kuni suve saabu-
miseni.

Kevade tulekut tervitati sedakorda Türi 
põhikooli sisehoovis.

Kevadpealinnale edastasid tervitused 
Otepää kultuurikeskuse juhataja Jorma 
Riivald, Pärnu abilinnapea Meelis Kukk, 
Paide abilinnapea Piret Moora, Tallin-
na abilinnapea Joosep Vimm ja Narva 
esindja Jekaterina Gvozdeva. Jorma 
Riivald andis teemapealinnade valitse-
missaua üle Tallinna esindajale ja too 
usaldas selle omakorda Türi vallavanem 
Ele Ennu kätte.

Kevade tulek võeti sedakorda vastu 
laulu ja tantsuga. Traditsiooniliselt 
tõmmati käima muruniiduk, sellele 
lisasid vürtsi kohaliku motoklubi Alem-
pois tsiklimehed. Nemad korraldasid ka 
väikese tsiklite paraadi ja transportisid 
kohale talveunest ärganud Murumoori.

Kevadpealinna toimkonna esinda-
jad koos rahvatantsurühmade Kaktus, 
Riikar ja Kullalill esindajatega viisid 
kevadpealinna lipu heiskamiseks Türi 
kultuurikeskuse juurde. Neid saatsid 
Alempoisi mootorratturid ja avamis-
peo külalised.

Tekst ja fotod: Monika oTrokova

ILMUB 2 KORDA KUUS

Esimene Otepää Teataja ilmus 
90 aastat tagasi

1932. a märtsis asutasid 
Otepää trükikoja „Pallas“ 
omanikud Linda ja Elmar 
Praks alevi oma ajalehe. Esi-
mene Otepää Teataja ilmus 
18. märtsil.

Esimese aastakäigu 12. 
numbrini ilmus ajaleht Rõngu 
lähedal Salulaanes elanud Au-
gust Toominga (Kusta Toom) 
toimetamisel.

Otepäälased võtsid lehe 
heatahtlikult vastu, tiraaž tõu-
sis 1000 eksemplarini. Esime-
sel aastal trükiti 39 lehenumb- 
rit mahuga 4-8 lehekülge. 
1933. aastal anti välja juba 51 
numbrit ja maht oli kasvanud 
6-8 leheküljeni.

Alates 1935. aasta 21. 
numbrist seisis lehe nime all: 
”Otepää, Kambja, Rõngu, San-
gaste ja Urvaste ümbruskonna 
häälekandja”.

Valitsemissaua hoiab Türi 
vallavanem Ele Enn Meelis Kukk, Tallinna abilinnapea Joosep 

Vimm, Otepää kultuurikeskuse juhataja 
Jorma Riivald ja Narva esindja Jekateri-
na Gvozdeva

Kõik, kes soovivad abi pakkuda Ukraina sõ-
japõgenikele, saavad seda teha Pagulasabi 
vahendusel. Nii inimesed kui ettevõtted ja 
tööandjad saavad oma abipakkumised sises-
tada https://www.pagulasabi.ee/paku-abi.

Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja 
hoiab sidet vastavate riigiasutustega.

Annetustega Ukraina inimeste abistami-
seks 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-tele-
fon-1247

Konsulaarinfot vaata välisministeeriumi 
koduelehelt: https://vm.ee/et.

Kevadpealinna tervitasid külalised (vasakult): Pärnu abilinnapea
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Abivalmidus ja empaatia 
Käes on märts, loodus ilmutab kevade märke ja õhus 
on tunda esimesi kevade lõhnu. Oleks ju põhjust rõõ-
mustada, kuid on asju, mis teevad muret. 

On põhjust küsida, et kas rahulik igapäevaelu pärast 
kriisi on võimalik või elamegi pidevas kriisis? Mitu 
aastat elu koroonaga on jätnud inimestele oma tugeva 
jälje. Kannatanud on inimsuhted, ühiskonda on tek-
kinud erimeelsused ja vastuolud. Tervishoiusüsteem 
langes tõsisesse kriisi. Nagu sellest oleks vähe, siis 
saabus ootamatult energiakriis, mis jätkub. 

Eesti Vabariigi sünnipäeval käivitusid aga veelgi 
hirmsamad sündmused. Kes kujutas ette, et 21. sajan-
dil saab Euroopa südames möllama kohutavalt laastav 
sõda. Tundub mõeldamatu! Ja mida see kõik endaga 
kaasa toob, normaalne elu on aastateks rikutud. Nagu 
ette ennustati, on tekkinud sõjapõgenike kriis. Miljo-
nid inimesed on paisatud oma kodudest ja normaal-
sest elust välja. 

Ka Otepää on saanud sellest osa. Esimestele põge-
nikele, meie sõpruspiirkonnast Ukrainas, läksime 
lausa bussiga vastu. Nüüdseks on aga põgenike vool 
jõudnud ise Otepääle. Kas meil on neile pakkuda 
piisavalt tuge ja kas me saame hakkama? Usutavasti 
saame. Meie inimesed on lahked ja kaastundlikud. 

Otepää Vallavalitsuse istungil

28.02.2022
n	 Määrati Makita külas asuva Looga katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:003:0312) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Looga, 

koha-aadress Looga, Makita küla, sihtotstarve – maatulun-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Marjametsa, koha-aad-

ress Marjametsa, Makita küla, sihtotstarve – maatulundus-

maa.
n	 Anti OÜ-le TIIDUMÄE MRK ehitusluba Tiidu külas 

asuval Muinasmaa kinnistul silohoidla püstitamiseks.
n	 Kehtestati sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt: 1.1 

sünnitoetus 600 eurot, sellest esimene osa 400 eurot ja teine 

osa 200 eurot; 1.2 matusetoetus 250 eurot; 1.3 esmakordselt 

kooli mineva lapse koolitoetus 100 eurot; 1.4 koolilõpetaja 

toetus põhikooli lõpetajale 45 eurot; 1.5 koolilõpetaja toetus 

gümnaasiumi lõpetajale 55 eurot; 1.6 hooldajatoetus raske 

puudega isiku hooldamisel 30 eurot kuus; 1.7 hooldajatoetus 

sügava puudega isiku hooldamisel 50 eurot kuus; 1.8 tervi-

setoetus lapse prillide ostukulu hüvitamiseks kuni 65 eurot 

aastas; 1.9 tervisetoetus retseptiravimite kulu hüvitamiseks 

kuni 100 eurot aastas; 1.10 toetus raske majandusliku olu-

korra puhul küttepuude ostukulude hüvitamiseks kuni 150 

eurot aastas.
n	 Määrati 22-le isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 396,28 

eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Jack Wilcox   14. veebruaril
Aare Vähi   25. veebruaril
Andreas Klein   28. veebruaril
Keron Toomasson    6. märtsil

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.

n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 70 eurot.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tege-

vustoetus järgmiselt: 1.1 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 1000 

eurot (sh 500 eurot Kappermäe seltsimaja majandamis-

kuludeks); 1.2 MTÜ PILKUSE KÜLASELTS 1000 eurot 

(sh 500 eurot Pilkuse külamaja majandamiskuludeks); 1.3 

MTÜ Josephine 1000 eurot (sh 500 eurot Kuigatsi küla-

maja majandamiskuludeks); 1.4 MTÜ VANA-OTEPÄÄ 

KÜLASELTS 500 eurot; 1.5 MTÜ ARULA KÜLASELTS 

500 eurot; 1.6 MTÜ Neeruti külaselts 500 eurot; 1.7 MTÜ 

Pedajamäe Külaselts 500 eurot; 1.8 MTÜ Vidrike Selts 

500 eurot; 1.9 Nõuni Külaselts 500 eurot; 1.10 MTÜ Sihva 

Külaselts 500 eurot; 1.11 MTÜ Iiah 500 eurot; 1.12 TIIDU 

KÜLASELTS MTÜ 500 eurot; 1.13 Päidla külaselts 500 

eurot; 1.14 MTÜ Otepää Aedlinn 500 eurot; 1.15 Kodu-

paiga Külaselts 500 eurot; 1.16 MTÜ Stek Spordiklubi 500 

eurot.
n	 Määrati Otepää Külade Ühendusele 12 000 euro 

suurune kogukondade koostöövõrgustiku tegevustoetus.
n	 Anti Merilin Aidale üürile Keeni külas Keeni tee 1-11 

asuv korter, suurusega 57,90 m².
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas asuv Apteekrimäe 

kinnistu (kinnistu registriosa nr 1656540, katastritunnus 

55601:006:0060, pindala 102 596 m², sihtotstarve sotsi-

aalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) otsustuskorras 

Otepää Spordiklubile (registrikood 80084940, aadress Lipu-

väljak 13 Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse.
n	 Kinnitati Puka Kunstikooli hoolekogu koosseis 

järgmiselt: 1.1 Tarmo Kosk (volikogu esindaja); 1.2 Esta 

Hainsalu (huvikooli toetava organisatsiooni esindaja); 1.3 

Katrin Kurvits (lastevanemate esindaja); 1.4 Elin Hainsalu 

(õpilaskonna esindaja); 1.5 Joanna Hoffmann (õppe- ja 

kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja).

02.03.2022
n	 Otsustati moodustada Otepää Lasteaia direktori 

vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komis-

jon ja määrata komisjoni liikmed alljärgnevalt: 1.1 Jaanus 

Barkala – vallavanem, komisjoni esimees; 1.2 Janika Laur 

– haridusnõunik; 1.3 Maire Murumaa – Otepää Vallavo-

likogu esindaja; 1.4 Rein Pullerits – Otepää Vallavolikogu 

esindaja; 1.5 Signe Lõo – Otepää Lasteaia hoolekogu esin-

daja.

07.03.2022
n	 Määrati Vana-Otepää külas asuva Murru katastriük-

suse (katastritunnus 63602:001:1841) jagamisel moodus-

tatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja 

kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse 

kohanimi Murru, koha-aadress Murru, Vana-Otepää küla, 

sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Kurru, koha-aadress Kurru, Vana-Otepää küla, sihtotstar-

ve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Nurru, 

koha-aadress Nurru, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maa-

tulundusmaa.
n	 Anti aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu ehitusluba 

Pühajärve külas asuval Sõjatamme kinnistul peahoone 

(korpus A,B,C,D) ümberehitamiseks.
n	 Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitus-

luba Otepää külas asuval Vana-Otepää õppe-spordibaas 

kinnistul sauna rekonstrueerimiseks.
n	 Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätmeveo-

ga liitumisest vabastamiseks.
n	 Anti Estonian Autosport Events MTÜle (registrikood 

80310909) reklaamimaksusoodustust 100% reklaami pai-

galdusloa nr 10 alusel paigaldatud spordiürituse WRC Rally 

Estonia 2022 reklaami osas.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 75 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule

summas 100 eurot.
n	 Määrati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus 

alljärgnevalt: 1.1 MTÜ EVEKO KOOR (koorilaul) 700 

eurot; 1.2 MTÜ Nuustaku (segarahvatantsurühm) 700 

eurot; 1.3 MTÜ Sangaste Seltsilised (segarahvatantsurühm 

“Kõvvera Kõdara”) 700 eurot; 1.4 MTÜ Otepää Muusikaü-

hing (puhkpilliorkester) 650 eurot; 1.5 MTÜ PILLIPUU 

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 85
Regina Jermolajeva    4. märtsil
Aino Jääger   14. märtsil
Milvi Luik   18. märtsil
Vello Mõttus   31. märtsil

 80 
Ene Raba     1. märtsil
Kalju Raak     7. märtsil
Liivi Pedastik   17. märtsil
Agnes Tensing   22. märtsil
Aili-Maria Puul   25. märtsil
Enno Allev   27. märtsil
Veera Raja   28. märtsil

 75 
Malle Sibul     5. märtsil
Tõnu Jürimaa     5. märtsil
Anne Paulus   10. märtsil
Virve Kiivit   31. märtsil

 70 
Aavo Taros   13. märtsil
Kalju Kants   18. märtsil
Rein Luukanen   20. märtsil
Leili Kont   27. märtsil
Arne Kruuse   30. märtsil

MÄRTSI  JUUBILARID

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

Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Otepää valla-
siseses linnas Tehvandi tn 8a, Tamme pst 7 ja Pargi tn 2 kinnistutel

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldab Otepää Vallavalitsus Otepää vallasiseses linnas 
Tehvandi tn 8a, Tamme pst 7 ja Pargi tn 2 kinnistutel üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projek-
teerimistingimuste andmise avatud menetlusena. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 05.04.2022 
elektroonselt e-posti aadressile vald(ät)otepaa.ee või paberkandjal aadressil Otepää Vallavalitsus, 
Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

Abilisi on palju. Ka eestlastel on sõja eest põgenemi-
sega omad mälestused ja sidemed. 

Oluline on mitte sattuda paanikasse ja tegutseda 
tuleb läbimõeldult! Ei tohi lasta emotsioonidel võitu 
saada! Jah, meil ei ole kõigile pakkuda kompleksselt 
tööd, kooli- ja lasteaiakohti ning kortereid. Kuid, nii 
paju kui saame, me aitame. Iga päevaga saab riik ja 
ka meie ise uusi kogemusi. Keegi ei tea, kaua selline 
olukord jätkub, kuid arvestama peame ilmselt pikema 
ajaperioodiga. 

Lisaks poeb ka meie inimestele põue väike hirm. 
Kas me oleme ikka kindlalt kaitstud ja kas me ei pea 
hoopis ise millalgi põgenema? Loodetavasti saame 
olla turvaliselt ja keskenduda kriisidest väljamurdmi-
sele ning hädasolijate aitamisele. Kõige selle kõrval ei 
tohi me unustada, et lumi sulab ja päike paistab üha 
soojemalt. Leiame võimalusi seda nautida ja säilitada 
positiivne meel. Kriisid ei murra meid, vaid teevad 
ühiselt tugevamaks.

Ilusat kevade algust!

Jaanus Barkala
vallavanem

Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega 
ootab ettepanekuid valla aasta ema aunimetusele. 
Ettepanekute esitamistähtaeg on 24. aprill 2022.

Aunimetuse Otepää valla aasta ema väljaandmise 
eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnus-
tada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse 
igal aastal emadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle 
ühele pereemale, kelle laps või lapsed saavad kodunt 
armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.

Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik 
ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema 
Otepää vallas. Esitada võib ka eelnevate aastate aasta 
ema nominentideks esitatud kandidaate.

Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisselt-
si auraamatusse ja antakse üle aasta ema meene ja 
Otepää valla tänukiri.

Ettepanekud palume esitada 24. aprilliks 2022 
Otepää Vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@
otepaa.ee või tuua kirjalikult Otepää Vallavalitsusse, 
Lipuväljak 13, märgusõnaga „Aasta ema“.

Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt 
www.otepaa.ee rubriigis <https://www.otepaa.ee/et/
aasta-ema> Üldinfo-> Otepää tunnustab -> Aasta 
ema.

Monika oTrokova

Kuulutati välja aasta ema konkurss

Otepää valda on saabunud esimesed sõjapõge-
nikud Ukrainast, kes peatuvad erinevates maju-
tusasutustes.

Tuua võib:

PUHTAID JA TERVEID naiste, meeste, laste rõivaid, 
jalanõusid, sussid-plätud, koolitarbeid, mänguasju, 
voodipesu, käterätikuid, köögitarbeid seal hulgas 
ka väiksemaid kodumasinaid (näiteks – triikraud, 
veekann, jne) esmatarbekaupu (pesupulber, ham-
bahari, hambapasta).
VASTU EI VÕTA: meeste ülikondi.

Palume asjad enne ära sortida! Pakendatud (kile-

kotti või karpi pandud) asjadele palun panna sildid, 
mida pakk sisaldab ( näiteks. meeste/naiste riided, 
suurus M, L jne, lasteriietele panna peale pikkus 
või vanus).

NB! Toiduaineid vastu ei võeta!

Vastuvõtja vaatab kauba üle teie juures olekul.

Vastuvõtu aeg ja koht: alates sellest pühapäevast, 
20. märtsist, kella 10.00-16.00 Otepää Turuhoone, 
äripäeval kell 10.00-16.00.

Info tel: 5663 8474 Rita, 5112 471 Aivar, 
5293 464 Siiri

MTÜ Otepää Kinnaspunkt kogub koostöös Otepää 
vallaga annetusi Ukraina põgenike jaoks
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Info Ukraina sõjapõgenikele Otepää vallas

Nüpli külas asuva Suure-Kalda kinnis-
tu detailplaneeringu osaline kehtetuks 
tunnistamine

Otepää Vallavolikogu tunnistas 17.02.2022 
otsusega nr 1-3/7 kehtetuks Nüpli külas asu-
va Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu 
Põhjakalda katastriüksuse (katastritunnus 
63602:002:0040) osas. Otsustega saab tutvu-
da Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee.

Vana-Otepää külas asuva Suure-
Möldre katastriüksuse detailplanee-
ringu algatamine 

Otepää Vallavolikogu algatas 17. veebruaril 
2022 otsusega nr 1-3/8 Vana-Otepää külas 
asuva Suure-Möldre katastriüksuse detailpla-
neeringu koostamise ja jättis algatamata sama 
otsusega keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse 

DETAILPLANEERINGUD

Alljärgnev info on mõeldud nii Otepää val-
da jõudnud Ukraina sõjapõgenikele, kui ka 
otepäälastele ja majutusasutustele, kes ma-
jutavad sõjapõgenikke Ukrainast.

Kui Sa oled jõudnud Eestisse peale 
24.02.2022:

1. Kompaktse info jagab Sulle lähim sõja-
põgenike vastuvõtupunkt: Mõisavärava tn 1, 
Tartu; avatud ööpäev läbi, kontakt +372 5377 
0588. NB! Sealt on võimalik saada Eestis töö-
tav telefonikaart! Üleriigiline infotelefon 1247.

2. Kui Sul ei ole ühtegi isikut tõendavat do-
kumenti, siis palun pöördu Ukraina suursaat-
konda Eestis (+372 601 5815, Lahe 6, 10150 
Tallinn), kus Sulle väljastatakse isikuandme-
tega sertifikaat.

3. Kui Sul on olemas Ukraina dokument 
(ükskõik milline) ja Sa soovid ajutist kaitset, 
siis broneeri endale aeg PPA-s veebis www.
politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-so-
jaga/ajutine-kaitse-ukraina-kodanikele-ja-nen-
de-pereliikmetele.

Kui sa ei soovi ajutist kaitset, siis on sul 
võimalik Eestis saada vaid vältimatut abi. Töö-
tamiseks, ravikindlustuseks, kooli ja lasteaia 
koha saamiseks ning peretoetuste, pensionite, 
sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamiseks peab 
Sul olema ajutine kaitse!

4. Ajutise kaitse saamiseks on soovitav eel-
nevalt täita ankeet enda ja pereliikmete kohta, 
täpsema info leiate www.politsei.ee.

Võta PPA-sse kaasa:
* kõikide pereliikmete isikut tõendavad do-

kumendid!
* Kõikide pereliikmete isikukoodid, kui sa 

oled selle varem juba saanud. PPA-s tehakse 
sinust dokumendifoto ja võetakse sõrmejäl-
jed. Üldjuhul tehakse kaitse andmise otsus 
koheselt ning saad otsust kinnitava paberil 
dokumendi koos isikukoodiga. Elamisloakaar-
di saad kätte 30 päeva jooksul alates taotle-
misest samast PPA teeninduspunktist, kus 
taotluse esitasid.

Kuni elamisloakaardi kättesaamiseni saad 
oma staatust tõendada otsusega.

Kui sul on alla 4-aastane laps, kellele on foto 
tegemine PPA-s keeruline, palun tee lapsest 
foto eelnevalt valmis (saad selle saata PPA 
poolt antud e-mailile) Otepääl on võimalik 
dokumendifotot teha: fotograaf Valju Aloel, ht-
tps://aloel.ee/ palun helista ja lepi aeg kokku!

Palun võta oma lapsele meeldivat tegevust 
PPA-sse kaasa (et lapsel ei oleks igav)

5. Taotle isikukood kõigile pereliikmetele: 1) 
vastuvõtupunktis (vaata p 1) või 2) kohalikus 
omavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää, vastu-
võtt E-N 8-17, lõuna 12-12.30, R 8-14; tel +372 
766 4800). Isikukoodi olemasolu kiirendab 
asjaajamist erinevates ametiasutustes, ajutise 
kaitse taotlemisel PPA-s. Samuti on võimalik 
isikukoodi alusel saada tasuta ühistranspordi-
kaart (Valgas, Jaama pst 12 E-R kl 7.30-14.00) 
tasuta sõitmiseks maakonnaliinidel.

6. Broneeri endale ja pereliikmetele aeg ül-
disesse tervisekontrolli (nakkushaiguste leviku 
tõkestamiseks, vajadusel vaktsineerimiseks, 
edasise ravi planeerimiseks ning retseptide 
väljastamiseks, aga samuti laste lasteaeda ja 
koolidesse registreerimiseks, tööle asumiseks 
ja hiljem perearsti nimistusse saamiseks) või 
mine kohale ettenähtud aegadel: www.hai-
gekassa.ee/ukraina-sojapogenikele

NB! Tervisekontrolli minekuks ei ole tarvis, 
et Sul oleks ajutine kaitse juba olemas! Pärast 
tervisekontrolli võetakse sinuga ühendust vaid 
siis, kui Sul esines mõni terviseprobleem! 
See on TASUTA võimalus tervisekontrolliks!

Valgamaal on üldist tervisekontrolli võimalik 
teha Valga haiglas!

7. Ava endale Eestis asuva panga arvel-
duskonto ja pangakaart. Üldjuhul on panga 
külastuseks vajalik eelnevalt broneerida aeg!

Kui Sa vajad abi või nõu eelnevates punkti-
des nimetatud tegevuste täitmisel, palun võta 
ühendust Otepää Vallavalitsusega, kontakt 
Marika Paris, Marika.Paris@otepaa.ee.

(rahvamuusikaorkester “Pillipuu”) 650 eurot; 1.6 MTÜ naisrühm 

Vesiroos (rahvatantsurühm) 650 eurot; 1.7 MTÜ Sangaste Seltsilised 

(pererühm “Sangaste Rukkikakerdajad”) 550 eurot; 1.8 MTÜ Krahvi 

Teater (teatritegevus) 450 eurot; 1.9 MTÜ Otepää Muusikaühing 

(vanamuusikaansambel) 450 eurot; 1.10 MTÜ Pühajärve Kodutea-

ter (teatritegevus) 450 eurot; 1.11 MTÜ KARUKÄPP (käsitöö) 400 

eurot; 1.12 MTÜ Sangaste Lõõts (rahvamuusika) 400 eurot; 1.13 MTÜ 

Bossanova (linetants) 350 eurot; 1.14 MTÜ PILLIPUU (noorte rah-

vamuusikaorkester “Karupojad”) 350 eurot; 1.15 MTÜ Josephine 

(seltskonnatants) 300 eurot; 1.16 MTÜ Segakoor U-Tuur (koorilaul) 

250 eurot; 1.17 MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor (koorilaul) 

250 eurot; 1.18 MTÜ Otepää Pensionäride Ühendus (lauluansambel 

Laulurõõm) 200 eurot; 1.19 MTÜ Otepää Pensionäride Ühendus 

(eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm) 200 eurot.
n	 Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 OTEPÄÄ NAIS-

SELTS 7. mail 2022. a toimuva ürituse “Emadepäev” korraldami-

seks 420 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS 7. augustil 2022. a toimuva 

ürituse “Käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev” korraldamiseks 530 

eurot; 1.3 OTEPÄÄ NAISSELTS 12. novembril 2022. a toimuva ürituse 

“Isadepäev” korraldamiseks 430 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS 18. 

detsembril 2022. a toimuva ürituse “Talvepealinna Talveturg” korral-

damiseks 300 eurot; 1.5 osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 

28.-30. aprillil 2022. a toimuva ürituse “Kevadkool” korraldamiseks 400 

eurot; 1.6 osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 28. mail 2022. 

a Rakvere linnuses toimuval üritusel “Suur Kevadkontsert” osalemi-

seks 600 eurot; 1.7 MTÜ KARUKÄPP 2022. a märtsikuus toimuva 

ürituse “Pärimuspäev” korraldamiseks 590 eurot; 1.8 MTÜ KARU-

KÄPP 2022. a juunikuus toimuva ürituse “Rahvusvaheline õuesku-

dumise päev” korraldamiseks 40 eurot; 1.9 MTÜ KARUKÄPP 2022. 

a juulikuus seinakalendri “Mustrikalender 2023” väljaandmiseks 400 

eurot; 1.10 MTÜ Otepää Muusikaühing 23.-25. juulil 2022. a toimuva 

ürituse “Pühajärve XXV Puhkpillipäevad” korraldamiseks 700 eurot; 

1.11 MTÜ Otepää Muusikaühing 2022. a oktoobri-detsembrikuus 

toimuva ürituse “Koostöökontsert” korraldamiseks 470 eurot; 1.12 

Otepää Motoklubi 2022. a maikuus toimuva ürituse “Mootorrattu-

rite Kevadpäevad” korraldamiseks 200 eurot; 1.13 Otepää Motoklu-

bi 2022. a maikuus toimuva ürituse “Mototriali huviliste õppepäev” 

korraldamiseks 150 eurot; 1.14 Otepää Motoklubi 2022. a uunikuus 

toimuva ürituse “Otepää Tour” korraldamiseks 390 eurot; 1.15 Otepää 

Motoklubi 2022. a juuli-september toimuva ürituse “Motopäevad 

lastele” korraldamiseks 300 eurot; 1.16 Otepää Motoklubi 2022. a 

augustikuus toimuva ürituse “Power Camp” korraldamiseks 375 

eurot; 1.17 Otepää Motoklubi 2022. a septembrikuus toimuva ürituse 

“Mootorratturite Sügispäevad” korraldamiseks 200 eurot; 1.18 MTÜ 

Otepää Pensionäride Ühendus 2022. a aprillikuus toimuva ürituse 

“Valgamaa eakate tantsupäev” korraldamiseks 200 eurot; 1.19 MTÜ 

naisrühm Vesiroos 11. veebruaril 2022. a toimunud ürituse “Vesiroos 

25” korraldamiseks 470 eurot; 1.20 OTEPÄÄ TEATER 27. märtsil 

2022. a toimuva ürituse “Teatripäev” korraldamiseks 150 eurot; 1.21 

OTEPÄÄ TEATER 2022. a ajaloolise raamatu “Nuustakult Otepää-

le” väljaandmiseks 600 eurot; 1.22 OTEPÄÄ LINNAMÄE AJALOO 

SELTS 5. aprillil 2022. a toimuva ürituse “Otepää ajaloopäev” kor-

raldamiseks 690 eurot; 1.23 MTÜ EVEKO KOOR 2022. a maikuus 

toimuva ürituse “Kevadkontsert“ korraldamiseks 500 eurot; 1.24 MTÜ 

Tuulepesa Inspiratsiooni Keskus 2022. a märtsi-juulikuus toimuva 

ürituse “Fotografiska algkursuse ja fotonäitus” korraldamiseks 450 

eurot.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Eesti Laske-

suusatamise Föderatsioon 10 000 eurot 2022. a märtsis toimuva spor-

diürituse „BMW IBU World Cup Biathlon Otepää 2022“ korraldami-

seks; 1.2 ORIENTEERUMISKLUBI ILVES 600 eurot 2022. a aprillist 

- septembrini toimuva spordiürituse „Orienteerumispäevakute etapid 

Otepää vallas 2022“ korraldamiseks; 1.3 Otepää rattaklubi 500 eurot 

2022. a aprillis toimuva spordiürituse „Otepää CX“ korraldamiseks; 

1.4 Otepää rattaklubi 500 eurot 2022. a aprillis toimuva spordiürituse 

„4. Otepää GP“ korraldamiseks; 1.5 Otepää Motoklubi 300 eurot 

2022. a juulis toimuva spordiürituse „Otepää motopäev lastele“ kor-

raldamiseks; 1.6 MTÜ Valged teed 500 eurot 2022. a juulis toimuva 

spordiürituse „Sangaste valgete teede rattaralli“ korraldamiseks; 1.7 

Otepää rattaklubi 800 eurot 2022. a juulis toimuva spordiürituse 

„EMV mitmepäeva sõidus / Rahvusvaheline Noorte Tuur“ korraldami-

seks; 1.8 MTÜ Stamina Spordiklubi 1000 eurot 2022. a juulis toimuva 

spordiürituse „41. Jooks Ümber Pühajärve / Pühajärve Pargitriatlon“ 

korraldamiseks; 1.9 MTÜ OtiSurf 400 eurot 2022. a juulis toimuva 

spordiürituse „Veespordipäev ja Öömatk Pühajärve rannas“ korral-

damiseks; 1.10 Otepää Motoklubi 300 eurot 2022. a juulis toimuva 

spordiürituse „EMV kaks etappi mototrialis“ korraldamiseks; 1.11 

Otepää rattaklubi 1000 eurot 2022. a juulis toimuva spordiürituse 

„EMV olümpiakrossis 2022“ korraldamiseks; 1.12 MTÜ Tuulepesa 

Inspiratsiooni Keskus 300 eurot 2022. a juulis toimuva spordiürituse 

„Pühajärve veespordipäev“ korraldamiseks; 1.13 Jalgpalliklubi FC 

Otepää 300 eurot 2022. a juulis toimuva spordiürituse „Otepää lahtised 

meistrivõistlused jalgpallis 2022“ korraldamiseks; 1.14 Jalgpalliklubi 

FC Otepää 1000 eurot 2022. a juulis toimuva spordiürituse „Otepää 

Cup 2022 laste jalgpalliturniir“ korraldamiseks; 1.15 MTÜ Stek Spor-

diklubi 250 eurot 2022. a augustis toimuva spordiürituse „Puka staa-

AMETLIK INFO

määramine puhke-teraapiakeskuse rajamiseks. 
Lisaks antakse põhimõtteline lahendus tehno-
võrkudega varustatusele, juurdepääsudele, 
haljastusele ja heakorrale.

Planeeritava ala pindala on ca 20,31 ha.  Al-
gatatud detailplaneeringu puhul on tegemist 
Otepää valla üldplaneeringut muutva detailpla-
neeringuga, sest kaalutakse võimalusi Riidmaa 
oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Uurin-
gute läbiviimise vajadus detailplaneeringut 
algatades puudub.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei 
ole vajalik, sest eeldatavalt ei kaasne kesk-
konnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise 
süsteemi seaduse § 22 mõistes olulist kesk-
konnamõju ning konnatingimustega arvesta-
mine on võimalik planeerimisseaduse § 126 
lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu 
menetluse käigus.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja 
kehtestaja on Otepää Vallavolikogu (aadress 
Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostamise 
korraldaja Otepää Vallavalitsus (aadress Lipu-
väljak 13, 67405 Otepää). Planeeringu koostaja 
selgub korraldatava hankega. 

Algatamise otsusega on võimalik tutvuda 
Otepää valla vee-
bilehel, avalikus 
dokumendire-
gistris, Ametlikes 
Teadaannetes ja 
eelregistreeri-
misel Otepää 
Vallavalitsuses 
(aadress Lipu-
väljak 13, 67405 
Otepää).

Täiendav info: 
planeerimisspet-
sialist Neeme 
Kaurov, neeme.
kaurov@otepaa.
ee, 7664820.

Planeeringu- 
ala piir 
(tähistatud 
oranžiga)

dionijooks“ korraldamiseks; 1.16 MTÜ S.M.A Racing 2000 

eurot 2022. a veebruaris toimunud spordiürituse „Otepää 

Talveralli 2022“ korraldamiseks.

14.03.2022
n	 Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ 

(registrikood 11050857, aadress Kadaka tee 63 Tallinn) 

kasuks Otepää valla omandis olev Kaurutootsi külas asuv 

Inni-Kaurutootsi tee kinnistu (registriosa nr 2545140, 

katastritunnus 63601:003:0111, pindala 12 310 m², sihtots-

tarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koor-

matava ala pindala ca 56 m².
n	 Anti Kadi Kutsarile projekteerimistingimused Vana-

Otepää külas Leerimäe kinnistul abihoone ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Heikki Mäele projekteerimistingimused Arula 

külas Tõrvenurga kinnistul elamu ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anti OÜ-le TIIDUMÄE MRK ehitusluba Tiidu külas 

asuval Muinasmaa kinnistul silohoidla rajamiseks.
n	 Anti Genadi Mihhailovile ehitusluba Pilkuse külas 

asuval Oru kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Urmo Lehtveerile ehitusluba Lutike külas asuval 

Päikese kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Urmo Lehtveerile ehitusluba Lutike külas asuval 

Päikese kinnistul elamu biopuhasti rajamiseks.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2022. aasta han-

keplaan.
n	 Otsustati korraldada riigihange “Pühajärve ranna-

pargi arendamine puhkealaks ja esinemispaigaks projek-

teerimis-ehitustööd“ järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik 

– konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus; 1.2 

riigihanke eest vastutav isik – Lea Ruuven; 1.3 hankekomis-

joni koosseis – Lea Ruuven (komisjoni esimees), Tõnis Piir, 

Kalev Kepp, Eveli Misnik ja Kadri Vaks.
n	 Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus 

ühele koondislasele 400 eurot) järgmiselt: 1.1 Otepää Spor-

diklubi (koondislased Markkus Alter, Andero Kapp, Kevin 

Klopets, Hanno-Henri Reidolf, Artti Aigro, Richard Viks, 

Änni Perv) 2800 eurot; 1.2 MTÜ Kagu Biathlon (koondis-

lased Mart Všivtsev, Ivar Všivtsev) 800 eurot; 1.3 A.R Pro 

Ski Team (koondislane Anni Lii Unn) 400 eurot; 1.4 Tartu 

Spordiselts „Kalev“ (koondislane Richard Viks) 400 eurot; 

1.5 Jalgpalliklubi FC Elva (koondislane Karlotta Levin) 400

eurot; 1.6 Jalgpalliklubi FC Flora (koondislane Andreas 

Kiivit) 400 eurot; 1.7 MTÜ Tartu Slalom (koondislane Ako 

Armin Raid) 400 eurot.
n	 Määrati treeneri tööjõukulu lisatoetus järgmiselt: 1.1 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI (treener Kertu 

Siim-Wilcox 7200 eurot, treener Peeter Siim 6999 eurot) 14 

199 eurot; 1.2 MTÜ Tartu Slalom (treener Kaarel Grün-

berg) 7200 eurot; 1.3 Otepää rattaklubi (treener Ekke-Kaur 

Vosman) 7200 eurot; 1.4 Otepää Spordiklubi (treener Silver 

Eljand) 7200 eurot; 1.5 MTÜ Karupesa Team (treener 

Tanel Ojaste) 6399 eurot; 1.6 MTÜ Kagu Biathlon (treener 

Jelena Všivtseva) 4902 eurot; 1.7 Jalgpalliklubi FC Otepää 

(treener Martin Raid) 4800 eurot; 1.8 A.R Pro Ski Team 

(treener Anatoli Šmigun) 3999 eurot.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 

252 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 230 eurot.
n	 Vabastati kaks isikut erandkorras korraldatud jäät-

meveoga liitumisest.
n	 Anti PN Media OÜ-le (registrikood 14103927) reklaa-

mimaksusoodustust 100% reklaami paigaldusloa nr 12 

alusel paigaldatud spordiürituse „BMW IBU World Cup 

Biathlon 2022 Otepää“ reklaami osas.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõppa-

ruanne.
n	 Määrati OTEPÄÄ AIANDUSE JA MESINDUSE 

SELTSILE projekti “Otepää AMS keraamikatöökoja sisus-

tamine“ elluviimiseks 300 euro suurune kaasfinantseerimise 

toetus.
n	 Kinnitati Andres Ranniku Kagu-Eesti spetsialistide 

eluasemete korrastamise projekti „Risttee külas Tinukse 

kinnistul asuva elamu katusekatte vahetamine“ aruanne.
n	 Eraldada reservfondist eelarvereale „10702 Muu 

sotsiaalsete riskirühmade kaitse“ 10 000 eurot Ukrainast 

saabuvate sõjapõgenike vastuvõtmisega seotud kulude kat-

miseks.
n	 Vabastada Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 

Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää 

kultuurimaja kasutamisel 5. – 13. märtsil 2022. a toimunud 

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

KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

27. märtsil kell 12.00–15.00 Otepää Kultuurimajas Pärimuspäev: „Jalutuskäik 
käsitöömaailmas“. Käsitöönäitus: Ave Kruusmaa ja Peeter Mändla juhen-
datud koolinoorte tööd.

Loengutuba:  - Eve Mahhov: Kampsikute loovõmblemine;
                        - Mikk Sügis: Mõttetult sirgeldades;
                        - Rein Lõhmus: Aja jälg puidus.

 Musitseerib Sangaste Lõõtsaklubi. Soe kõhutäis garanteeritud! Sündmust 
korraldavad: MTÜ Karukäpp ja Otepää Kultuurikeskused. SÜNDMUS ON 
TASUTA! Rohkem infot: Mari Mõttus (5153248).

27. märtsil kell 17.00 Otepää Kultuurimajas Rahvusvahelise tetaripäeva raames 
esilinastub Otepää Teatri etendus: „Lambaliha“. Margus Mölli lavasta-
tud jant ühes vaatuses, mis sai ülesvõetud 2015. a Elva Kultuurikeskuses. 
Etenduses mängivad: Ene Prants, Kaja Sarvin, Christin Hark, Ilmo Tamm, 
Margus Möll. Sündmus on tasuta!

  1. aprillil kell 18.00 Otepää Kultuurimajas OTEPÄÄ LINN 86: SÜNNIPÄEVAPIDU. 
Taas on päikesele üks ring peale tehtud ning kevade saabumisega tähista-
me Otepää linna 86. sünnipäeva. Seekord teeme seda uhkelt ja tantsides. 
Olete oodatud Otepää Kultuurimajja pidulikule peole! Kontserdil astuvad 
üles erinevad Otepää isetegevuskollektiivid, külalisi võtavad vastu Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala ja volikogu esimees Rein Pullerits, tunnustatakse 
parimaid. Laual sünnipäevatort! Tantsutab MARGIT TALI BÄND! Avatud on 
ka kohvik-baar. Dresscode: pidulik. Sündmus on tasuta! Sündmuse korral-
davad: Otepää vald ja Otepää Kultuurikeskused. Info: 5662 6481 (Merle).

10. aprillil kell 11.00 Otepää Kultuurimajas: Topelt õpituba. Juhendajad: Triin 
Pannel ja Maia Sarapson. Triin Pannel ootab taas kunstihuvilisi hooaja vii-
masele kokkusaamisele, et läbi viia õpituba: Salvrätitehnikas (dekupaaž) 
anuma kaunistamine. Õpitoa maksumus 10 eurot. Samaaegselt õpetab 
Maia Sarapson (Männilinna Lilled)  kevadise lilleseade tegemist.  Õpitoa 
maksumus 10 eurot. Kohtade arv piiratud! Vajalik eelnev registreerimine: 
merle.soonberg@otepaa.ee.

16. aprillil kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Kungla muusikalitrupi muusikali-
ne etendus: „Rapuntsel“. Lavastuse eeskujuks on Walt Disney multifilm 
ning lavashow, mis omakorda on loodud vendade Grimmide muinasjutu 
«Rapuntsel» põhjal. Pääse: 7 eurot.

20. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Priit Petersoni ja Amanda Guzmani 
kontsert: "Kodus ja võõrsil". Otepää Kultuurimajas annab kitarrikontserdi 
Otepäält pärit Priit Peterson, kes õpib praegu Saksamaal Weimaris Fr. Liszti 
nimelises muusikakõrgkoolis ning Tšiilist pärit Amanda Guzman.

27. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Vana Baskini Teatri romantiline 
komöödia: „Lumeroos“. Täispilet 22 eurot, sooduspilet (õpilane, tu-
deng, pensionär) 20 eurot. Piletid müügil: Otepää Kultuurimajas, Otepää 
Turismiinfopunktis, Piletilevi.ee ja Piletimaailmas.  NB! Vana Baskini Teater 
annab teada, et neil ei õnnestu 17.02 toimuma pidanud etendust „Professor 
sai värskeõhu mürgituse“ ühelgi muul ajal mängida. Seega pakkuvad pile-
tiostnutele võimalust kasutada samu pileteid 27.04 „Lumeroos“i etendusel. 
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 nendega ühendust võtta. Vabandame ebameeldivuste pärast.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

27. märtsil kell 18.00 Sangaste Kultuurimajas Sulbi külateatri etendus: "Kõik 
müügiks".  Pilet 5 eurot. Info tel. 53008226 Marina.

  3. aprillil kell 17.00 Sangaste Kultuurimajas Lasva Meeskoori juubelikontsert. 
Pilet 5 eurot. Info: 53008226 Marina.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

16. märts - 12. aprill Puka Kultuurimajas EESTI KUNSTIKOOLIDE LIIDU 
KUNSTIÕPETAJATE NÄITUS: "ROHELINE JÄRV".

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

  3. aprillil kell 14.00 Nõuni Kultuurimajas LendTeatri etendus: “Ühesugune 
õnn”. Pilet 5 eurot.

  9. aprillil kell 13.00 Nõuni Kultuurimajas Lauluvõistlus: "Otepää valla Tähtede 
lava".

15. aprillil kell 19.00 Nõuni Kultuurimajas Kolme Kandle tuur. Eestis saavad kokku 
kolm kanget kanneldajat, kes on oma riikide ühed tugevamad mängijad: 
Lätist Laima Jansone, Soomest Maija Pokela ja Eestist Eva Väljaots. Pilet 7 
eurot/ 10 eurot. Info: https://www.folk.ee või Marika 53465648.

Kuni su küla veel elab...

Makita on pisike küla Otepää valla Tartu-
maa-poolses servas. Külas elab ametlikult 24 
inimest. Selle numbri järgi tundub, et tegemist 
on pisikese inimhulgaga. 5. märtsil pidas küla 
Janno-Martin Reidolfi eestvedamisel vastla-
päeva – veel lahedamat kui aasta tagasi. 

Päikeselise laupäeva ennelõuna kajas 
Makita küla nii laste kui täiskasvanute kil-
getest. Mäest sõideti alla kollaste ja punaste 
kelkudega, üksi ja mitmekesi, pikimat liugu 
ja kiiret hoogu püüdes. Kui mäest alla tuhi-
semine ja üles ronimine väsitas, sai keha kin-
nitada vastlapäevasupi ja grillvorsti ning tee ja 
kohviga. Omaette elamust pakkus lambatal-
lede paitamine ja imetlemine. Vill ja lumi on 
hoopis erinevalt pehmed. 

Tund pärast vastlapäeva algust tuli külla 
Kaja Väärsi oma imearmsa hobusega. Tubli 
Udur tegi oma tööd ega lasknud end segada 
paksust lumest ega laste kilgetest. 

Uuema aja komme nõuab, et õige vastla-
päev tähendab ka vastlakukleid. Pärisvahu-
koore, rohke tuhksuhkru ja lahkelt doseeritud 
moosiga kuklid Nõuni kauplusest olid justkui 
kirsiks tordil. 

Kui sellise pisikese küla õueüritusel lustib 

21 last ja veel rohkem täiskasvanuid, siis võib 
uskuda, et väike küla elab võimsalt aktiivselt 
ja moodustab väga tugeva kogukonna ka 

nendeks hetkedeks, kui pole saanisõitu ega 
kukleid.    Tänulik vastlaline 

riTa arik

Õhus on kevadet, kuigi lumehanged kõrguvad veel 
kõrgustesse…

Jää- ja lumeväljad võtavad veel võimust, kuid 
siiski, siiski on mõned julgemad lumikellukesed 
oma ninad välja pistnud. Meie kandi esimeste 
lumikellukeste koht on meile teada ning pikisilmi 
oodatud. Küllap Nõuni poest leviv imehea kaneeli-
saia lõhn tekitab neiski uudishimu tulla maailma 
uudistama. Nii nagu Maahommiku vaatajates 
tekkis uudishimu, muidugi neis, kes veel polnud 
meie poes käinud – mis maitsega on marineeritud 
kala Kristiina ema retsepti järgi. 

Kevade algul võiks talvetoimetamistele Nõunis 
pilgu tagasi heita. Toimetatud on tublisti. Vabataht-
likena käisime abis Tartu maratoni Palu teenindus-
punktis jagamas nii mustikasuppi kui ka energia-
jooki, kukleid, soolakurki, rosinaid, soola-leiba. 
Vahva ja tore oli! 

Teatrielamusi pakkus näitetrupp “Poolvillased” 
Viljandimaalt etendusega “Veidike õrnust”. Armas 
ja südantliigutav!

Suuremad Otepää Valla sündmused toimu-
vad erinevates piirkondades, seekord oli meie 
võõrustada Vabariigi aastapäev. Südamlik ja armas 
koosviibimine. Siinkohal kõigile suur tänu, kes te 
andsite oma panuse, et oli pidu, mis täitis hinge 
meenutustega, mälestustega, emotsioonidega ning 
õlg-õla tundega.

Otepää Valla Külade Mängude karikate hulk nii 
noorte kui ka külade arvestuses sai lisa... Tore, et 
saab käelihasele meelde tuletada sulgpalli lihast, 
mida ta mäletas viimati 6. klassis või sai lausa 
esmakordse kogemuse. Need mängud on puhas 
rõõm kui spordile rõõmsalt läheneda! 

Vistel-vastel-vastlapäev ka peetud. Kõige 
pikemad linad on kõigil, kes Pärdu talu mäel 
kelguga liugu lasksid. Kui kõlas hõige: “Hobune 
Udur saabus!” no siis oli selge, et kelgumägi 
jooksis kelgutajatest tühjaks. Vahva päev oli, head 
vastlakuklid ja hobusele toodud leib oli ka parem 
kui kodus – tore oli! Eriliselt suur tänu pererahvale, 
kes meid on alati lahkelt vastu võtmas. 

“Cäthy korraldatud Talvekool ruulib,” arvasid 
noored. Kokati, mängiti põnevaid mänge, nii virtu-
aalselt kui otse laivis, nii toas kui õues, saadi teada 
mis on visualiseerimine või kuidas etiketikohaselt 
lauda katta ning oldi lihtsalt mõnusalt koos!

Sõbrapidu, pidžaama, Hawaii, 70ndad, Pipi, 
meri,  militaar, lasteaed, Oktoberfest, nõiad, 
kolhoos – need on märksõnad, kui talvehooajal 
saavad kokku meie linetantsu õpetaja Merle tan-
tsijad ja sõbrad, et koos stiilselt tantsust rõõmu 

Konkursi eesmärk on innustada inimesi ennast väljendama ja neid ümbrit-
seva eluolu kohta arvamust avaldama. Lisaks jäädvustame seeläbi Otepää 
valla ajalugu. Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsiooni Oskar 
Kruus oma samanimelise luuleteosega. Samuti iga-aastane Otepää valla 
jõuluvanade kokkutulek, kus lauldakse vanal heal viisil möödunud aasta 
põletavatel teemadel.
  Riimkroonika sisu ja tingimused:
- ümbritseva eluolu kajastus;
- kirjutaja jaoks olulised teemad;
- teemade positiivsed ja negatiivsed küljed;
- autor võib esitada ühe või mitu luuletust;
- vanuseline piirang puudub.

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

Luuletused saata e-postile: kaidi.pajumaa@otepaa.ee hiljemalt 31. märt-
siks 2022. Töö juurde lisada nimi, vanus ning kontaktandmed.

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

OTEPÄÄ VALLA RIIMKROONIKA 2022

Poisid turvalist starti ootamas

tunda. Sel aastal olime suusatamise lainel ning nii 
otsustasime meie maja linetantsijatega, korraldame 
stiilika “Suusabaasis on tantsupidu…” Arvesta-
des kehtivaid piiranguid, toimus pidu mitte õhtul 
vaid päise päeva aal ning loomulikult ikka vabas 
õhus lumel ehk Otepää Lipuväljakul. 50 tantsu 
sai tantsitud rõõmsalt kuue tunniga. Õpitud koos 
sõprade ja ka pealtvaatajatest tantsuhuvilistega 
selgeks meie rühma ühistööna valminud uus tants 
“Suusabaasis on tantsupidu” legendaarse Kalmer 
Tennosaare laulu saatel. Pakkusime nagu mara-
tonil kombeks kõike head ning paremat 
toidulaualt, välipotist viie poti suppi (üks 
osa ahjupotiliha jne.) ning meie rühma 16. 
sünnipäeva puhul ikka miskit mõnusalt 
magusat – red velveti muffineid šokolaa-
dikreemiga. Kõhtutäitvat suupoolist jagus 
nii meile endile kui lihtsalt möödujaile, kel 
oli veidi aega meie peaost osa võtta.  Jäi 
veel ülegi, et purgiga oma küla toredatele 
memmedele, taatidele külakostiks viia. 
Üllatus, üllatus-supitänuks pakkus üks 
proua meile värsket vahtramahla, oli ime-
magus. Osalejatest ja toetajatest jäi maha 
“nimi külalisraamatusse” ehk meie oma 
spordipoisi Artti Aigro hüppekombe on 
nüüd ”toetajate” nimedest mitme, mitme 
võrra rikkam. 

Pühapäeval tervitasime Vana koolimaja 
rannas kevade saabumist. Kahjuks päike 
oli hobu Udurri saanitee nii pehmeks sula-
tanud, et seekord alati oodatud lustisõit 
lükkus edasi, aga vankriga on ka vahva 
... varsti! Maalisime kevadet vanadele 
vinüülplaatidele, sossutasime  lõkkel vahu-

komme, lustisime järvejääl, lõbus oli!
Oleme õnnelikud, et kevad on saabunud, päike 

paistab soojemalt, kaugel pole kuldnokad. Siiski, 
keegi on kuskil mures ja õnnetu. Aitame koos! Kui 
sinulgi on soov toetada Ukraina Lastehaigla väike-
seid patsiente, siis annetuskast asub meie poes.

Rohkem fotosid meie kandi tegemistest leiad: 
FB Nõuni kultuurimaja

Tekst ja foto: Marika viks

„Noored unistuste töökohani”

jmk.ee

Otsime oma 
tuleviku muutjaid

ELU ON VÕIMALUS!

16-29-aastaseid noori,

* ei oska millestki alustada ja on ebakindlad

* teavad, et suudavad enamat, aga hetkel 
on kõigest ükskõik

* on nõustamist vajavaid probleeme 
(ärevus, depressioon, sõltuvused, võlad vms)

* KES EI ÕPI EGA TÖÖTA

Aitame ja toetame Sind TASUTA tipptasemel programmiga

REGISTREERU SIIN JA PRAEGU 
marina.kraft@jmk.ee või helista Marinale 523 3484.
kaisa.sikk@jmk.ee või helista Kaisale 520 3117.
Kohtade arv piiratud!

Profid koolitajad | tugiteenus | tasuta söök | sõidutoetus  
õppekäik | tööpraktika | TASUTA vabalt valitud erialakoolitus

Projekti rahastab 
Euroopa Sotsiaalfond
ja osalevad järgmised vallad: VALGA PÕLVA OTEPÄÄ RÕUGE KANEPI TÕRVAVÕRU
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Otepää Lasteaia Pähklikese maja tegemised 
ja toimetamised

Aasta 2022 on vaatamata keerulisele ajale ja 
piirangutele alanud lasteaias ürituste ja tegu-
derohkelt. Esimene vahva trall sellel aastal oli 
meil kolmekuningapäeva tähistamine lasteaia 
õuealal muusikaõpetaja Airi eestvedamisel. 
Kõik rühmad esitasid oma jõulupeo kavast 
ühe etteaste: kes laulis, kes tantsis, kes luges 
luuletust. Viimast korda kõlasid veel vahvad 
laulud päkapikkudest ja sai tantsida ümber 
kuusepuu.

1. veebruaril võtsime uhkelt vastu uue aasta- 
tiigriaasta. Tiigriaastale pühendatud ühisüritus 
toimus õues. Kõik rühmad olid vaeva näinud 
ja peoks valmistunud: kes olid riietunud 
kaslasteks, kes meisterdanud maskid. Kõik 
lapsed, kes soovisid, said tantsides ja lauldes 
endast välja lasta ühe pikkade küüniste ja 
vöödilise kehaga armsa kaslase. Tiigriaasta 
on tarkade valikute aasta ja seetõttu oleme 
me kõik lasteaias üksteise suhtes veelgi mõis-
tvamad ja hoolivamad.

14.  veebruaril tähistasime kogu lasteaia 
perega õues sõbrapäeva. Iga rühm kujundas 
ürituse jaoks lasteaia koridori ühisnäitusele 
omanäolise sõbrapäeva plakati. Pidu algas 
hoogsalt rütmisalmi liigutuste ja luuletusega 
„Sõber nii hea.” Üllatuskohvrist said vane-
mate rühmade  lapsed juba ise kokku lugeda 
omadussõnu ja arutleda, mida need sõnad 
tähendavad ning kas  sobivad kirjeldama 
head sõpra. Lapsed said teada, milline on sõb-
rapäeva ajalugu ja kuidas erinevatel maadel 
sõbrapäevaks kingitusi valitakse. Vaheldumisi 
mängisime laulumänge ja tantsisime ühistant-
se. Kõige põnevam oli peo lõpus üllatuskin-
gituse otsimine oma rühma mänguväljakult. 
Lapsed nautisid seda päeva väga.

Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tähista-
ti lasteaias 23. veebruaril õues suure peo 
ja rongkäiguga. Kõik mudilased lehvitasid 
sini-must-valgeid lipukesi (pildil) ning kuu-
lasid kui uhkelt kõlab Eesti hümn. Mudilas-
koor ja vanemad rühmad esitasid armsaid 
laule kodumaast, mis olid loodud meie oma 
andeka muusikaõpetaja Airi Pedaja poolt. 
Tantsiti Näpupolkat, Kaera-Jaani, Labajalga 
ja Kiitsakat. Peo lõpetas meeleolukas rongkäik 
kõlarist kostva Kaitseväe orkestri saatel ümber 

lasteaia, lehvisid lipud ja mürtsus trumm. Ja 
ega siis ükski pidu saa otsa ilma tordita, nii 
saidki lapsed maiustada omatehtud küpsise-
koogiga. Sellel päeval helises igal lapsel rinnus 
üks kaunis lauluviis sõnadega: „Eesti on mu 
kodu, siin ma kasvan, suureks saan...”

1. märtsil tähistasime Pähklikese majas 
vastlapäeva ja lasteaia 49. sünnipäeva. Ilm oli 
lustimiseks imeline. Ürituse õnnestumisse olid 
kaasatud kõik rühmad – iga rühm oli etteval-
mistanud ühe vastlaga seotud tegevuse. Õuel 
sai „kada ajada“, saaniga sõita, vastlarallit 
teha, harjutada täpsusviset, lumes takistusra-
da läbida, hokimängus osaleda ja muidugi ei 
puudunud ka kelgutamine. Oli väga lustakas ja 
sportlik vastlapäev. Pärast aktiivset liigutamist 
laulsime ja tantsisime ühiselt ning soovisime 
lasteaiale palju õnne sünnipäevaks!

14. märtsil tähistasid lasteaia mudilased 
emakeelepäeva. Kolm vanemat rühma kogu-
nesid emakeelepäeva kirjandushommikule 
saali. See oli meie esimene saaliüritus sellel 
aastal ja seega oli kõigil lastel kohe erilisem 
tunne. Nosisime õunaviile, kuulasime kand-
lemuusikat ja esines lasteaia mudilaskoor. 

Lastele tuli raamatutest ja emakeelepäevast 
rääkima vahva ja ladusa jutuga Ädu Neemre 
Tartu Linnaraamatukogust. Ta selgitas, kuidas 
emakeelepäev on üldse alguse saanud ja miks 
just 14. märtsil eesti keele sünnipäeva tähis-
tatakse. Lapsed kuulasid Ilmar Tomuski 
toredaid krutskitega jutte, kus oli kasutatud 
kujundlikke väljendeid ja sõnamänge nt. 
kommid on otsas, võta need siis otsast ära.

Kolme noorema rühma lapsed vaata-
sid emakeelepäeval õuesõppe klassis rüh-
maõpetajate poolt esitatud käpiknuku eten-
dust „Kümme kooki” ja elasid kaasa Tiiule, 
kes lahkelt oma kooke sõpradega jagas. Koos 
korrati üle viisakussõnad „palun” ja „aitäh”  
ning etenduse lõppedes said rõõmsanäoliste 
pannkookidega maiustada ka lapsed.

Lasteaed on üks vahva koht, kus toimub 
kogu aeg midagi toredat. Igav ei hakka meil 
kunagi. Oleme alati uute pidude, ürituste, kok-
kusaamiste ja mõtete ootuses...

 otepää lasteaia Pähklikese maja 
rühmaõpetajad ja logopeed

Foto: aive TäMM

Keeni Koolikott 

Uudised:

Aasta lõpus viisid Keeni Põhikool ja Otepää 
Noortekeskused ellu „Noorte heaks“ projekti-
konkursil edukaks osutunud projekti „Energiall-
likate otsingul“. Tõdeti vaimse tervise teemadel 
(juured ja põlvnemine, toitumine, liikumine, positiivne mõtlemine, 
nutienergia) arutledes, muuhulgas koos Artjom Savitski ja AG-ga, et 
energia on valikute küsimus.

Projektijuht kaiJa

6. aastat toimus maailmaharidusnädal, kus seekord püüdsime rän-
nata lähemale oma juurtele ja päritolule. Selle juures abistasid meid 
jutuvestja Piret Päär, Valga Gümnaasiumi õpilased ja ERMi rändnäitus 
ja töötuba soomeugri rahvastest. Korraldasime ka traditsioonilise 
heategevusliku laada Keenia tüdruku Valentine õpingute  toetuseks.

Projektijuht kersTi

23. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeva eel, läksime Sangaste 
Kultuurimajja. Seal toimus õpilasesinduse presidendi Kristoferi ja 
asepresidendi Sädeli vastuvõtt ja kontsert, mis oli väga tore, sest ka 
lasteaia lapsed esinesid. Sündmus oli väga timm, jäin rahule. Pärast 
sai torti, mille tegi õpetaja Maire isiklikult. 

reinhold, 8. klass

15. märtsil võtsime talvest viimast. Osalesime kogu kooliperega Tartu 
Maratoni virtuaalsõidul. Ilm oli imeline, suusk libises ja nii me Käärikul 
maratonijänese juhendamisel ühe vahva pärastlõuna veetsimegi.

Maratoonor (seenior) õpetaja Jaana ☺

Libauudised:

Täna on 33. veebruar, ülemaailmne viineripirukapäev. Kõige suurem 
viineripirukas on 3 m pikk ja 5 m lai ning sisaldab üle 3000 viineri. 
Söömiseks kogu perega!

Eile oli 5. juuni, oli kohupiima-Rimi-päev. Rimi kaeti kohupiimaga.
Head kanaööd!

sigriT-ele ja Tairon, 3. klass

Aitäh meie partneritele: Otepää Noortekeskused, Sangaste Kultuu-
rimaja, Otepää Sport ja Otepää Vallavalitsus!

Lustlik vastlatrall Pühajärve lasteaias

Sel aastal oli Pühajärve lasteaia lastel tore 
võimalus tähistada vastlapäeva Eesti Põllu-
majandusmuuseumis. Laudas saime uudista-
da erinevaid taluloomi ja -linde. Lapsed said 
arutleda vastlapäeva rahvapärimuse ja tradit-
sioonide teemal: miks meie esivanemad vurri 
keerutasid, miks oli oluline võimalikult pikk 
liug lasta ja mis need linad üldse on. 

Osavust sai proovile panna erinevate 
vastlamängudega. Kõik said keerutada vurri, 
visata täpsust numbrikasti ja ajada põrsaid. 
Lastele selgitati, et vanasti polnud mänguas-
ju ja mängiti olemasolevate vahenditega. Vurri 
keerutamises olid osavamad Laur ja Sebas-
tian. Kindla viskekäega olid Chris Trevor ja 
Juss. Sigade ajamine tuli kõige paremini välja 
Aaronil ja Lisandral. Pikk liug tagas pikad 
linad, mis omakorda kindlustas kena sissetu-
leku. Nii sai ka meie lastel liu pikkused üle 
mõõdetud. Kõige pikema liu sõitsid Karl Felix 
ja Juss.  

Lustlik hommikupoolik lõppes pannkoo-
kide söömisega. Niisiis sai vastlapäev tegutse-
misrohke! Aitäh ilmataadile imelise ilma eest, 
lastele rõkkava rõõmu eest! Taivi räsTas Foto: solveig raave

23.02.2022 Foto: valJu aloel

Iga-aastane Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss "Parim Noor Instru-
mentalist 2022" toimus sel aastal akordioni-, kandle-, keelpilli-, ki-
tarri- ja löökpilliõpilastele. Juba teist aastat järjest toimus konkurss 
videoformaadis – konkursandid filmisid oma kavad videosse ja need 
saadeti žüriile hindamiseks. 

Otepää Muusikakool oli seekord esindatud akordioni -ja löökpil-
likonkursil. Õpetaja Merike Roobi õpilane, akordionist Ronja Vindi 
pälvis oma esituse eest diplomi. Löökpilliõpilane Gert Ong, kelle 
õpetaja on Arno Anton ja kontsertmeister Gerli Kirikal, saavutas oma 
vanusegrupis, väga tihedas konkurentsis auhinnalise III koha. Palju 
õnne meie tublidele õpilastele ning nende juhendajatele.

helen kirsi
otepää Muusikakooli direktor

Otepää Muusikakooli õpilased 
konkursil "Parim Noor 
Instrumentalist 2022"



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

Otepää Palveränduri 
KASUTATUD KAUPADE pood

(Pärna 15, Otepää)
Taas avatud uue kaubaga

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

Eestimaa spordiliit „Jõud“  korraldas 3.-5. 
märtsini Ida-Virumaal ja mitmel pool mujal 
Eestimaa Talimängude võistlused.  

Otepää valla sportlasi osales mitmel alal 
ning oldi edukad nii mõnelgi alal.

Otepääl Apteekrimäel peeti mängude 
suusahüppevõistlus, kust otepäälastel 
õnnestus mitmes klassis noppida kolmikvõit. 
K-15 mäel N12 klassis – 1.Teele Uudeberg, 
2.Anette-Marta Viks, 3.Liis Uudeberg. K-25 
mäel M12 klassis – 1.Oskar Ruukel, 2.Oliver 
Reijo, 3.Oliver Karus. N16 klassis – 1.Änni 
Perv. K-40 mäel M16 klassis – 1.Andero 
Kapp. K-40 mäel naiste klassis – 1.Anne-
marii Bendi, 2.Meriliis Kukk. K-40 mäel 
meeste klassis – 1.Markus Alter, 2.Hanno 
Henri Reidolf.

Sõmerpalus peeti mängude motokross, 
kus otepäälased olid taas edukad. MX 
naiste klassis saavutas esikoha Karleen Ran-
dveer Otepää Motoklubist. 

Laskesuusatamises võidutsesid taaskord 
paljud Otepää sportlased. M13 vanuseklas-
sis saavutas 3. koha Jakop Kojus. N13 klassis 
saavutas 3. koha Martiina Mätas. M15 
klassis võitis esikoha Robin Puusaar ja 2. 
koha Simeon Kümmel. N40 klassis saavu-
tas 1. koha Jelena Všitseva.

Murdmaasuusatamises võitis N55 klassis 
1. koha Ene Aigro ja M50 klassis 2. koha 
Rainer Tokko. Teatesuusatamises saavutas 

Otepää valla sportlased osalesid edukalt 2022. a 
Eestimaa Talimängudel

meeste klassis 3. koha võistkond koosseisus 
– Kevin Grihin, Hans Teearu, Albert Unn 
ja N35 klassis 4. koha – Maive Vill, Kaja 
Tättar, Ene Aigro.  M14 klassis 2. koha 
võistkond koosseisus – Tristan Klimbek, 
Ralf Mae, Elmar Unn.

Suusaorienteerumise sprindis sai M14 
klassis 2. koha Paul Aares Fjodorov, M35 
klassis 2. koha Aares Fjodorov. Lühirajal 
olid Paul Aares Fjodorov ja Aares Fjodo-
rov oma vanuseklassides 3. kohal.

Mäesuusatamises võitsis esikoha N16 
klassis Brenda Järv ja naistest Gerda Järv.

Õnnitleme kõiki tublisid osavõtjaid ja võit-
jaid. 

Kogu võistluste tulemused ja fotod: http://
joud.ee/est/g188s5620

ago arro
otepää valla spordinõunik

Foto: Juri všiTsev

   Matuseteenused Lõuna-Eestis

Lahkunu transport 24h Eestis ja Euroopas
- tavanditeenused, matused
- matuseks vajalike dokumentide vormistus
- lahkunu korrastamine, säilitamine, morg
- matuse läbiviija
- kirstumatus, tuhastamine, urnimatus
- kimbud, lilleseaded, pärjad, lindid
- hauaplaadid, ristid,  hauakivid
- leinateated, laululehed
- haudade kaevamine ja korrastus
- kalmulaternad, küünlad

Kutse OÜ
info ja tellimine: tel. 565 5415,
mail: kutse.kutse@mail.ee

Parmet AS
pakub tööd: 

metallitööpingi operaatorile
ja tootmistöölisele. 

Ootused kandidaadile: 
* töökus;
* täpsus ja kohusetundlikus;
* õpihuviline;
* hea pingetaluvus.
Lisainfo: väljaõpe kohapeal.
Töökoht asub Otepääl.
Töötasu kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
CV saata aadressile: cv@parmet.ee
Kontakttelefon: 56 483 746 Virve Parik

Laskesuusatamises võitis M15 klassis esikoha Robin Puusaar

Laupäeval toimus Otepää Kultuurikeskuses mälumäng Otepää Kevad. Osa-
les 12 võistkonda, kes pidid vastama 70 küsimusele. Ürituse avas valla kul-
tuurijuht Valdur Sepp, kes tervitas üle Eesti kohale tulnud mälumängureid.

Võitsid mängu Indrek Salis-Illar Tõnisson Tallinnast 108 punktiga, hõbeme-
dalid said Kaarel Silmato-Matis Song Tartust ja pronksi Jevgeni Nurmla-Mati 
Räli Tallinnast.

Valgamaa parimad olid Urmas Kuldmaa-Valdis Meos, kes napilt edestasid 
viimaste küsimustega paari Kalev Lõhmus-Madis Mikk. Valgamaa kolman-
dad olid väga südikalt esinenud noored Romek-Andreas Reigo-Kaur Karjus.

 kaido Mägi

Paarismälumängul Otepää Kevad
osales 12 võistkonda

Teade! 

Sotsiaalkindlustusameti vas-
tuvõtt toimub üks kord kuus, 
iga kuu esimesel esmaspäeval 
Otepää Vallamajas 8.30–18.00 
esimesel korrusel.

Järgmine vastuvõtuaeg 
04.04.2022.
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Soovin Tiiu Maasiku lillemaale 
näituse jaoks. Võtta ühendust kai-
samaasik@gmail.com / 53962524

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 

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

Otepää Taarapunkt (Munamäe 
8) otsib osalise töökoormusega 
ausat, sõbralikku ja usaldusväär-
set klienditeenindajat. Sooviaval-
dus palun saata meilile: info@aval-
lonelouna.ee või võtta ühendust 
telefonil 7663713.

Müüa ahiküttega korter Aiaste 
külas. 2 tuba, köök ja vannituba. 
39,7 m². Keldriboks, kuur, aiamaa, 
järgmise talve küttepuud. Otepäält 
11 km. Hind 16 000 €. Helista 529 
4294 või kirjuta info@varaleidja.ee.
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Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Mälestame oma kauaaegset 
töötajat

KAIDO PUKK

Avaldame sügavat kaastunnet 
omastele.

AS Otepää Metall töötajad

KADRI KUKK 
11.08.1931 - 02.03.2022

 KAIDO PUKK 
11.02.1967 - 01.03.2022

Kas kuuled, kuis nutab su kodu,
su puudust leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Mälestame kurbusega 
ootamatult meie keskelt 

lahkunud sõbralikku ja abivalmis 
naabrinaist

VIIVE REINSOOD

Kaastunne lähedastele.

Mälestavad Tiiu ja Endrik 
lasteperedega

Aeg annab kõik mul tagasi,
ei emasüdant iialgi.

Südamlik kaastunne Kristale 
perega armsa ema, vanaema 

ja ämma

HELE-MALL TÜRNA 

kaotuse puhul.

Pille ja Ilse

VIIVE REINSOO

Mälestame kallist naabrit 
ja avaldame kaastunnet lastele 

peredega.

Heino, Ülle ja lapsed peredega

Võivad teed küll lahku viia
tuuled kanda kaugele

aga mõtted jäävad sinna
kus me koos kord olime...

HILDEGARD MARANIK
22.03.1922 - 26.03.1984

100. sünniaastapäeval 
mälestavad lähedased

ANU SALUNDI 
17.02.1941 - 01.03.2022

 VIIVE REINSOO 
01.12.1951 - 03.03.2022

 Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie kallis vanaema 

ja vanavanaema

ALEVTINA KOLTŠINA 
(11.XI 1930 - 01.III 2022)

Leinavad Kristina perega 
ja Kristian

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. 

Pottsepatööd  56817388

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne kõigile 
omastele

HELJO-LEIDA TÄMM`i

kaotuse puhul.

Mälestab Aarne Kivikas

Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud kodu heaks...

Hüvasti, armas ema, vanaema 
ja vanavanaema

KADRI KUKK

Mälestab Kalle perega

Aeg andis teised tagasi:
ei ema südant – iialgi! 

L.Koidula

Kallist ema

KADRI KUKKE

mälestab poeg Lembit perega

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

Südamlik kaastunne 
Krista Aigrole

EMA

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

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

On lahkunud hea naabrinaine ja 
kallis sugulane

HELMA TÕNNO

Südamlik kaastunne lähedastele.

Hilja ja Raivo perega

Mälestame kauaaegset töötajat

VIIVE REINSOO

Sügav kaastunne lähedastele.

Otepää Lihatööstus Edgar

 Südamlik kaastunne Mallele 
lastega kalli poja ja venna

KAIDO PUKK

kaotuse puhul.

Eeri ja Evi, Ene ja Andrus

 
Mälestame head inimest, 

suurt sportlast 
ja Otepää patriooti

ALEVTINAT

Ene ja Risto

Jää jumalaga 

ELLENORE

Kaastunne omastele.

Mälestavad Luule 
ja perekond Kikas

 ALEVTINA KOLTŠINA 
11.11.1930  01.03.2022

Südamlik kaastunne Evelile ja 
Egonile kalli isa

RAIMUND PEDMANSONI

kaotuse puhul.

Virve ja Leo

Õnnitleme

AILI MIKS ì
soovime erksat närvi, 

palju lugemist ja kõva tervist, 
selle hulgas rõõmu 

ja rahulolu.

Otepää Lihatööstuse pere

Kõik maine kaob  ja aja jooksul olematuks muutub, 
kuid hing ei kao,  ta mäletaja südant puutub –

 hellalt, soojalt, läbi mälestuste...

ANU SALUNDI
17.02.1941 - 01.03.2022

Mälestame kauaaegset endist Sihva postkontori juhatajat.
Jääb alati meid saatma Sinu töökus, sõbralikkus, 

huumorimeel, kodusoojus. 
Sügav kaastunne lähedastele.

Kaasteelised postiradadelt Maie, Urve V, Mall, Mai, Liia, 
Erika, Karin, Marje, Evi

On sõpradest üks lahkunud siit ilmast 
ja suikund unele...

Mälestame kallist sõpra 
ja majanaabrit

KAIDO PUKK`i

ja avaldame kastunnet omastele.

Perek. Margusson

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar, helge ja särav,
Su hingest saab tähekild...

Südamlik kaastunne lastele 
kalli ema

VIIVE REINSOO
lahkumise puhul.

Imbi

In MeMorIaM

Alevtina Koltšina 
11. XI 1930 - 01. III 2022
 
Märtsikuu esimesel päeval suri Otepää lä-
hedal oma väikses maakodus suusaspordi 
jälgijatele tuttav Alevtina Koltšina. 

Alevtina ja ta abikaasa Paveli tegusat 
suusatajakarjääri tutvustatakse Tehvandi 
Spordikeskuse talispordimuuseumis. Eri-
liste teenete eest anti neile Eesti kodakondsus. Nende elust vändati 
Soome režissöör Risto Vuorineni juhtimisel dokumentaalfilm “Alevtina 
ja Paveli suusarajad”. 

Alevtina võitis 1956–68 taliolümpiamängudel kulla, hõbeda ja kolm 
pronksmedalit. Maailmameistrivõistlustel võitis ta seitse kuldmedalit 
ja ühe hõbeda. Nõukogude Liidu meistrivõistlustel sai ta 16 kulda, 13 
hõbedat ja 5 pronksi. 

Ikka ja jälle mainitakse Alevtinast rääkides ka ta abikaasat Pavelit. 
Sest nad tegutsesid alati koos. Ka olümpiamängude ja MM-võistluste 
fotodel on nad ikka koos, teineteist suudlemas või teineteisele na-
eratamas. Paveli surma järel tundis Alevtina temast suurt puudust.

Pärast aktiivset sportlaseaega keskendusid Alevtina ja Pavel suusa- 
treeneri tööle. Nende õpilaste hulka kuulus näiteks Anatoli Šmigun, 
kes omakorda treenis oma tütart Kristinat. Anatoli nimetab Pavelit 
oma teiseks isaks. “Ta ei õpetanud meid üksnes treenima, vaid ka 
elama,” meenutab Anatoli. “Moskvas elasin küllalt palju tema juures. 
Olen talle kõige eest väga tänulik.” Muidugi treenisid Alevtina ja Pavel 
tippsportlaseks ka oma poja Fjodori, kes kogu elu Otepääl elas ja siin 
eestlaseks kasvas.

Alevtinast ja Pavelist kirjutatakse raamatus „Läbimurdjad. Inimesed, 
kes muutsid Eesti suusasporti” ja öeldakse, et nad on „inimesed, kes 
oma tegudega on tõestanud endale ja kaaslastele, et kõik on meie 
endi kätes. Piir on seal, kuhu me selle enda jaoks tõmbame”.

1988. a Calgary olümpiapronks Allar Levandi iseloomustas Alevti-
nat ja Pavelit kui Otepää legende: „Nad teretasid alati kõiki ja uurisid, 
kas on aega rääkida.” 

Alevtina ja Pavel veetsid pensionipäevad oma väikeses talus Otepää 
lähedal. Siinne meeldiv künklik maastik sai Alevtinale tuntuks juba 
1950. aastatel. Siin nad elasid nüüd lihtsat maaelu, kasvatades kanu, 
hanesid ja kitsi. Siia käidi Alevtinat ja Pavelit külastama. Kui külalised 
soovisid, siis Alevtina näitas medaleid ja karikaid, mida on muljeta-
valdavalt palju. 

Spordisaavutustest rohkemgi tegid Alevtina ja Pavel kohtumistel 
külalistega jutuks hoopis piibli tulevikulootuse. Piiblis lubatud tule-
vikulootusest kuulis Alevtina oma Jehoova tunnistajast suusaõpi-
laselt. Elu lõpuni pidas ta piibli tundmist suuremaks väärtuseks kui 
oma spordisaavutusi. Kuni pandeemia alguseni käis ta igal nädalal 
koguduse koosolekutel Otepää kuningriigisaalis. Tema kodus diivanil 
oli alati piibel, avatud parasjagu sealt, kus ta lugemisega pooleli oli.

Alevtinat jäävad meenutama nii tema sõbrad Otepää ja Tartu Je-
hoova tunnistajate kogudustest kui ka suusaspordi sõbrad.

Otepää Vallavalitsus 
avas annetuskonto 
Ukraina sõjapõgenike 
heaks. 

Kontole laekuv raha 
läheb Otepääle saabuvate sõjapõgenike 
majutuse, toitlustuse jm tasumise abis-
tamiseks.

Annetuse tegemisel palun märkida saajaks 
Otepää Vallavalitsus, selgitusse palume kirjutada 
„Ukraina sõjapõgenike heaks", konto number: 
EE242200001120207656 Swedbank.
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- ostame metsamaterjali, 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine 
ja järelvalve,
- metsanduslikud 
konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Tänavakivi 
ja äärekivi 
paigaldus. 

Haljastus ja kaevetööd. 

Tel: 55 649 350 
info@rohelineheakord.ee

Rebase talu puukool

pakub:

* kevadine viljapuude lõikus
* taimede müük

Info: Ahti Tiirmaa, tel 5286605
www.rebasetalu.net

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

 *            kokale

 *            ettekandjale 

Avaldus ja CV esitada aadressil 
Nüpli k., 67408 Otepää vald 

või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee 
ja telefonil 520 4152.


