w w w. o t e p a a . e e / o t

Asutatud
1932

O t e pää, Nõu n i, P uka ja Sang as te ümbrus ko nna hääle k an dja
N e l j a p ä e v, 7 . a p r i l l 2 0 2 2

Nr 6 (554)

Otepää linna sünnipäev möödus
meeleolukalt
1. aprillil tähistas Otepää linnaõiguste saamise 86. aastapäeva meeleoluka
peoga Otepää Kultuurimajas. Anti üle
kaks valla medalit – medali said Karl
Mõts ja Mauri Mändoja.
Vallakodanikke tervitasid vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem
Jaanus Barkala. Peokõne pidas vallavanem Jaanus Barkala. Sünnipäevapeol
viidi külalised tagasi Otepää ajalukku
ja meenutati Otepää kandis toimunud
suursündmusi. Rännakute vahepeal esinesid Otepää valla kultuurikollektiivid.
Pakuti sünnipäevatorti ja peo lõpus sai
jalga keerutada Margit Tali bändi saatel.

ILMUB 2 KORDA KUUS

Peol esinesid Otepää valla kultuurikollektiivid: eakate lauluansambel Laulurõõm (juhendaja Merle Soonberg),
lauluansambel MALK (juhendaja
Lembi Oja), naisrühm Vesiroos (juhendaja Kaire Ojavee), segarühm Nuustaku (juhendaja Kaire Ojavee), Segakoor
Eveko (juhendaja Eve Eljand), Otepää
Gümnaasiumi Hobikoor (juhendaja Eve
Eljand), Esteetika- ja tantsukooli täiskasvanute tantsugrupp Karmeelia (juhendaja Kätlin Rosenberg), Esteetika- ja tantsukooli noorte tantsugrupp (juhendaja
Kätlin Rosenberg), Otepää Kultuurimaja Teatristuudio ja Otepää Teatri näitle-

Otepää
Va l l a v a l i t s u s
avas annetuskonto Ukraina
s õ j a p õ g e n i ke
heaks.
Kontole laekuv raha läheb
Otepääle saabuvate sõjapõgenike
majutuse, toitlustuse jm tasumise
abistamiseks.
Annetuse tegemisel palume märkida saajaks Otepää Vallavalitsus, selgitusse palume kirjutada „Ukraina
sõjapõgenike heaks", konto number:
EE242200001120207656 Swedbank.

Otepää medali said (vasakult): Mauri Mändoja ja Karl Mõts

Hea Otepää vallakodanik!
Täname Sind, kes Sa oled oma uksed
avanud Ukraina sõjapõgenike majutamiseks!
Selleks, et sõjapõgenikud saaksid kõik
vajalikud dokumendid aetud, palun võta
KINDLASTI ühendust Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusega: Marju Karavin, ennetustöö spetsialist, tel. 5336
5450, e-post: Marju.Karavin@otepaa.ee.

viga näed laita, seal tule ja aita.
Autasud: Otepää valla aasta isa 2011, Valgamaa teenetemärk 2018.

Margit Tali bänd

Kõige pisemad tõid linna
sünnipäeva puhul tervituse
jad (juhendaja Merilin Kirbits). Kogu
sündmuse lavastas Merilin Kirbits. Ideegrupp – Kaidi Pajumaa, Merle Soonberg
ja Merilin Kirbits. Peo korraldas Otepää
Kultuurikeskused.
Otepää Kultuurikeskused tänab kõiki,
kes peole tulid, tuju oli hea ja pidu kestis
pikka aega! Kohtumiseni järgmistel
pidudel!
Otepää valla medali saajad

1. aprillil 1936 andis Riigivanem Konstantin Päts Otepääle linnaõigused. Tänavu möödus sellest 86 aastat.
Traditsiooni kohaselt esinesid linna
sünnipäeval Otepää vallamajas vallaametnikele muusikalise tervitusega kõige pisemad vallakodanikud – Otepää

Lasteaia Pähklikese maja lapsed.
Kevadise joonistuse saatsid vallamajja ka Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma
Pipi lapsed.
Aitäh väikestele sõpradele toreda hommiku eest!

KARL MÕTS
Karl on tagasihoidlik mees, kes räägib
vähe, aga teeb palju. Ta on pärit Otepää
piirkonnast ja kogu elu siin veetnud,
sestap teavad ja tunnevad Karli pea kõik
inimesed.
Tema ettevõttes, 1991. aastal asutatud
Techne Töökojas, on ametis 22 inimest.
Ettevõtte juhina usaldab ta inimesi ja
annab neile võimaluse tegutsemiseks.
Tema ettevõtte missiooniks on olla toeks
inimestele ja ettevõtetele, kelle eesmärk
on elada ja parandada enda elamis- ja

töötamistingimusi Otepää regioonis.
Tal on säravad ja julged ideed ja ta viib
need ellu. Muuhulgas on ta kogukonna
heaks käivitanud väikese taluturu, kus
kohalik rahvas aiasaadusi osta ja müüa
saab. Lisaks organiseerib ta koolitusi ja
ühiseid lõbusaid üritusi. Karl on söakas
kogukonnaliige, kes seisab maainimeste huvide eest. Karlile teeb muret, et
noored lahkuvad maalt ning et külad
muutuvad lihtsalt suvilakohtadeks, kus
inimesed lihtsalt ööbimas käivad.
Karli visadus ja hoolivus pole jäänud
tähelepanuta – 2017. aastal valiti ta teistkordselt Otepää valla volikokku. Hetkel
on Karl poliitikast loobunud.
Karl on abielus Kaja Mõtsaga, nende
peres on suureks kasvanud kaks last –
Reet ja Toomas. Aktiivse ja ettevõtliku
mehena hindab Karl kõige enam perega
veedetud ühist aega. Koos külastatakse
spordiüritusi ja käiakse matkamas.
Karl on südamlik ja huumorisoonega
mees, kes tegutseb põhimõtte järgi – kus

MAURI MÄNDOJA
Ligi 40 aastat Arula külas elanud Mauri
Mändoja on andnud märkimisväärse panuse
Otepää valla loodus- ja kultuuriloo talletamisse. Tema initsiatiivil on tähistatud ning teadusajakirjades kajastamist leidnud mitmed kohalikud vaatamisväärsused (Emaläte, Soome
Laiakivi, Arula ja Palupera valdade piiripost,
Kõllimäe salakivi leidmine ja puhastamine).
Aastakümnete pikkuse töö tulemusena on
kohalikud vaatamisväärsused tähistatud, korrastatud ning ligipääsetavad külalistele.
Mauri Mändoja on aktiivselt kaasa löönud
ka Arula külaseltsi tegevuses ning olnud üks
eestvedajatest kogumikteoste „Arula koolide
lood“ ning „Kõik teed viivad Arulasse: päästetud pärimused“ loomisel. Just viimase raamatu
aluseks saidki tema aastate jooksul talletatud
käsikirjad piirkonna rahvapärimusest, mis
ühelgi teisel kujul säilinud ei olnud.
Kuigi Mauri Mändoja panus kogukondliku loodus- ja kultuuripärimuse talletamisse
ja väärtustamisse on keskendunud pigem
tema kodukülale Arulale, on selge, et selle
töö väärtus on mõõtmatult laiem.
Kogukondliku elu edendamise eest on
Mauri Mändoja 2020. aastal tunnustatud
Otepää Külade Ühenduse meenega.
Otepää medal antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest.
Otepää medali andmise otsustab vallavalitsus.
Tavapäraselt antakse valla medal üle Otepää
linna aastapäeva kontserdil 1. aprillil.
Monika Otrokova
Fotod: VAlju Aloel

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

AMETLIK INFO

AMETLIK INFO

Otepää Vallavolikogu istungil

MTÜ Yess 6791,82 eurot; 1.2 MÄESUUSAKLUBI VÄI-

24.03.2022
n

Kehtestati Otepää Muusikakooli põhimäärus.

n

Lõpetati Otepää valla osalemine mittetulundusühin-

gus Sangaste Asundused (registrikood 80270765).
n

Otsustati võõrandada Sergei Baškatovile Kohtla-Järve

linnas Kalevi tn 23-1 asuv korteriomand (kinnistu registriosa
nr 1384207) hinnaga 1100 eurot.
n

Otsustati osaleda liikmena Mittetulundusühingus

Eesti Jäätmehoolduskeskus.
n

Volitati Mittetulundusühingut Eesti Jäätmehooldus-

keskus täitma riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessioonilepingu sõlmimine Valga maakonnas“ korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.
n

Omandati AS-ilt Otepää Veevärk osaühingu PALU-

TEENUS (registrikood 10352579) 2556 euro suuruse nimiväärtusega osa hinnaga 2556 eurot.
n

Anti luba Mittetulundusühinguga Sangaste Asun-

dused sõlmitud osaühingu osa müügilepingu muutmiseks
ja Otepää valla kasuks hüpoteegi seadmiseks.
n

Anti Forest Future OÜ-le luba Pedajamäe külas asuva

Karl-Augusti kinnistu omandamiseks.
n

Määrati Nõuni külas vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja

-kanalisatsiooni omanik AS Otepää Veevärk.
n

Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida Mängukohake

OÜ-ga leping Puka alevikus Kooli tn 6 teenuskeskuse hoones
asuvate ruumide tasuta kasutusse andmiseks.
n

Otsustai maksta volikogu esimehele Rein Pulleritsule

ajavahemikul 1. aprill 2022. a – 31. detsember 2022. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist
sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 250 eurot kuus.
n

Otsustati maksta vallavanemale Jaanus Barkalale

ajavahemikul 1. aprill 2022. a – 31. detsember 2022. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist
sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n

Otsustati anda vallavanemale ja palgalisele vallavalit-

suse liikmele 2022. aasta puhkus järgmiselt: Jaanus Barkala
23.05.-29.05.2022; 13.06.-19.06.2022; 27.06.-10.07.2022;
18.07.-31.07.2022; 08.08.-13.08.2022. Raivo Kalda 02.05.06.05.2022; 06.06.-10.06.2022; 02.09.-16.09.2022; 31.10.11.11.2022.
n

Otsustati maksta volikogu aseesimehele Peeter Kan-

gurile ajavahemikul 1. aprill 2022. a – 31. detsember 2022. a
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist
sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus.
Otsustai maksta volikogu aseesimehele Aivar Nigolile ajavahemikul 1. aprill 2022. a – 31. detsember 2022. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto
kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30
eurot/km, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus.
n

Otsustati võõrandada AS-ile Otepää Veevärk tasuta

Otepää valla omandis olev ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem Puka alevikus ja Komsi külas vastavalt otsuse lisale.

Otepää Vallavalitsuse istungil
21.03.2022
n

Kooskõlastati Lauküla külas Villaveski maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.

1. aprillil tähistati Otepää linna 86. sünnipäeva meeleoluka peoga. Koroonakriisi tõttu jäi eelmisel aastal
juubel suuresti pidamata ja rahvas pidi piirduma
kesk- väljakul karude poolt pakutava tordiga. Tänavu
saime aga maha pidada toreda peo. Kultuurimajja olid
kogunenud külalised lähedalt ja kaugelt ning peolusti
pakkusid meie enda koolinoored, rahvatantsijad ja
isetegevuslased. Näidati ajalookaadreid linnaõiguse
andmise pidustustest ja toimus temaatiline näidend.
Vallavanema pidupäevakõnes sai tehtud tagasivaade aastasse 1936. Millised olid siis noore linna mured
ja rõõmud ning milliseid arengusuundi planeeriti. Tundub üllatavana, aga probleemkohad olid siis
samasugused kui tänapäeval. Teemaks oli heakord,
teede korrastamine, turismi- ja spordialased arengusuunad ning puhkemajandus.
On traditsioon, et igal linna sünnipäeval antakse
välja Otepää medal. Kuna tublisid ja väärikaid otepäälasi on palju, siis seekord otsustati välja anda lausa
kaks Otepää medalit. Medali laureaatideks said Karl
Mõts ja Mauri Mändoja.
Pakuti torti ja tehti pilti ning lõpuks said kõik soovijad muusika saatel jalga keerutada. Oli vägev pidu!
Suured tänud kõigile peol osalejatele! Otepää jääb
juba järgmise sünnipäeva ootele.

Sõja kauge kaja…
Eesti Vabariigi sünnipäeva hommikul vapustas kõiki
hirmutav teade, et Euroopa südames, Ukrainas, on
alanud sõda. Uudised lahvatanud massiivsest sõjatulest, praegusel 21. sajandil, tundusid lihtsalt halva
unenäona, mis ei taha lõppeda. Peotuju oli nagu käega
pühitud ja kõiki hakkas vaikselt vaevama mure. Mis
saab edasi? Küsimusi tekkis palju, vastuseid oli vähe.
Kas Ukraina peab vastu, kas meie pole mitte järgmised? Kas Eesti on ikka kaitstud? Lohutuseks on ju hea
mõelda, et sõda on veel kaugel ja ehk see meisse ei
puutu. Sõda on kaugel, kuid samas nii lähedal. Ainult
tubli päev autosõitu.
Hetkel on käimas juba kuues sõjanädal. Ukraina on
kangelaslikult võidelnud ja venelased peavad, ilmselt
häbiga, kodupoole kõmpima.
Ohvitserina saan kinnitada, et Eesti on kindlalt
kaitstud ja me võime rahulikult magada … ja loodetavasti on see rahuaeg pikk. Meile on võidetud
ukrainlaste verega lisaaega, et valmistuda Eestimaa
kaitsmiseks. Ajaloost on hästi tuntud mõttetera: „Si vis
pacem, para bellum“ kui tahad rahu, valmistu sõjaks.
Oma tõde on selles kindlasti olemas.
On rõõm, et kogu Euroopa on ärganud heaoluühiskonna justkui nõiduslikust roosast unest, kus isegi
hundile on lehv kaela seotud ja lubatud koduloomana pidada. Nagu sündmused näitavad, jääb hunt ikka
hundiks ja kurjus ei ole maailmast kuhugi kadunud.
Meie praeguseks kohuseks on olla rahulik, mitte
sattuda paanikasse, hoida kokku ja olla valmis vajadusel asuma isamaa kaitsele.
Sõja kauget kaja tunneme juba igapäevaselt oma
toimetustes. Poodides on tõusnud hinnad, teatud
kaubagrupid on muutunud raskesti kättesaadavaks,
maailm tervikuna on muutunud ebastabiilseks.

Otsest sõja hõngu toovad meieni sõjapõgenikud,
kes on jõudnud Eestisse ja ka Otepääle. Otepää vald
oli üks esimestest, kes pakkus abi oma sõpruspiirkonnale Palankale Ukrainas. Me saatsime sinna bussi, mis
tõi sõpruspiirkonnast sõjapõgenikud meile varjule.
Saatsime oma bussiga Ukrainasse ka väga vajalikke
medikamente. Meie sõjapõgenikud on kenasti kohanenud ning tänu lahketele otepäälastele ja vallaametnikele oleme leidnud neile nii püsivad elukohad, töökohad kui ka kohad kooli ja lasteaeda.
Sotsiaalkindlustusamet korraldas majutushanke,
mille tulemusena on hetkel Otepääl täiendavalt ligikaudu 250 põgenikku ja tulemas on veel 150. Kogu
vallas on eramajutustes veel lisaks hinnanguliselt 100
põgenikku. Kui need arvud kokku lööme, siis võime
täie kindlusega väita, et Otepää on omavalitsus, kus on
kõige suurem põgenike arv elaniku kohta. Põgenike
arv, mis on ca 10% elanikkonnast, paneb kahtlemata suure koormuse meie sotsiaalsüsteemile ja esitab
tõsise väljakutse omavalitusele.
Sellise põgenike hulgaga Otepää vald kindlasti ise
toime ei tule ja seaduse järgi ei peagi tulema. Sõjapõgenikega seonduva korraldamine on riigi teema ja
omavalitsuse ülesandeks on osutada ainult kaasabi,
mida me ka vastavalt võimalustele teeme. Lisaks on
abis palju tublisid vabatahtlikke, kes aitavad igati
kaasa, et põgenikud ennast meil hästi tunneksid.
Turuhoones on kenasti käivitunud riiete kogumispunkt, kust saab palju esmavajalikku. Paljud põgenikud on ainult nende riietega, mis on seljas ja sellest
on ilmselgelt vähe. Otepää Tervisekeskus pakub põgenikele meditsiinilist teenindamist. Majutusasutused,
kus riik neid majutab, kindlustavad põgenikele toidu
ja muu esmavajaliku.
Üheskoos teeme jõupingutusi, et põgenikud saaksid
ära vormistada vajalikud dokumendid ning liikuda
meie juurest edasi kohtadesse, kus on võimalik leida
püsimajutust, tööd, kooli- ja lasteaiakohti. Otepää
valla võimalused selles osas on juba ammendunud.
Julgen kinnitada, et valla jaoks on meie oma kodanikud esmatähtsad ja alles siis, kui meie inimeste vajadused on kaetud, panustame alles jäävat ressurssi põgenikele. Suure põgenike hulgaga kaasnevad rahalised
kulud on riik lubanud vallale hüvitada. Kas ka hüvitab,
näeme juba lähitulevikus.
Kokkuvõtvalt peab tõdema, et lähiajal on kõik vallaametnikud ja ka teised inimesed rohkem või vähem
seotud sõjapõgenike teemaga. Jääb ainult loota, et
sõda peatselt lõppeb ja ukrainlased saavad kodumaale
tagasi pöörduda. Lihtne see ilmselt olema ei saa. Paljudel polegi enam kuhugi minna, sest kodud on sõjatules hävinenud. Ühel hommikul, kodus kohvi juues,
tabasin end mõttelt, et õnneks polegi palju tarvis. On
ju iseenesest õnn, kui saab rahulikult olla omas kodus,
tegeleda oma toimetustega ja ei pea kuhugi kellegi ega
millegi eest põgenema.
Olgem üheskoos õnnelikud meie kaunil Eestimaal
ning nautigem kevadet!

KE-MUNAMÄGI 5699,22 eurot; 1.3 Otepää Spordiklubi
5344,87 eurot; 1.4 Jalgpalliklubi FC Otepää 4457,81 eurot;
1.5 Tartu Spordiselts “Kalev” 4278,52 eurot; 1.6 Otepää
Rattaklubi 3281,07 eurot; 1.7 MTÜ Karupesa Team 3253,18
eurot; 1.8 Jalgpalliklubi FC Elva 2952,97 eurot; 1.9 Otepää
Motoklubi 2624,86 eurot; 1.10 MTÜ Kagu Biathlon 1776,70
eurot; 1.11 sulgpalliklubi Fööniks 1722,56 eurot; 1.12
Võimlemisklubi “Rütmika” 1230,40 eurot; 1.13 A.R Pro
Ski Team 1148,38 eurot; 1.14 MTÜ Tartu Slalom 1148,38
eurot; 1.15 MTÜ Jalgpallikool Tammeka 328,11 eurot;
1.16 MTÜ OTI SPORDIKLUBI 328,11 eurot; 1.17 Võru
Judoklubi REI 164,05 eurot.
n

Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2022. aasta han-

keplaan. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 14.
märtsi 2022. a korraldus nr 2-3/118 „Otepää Vallavalitsuse
2022. aasta hankeplaani kinnitamine“.
n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 100

eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

ühele isikule summas 150 eurot.
n

Otsustati anda Otepää medal järgmistele isikutele:

1.1 Karl Mõts; 1.2 Mauri Mändoja.
28.03.2022
n

Määrati Arula külas asuva Uuemõisa katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 971140 katastritunnus
63601:002:1930, pindala 27,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Madise katastriüksuse (kinnistu registriosa nr
1459140 katastritunnus 63601:002:2160, pindala 939 m², sihtotstarve tootmismaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Uuemõisa, koha-aadress Uuemõisa, Arula küla, sihtotstarve –
maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Maagiraua,
koha-aadress Maagiraua, Arula küla, sihtotstarve – 75%
ärimaa, 20% elamumaa ja 5% tootmismaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Rauamaagi, koha-aadress Rauamaagi, Arula
küla, sihtotstarve – ärimaa; 1.4 katastriüksuse kohanimi
Kuslapi, koha-aadress Kuslapi, Arula küla, sihtotstarve –
ärimaa; 1.5 katastriüksuse kohanimi Loosaare, koha-aadress Loosaare, Arula küla, sihtotstarve – 85% ärimaa, 10%
trans- pordimaa ja 5% tootmismaa; 1.6 katastriüksuse kohanimi Kobrase, koha-aadress Kobrase, Arula küla, sihtotstarve
– 90% üldkasutatav maa ja 10% veekogude maa.
n

Anti Siret Dorchile ehitusluba Ilmjärve külas asuval

Koidu kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Maario Laasile ehitusluba Pedajamäe külas

asuval Marsina kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Leivo Sepale ehitusluba Märdi külas asuval

Matu kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Leivo Sepale ehitusluba Märdi külas asuval

Matu kinnistul autokuuri püstitamiseks.
n

Anti Leivo Sepale ehitusluba Märdi külas asuval

Matu kinnistul sauna püstitamiseks.
n

Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1

MTÜ Yess 6840,08 eurot; 1.2 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 5739,72 eurot; 1.3 Otepää Spordiklubi
5382,85 eurot; 1.4 Jalgpalliklubi FC Otepää 4459,27 eurot;
1.5 Tartu Spordiselts "Kalev" 4308,92 eurot; 1.6 Otepää Rattaklubi 3304,39 eurot; 1.7 MTÜ Karupesa Team 3276,30

Jaanus Barkala
vallavanem

eurot; 1.8 Jalgpalliklubi FC Elva 2973,95 eurot; 1.9 Otepää
Motoklubi 2643,51 eurot; 1.10 MTÜ Kagu Biathlon 1789,33

Anti Mariliis Pinnile projekteerimistingimused Sihva

eurot; 1.11 sulgpalliklubi Fööniks 1734,80 eurot; 1.12

külas Kösti kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Võimlemisklubi "Rütmika" 1239,15 eurot; 1.13 A.R Pro

Anti Uus Lätte OÜ-le projekteerimistingimused Sihva

Ski Team 1156,54 eurot; 1.14 MTÜ Tartu Slalom 1156,54

n

n

külas Lätte 3 kinnistul varjualuse ja piirdeaia ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Anti Raimo Kivisillale ehitusluba Pilkuse külas asuval

Kuuseoru kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Mihkel Kapile ehitusluba Pedajamäe külas

asuval Pedja kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Arula külas Kuutsemäe kinnistul asuvale ehiti-

sele (tooltõstuk) kasutusluba.
n

Kuulutati välja aasta ema konkurss

Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1

SÜNNID
Lenna Saar 			

26. märtsil

eurot; 1.15 MTÜ OTI SPORDIKLUBI 330,44 eurot; 1.16
Võru Judoklubi REI 165,22 eurot. Tunnistati kehtetuks
Otepää Vallavalitsuse 21. märtsi 2022. a korraldus nr

Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega
ootab ettepanekuid valla aasta ema aunimetusele.
Aunimetuse Otepää valla aasta ema väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust,
tunnustada 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
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

aasta ema nominentideks esitatud kandidaate.
Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi
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.

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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

2-3/139 "Noortespordi tegevustoetuse määramine".
n

"TRF Cars&Castle 2022" korraldamiseks 400 eurot; 1.2
MTÜ Pühajärve Koduteater 2022. a juuli-augustikuus
toimuva ürituse "Romantikaõhtu Inga ja Toomas Lungega"
korraldamiseks 350 eurot.
n

Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas

482 eurot.
n

Monika Otrokova

Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ

Autoklubi TRF44 21. - 22. mail 2022. a toimuva ürituse

Otsustati vabastada Marju Ilistom hallatava asutuse

Otepää Lasteaed direktori ametist 29. märtsil 2022. a.

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal
enne lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile:
teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse
huvides toimetada ja lühendada.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 21. aprillil.

7. aprill 2022
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Mälestati märtsiküüditamise ohvreid

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Aili Miksil täitus 85. eluaasta

Otepää vallas mälestati märtsiküüditamise
ohvreid Keeni raudteejaama mälestuskivi juures, kus Otepää vallavanem Jaanus
Barkala asetas kivile pärja.
Kohal olid ja Otepää naiskodukaitsjad ja
Otepää vallakodanikud. Täna on märtsiküüditamise aastapäev.
Märtsiküüditamine oli 1949. aasta 25. märtsist kuni 28. märtsini aset leidnud Nõukogude Liidu võimude korraldatud Eesti elanike
massiline vägivaldne ümberasustamine
Eestist Venemaale, peamiselt Vene NFSV
Siberi piirkonda ja vähesel määral Kasahhi
NSV-sse.
Tekst ja foto Monika Otrokova

Otepää naiskodukaitsjad Mari Mõttus, Nadežda Alliksaar,
Helle Kuldmaa ja vallavanem Jaanus Barkala

Otepää Lihatööstus Edgar − 30
7. aprillil 1992. aastal alustas AS Edgar
tööd lihanduse valdkonnas. Sellest
päevast peale loeme tegusid, aastaid ja
päevi - juba tähistamegi 30-ndat aastapäeva.
Kui algusaastatel ehitasime suurfarmist
lihatööstuse, siis hiljem suunasime tegevuse ettevõtte arengule ja kaasajastamisele.
Aastate jooksul on paranenud töötingimused, sanitaaria, temperatuurirežiimid ja transpordivahendid. Ühtlasi on
kaunim ja kompaktsem kogu ettevõtte
välimus.
Meie jaoks on oluline pakkuda võimalikult värsket toodangut, mistõttu on ka
meie tooraine hoiutingimused järjest
tõhusamad.
Tooted on muutunud tarbijale käepärasemaks – sortimendist leiab nii viilutatud, kuubistatud, tenderiseeritud kui
ka ribastatud tooteid. Samuti pakume
tarbijale meelepäraseid erisuuruses
pakendeid, mis enamuses valmistatud taaskasutatavast või taaskasutatud
plastist.

Rõhku oleme pööranud ka tootearendusele. Kuigi meie tooteportfellis on
hinnas klassikalised lihatooted, siis igal
aastal üllatame tarbijat millegi uue ja
huvitavaga. Nii võibki poelettidel Nostalgia šašlõki kõrval kohata Fileelõike
värske tilliga või Sealihalõike rohemündiga.
Muutused tootmises juurduvad veel
seoses rohepöördega, mis on ajaloole
tagasi vaadates 40-50% ulatuses juba
tehtud, sest kasutasime endise suurfarmi hoonete sobivad osad lihatööstuse
loomiseks. Oleme ettevõtte rajamisel
taaskasutanud kahe küüni hooned,
kaalukoja, endise lüpsiplatsi, millest
tänaseks on saanud parkimisplats,
renoveerinud alajaama ja pumbajaama.
Viimane neist varustab Vana-Otepää
maju veega. Lisaks ei saa jätta mainimata, et koostöös Tartu Ülikooliga
oleme töötanud välja reoveepuhastusmehhanismi ja implementeerinud vajalikud tehnoloogiad.

jad olid täis teotahet, entusiasmi ja vastutustunnet, oli olemas distsipliin, mis
tegi koos töötamise lihtsaks. Tänaseni
töötab meil 20 aastase tööstaažiga ligi
15 inimest, neist 30 aastase kogemusega meie ettevõttes Anneli Tanni.
Tänane põlvkond on erinev. Tihti
jääb vajaka teotahtest, distsipliinist
ning puudub ka enesekriitika. See on
muutnud töö väljakutsuvamaks nii
ettevõtjale kui ka kogenumatele kolleegidele.
Aastate jooksul oleme arenenud vaikselt ent järjepidevalt. Loodame tulevikus sama kurssi hoida.

Kui muutused on toimunud tootmise tehnilises, siis sama on toimunud
ka inimressursiga, mis toidutegemise
juures eriti oluline. Algusaastate tööta-

Maire Niit
tegevjuht

KOHTUMINE OTEPÄÄ VALLA ETTEVÕTJATEGA
20. aprill kell 15.00-17.00 Otepää vallavalitsuse volikogu saalis

Otepää ajakirjanikul, koduloolasel ja kultuuritegelasel ning Otepää valla aukodanikul Aili Miksil täitus 27. märtsil 85. eluaasta.
Aili Miks on sündinud Alutagusel ja
lõpetanud TÜ bibliograafia erialal. Noore
spetsialistina Otepääle jõudes ootas teda
töökoht Otepää raamatukogu juhatajana.
Seejärel ootas töö ajakirjanikuna – Aili töötas pikki aastaid Valgamaalase korrespondendina. Aastatel 1989-1996 oli ta Otepää
Teataja toimetaja.
Otepäälased teavad Ailit ka kui Otepää
Teatris kaasalööjat. Ta on osalenud mitmetes etendustes.
Aili kirg elusündmusi üles tähendada on
materialiseerinud mitmete raamatute näol
– tema sulest on ilmunud raamatud „Elust
ja inimestest ajalehe peeglis: Otepää Tea-

taja 75"; „Tulla ja jääda. Maie Niit ja Otepää
Lihatööstus"; "Teatrimaagia kütkes: kilde kojalauliku kogudest ehk sinilinnu tiivasirutusi
Otepääl" , „Kui Otepää ärkas (1988–1992)
ehk ajakirjaniku eluülikoole väikelinnas";
„Mineviku meenutused. II : Otepää Aedlinna alias Vaevaküla valud ja võlud".
Alati elurõõmus ja nooruslik Aili on elu
jooksul talletanud palju põnevaid mälestusi
ja meenutusi. Aili Miksi võib täiesti julgelt
pidada üheks Otepää legendiks.
Aili Miksi käisid õnnitlemas volikogu esimees Rein Pullerits, vallavanem Jaanus
Barkala (pildil) ja kultuurinõunik Valdur
Sepp.
Tekst ja foto
Monika Otrokova

Ettevõtluse- ja arendusteenistuse juhataja on Riina Savisaar
Alates 21. märtsist on Otepää vallavalitsuse
ettevõtluse- ja arendusteenistuse juhataja
Riina Savisaar.
Riina Savisaar on pärit Rõngust, lõpetas Rõngu Keskkooli ja 2008. aastal Eesti
Maaülikooli bakalaureuse kraadiga keskkonnamajanduse erialal. Varasemalt on
ta töötanud Konguta Vallavalitsuses keskkonnaspetsialisti ning arendus- ja keskkonnanõunikuna ja Võrumaa Arenduskeskuses
rahvatervise ja turvalisuse spetsialistina.
„Kuna olen varasemalt pikka aega nii
avalikus sektoris kui ka eraettevõtjana tegelenud projektikirjutamise ja -juhtimisega, siis saan neid oskusi oma töös edukalt
kasutada,“ sõnas Riina Savisaar. „Otepää on
suurte võimalustega piirkond, kus on palju
häid eeldusi arendus- ja ettevõtlustegevusteks. Loodan, et uued mõtted ja tegevused
kajastuvad peagi piirkonna arengus.“
Ettevõtluse- ja arendusosakond loodi
Otepää Vallavalitsuses 1. jaanuaril 2022.
Ettevõtlus- ja arendusteenistuse juhataja

peamisteks tööülesanneteks on valla ettevõtlus- ja arendusvaldkonna ning ettevõtlus- ja arendusteenistuse töö korraldamine
ning koordineerimine.
Kontaktid:
Riina Savisaar, tel. 5647 4875,
e-post: Riina.Savisaar@otepaa.ee.

PÄEVAKAVA:
15:00-15:20 Tervituskohv. Saame tuttavaks osalejatega ja valla ettevõtlus- ja arendusteenistusega.
15:20-15:30 Kuidas Valgamaa Arenguagentuur toetab ettevõtjat? Anneli Kattai – SA Valgamaa Arenguagentuur juhatuse liige
15:30-15:50 Valgamaa Partnerluskogu strateegia ülevaade – kellele ja mille jaoks suunata Leader toetusi
uuel perioodil? Tule räägi kaasa toetuste planeerimisel! Tiina Ivask -–Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht
15:50- 17:00 Olemasoleva olukorra ülevaade Otepää ettevõtlusvaldkonnas, turismivaldkonnas, ettepanekud, vajaduste kaardistamine, koostöö, kaasamine, infovahetus, aktiivne arutelu. Riina Savisaar – Otepää
Vallavalitsuse ettevõtluse- ja arendusteenistuse juhataja, Raivo Kalda – Otepää Vallavalitsuse abivallavanem,
Külliki Pikk – Otepää Turismiinfokeskuse info- ja turundusspetsialist
Palume registreerida osalemine hiljemalt 17. aprill 2022. a www.otepaa.ee või kirjutada osalemissoovist:
Kylliki.Pikk@otepaa.ee.
Võimalus osaleda ka veebi teel. NB! Veebilink saadetakse peale registreerumist!
Oodatud on kõik Otepää valla ettevõtjad!

Otepää Avatud Noortekeskuses on tööl uus noorsootöötaja
Alates märtsikuust on Otepää Avatud
Noortekeskuses tööl uus noorsootöötaja
Katrin Lang.
Katrin Lang on äsja Otepääle kolinud, ta
on pärit Tartust. Katrin on lõpetanud Tartu
Kutsehariduskeskuses rekreatsioonikorralduse eriala, ta on lõpetanud ka Tartu Kunstigümnaasiumi. Varasemalt on töötanud
Yes Spordis müügispetsialistina.
„Kolisin eelmisel aastal Otepääle, nii et
oma side on mul piirkonnaga olemas. Teen
jõudumööda ka sporti – noorena olen tegelenud sõudmisega, hetkel suusatan ja
jooksen. Mind võib leida ka matkaradadelt.

Kontaktandmed:
Katrin Lang, tel. 5387 8877,
e-post: Katrin.Lang@otepaa.ee.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481
10. aprillil kell 11.00 Otepää Kultuurimajas: Topelt õpituba. Juhendajad: Triin
Pannel ja Maia Sarapson. Triin Pannel ootab taas kunstihuvilisi hooaja viimasele 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 muusikaline 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.
23. aprillil kell 12.00 Otepää Keskväljakul rändnäitus „Laulupeo teekond läbi
aegade.“ Esinevad erinevad Otepää valla kultuurikollektiivid. Lisainfo:
Otepää Kultuurikeskused loomejuht Kaidi Pajumaa, kaidi.pajumaa@otepaa.ee, 53402828.
26. aprillil kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Otepää valla riimkroonika 2022
tänusündmus. Külalisesinejana astub üles luuletaja Rainer Rahasepp.
Musitseerib lõõtsakuningas Toomas Ojasaar. Lisainfo: kultuurikorraldaja
Merle Soonberg (5662 6481).
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25 aastat … see on ainult veerandsada!
Just niipalju aastaid on meie maja naisansambel “Lõbusad lesed” koos laulmas käinud.
Aastate jooksul on elu teinud muutusi.
Mõnda lauljat meenutame mineviku vormis,
mõnele on laulmas käimine jäänud tervise
pärast raskeks, mõni on kolinud mujale – kuid
oma mažoorse noodi on igaüks neist jätnud
meie “lauluraamatusse”.
Tore, et tahetakse koos käia, koos olla ja üksteisest ning teineteisest rõõmu tunda. Seegi on
oluline, et kindlasti ühel päeval nädalas saab
ennast pisut pidulikumalt riidesse panna, unustada argiaskeldused ja valutavad luud-kondid
ning nautida sõprade seltskonda.
"Memmetakso" vurab läbi mitme küla. Teha
väike poetrett või siis raamatukogu külastus,
see on ka ju vajalik. Esimesed nõgesed keedetakse kindlalt supiks, päevateemad lahatakse
läbi ja seisust aiamaal on ka kindel ülevaade.
Rääkimata muidugi noorusmeenutustest ja
üliarmsatest lastelastest. Ja positiivset ellusuhtumist meie prouadel jagub.
Laululusti ja naeru meil jätkub, hea tuju
meie seltskonnas on garanteeritud!
Tekst ja foto Marika Viks

27. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Vana Baskini Teatri romantiline
komöödia: „Lumeroos“. Täispilet 22 eurot, sooduspilet (õpilane, tudeng, 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 piletiostnutele 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.
28. aprillil kell 10-18.00 Otepää kultuurimajas Laulukirjutamise laager: „Muusika
ja Sõnad". OSALEJATE VANUS: 15-21 eluaastat. JUHENDAJAD: Allan
Kasuk ja Stig Rästa. OSALUSTASU: 15€/inimene.
KES ON OODATUD? Noored, kes on mõni aeg kirjutanud kodus lauasahtlisse;
mõlgutanud mõtteid sõpradega päris enda loo kirjutamisest; ka need, kes
pole iial loometööga kokku puutunud, kuid sooviksid ennast selles osas
proovile panna.
EESMÄRK? Laagri eesmärk on tuua kevadisel vaheajal noored ekraanide tagant
ühte ruumi kokku ja pakkuda võimalust luua ise muusikapala. Seda nii laulusõnade väljamõtlemisel kui ka muusika loomisel. Kagu-Eestis elab väga
palju andekaid noori inimesi, kellele on vaja väikest tõuget ja eneseususüsti,
et kõik on võimalik, kui piisavalt tahta ja lubada endal katsetada.
Otepää kultuurimaja pakub meeldejäävat, ennast avastavat ja -avavat võimalust
veeta üks äge päev sõpradega, luues midagi kordumatut ja jäävat.
Seitsme tunni vältel juhendavad noori kaks hästituntud Eesti artisti – Allan Kasuk ja
Stig Rästa. Päeva lõpus toimub minikontsert, kus iga grupp saab esitada nende
endi sulest valminud verivärske loo. Minikontsert on ainult laagris osalejatele.
MIDA ON VAJA, ET LAAGRIS OSALEDA? - pealehakkamist, avatud meelt,
head seltskonda (leiab ka kohapealt), piisavalt aega, mõningaid näpunäiteid,
kuidas alustada. Kui oskad mõnd pilli mängida, võta see kaasa. Kultuurimajas
digiklaver olemas - ei pea enda oma kaasa vedama.
REGISTREERIMINE kaidi.pajumaa@otepaa.ee) HILJEMALT 10.04.2022!

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
16. aprillil kell 17.00 Sangaste Kultuurimajas Sangaste Rukkid Narrid etendus:
"Heldur ja naised!" Jant ühes vaatuses! Autor: Margus Oopkaup. Lavastaja:
Marina Pulver. Laval: Rait Elvet, Ly Käärik, Anne Zimbrot, Kärt Kooser, Maiken
Kutsar, Marina Pulver. Lugu mehest, kelle tähelepanu ja armastust kõik
naised otsivad. Heldur on kaval ja elukogenud, mistõttu oskab ta naisi väga
hästi meelitada ja ära kasutada. Loo kurb taak on tõsiasi, et naised sellist ärakasutamist ei märka, vaid hoopis kisuvad
tüli tema pärast omavahel üles. Kuidas lugu lõppeb ja kas naised viimaks märkavad, mis tegelikult nende elus toimub
– tuleb teatrisse tulla! Vabaannetus näitetrupi jaoks.

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
Kuni 12. aprillini Puka Kultuurimajas EESTI KUNSTIKOOLIDE LIIDU KUNSTIÕPETAJATE NÄITUS "ROHELINE JÄRV". See
on Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatud kunstiõpetajate suvise maalilaagri näitus.
9. aprillil kell 20.00 Puka Kultuurimajas RETROPIDU retroansambliga "EVEREST". Jaanuari, veebruari, märtsi ja aprilli
SÜNNIPÄEVALAPS, kes tuleb 10(+) sõbraga, PÄÄSEB RETROPEOLE TASUTA! Dokument kaasa. Laudade broneerimine ja lisainfo tel: 555 33 564 Katrin Uffert. Tule ise ja võta sõbrad kaasa!
17. aprillil kell 14.30 Puka Kultuurimajas Lihavõttejänese munajaht. Lihavõttejänes tuleb Puka Kultuurimaja parki ja algab
munajaht! Lisaks lõbusad lihavõttejänese mängud. Lisainfo: kultuurikorraldaja Katrin Uffert (555 33 564).

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
9. aprillil kell 13.00 Nõuni Kultuurimajas lauluvõistlus: "Otepää valla Tähtede lava".
14. aprillil kell 19.00 Nõuni Kultuurimajas Munadepühapidu. Kas Sa oled jänku või tibu või kes iganes lustakas tegelane –
siis just Sina oled oodatud Nõuni Kultuurimajja Munadepühapeole! Lisainfo: Marika 53465648.
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.

Jõulupeol 2021, tagareas: Heino Tartes ja sõbrad, esireas Lõbusad lesed
Eda Soe, Vaike Viks, Mari Lall, Pilvi Saar, Malle Heitur
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Alustab LEADER projekt „Otepää ettevõtete koostöövõrgustik“
Otepää Vallavalitsus annab teada, et alustatakse
LEADER projekti „Otepää ettevõtete koostöövõrgustiku“ tegevustega.
Otepää ettevõtete koostöövõrgustiku loomise
eesmärgiks on kohalike ressursside ja olemasoleva
infrastruktuuri parem kasutamine ning piirkonna
eripära esiletoomine. Selleks kavandatakse projekti
raames piirkonna ettevõtete ühistegevusi, infopäevi
ja koostöö arendamist.
Projekti peamiseks eesmärgiks on piirkonna
turismiga seotud (mikro)ettevõtete koostöövõimaluste soodustamine ja maine parandamine. Otepää
ettevõtete koostöövõrgustiku loomise eesmärgiks on
kohalike ressursside ja olemasoleva infrastruktuuri
parem kasutamine ning piirkonna eripära esiletoomine. Projektil on võimendav mõju kohaliku arengu

edendamisel, projekti raames käivitunud tegevused
toovad kaasa pikemaajalisi ja säästvamaid lahendusi
kohalike teenuste ja toodete pakkumisel.

Projektiga kavandatavad tegevused:
1.Ettevõtjate omavahelise ja KOV-iga koostöö
parandamine.
2.Piirkonnas pakutavaid teenuseid ja tooteid tutvustavate ühistegevuste läbiviimine.
3.Piirkonna ja selles teenuseid/tooteid pakkuvate
ettevõtjate turundamine.
4.Kohalikul ressursil põhinevate toodete ja teenuste arendamine ning turundamine laiemale tarbijaskonnale.
Hea vallakodanik! Kui sind mõni punkt puudutas,
siis tule anna oma panus Otepää ettevõtluse arenda-
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Nalja ka!

misel ning osale projekti tegevustes!
Täpsem info tulevastest üritustest avaldatakse
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee ja Otepää
Teatajas. Lisaks jagatakse infot ettevõtjate infolistide kaudu.
Kontaktid: projektijuht Otepää Turismiinfokeskuse info -ja turundusspetsialist Külliki Pikk,Kylliki.
pikk@otepaa.ee, tel: +372 501 6502 ja ettevõtlusja arendusteenistuse juhataja Riina Savisaar, riina.
savisaar@otepaa.ee tel +372 5647 4875.
Investeeringut on toetanud EAFRD MAK 2014–
2020 Leader-meetme raames ja Valgamaa Partnerluskogu.

Teatrikuu Pühajärve lasteaias
Lasteaiad toimetavad oma õppekavas rahvakalendri ja riiklike pühade järgi. Kuna 27. märts on rahvusvaheline teatripäev ning seda kevadkuud on
nimetatud ka teatrikuuks, siis otsustasid Pühajärve
lasteaia õpetajad tuua laste jaoks lavalaudadele
“Jussikese 7 sõpra.” Prooviperiood oli väga tore,
sest lasteaias töötavad inimesed on oma südames
väga lapsemeelsed. Näitlejad olid väga püüdlikud ja
sõnakuulelikud – täpselt iga lavastaja unistus.
Jussikest mängis kõlava lauluhäälega õpetaja
Lii, kes on ka lasteaia muusikaõpetaja. Seetõttu sai
õpetaja Lii oma rollis palju laulda ja mõned vahvad
tantsusammudki teha. Jussikest saatis laulu ja tantsuga kõikide tegemiste ajal särav päike, keda mängis
sõimerühma õpetaja Kärt. Lava taga toimetas Inge
keskmisest rühmast ja tema ülesandeks oli kehastada lausa kolme erinevat tegelast – sipelgas, tihane
ja öökull. Esmaspäevana kehastus end mängima
keskmise rühma Kätlin, kes kutsus Jussikest appi
heina tegema. Teisipäeva töökas ehitaja oli keskmise rühma Maire ning koos Päikese ja Jussikesega said nad valmis ehitatud uue lasteaia. Kaili, kes
toimetab vanemas rühmas, sai endale ülesandeks
mängida Kolmapäeva ja koos Jussikesega tuli neil
üles leida karjakoplist plehku pannud poni. Neljapäeval, ehk meie vanema rühma õpetajal Taivil, oli
Jussikesest abi lillede istutamisel. Solveig vanemast
rühmast mängis Reedet, kel oli parasjagu kibekiire
pesupäev pooleli ja vajas hädasti abikäsi, et suur hulk
pesu pesta ning kuivama panna. Laupäev toimetas maja korrastamisega ja Anneli sõimerühmast

Naljakrattide kohvik

kutsus Jussikest appi vaipu kloppima ning põrandat pühkima. Kui Jussike jõudis lõpuks Pühapäevamaale, siis kutsus Egle sõimerühmast kõiki nädalapäevi lõpuks ometi mõnusalt aega veetma. Teame
me ju kõik, et Pühapäev on mõeldud just puhkamiseks ja lustimiseks.
Pühajärve lasteaias oli esietendus 23. märtsil ja

publik näis teatritükiga väga rahulolev. 29. märtsil
käisid Pühajärve lasteaia töökad näitlejad Keeni
kooli- ja lasteaialapsi Jussikesega rõõmustamas.
Aprillis plaanivad Jussike ja tema sõbrad külastada
Otepää lasteaeda.
Tekst ja foto: Egle Sisask

1. aprill algas Keeni Põhikoolis
üllatava vahetusega. Juhtus
nii, et nalja-, naeru- ja rõõmukratid sattusid hoopis 3. ja 2.
klassi õpetajate tundi. Õpiti
kujundeid, kirjutati tahvlile,
loendati ja tehti veel palju põnevaid õppetükke.
1., 2. ja 3. klassi õpilased leidsid end aga lasteaia
rühmadest, kus mängiti unustatud mänguasjadega.
Taas kohtumine oma lasteaiaõpetajatega oli rõõmus
ja emotsionaalne.
Seejärel läks sigimiseks sagimiseks naljakrattide
rühmas. Nimelt olid meie väiksed tegelased vanemate ja õpetajate abiga rühma muutnud hubaseks
kohvikuks.
Maitseelamusi said kõik, sest valikus olid suurepärased koogid, jahutavad kokteilid, võluvad puuviljavardad, hõrgutavad vahukommid jne. Kõikide rühmade lapsed käisid kohvikus seltskonda ja
head-paremat nautimas. Lastele väga meeldis ja kostus lubadusi veelgi selliseid ägedaid kohvikupäevi
korraldada. Kogutud raha läheb vahva mudaköögi
valmistamiseks lasteaia õuealale.
Aitäh kõikidele osapooltele!
huvijuht
Kaija Tamm

Keeni Põhikooli 9. klassi õpilane Joonas Saar esindas Valgamaad vabariiklikul võistlusel "Luuleprõmm"
(luulevõistlus, kus autorid ise esitavad oma loomingut).
Luuletus "Olin kord ma nolk" on üks näide andeka
noore sulest.

Olin kord ma nolk
Olin rumal siis
Vahest käis mu pähe mõni kolk
See on vist noore eluviis
Nüüd olen veidi suurem,
targem olen ma
pole enam väike
või kuidas arvad sa?
Kantud said mul ema kingad
Isa palitu
Lollused said tehtud
Lapsepõlv see seljataha jäätud
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FC Otepää jalgpallihooaeg on algamas
10. aprillil algab FC Otepää jaoks 19.
hooaeg Eesti meistrivõistlustel kui esindusvõistkond kodusel Kääriku kunstmuruväljakul võõrustab Tartu Helm võistkonda.
Meeskond jätkab mängimist harjumuspärases III liiga lõuna tsoonis ning Väikestel
Karikavõistlustel. Arvestades varasemaid
edukaid hooaegu ja võistkonna stabiilset
koosseisu, siis sihime ikka kõige kõrgemat
kohta nii liigas kui karikas.
Meeskonna treeningud toimuvad 2 korda
nädalas Tartus Tamme staadionil ja kutsume
varasema kogemusega Otepää kohalikke
16+ vanuses jalgpallihuvilisi endaga koos
trenni! Kui Tehvandi staadion lumekatte
alt vabaneb, oleme taas treenimas Otepääl.
Lisaks meeste võistkonnale osalevad
Eesti Jalgpalli Liidu egiidi all toimuvatel jalgpallivõistlustel ka meie järelkasvuvõistkonnad – U13 (2010/2011), U11 (2012/2013)
ja U9 (2014/2015). Treener Martin Raidi
juhendamisel mängivatele võistkondadele võib aprilli lõpust juba kaasa elama tulla
esialgu Kääriku kunstmuru staadionile ning
suve lähenedes jätkame pallimist Aedlinna
staadionil.
Samuti avame uue treeninggrupi ning
kutsume 2016/2017. a sündinuid lapsi
treeningutele. Treeningud toimuvad kolmapäeval ja reedel kell 17.30-18.30 Otepää
spordihoones. Treener Mihkel Teder, 553
9015.
Loomulikult on endiselt oodatud ka uued

Valgamaa Spordiveteranide Seltsi lahtised
meistrivõistlused 2022. a
12.04.2022 koroona MV kell 18.00 Valga bowlingi keskus N M 35+
23.04.2022 kabe MV
kell 10.00 Valga spordihall
N M 35+
23.04.2022 laskmise MV (õhupüss)
kell 10.00 Valga spordihall N M 35-59 N M 60+
23.04.2022 võrkpalli MV (2N+2M)
kell 10.00 Valga spordihall
N M 35+
25.04.2022 bridži MV paaridele
kell 17.30 Valga Voorimehe pubi N M 35+
17.05.2022 petanki MV dubbel
kell 18.00 Valga Pedeli jõe petankiväljak N M 35+
Info: Leini Kirsimäe, 51983404

huvilised 2010-2015. a sündinud gruppidesse ning osalema nende treeningutele kui
ka Eesti meistrivõistlustel, treener Martin
Raid, 5622 4920.

Võistluskalender aprillis:
10. aprill kell 17.00 III liiga mäng FC
Otepää vs Tartu Team Helm, Kääriku
kunstmuru.
23. aprill kell 10.00 U13 mäng FC Otepää
vs Tartu WJK Santos Valge, Kääriku
kunstmuru.

24. aprill kell 17.00 III liiga mäng FC
Otepää vs FA Tartu Kalev II, Kääriku
kunstmuru.
Suur tänu ka Tallinna Kalevile ja endisele
Eesti koondislasele Joel Lindperele, kes
meie noorte võistkondadel treeningul külas
käis ja meid treeningpallidega kostitas.
Mõnusat alanud hooaega kõigile jalgpallisõpradele!
FC Otepää

Mälumäng
ikka köidab
Valgamaa meistrivõistlusi meeskondlikus mälumängus peetakse juba mitu
aastat koos Palupera Mälumängu turniiriga.
Peetud on kolm vooru. Tänavu on
seoses selle hirmsa haigusega samuti
reeglit muutetud, et arvesse lähevad
neljast mängust kolm paremat tulemust.
29. Palupera Mälumängule on üle
Eesti kokku tulnud 14 võistkonda.
Kaugemad Alutaguselt ja Räpina
kandist. Mängud peetakse Rõngu
rahvamajas ja teemaks on jätkuvalt
Estica.
Kolme vooru kokkuvõttes juhib
Otepää valla võistkond, koosluse, kes
kannab hiljuti lahkunud kauaaegse
liikme Tõnis Mark`i nime, ees. Edasi
tulevad juba Alutaguse ja Tartu Flamingo võistkonnad.
Valgamaa meistrivõistluste arvestuses on kõva rebimine järgnevate kohtadele Puka ja Valga TPMM Klubi
vahel.
Kõik saab lõplikult selgeks 22. aprillil
algusega kell 19.00, kui Rõmgu rahvamajas toimub viimane voor.
Üks küsimus ka: 1935. a oli Eestis
riiklikult määratletud neli parki.
Nimetame neist kolm – Kadrioru,
Oru ja Keile-Joa park. Milline oli
neljas park?
Vastus: krap evräjahüP
MTÜ P-Rühm

Parimate
auhinnadle
!

Hans Teearu võitis Prantsusmaal
para alpi- ja murdmaasuusatamise
MMil neli kuldmedalit
Võistlused toimusid Prantsusmaal Val Cenis
26.03-02.04., osales 29 delegatsiooni 118 alpisuusataja ja 55 murdmaasuusatajaga.
Võistlused algasid neljapäeval 31.03. Hommikul oli kavas 7,5km individuaalne klassikasõit. Klassika on Hansu tugevam külg ja
seda tõestas ta võistlust võites. Sama päev
pärastlõunal toimus lühike sprint, täpsemalt
150m. Seda distantsi sõideti kaks korda ja
ajad liideti kokku. Napilt õnnestus Hansul
ka see võita.Õhtul sai Hans poodiumil, pisar
silmas ja kaks kuldmedalit kaelas Eesti hümni
kuulata.
Teine võistluspäev hakkas pikema vabastiilis sprindiga (1,2km). Hans sõitis kõik väga
plaanipäraselt ja liialt eelsõidus ega veerand-

ja poolfinaalis pingutama pidanud. Jõu hoidis
finaaliks, kus oli kõige tähtsam kiiresti sõita.
Raja keskel tegi ta otsustava lükke ja sõitis
teistelt eest ära ning sai tulla kindla vahega
võitjana finišisse. Selle päeva teine võistlus,
suusakross, jäeti kahjuks halva ilma tõttu ära.
Järgmisel päeval oli juba ilusam ilm,
võistluste kavas vabastiilis massstardist 10km
sõit. Hans ei jätnud midagi juhuse hooleks,
sõitis peale esimest ringi teistel eest ära ja tuli
jälle kindla eduga finišisse.
Kokkuvõtteks neli võistlust, neli võitu ja
neli kuldmedalit.
Treener
Martin Himma

Esimesed
taliujumise
võistlused!
Pühajärve taliujujas
10. aprill algusega kell 14:00

1.

Paaris
teateujumine

2.

Pikamaaujumine
e. piki jää-äärt

3.

Külma vee
kestvustalumine

LISAKS AUHINNAD:
kõige nooremale ja kõige vanemale ujujale!
kes külma vett kardavad, aga tulevad kohale
kõige kaunimalt ehitud kevadkübarates või kaabudes
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Elektritööd

520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157
KIVIRAIDURI TEENUSED.
Tel 5107312.
Pottsepatööd 56817388

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835
Autode kokkuost 5533060.
Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi
hinda. Telefon 5527322
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
Ostan Enn Volmere maale. 53
561309, volmere@hotmail.com

Tänuavaldus
7. aprillil 2022. a täitub
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VÄRSKE KALA OTEPÄÄ TURUL
IGA NELJAPÄEV 17.00-18.30,
tel 52 97 033
Korstnate ehitus ja remont
joosep.sepp@mail.ee, 56189517
Koristan kodumasinaid - veneaegsed elektroonikad, magnetkäiviteid ja automaatlüliteid, vaskkaableid, arvuteid, autoakusid
ja vanametalli pakkuda ainult
suuremaid koguseid. Tasuta, info
58550904. Kuulutus ei aegu.

Soovime südamest leida

Pühajärve ääres
kinnistu
perele kodu loomiseks.
Võib olla hoonestatud.
Palume helistada 5053522
või saata kiri
kerli@juusteakadeemia.ee

aastat tegevuse alustamisest
Otepää Lihatööstuses.

Siira tänu ja sügava kummardusega täname kõiki, kes on
andnud oma panuse meie ettevõtte tegemistesse.
Täname kõiki ettevõtte töötajaid, tänu kellele on Otepää
lihatooted eestimaalaste laudu katnud juba 30 aastat.
Täname ka Otepää Vallavalitsust, Otepää valla koostööpartnereid, Valga Maakonna juhtstruktuure, sea-, lamba- ja veisekasvatajaid Lõuna-Eestist, materjalide ja abimaterjalidega
varustajaid, ehitusfirmasid oma juhtide ja töötajatega,
ehituse projekteerijad, nõuandjad ja kõiki neid, kes on
rasketel aegadel abikäe ulatanud.

Tänavakivi
ja äärekivi
paigaldus.
Haljastus ja kaevetööd.
Tel: 55 649 350
info@rohelineheakord.ee

Rebase talu puukool

Aeg on suurim uuendaja.
Austusega
	Otepää Lihatööstus Edgar OÜ juhtkond

pakub:
* kevadine viljapuude lõikus
* taimede müük
Info: Ahti Tiirmaa, tel 5286605
www.rebasetalu.net

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali,
kasvavat metsa ja
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine
ja järelvalve,
- metsanduslikud
konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald,
Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Aino Serg

26.01.1932 - 26.03.2022

Kuuno Alter

09.05.1956 - 30.03.2022

Aleksandr Ever

12.01.1956 - 30.03.2022
Mälestame naabrit

Austra Mõistus
15.01.1923 - 31.03.2022

ALEKSANDR EVERIT
Sügav kaastunne lähedastele
Virulombi 3 majaelanikud

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
•
•
•
•

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Indrek 5107312

Seal, kus lõpeb eluraamat,
algab mälestustemaa...

Mälestame kauaaegset
naabrimeest

ILMAR TÕNNO't
Südamlik kaastunne lähedastel.
Perekond Toom

Avaldan kaastunnet Tiiule
kalli venna

KUuNO ALTERI
kaotuse puhul.
Bruno perega

www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu
Pilved sõudvad, kase kohin,
lepad leina viisides…

Avaldame südamlikku
kaastunnet kõigile lähedastele

ILMAR TÕNNO

Südamlik kaastunne Kiinale
kalli venna

Kuuno Alter
kaotuse puhul.
Eike, Laine ja Aarne

surma puhul.
Mälestavad Hilja ja Raivo perega

Ohtlike puude raie. Tööd korvtõstukiga
(21 m ja 30 m). Kändude freesimine. Puiduhakkuri teenus.
info@maastikuhooldus. T: 5810 8597.

Üks tee on käidud,
üks süda on vaikind...

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Südamlik kaastunne
kõigile lähedastele

Südamlik kaastunne Enele,
Elerile ja Peetrile perega kalli
abikaasa ja isa

KUUNO ALTERI

ALEKSANDR EVERI

perek. Naruski ja Hermaste

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.
perekond Sander
Sa tulid ja olid, nüüd lähed taas.
Ja mälestuseks olnust –
su jäljed me keskel on maas…

Otepää Jehoova tunnistajate kogudus
P 10.04 kell 11.00 piibliteemaline erikõne teemal "Miks vaadata tulevikku lootusrikkalt?".
R 15.04 kell 20.15 olete oodatud kuulama kõnet Jeesus Kristuse surmast ja selle tähendusest meile.
Koosolekud toimuvad Otepääl, Kopli 9 kuningriigisaalis. Lisaks on võimalik jälgida ülekannet internetis.
Info: tel 5666 1771
www.jw.org/et/jehoova-tunnistajad/mälestusõhtu/

Südamlik kaastunne Ene Everile

Armsad Ene, Eleri ja
Peeter perega!
Meie südamlik kaastunne kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

ABIKAASA

ALEKSANDR EVER´ i

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Otepää Gümnaasiumi

Perekonnad Paavo ja Palmiste

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.
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REKLAAM

Teade Sangaste metsapargis
tehtavate tööde kohta
Tänavu talvel alustati Sangaste metsapargis looduskaitsetöödega, mille käigus raiutakse maha murdunud ja murdumisohtlikke
püstiseid kuivi puid.
Paraku ei jõutud hilisele talvele kavandatud töid õigeaegselt
lõpetada ning alates 15. märtsist alanud lindude aktiivne pesitsusperiood ei võimalda praegu töödega ka jätkata. Seetõttu on pargi
territooriumil maas puunotid ja -oksad, mida ei saa ära koristada enne lindude pesitsusperioodi lõppu. Alates augustikuust on
plaanis pargi korrastamiseks vajalikke töid edasi teha.
Pooleliolevad tööd ei takista aga matkamist ning endiselt saab
liikuda Sangaste metsapargi kolmekilomeetrisel õpperajal.
Täpsem info: Valgamaa metsaülem Risto Sepp, tel 513 0147;
RMK looduskaitsespetsialist Priit Voolaid, tel 5681 0925.
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