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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

Otepää valla suured ja väikesed 
lauljad said kokku Nõunis
9. aprillil toimus Nõuni kultuurimajas 
Otepää Valla Tähtede Lava 2022 kont-
sert, kus astus üles 27 väikest ja suurt 
laululast erinevast Otepää valla nurgast. 

Eesmärk oli nautida imekaunist lau-
lupäeva vahvas seltskonnas, aga ka žürii 
kaasabil saata igast vanusekategoo-
riast – ja neid oli viis – üks laulja esin-
dama Otepää valda 14. mail Valgamaa 
Tähtede Lava 2022 kontserdile.

Keerulise valiku aitasid teha muusi-
kamänedžer Lauri Laubre, Hellenurme 
veskiemand ja koorijuht-solfedžoõpetaja 
Mae Juske ning muusikaõpetaja ja pilli-
meister Vaido Petser.

Väga ägeda ja emotsionaalse 
„kakluse“ tulemusel saadeti edasi järg- 
mised rõõmsad laululapsed:

3-4a lauljad: Eimy Meema, Otepää 
Lastaed Pähklikese maja, juhendaja 
Airi Pedaja.

5-6a lauljad: Katrin Miriam Frosch, 
Otepää Lastaed Pähklikese maja, 
juhendaja Airi Pedaja.

7-9a lauljad: Säde Falkenberg, Keeni 
Põhikooli 3. klass, juhendaja Kristina 
Saar.

10-12a lauljad: Katarina Kamla, 
Otepää Gümnaasium 4.b klass, juhen-
daja Triin Norman.

ILMUB 2 KORDA KUUS

Hea Otepää 
vallakodanik! 

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

Kui Sa soovid saada infot sõjapõge-
nike võimaluste kohta Eestis/Otepääl, 
siis kirjuta samuti: ennetustööspetsialist 
Marju Karavin, Marju.Karavin@otepaa.
ee või helista tel. 5336 5450.

Kui soovid pakkuda majutust või tööd 
Ukraina sõjapõgenikele, siis kirjuta pike-
malt: ukraina@otepaa.ee või helista: en-
netustööspetsialist Marju Karavin, Mar-
ju.Karavin@otepaa.ee, tel. 5336 5450 
Paneme info kirja ja võtame vajadusel 
ühendust.

Kui soovid teha annetuse, siis Otepää 
vald on avanud selleks eraldi konto. Kon-
tole laekuv raha läheb Otepääle saabu-
vate sõjapõgenike majutuse, toitlustuse 
jm tasumise abistamiseks. Annetuse te-
gemisel palume märkida saajaks Otepää 
Vallavalitsus, selgitusse palume kirjutada 
„Ukraina sõjapõgenike heaks", konto 
number: EE242200001120207656 Swe-
dbank.

Ukraina sõjapõgenike teemal on Otepää 
vallas kontaktisikuks ennetustööspetsia-
list Marju Karavin.

Monika otrokova

13-15a lauljad: Elina Puiestee, Puka 
Kooli muusikaring, juhendaja Sille 
Lõõndre.

Palju-palju õnne edasisaanutele ja 
suur kummardus kõigi vaprate ja sära-
silmsete lauljate ees!

Otepää valla Tähtede Lava 2022 
kontserti alustas üllatusesineja Põlva-
maalt – Gete-Ly Vija, kes käis Põlva-
maad esindamas ERRi telesaates.

Otepää valla Tähtede Lava 2022 
Nõunis korraldasid Otepää vald ja 

Otepää Kultuurikeskused.
kaidi PajuMaa

otepää kultuurikeskused loomejuht
Foto: valju aloel

Õppuse peamine tegevus toimub Valga 
ja Saare maakonnas ning kaitseväe ja 
kaitseliidu harjutusaladel. Samas on 
kaitseväe ja liitlaste tegevust õhus, maal 
ja veekogudel ning suuremahulisi liiku-
misi teedel üle Eesti ja kindlasti on õppus 
elanike tavarütmis silmapaistval kohal.

Õppusel osalevad kaitseväelased 
võivad kasutada mitmesuguseid imi-
tatsioonivahendeid, sealhulgas pauk-
padruneid ja õppegranaate. Olgugi et 
väljaspool harjutusalasid ei kasutata 
lahingumoona, võivad ka imitatsiooni-
vahendid teha valedes kätes palju kahju. 
Leides õppuse alalt eseme, mille puhul 
tekib kahtlus, et see võib kujutada kelle-
legi ohtu, ei tohi seda mitte mingil juhul 
ise puutuda! Sellises olukorras teavitage 
leiust kohe õppusel osalejaid ja häirekes-
kust telefonil 112!

Sõidukite liiklemine ja imitatsiooni-
vahendite kasutamine tekitavad tavapä-
rasest rohkem müra. Kuna valjud helid 
võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, 
palub kaitsevägi hoida võimaluse korral 
õppuste piirkonnas mürapelglikud 
loomad siseruumides ning selgitada 
lastele toimuva põhjust. 

Kaitsevägi annab endast parima, et 

kasutada õppuse alasid heaperemehe-
likult ja mõjutada nii vähe kui võima-
lik õppuse ajal tavapärast argielu. Kui 
kellegi omand on siiski saanud kahjusta-
da, palub kaitsevägi vahejuhtumi ja või-
maluse korral ka kahju tekitaja (sõiduki 
number, üksuse või kaitseväelase nimi) 
fikseerida ning võtta ühendust õppuse 
tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) kontak-
tidel.

Kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö 
(CIMIC) kontaktandmed:

tel 5745 0884,
e-post: kevadtorm@mil.ee.
Võimaldades kaitseväel ja kaitselii-

dul harjutada oma kodukandis, annate 

Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini 
õppuse Siil 2022

sellega oma osa Eesti riigikaitsesse. 
Täname teid toetuse eest ja jääme 

lootma meeldivale koostööle. Iga okas 
loeb! 

kaitsevägi
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 5. mail.

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

Kevad tuleb niikuinii

Õues tunda olev kevade hõng teeb meele rõõmsaks. 
Selle taustal näib uskumatu, et meist 1000 km kau-
gusel möllab sõda. Sõda, mis on kestnud juba ligi 
kaks kuud ja mille lõpu ei paista. Kas sõjas osalejatel 
on aega kevadet nautida? Ilmselt mitte. Nende päevi 
sisustavad suits, plahvatused, kannatused ja surm. 
On masendav mõelda, et tuhandetel sõjas osaleja-
tel on see viimane kevad. Samal ajal kui Euroopa 
valmistub lillede õitsemiseks, ilusateks ilmadeks ja 
puhkuseks, peavad sõdurid oma viimset võitlust. 

Mõistan täiesti Ukraina inimesi, kes peavad kan-
gelaslikku võitlust oma isamaa eest. Neil on põhjus 
ja tugev motivatsioon. Mis võiks aga motiveerida 
putinistidest röövvallutajaid? On see saamahimu, 
tahe röövida, hävitada, vägistada ja tappa. Või ka-
dedus, et naabrid ja vennad elavad neist paremini. 
Naabritel on pesumasin, kodutehnika, WC pott ja 
isegi väärt koerakuut, mida ära varastada. Võib ainult 
ette kujutada, millise šoki saaksid röövlid kultuurist 
ja majanduslikust erinevusest, kui neil oleks võimalik 
röövida näiteks Saksamaal või Prantsusmaal. Röö-
vlitel saab olema uus šokk koju jõudes avastada, 
et röövitud peen olmetehnika vajab elektrit, vett ja 
kanalisatsiooni. 

Võrreldes Teise maailmasõjaga, siis mitte midagi 
pole muutunud. Euroopat vallutades käitusid Vene 
sõdurid täpselt nagu praegu Ukrainas. Kõik, mida 
nad nägid, tundus nii imeline ja vapustav, et see 
tuli kohe omale krahmata. Käes on XXI sajand, kuid 
venelaste jaoks on kõik ikka vanaviisi. 

Kui vaadata tagasi ajalukku, siis minevikusõdade 
mõningatest tahkudest võib rääkida koguni idea-
liseerivas, sõdade väärikaid momente rõhutavas 
vormis – sõda, kui kuninglik ja aristokraatlik ning 
aadlimeeste sport. Tänapäeva relvakonfliktides me 
enam sellise väärtuslaadi ja rüütellike joontega suh-
tumist ei näe. Kuigi me oleme ise väga heal arva-
musel oma tsiviliseeritusest, siis sõdade puhul on 
toimunud taandareng. Relvakäsitsemise oskus ja 
õigus oli pikki sajandeid peamiselt elukutseliste pal-
gasõdurite pärusmaa, kes moodustasid omalaadse 
kindlate reeglite ja aukoodeksiga tsunfti. Sõduriks 
olemine oli amet, kus eelkõige teeniti seda valitsejat, 
kes suutis paremat palka maksta. Sellest tulenes, 
et tänane vastane võis kergesti osutuda homseks 
liitlaseks. Võimalikku liitlast tulevikus ei olnud arukas 
tappa, mistõttu võideldi mitte ilmtingimata viimse 
hingetõmbe ja veretilgani, vaid hetkeni, mil üks pool 
oli saavutanud lahingus otsustava ülekaalu. 

Need ajaloolised tavad on muutunud alles hiljuti, 
seoses massi- ja rahvaarmeede tekkega. Sõjad on 
aina verisemad, olemuselt totaalsemad ning kaota-
nud igasuguse mängulise rolli. XX sajandi ja nüüd 
ka XXI sajandi sõjad on väga jõhkrad ja seda just 
oma mõjus tsiviilelanikkonnale võrrelduna mun-
drikandjatega. Vahe võitleja ja tsiviilelaniku vahel 
on kadunud. Praegused sõjad on rüütellikkusest 
ikka väga kaugel, kuigi suuremeelsuse ja aadlimehe 
ilminguid üksikjuhtudel välistada ei saa.

Võttes aluseks arengu mõõk-püss-suurtükk-pom-
mituslennuk-droon-robot ja tehisintellekt, siis jää-
vad tuleviku sõjapidamise klassikalised väärtused 
püüdmatutesse kaugustesse. Kui sõda sarnaneb 
arvutimängule, kus võitlus käib ekraanidel ja toimub 
justkui turvalistes kaugustes, siis sellise tegevusega 
kaasneb enesepettuse oht ja madaldub ohulävi. 
Lootus jääb, et arukus ja mõistus ei lase konfliktidel 
paisuda kõike hävitavaks ning lahingutes säilib ka 
pisutki rüütellikkust.

Tulemas on suurõppus Siil 2022

Eesti Kaitsevägi korraldab mai keskpaigast kuni juuni 
alguseni kestva suurõppuse Siil 2022, millest võtab 
osa ligikaudu 16 000 ajateenijat, reservväelast, kait-
seliitlast, liitlasriikide sõdurit ja tegevväelast. Õppuse 
eesmärk on kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustse-
naariumile reageerimise võimekuse kontrollimine 
rahvusvahelises raamistikus. Õppuse keskseks 
toimumispiirkonnaks on Lõuna-Eesti ja Põhja-Lä-
ti ning selle põhipingutus lasub 2. jalaväebrigaadi 
lahinguvalmiduse kontrollimisel. Tavapärasest suu-
remat kaitseväe tegevust võib märgata üle Eesti. 
Aktiivsed tegevused toimuvad Saaremaal. Valga-
maa ja ka Otepää jäävad väga aktiivsesse õppuste 
alasse. Seetõttu saame näha siin liikumas rohkesti 
sõjatehnikat. Loodetavasti annab see inimestele 
kindlustunnet, et meie kaunis Eestimaa on kaitstud. 

Otepää Vallavalitsuse istungil

04.04.2022
n	 Algatati Põru külas asuva Põru katastriüksuse 

(60802:002:1924) detailplaneering.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Kellamäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0044) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Kellamäe, koha-aadress Kellamäe, Nüpli küla, sihtotstar-

ve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 Tat-

ra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-San-

gaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Munamäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0021) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Munamäe, 

koha-aadress Munamäe, Nüpli küla, sihtotstarve 15% ärimaa 

ja 85 % maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 Tat-

ra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-San-

gaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Murumäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0022) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Murumäe, koha-aadress Murumäe, Nüpli küla, sihtotstarve 

15% ärimaa ja 85 % maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 

Tatra-Otepää-Sangaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve trans- 

pordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Vanamäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0590) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Jasmiin Januškevitš     2. aprillil
Kädi Soovares      4. aprillil

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.

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vanamäe, 

koha-aadress Vanamäe, Nüpli küla, sihtotstarve ärimaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, 

koha-aadress 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, Nüpli küla, siht- 

otstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Kesk-Kellamäe katastriük-

suse (katastritunnus 63602:002:2122) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Kesk-Kellamäe, koha-aadress Kesk-Kellamäe, Nüpli küla, 

siht- otstarve maatulundusmaa;1.2 katastriüksuse kohanimi 46 

Tatra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-San-

gaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Suur-Kellamäe katastriük-

suse (katastritunnus 63602:002:0659) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Suur-Kellamäe, koha-aadress Suur-Kellamäe, Nüpli küla, 

sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 

Tatra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-San-

gaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Taga-Kellamäe katastriük-

suse (katastritunnus 63602:002:2121) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Taga-Kellamäe, koha-aadress Taga-Kellamäe, Nüpli küla, 

siht- otstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 

Tatra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-San-

gaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Uuemäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0580) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Uuemäe, 

koha-aadress Uuemäe, Nüpli küla, sihtotstarve ärimaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, 

koha-aadress 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, Nüpli küla, siht- 

otstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Uus-Kellamäe katastriük-

suse (katastritunnus 63602:002:2123) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Uus-Kellamäe, koha-aadress Uus-Kellamäe, Nüpli küla, sih-

totstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 Tat-

ra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-Sangas-

te tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Vahe-Kellamäe katastriük-

suse (katastritunnus 63602:002:0043) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Vahe-Kellamäe, koha-aadress Vahe-Kellamäe, Nüpli küla, 

siht- otstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 

Tatra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-San-

gaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Vahtraoru katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:1273) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vahtraoru, 

koha-aadress Vahtraoru, Nüpli küla, sihtotstarve elamumaa; 

1.2 katastriüksuse kohanimi 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, 

koha-aadress 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, Nüpli küla, siht- 

otstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Väike-Kellamäe katastriük-

suse (katastritunnus 63602:002:0654) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Väike-Kellamäe, koha-aadress Väike-Kellamäe, Nüpli küla, 

sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 

Tatra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-San-

gaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Väike-Palava katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0023) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Väike-Pala-

va, koha-aadress Väike-Palava, Nüpli küla, sihtotstarve elamu-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 46 Tatra-Otepää-Sangaste 

tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, Nüpli küla, 

sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Nõuni külas asuva Nõuni Sidejaoskond 

katastriüksuse (katastritunnus 58202:002:0650) uueks lähiaad-

ressiks Posti. 

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 95
Osvald-Aleksander Lomp     4. aprillil

 90
Endla Karašk    18. aprillil
Viivi Pleer    30. aprillil
 
 80 
Mihkel Kütmann      1. aprillil
Roosa Sulaläte      4. aprillil
Eha Kompus      8. aprillil
Kaarel Meesak    18. aprillil
Aita Luik    18. aprillil
Lehte Kattai    20. aprillil
Eevi Kahr    21. aprillil
Malle Lentso    23. aprillil
 
 75 
Aavo Kõiv      9. aprillil
Hilme Mekk    11. aprillil
Eha Kallis    13. aprillil
Ene Küla    13. aprillil
Jüri Roosmann    17. aprillil

 70 
Valdeko Kliimand      2. aprillil
Illar Lasting    15. aprillil
Ülo Vutt     16. aprillil
Miia Pallase    24. aprillil
Maela Peetsmann   30. aprillil 

APRILLI  JUUBILARID

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

On teada tõde, et riik ja rahvas, kes ei soovi toita ja 
katta oma sõdureid, peab toitma ja katma võõraid. 
Oleme rõõmsad, et meil on oma kaitsevägi ja palju 
häid liitlastest sõpru, kes raskel ajal on ulatanud oma 
abikäe. Juhul, kui õppuste käigus saab kellegi vara, 
teed või kinnistud kahjustada, siis sellest saab teada 
anda üksustega kaasa liikuvatele tsiviilmilitaarkoos-
töö (CIMIC) meeskondadele. Samuti võib teatada 
valda, kust me toimetame vajaliku info edasi, et 
kahjud saaksid kiiresti likvideeritud. Head vallaelani-
kud, kes pakuvad Ukraina sõjapõgenikele majutust, 
võiksid ka neid eelnevalt informeerida, et toimuvad 
õppused ning kõik on rahulik ja turvaline. Vajadusel 
saab vene- ja ukrainakeelseid infovoldikuid vallama-
jast kommunikatsioonijuht Monika Otrokova käest.

Punasõdurite mälestusmärgist kesklinnas
Nädal tagasi võisid Otepää elanikud näha, et punasõ-
durite mälestusmärgile oli joonistatud Ukraina lipp ja 
muid kujundeid. Tavaolukorras oleks tegemist kaht-
lemata taunimisväärse tegevusega. Praeguses sõja-
olukorras, kus üks osapool kasutab tsiviilelanikkonna 
osas valimatut vägivalda, genotsiidi ja repressioone, 
saab seda värvimängu käsitleda pigem meelsuse 
avaldusena ja tsiviilvastupanuna agressorile. Ajakir-
jandusest oli õõvastav lugeda, et politsei poolt on 
algatatud kriminaalasi surnu mälestuse teotamise 
paragrahvi alusel. Jääb mõnevõrra arusaamatuks, 
kus on see surnu ja mida teotati. Pole kindlalt teada, 
kas nn ausamba juurde on üldse kedagi maetud. 

Samba puhtaks saamisest kujunes omaette 
saaga, sest keegi ei soovinud seda teha põhiliselt 
moraalsetel kaalutlustel. Inimesed ei soovinud en-
nast alandada punasamba puhtaks nühkimisega. 
Siseministeeriumile alluvad jõustruktuurid nõudsid 
tungivalt samba puhastamist, sest tegemist olevat 
provokatsiooniga. Riigiasutused ei soovinud samba 
puhastamisel sugugi kaasabi osutada. Kogu vastutus 
ja kohustus veeretati vallale. Varsti jõuame ehk nii 
kaugele, et Ukraina lipud tuleb ka ära peita, muidu 
äkki provotseerime kedagi. Saba nii sorgu ei tohiks 
küll lasta. Huvitav, kui vaenlane peaks päriselt maale 
tulema, kas siis anname igaks juhuks kohe alla, et 
provokatsioone vältida? 

Igatahes õhtuks sai sammas valla ja riigivõi-
mude koostööna puhtaks. Sammast puhastanud 
vallavalitsuse töötaja, kelle esivanemad on olnud 
vabadusvõitlejad ja metsavennad, tundis ennast 
moraalselt vägistatuna. Samuti tundis vallavanem 
ennast samba puhastamiseks  korraldust andes 
väga kehvasti. Järgnevatel päevadel sai vald mit-
metegi rahulolematute kodanike telefonikõnesid, 
kes avaldasid tõsist pahameelt samba puhtaksnüh-
kimise pärast. Vallavolikogu esimees avaldas selget 
arvamust: „Miks peame meie lugu pidama nende 
surnutest, kui nemad ei pea lugu teiste elavatest?“ 
Mõttekoht igatahes. 

Kokkuvõtvalt saame tõdeda, et sammas sellesse 
kohta ei sobi ja mõjub selgelt häirivalt ning pro-
votseerivalt nii kohalikele elanikele kui ka meie kü-
lalistele. Otepää vallavolikogu on andnud loa AS 
Aqua Marina´le välja selgitada võimalused samba 
ja võimalike langenute väärikaks toimetamiseks so-
bivamasse kohta. Loodame, et lähitulevikus leiab 
see lahenduse.

Fotonäitus «Laulupeo teekond läbi aegade» 
jõuab Otepääle

Näituse avamine toimub Otepää keskväljakul 23. 
aprillil. Näitus jääb Otepää linnaruumi kaunistama 
Eesti lipu päeva ehk 4. juunini.

Selle näituse lubamine tekitas vallavalituses eel-
nevalt põhjalikke arutelusid. Põhiküsimus oli, kas 
praegusel ajahetkel on sobilik sellist näitust kor-
raldada. On ju näitusel pildid, kus punalipud ning 
punane sümboolika on au sees. Võib ju selline eks- 
positsioon tekitada vääriti mõistmist nii meie kui 
ka ukrainlaste hulgas. Pärast põhjalikku tutvumist 
väljapanekuga asus vald seisukohale, et ajalugu ei 
ole põhjust häbeneda ja pildid, mida esitletakse, 
ei ole kuidagi nõukogude võimu ja okupatsiooni 
ülistavad. Laulupeod on olnud meie kultuuri oluline 
osa nii vabaduseperioodil kui ka pimedal okupat-
siooniajal, mil laulupidudest kujunes vastuhaku üks 
sümbolitest, vähemalt meie südametes.

jaanus Barkala
vallavanem
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Otepää valla 2022. aasta 
eelarve lühiülevaade

Otepää Tervisekeskus soetas regionaalse-
test investeeringute toetustest, ehk Riigiko-
gu saadikute poolt jagatavast nn „katuse-
rahast“ lööklaineravi seadme.

Ettepaneku soetada lööklaineravi seade 
tegi Riigikogu saadik Marika Tuus-Laul (KE), 
kes külastas mullu Otepää Tervisekeskust. 
Koos füsioterapeudi Krista Antoniga tõdeti 
vajadust mitmekesistada raviks vajalikke 
seadmeid.

Marika Tuus-Laulu sõnul tekkis neil füsio-
terapeudiga ravi käigus arutelu, et kuidas 
või millega saaks tema isiklikult aidata ter-
visekeskust või Otepää piirkonda laiemalt. 
Kaaluti erinevate vajaduste ja võimaluste 
vahel ning jõuti järeldusele, et lööklainera-
viseade on parim võimalikest lahendusest.

Omalt poolt lisas füsioterapeut Krista An-
ton, et oli ise juba mõnda aega soovinud 
hankida lööklaineravi seadet füsioteraapia 
kabinetti, kuid seadme üsna krõbeda hinna 
tõttu võis sellest ainult unistada. Kokku-
võtteks langes ettepanek viljakasse pinda 
ning tänaseks on meil seade töövalmis iga-
päevaselt piirkonna elanikke ravima. Sa-
muti tänas Krista Anton nõukogu toetava 
ja positiivse otsuse eest lööklaineseadme 
soetamisel.

Lööklaineravi aparaat maksis kokku 10 
800 eurot, millest 5000 eurot tuligi nn „ka-
tuserahast“ ning ülejäänu osa summas 
5800 eurot kattis Otepää Tervisekeskus 
omavahenditest.

Uus seadeldis asub Otepää Tervisekes-
kuses füsioteraapia kabinetis.

Otepää Tervisekeskuses pakub aprillist 
alates lööklaineteraapiat

Lööklaineravi on ravimeetod, kus pul-
seeriva mehaanilise surve abil tekitatakse 
mõjutatava piirkonna pehmetes kudedes 
lööklained, mille jada kutsub esile valulikus 
piirkonnas kudede verevarustuse ja aine-
vahetuse paranemise. Lööklaineravi näi-
dustuseks on krooniline valu. Lööklaineravi 
määratakse enamjaolt kuurina (3–5 korda), 
5–10 päevaste vahedega. Protseduuri kes-
tus 10 kuni 15 minutit. Ravikuuri keskmi-
seks pikkuseks on 3–7 protseduuri. Teenus 
on tasuline.

sa otepää tervisekeskus
Foto: Monika otrokova

Otepää vallas on tööl ennetusspetsialist Marju Karavin

Alates 1.aprillist on Otepää Vallavalitsuse 
sotsiaalteenistuses tööl ennetusspetsialist 
Marju Karavin. Ennetusspetsialisti üheks 
tööülesandeks on Ukraina sõjapõgenike 
alase töö koordineerimine Otepää vallas.

Marju Karavin on lõpetanud Tartu Ülikooli 
Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsioo-
ni korraldamise eriala (rakenduslik kõrg-
haridus) ning läbinud mitmeid erialaseid 
täiendkoolitusi. Ta on varasemalt töötanud 
Otepää Vallavalitsuses noorsootöötajana 
Keeni Noortekeskuses ja Keeni Põhikoolis 
sotsiaalpedagoogina.

„Olen eluaeg elanud Sangastes, minu 
kutsumus on inimestega ja inimeste heaks 
öötamine. Eriti südamelähedased on lap-
sed ja lastega pered,“ ütles Marju Karavin. 
„Ennetustööspetsialistiks otsustasin kandi-
deerida sellepärast, et soovin panustada 
koduvalla arengusse ja seda läbi ennetus-
töö tegemise.“

Ennetustööspetsialisti põhilisteks töö- 
ülesanneteks on ennetustöö korraldamine 

ja planeerimine elanike, sh laste ja perede 
õiguste ja heaolu tagamiseks ning sotsi-
aalvaldkonnas hädaolukorra ennetamise 
ning kriisideks valmisoleku korraldamise 
koordineerimine Otepää vallas. Tänasel 
päeval tegeleb ennetustööspetsialist Uk-
raina sõjapõgenike alase tegevuse koor-
dineerimisega.

Kontaktandmed:
Marju Karavin, tel. 5336 5450
E-post: Marju.Karavin@otepaa.ee 

7.aprilli lehes on artiklis „Aili Miksil täitus 
85. aastat“ viga. Nimelt on raamatu „Mine-
viku meenutused. II : Otepää Aedlinna alias 
Vaevaküla valud ja võlud“ koostaja/autor 

Õiendus

Otepää vallavolikogu kinnitas prioriteedid 2022. aasta eelarveks 
eelarvestrateegias aastateks 2022-2025, mis võeti vastu 2021. aasta 
detsembris.
2022. aasta eelarve võeti volikogus vastu 17.02.2022

2022. aasta prioriteetideks on:
•  Tänavavalgustuse kaasajastamine
•  Hooldekodu ehitamine
•  Pühajärve rannapargi kaasajastamine

Põhitegevuse tulud
Tulude planeerimisel on lähtutud 2021. aasta tegelikust laekumisest 
ning omatulude prognoosist. Eelarve põhitegevuse tuludeks on pla-
neeritud 10 820 915 eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, 
toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.
•  Eelarve tuludest 54,6% moodustavad maksutulud. Kokku 5 910 
000 eurot.
•  Laekumised kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 5,7% 
ehk 613 770 eurot.
•  Saadavad toetused riigieelarve tasandus- ja toetusfondist moodus-
tavad 39% ehk 4 227 145 eurot.
•  Muudeks tuludeks on planeeritud 0,6% ehk 70 000 eurot.

Põhitegevuse kulud
2022. aasta eelarve põhitegevuse kuludeks on planeeritud 10 288 849 
eurot, moodustades 76,7% eelarve kuludest.
Enamus põhitegevuse kuludest jagunevad kolme tegevusala vahel.
•  Haridusele (lasteaiad, koolid, muusikakool) kulub 57,9% ehk 5 
952 766 eurot.
•  Sotsiaalteenistusele kulub 10,6% ehk 1 089 742 eurot.
•  Kultuurile ja vaba aja sisustamisele (kultuurikeskused, raamatuko-
gud ja sporditegevused ning huviringid) kulub 9,5% ehk 974 158 eurot.

Vallavalitsuse ülalpidamisele kulub 8,3% ehk 848 198 eurot.
Majandus- ja personalikulud tervikuna moodustavad 94,5% ehk 9 724 
119 eurot, suurenedes võrreldes 2021. aastaga 1,3%.

Investeerimistegevus
2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 8,3 miljonit 
eurot, mis on ca 3,8 miljonit eurot rohkem kui 2021. aastal.

Investeeringud koosnevad:

•  Põhivara soetusest 3 262 607 eurot
    Suuremad investeeringuobjektid on:
 ▫  Hooldekodu ehitamine, omasoalus 1 038 000 eurot ja ESF 
toetus 520 000 eurot.
 ▫  Tänavavalgustuse kaasajastamine, omaosalus 103 000 eurot 
ja KIK toetus 147 000 eurot.
 ▫  Pühajärve rannapargi kaasajastamine, omaosalus 160 152 
eurot ja riigitoetus 513 455 eurot.
•  Toetustest 120 000 eurot
•  Intressikuludest 32 000 eurot
Investeeringute elluviimiseks on plaanis võtta laenu 1 400 000 eurot, 
mis suurendab valla netovõlakoormust umbes 33%-le, ehk ca 3 613 
000 euroni.

kadri vaks
Finantsteenistuse juhataja

Vasakult: perearst Triinu-Kreete 
Mägi, füsioterapeut Krista Anton 
ja Riigikogu liige Marika Tuus-Laul

n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht 

Tallinn Kadaka tee 63) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talu-

miskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi 

ulatuses Arula külas asuvale Kuutsemäe kinnistule (kinnistu 

registriosa nr 2329140). Sundvalduse ala jääb nimetatud kin-

nistu koosseisus olevale katastriüksusele katastritunnusega 

63601:002:0001 (pindala 30,05 ha, sihtotstarve ärimaa).
n	 Anti Masinism OÜ-le projekteerimistingimused 

Neeruti külas Ojaveere kinnistul abihoone ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Ainar Kukele projekteerimistingimused Pedaja-

mäe külas Pärna kinnistul abihoone ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Anda Mart Urbasele projekteerimistingimused Nüpli 

külas Tammetõru kinnistul päikeseelektrijaama ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti Renee Praksile projekteerimistingimused Vana-

Otepää külas Turu-Järve kinnistul tiigi ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Pilkuse külas Ees-Arumäe kinnistul asuvale ehi-

tisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Määrati viiele isikule sotsiaalteenuse toetused.
n	 Määrati tervisetoetused kolmele isikule kogusummas 

413,46 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kolmele isikule kogusummas 450 eurot.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas asuv Kopli tn 6b 

kinnistu (kinnistu registriosa nr 16156550, katastritunnus 

55701:001:0236, pindala 1202 m², sihtotstarve tootmis-

maa) otsustuskorras OÜ Otepää Üürimajad (registrikood 

14652137, aadress Lipuväljak 13 Otepää vallasisene linn) 

tasuta kasutusse.
n	 Anti Puka alevikus asuva Võru mnt 10 katastriüksuse 

ca 390 m² suurune osa otsustuskorras rendile Otepää vald, 

Puka alevik, Ääre tn 4 korteriühistule.
n	 Anti Maimu Vassiljevale üürile Keeni külas Võru mnt 

8-5 asuv korter, suurusega 52,6 m².
n	 Anti Kristina Danylenkole tasuta üürile Kohtla-Järve 

linnas Kalevi tn 23-1 asuv korter, suurusega 49 m².
n	 Vabastati OÜ OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR Otepää 

Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimaja 

kasutamisel 14. mail 2022. a toimuva ürituse osas.
n	 Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäät-

meveoga liitumisest vabastamiseks.
n	 Määrati 2022. a hajaasustuse programmi taotluste hin-

damiseks moodustatud komisjoni liikmeks Jaak Grünbergi 

asemel Tõnis Piir.

11.04.2022
n	 Määrati Nüpli külas asuva Munamäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0021) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Munamäe, koha-aadress Munamäe, Nüpli küla, sihtotstarve 

15% ärimaa ja 85 % maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, koha-aadress 46 Tat-

ra-Otepää-Sangaste tee, Nüpli küla, sihtotstarve transpordi-

maa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 46 Tatra-Otepää-Sangaste 

tee, koha-aadress 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, Nüpli küla, 

sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Otepää külas asuva Vana-Otepää õppe-spor-

dibaas katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:0802) uueks 

lähiaadressiks Uus-Järvesaare.
n	 Anti Toomas Lepale ehitusluba Lauküla külas asuval 

Villaveski kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Meegaste külas Rahi kinnistul asuvale ehitisele 

(elamu) kasutusluba.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 65 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 150 eurot.
n	 Otsustati korraldada suuline enampakkumine Pringi 

külas asuva Siimu karjäär kinnistu (kinnistu registriosa nr 

2405540, katastritunnus 72401:001:0004, pindala 11,97 ha, 

sihtotstarve mäetööstusmaa) võõrandamiseks alghinnaga 

50 000 eurot. Otsustati moodustada enampakkumise läbi-

viimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Valdur Sepp (komisjoni 

esimees); 2.2 Raivo Kalda; 2.3 Eveli Misnik. 
n	 Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 KLA-

VERIPOEG OÜ 12. juunil 2022. a toimuva ürituse “Klaver 

tuleb külla 25!“ korraldamiseks 300 eurot; 1.2 Varju Teder 

pereansambli ,,Duo Teder“ osalemiseks 11.-17. juulil 2022. 

a toimuval Kaustineni Rahvusvahelise folkloorifestivalil 300 

eurot; 1.3 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 19.-20. 

juulil 2022. a toimuva ürituse “Kultuurireis Hiiumaale” kor-

raldamiseks 390 eurot.

AMETLIK INFO

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg Kul-
tuurkapitalis on 20. mai 2022.

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp 
kutsub osalema infopäeval, teisipäeval, 
26. aprillil kell 16-18 Otepää Kultuurimajas.

Palume kõigil osalejatel eelnevalt re-
gistreeruda! Registreerumine kuni 24. april-
lini e-posti aadressil: valgamaa@kulka.ee. 

Infopäeva teemad:
- Valgamaa ekspertgrupi raha jagamise 
kord 
- taotluste ja aruannete vormistamisest 
(nõuanded taotlejale)
- küsimustele vastamine

Teabepäev on kõigile tasuta!

26. aprillil toimub kell 16-18 Valgamaa ekspertgrupi 
teabepäev Otepää Kultuurimajas

Ene Kelder, Aili Miks oli üks meenutuste
edastajatest ja keeleline toimetaja. Vaban-
dame eksituse pärast!

Monika otrokova

Põru külas asuva Põru katastriüksuse detailplaneeringu 
algatamine

Otepää Vallavalitsus algatas Põru külas asuva Põru katastriüksuse 
detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringuala on Põru külas asuv Põru katastriüksus 
(katastritunnusega 60802:002:1924). Planeeritava ala pindala on 
ca 1,22 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi 
ehitusõiguse andmiseks toitlustushoone ja üksikelamu ning nende 
abihoonete püstitamiseks. 

Planeeringualale ei ole koostatud detailplaneeringuid. Planeeri-
taval alal kehtib Puka Vallavolikogu 22. juuni 1999. a otsusega nr 
17 kehtestatud Puka valla üldplaneering, mille kohaselt on tege-
mist hajaasustusalaga. Üldplaneeringu kohaselt tuleb koostada 
haja- kui tiheasustusse paigutatavate teenindus-, kaubandus-, 
tööstus- ja laohoonete rajamiseks detailplaneering.

Algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Otepää valla vee-
bilehel, avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja 
eelregistreerimisel tööajal Otepää Vallavalitsuses. 

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.
kaurov@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

23. aprillil kell 12.00 Otepää Keskväljakul rändnäitus „Laulupeo teekond läbi 
aegade.“ Eesti Rahvakultuuri Keskus koos MTÜ Tantsupeomuuseumiga 
viivad maakondadesse fotonäituse “Laulupeo teekond läbi aja”. Näituse 
koostasid ajaloolane Jaak Juske koostöös Fotomuuseumi ja Tallinna Kultuuri- 
ja Spordiametiga. Näha saab üldlaulupidude rongkäikude fotosid aastatest 
1896-2014. Näitus koosneb 72 suurest tahvlist mõõtudes 2×2,5 meetrit, 
millel fotod koos vastava tekstiga Tallinnas peetud üldlaulupidude rongkä-
ikudest läbi aja. Üles astuvad: Pühajärve Puhkpilliorkester, Rahvatantsurühm 
"Kõvvera kõdara" ja üllatusesinejana showtrummar PEETER JÕGIOJA! 
Sündmuse korraldab Otepää vald ja Otepää Kultuurikeskused. Toetavad 
Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Tantsupeomuuseum. Lisainfo: Otepää 
Kultuurikeskused loomejuht Kaidi Pajumaa, kaidi.pajumaa@otepaa.ee, 
53402828.

26. aprillil kell 16-18  Otepää Kultuurimajas  Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgru-
pi infopäev. Teemad: 1.Valgamaa ekspertgrupi raha jagamise põhimõtted; 
2.taotluste ja aruannete vormistamisest (nõuanded taotlejale); 3.küsimus-
tele vastamine. Teabepäev on kõigile tasuta! Küsimuste korral aitab teid 
Valgamaa ekspertgrupi kontaktisik: Eha Mandel, telefon: 5886 1411, e-post: 
valgamaa@kulka.ee. Palume osalejatel eelnevalt registreeruda kuni 24. 
aprillini e-posti aadressil: valgamaa@kulka.ee.

26. aprillil kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Otepää valla riimkroonika 2022 tä-
nusündmus. Külalisesinejana astub üles luuletaja Rainer Rahasepp. Rainer 
on välja andnud mitmed luulekogud, millest hiljutisem on 2022. a avaldunud 
setokeelne luulekogu "Ma saisa suurtii veereh". Musitseerib lõõtsakuningas 
Toomas Ojasaar. Lisainfo: kultuurikorraldaja Merle Soonberg (5662 6481).

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

24. aprillil kell 10.00 Sangaste kultuurimajas näitlejameisterlikkuse jätkukoolitus. 
Juhendaja näitleja Merilin Kirbits. Koolitus on mõeldud nii jaanuaris osalenud 
näitlemishuvilistele, kui ka uustulijatele, keda teatri-ja näitlemismaailm huvi-
tab. Koolitus on tasuta! Vajalik eelnev registreerimine: Marina (53008226).

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

Alates 13. aprillist Puka Kultuurimajas Bellis Kullmani maalinäitus. Bellis on 
suvistes Anne Parmasto juhendatud maalilaagrites maalinud Eestis, 
Prantsusmaal, Portugalis ja Soomes maastikke. Näitusele on valitud vaa-
teid nii Lapi ja Ahvenamaale kui Peipsile ja Haeskale ning kodukandi Rannu 
Püha Martini kirikule. Bellis Kullman on hariduselt geneetik ja töötanud pikka 
aega seeneteadlasena, käinud seeni kogumas paljudel ekspeditsioonidel 
Kamtšatkast Newfoundlandini ja pildistanud nii inimesi kui maastikke. Näitust 
saab uudistama tulla eelneval kokkuleppel tel: 555 33 564 Katrin Uffert.

21. aprillil kell 18.00 Puka Kultuurimaja väikses saalis SUURE KREPPABERI LILLE 
TÖÖTUBA. Õpitoas valmib umbes 60 sentimeetrise läbimõõduga kaunis 
õis. Võta kaasa käärid, liimipüstol ja liimipulgad. Kohtade arv on piiratud. 
Palun kindlasti  eelnevalt registreerida tel 555 33 564 või katrin.uffert@
otepaa.ee. Juhendaja: Katrin Uffert. Osalustasu: 10 eurot.

  7. mail kell 10.30-19.00 Puka KODUKANDIPÄEV. Töötoad, KODUKANDIPÄEVA 
LAAT, isetegevuskollektiivide esinemised, Otepää valla AASTA EMA välja-
kuulutamine, Getter Jaani kontsert, Puka kodukohvikud. Rohkem infot tel: 
555 33 564 või Puka Kultuurimaja FB lehel.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

22. aprillil kell 20.00 süütame “Jüriöö Märgutuled 2022”

  6. mail kell 18.30 Nõuni Kultuurimajas KEVADKONTSERT  “Sulle laulan oma 
kaunimad laulud, sulle tantsin oma toredamad tantsud armas ema, va-
naema, naabritädi…” *traditsiooniline tordioksjon, *pakume kooki-kohvi, 
*pidu jätkub hoogsa muusika saatel...

Tule ja naudi Rait Ruukeli joonistuste mälestusnäitust “Lõvisüda”.

Toimus ajaloopäev Jäälahingust

5. aprillil toimus Otepää kultuu-
rimajas ajaloopäev Jäälahingust.

5. aprillil möödus 780 aastat Jää-
lahingust. Sellest lahingust võtsid 
osa ka paljud Otepääga seotud 
inimesed. Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala tegi ettekande 
oma vaatest ajaloole ohvitserina 
ja vastas kuulajate küsimustele.

Tartu Ülikooli õppejõud, 
arheoloog Ain Mäesalu rääkis 
Otepää elanike rollist 1242. aasta 
sündmustes. Vaadati 1938. aasta 
mängufilmi „Aleksander Nevski“ 
koos Ain Mäesalu selgitustega.

Ajaloopäevast võtsid osa 

Otepää Gümnaasiumi ajalooõpe-
taja Heivi Truu õpilased.

Ürituse korraldas MTÜ Otepää 
Linnamäe Ajaloo Seltsi koostöös 
Otepää Vallavalitsusega.
Loe Ain Mäesalu artiklit „Jääla-
hing ja Otepää“ – www.otepaa.
ee/documents/7244916/7861669/
Jäälahing_Ain_Mäesalu29032022.
pdf/a64e4183-043b-407e-9931-
1f8eef5d4d7b

tekst ja foto 
Monika otrokova

Pühajärve Jaanitule ja Retrobesti soodus-
piletid Otepäälase kaardi omanikele (33€)

on Otepää Turismiinfokeskuses müügil kuni aprilli lõpuni!

Meilt saab osta ka erinevaid meeneid ja postmarke/ümbri-
kuid.

Helista 7661200 ja astu läbi!

Pildil vasakult: Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala 
ja Ain Mäesalu
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Fotonäitus „Laulupeo teekond läbi aegade“ jõuab Otepääle

Eesti Rahvakultuuri Keskuse ja MTÜ Tantsu-
peomuuseumi fotonäitus "Laulupeo teekond läbi 
aegade" jõuab Otepääle. Näituse avamine toimub 
Otepää keskväljakul 23. aprillil kell 12.00.

Ekspositsioon koosneb 72 suurest, 2 x 2,5-meet-
risest tahvlist, millel pildid koos vastava tekstiga. 
Näitus jääb Otepää linnaruumi kaunistama kuni 4. 
juunini, Eesti lipu päevani.

Näituse avamisel astuvad üles Pühajärve Puhk-
pilliorkester, Sangaste rahvatantsurühm „Kõvvera 
Kõdara“. Ürgseid rütme toob otepäälasteni showt-
rummar Peeter Jõgioja, kelle käe all saab iga soovija 
trummimängu proovida.

Otepääl on rahvakultuuri alati suure au sees 
hoitud. Siin tegutseb maakonna vanim puhkpillior-
kester Pühajärve Puhkpilliorkester ning on tegutse-
nud ka rahvamuusikud. 2019. aastal Tallinnas XXVII 
laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm" osales Otepää 
vallast 311 lauljat ja tantsijat. Valga maakonnast 

osales kokku 672 taidlejat.
"Meil on suur au olla üks sihtpunktidest, kuhu 

rändnäitus Otepää kogukonnale tutvumiseks üles 
seatakse. Laulupidudest on kujunenud rahva ühte-
kuuluvuse väljendaja. Laulupeod on aastakümneid 
olnud sündmused, kus heidetakse kõrvale erimeelsu-
sed ning väljendatakse läbi ühise laulmise isamaa-ar-
mastust ning üksteise ja rahvuse hoidmist,“ sõnas 
Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Kaidi Pajumaa. 
„Tänu fotonäitusele on võimalik aastast 1896 piltide 
ja kirjeldavate tekstide toel ammutada endasse seda, 
mis on alati eestlaste jaoks oluline olnud – kooskäi-
mine, ühislaulmine ja positiivselt meelestatult tule-
vikku vaatamine. Seni kuni jätkuvad laulupeod, 
jätkub ka eestimeelsus."

„Heameel on teha koostööd Eesti lipu hälli, 
Otepääga. Nii nagu meie armas trikoloor nii on 
ennast eestlaste südamesse paigutanud ka laulu- ja 
tantsupidu. Piltlikult öeldes ulatavad need süda-

mesõbrad teineteisele nüüd Otepääl käed. Meie 
kogemusele tuginedes, saame öelda, et see näitus 
ei jäta kedagi külmaks ning tekitab inimestes sooje 
mälestusi. Loodame, et see näitus on meeldetuletu-
seks ka selleks, et peame seisma on traditsioonide 
säilimise eest ning kaasama noori, et laulu- ja tantsu-
pidu ikka põlvest põlve edasi kestaks,“ märkis Eesti 
Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister.

Näituse koostas ajaloolane Jaak Juske koostöös 
fotomuuseumi ning Tallinna kultuuri- ja spordiame-
tiga. Näha saab üldlaulupidude rongkäikude fotosid 
aastatest 1896–2014. 2019. aastal oli näitus väljas Tal-
linnas Vabaduse platsil. Seejärel rändas väljapanek 
tantsupeomuuseumi. Otepääle jõuab näitus Tõrvast, 
Otepäält edasi rändab näitus Võru linna.

Sündmuse korraldab Otepää vald ja Otepää Kul-
tuurikeskused.

Monika otrokova

Õppeprogramm “Tulest 
targem ” Pühajärve 
lasteaias

Iga aastal on Pühajärve lasteaia koolieelikutel vahva 
kohtumine Otepää päästekomando päästjatega. 
Koolitusprogramm “Tulest targem” on kutsutud ellu 
Pääseteameti poolt, et anda lastele läbi mänguliste 
ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest. 

Sel aastal toimus kohtumine ühel ilusal märtsikuu 
päeval. Päästja Kalmer rääkis tulekahju tekkepõhjus-
test, tulekahju korral käitumisest ning päästaja Karl 
tutvustas täisvarustuses päästeametniku tööriietust. 
Karl Felix oli kohe aktiivne vestluskaaslane Kalmeri-
le, sest tema isa on vabatahtlik päästaja. Kõigepealt 
tuletasid päästetöötajad meelde, mis numbrile tuleb 
helistada, kui on juhtunud tulekahju. Lapsed olid 
tublid ja teatasid kohe, et 112. 

Edasi tutvustas päästja Kalmer suitsuandurit ning 
esemeid, millest tuli võib alguse saada. Chris Tre-
vor ja Freddi said ise proovida, kuidas peab suht-
lema päästekorraldajaga. Seejärel pani päästja Karl 
tööriided selga ning näitas lastele, kuidas tules või 
suitsuses ruumis liikuda. Emma ja Laur proovisid 
hapnikumaski ning Marko ja Koit Ilmar päästeamet-
niku kiivrit, et teada, mis tunne on olla tubli päästja. 

Lõpetuseks näidati lastele põnevat aparaat, mille-
ga sai liikuda suitsuses ruumis. See aparaat näitab 
päästeametnikule, kas põlevas hoones on inimesi. 
Meiegi tegime katseid ja lapsed said vaadata, kui-
das inimest leida. Siis sai minna õue päästeautot 
vaatama – seda uuriti nii seest kui väljast ja laste 
rõõmuks pandi tööle ka sireen.

Aitäh komandopealik Andrus Rinne, meeskon-
navanem Ülo Undrits ja päästjad Kalmer Lehepuu 
ning Karl Väster. 

Täname teid õppepäeva eest!

taivi rÄstas
Foto: solveiG raave

Vabatahtlik seltsiline pakub turvatunnet

2021. aasta septembris käivitus Sotsiaalministee-
riumi tellimusel Eestis 2-aastane tegevusprogramm 
vabatahtlike seltsiliste kaasamiseks sotsiaalhoole-
kandesüsteemis. Eelkõige selleks, et üksi elavad 
inimesed saaksid suhelda ning leida vabatahtlikke, 
kes pakuksid abivajajatele tuge ja toetust nende iga-
päevaelus.

Mida vabatahtlik seltsiline saab pakkuda: 

Paljudel eakatel ja erivajadustega inimestel, kes 
elavad omas kodus, käib kord-paar nädalas abiks 
hooldustöötaja. Hooldustöötajad ei ole aga seltsilised 
– eeskätt seetõttu, et neil pole aega oma kliendiga 
niisama juttu ajada ega kohvi juua. Hooldustöötajate 
aeg on väga piiratud, sest neil on hooldatavaid mitu 
inimest päevas. 

Vabatahtlikul seltsilisel aga on just aega. Seltsili-
seks olemine ei ole kohustus, see on rohkem sõb-
rasuhe ja hoolimine inimesest, kes sind usaldab ja 
oma koju või hoolekandeasutusse ootab. Rääkimine 
ja kuulamine on üksilduse vastu parim ravim, mis 
omakorda mõjutab kindlasti ka meeleolu ja tervist.

Vestlemise ja ühise koogisöömise kõrval saab teha 
koos ka palju muid asju: jalutada, külastada raama-
tukogu, kultuurimaja ja miks mitte ka kauplusi. Kuni 
inimene kodus üksi hakkama ja liikuda saab, tähen-
dab see kindlasti, et ta igatseb ka kodust välja. 

Seltsiline saab 
-  abivajajaga koos olla ja suhelda;
-  olla saatjaks koduväliste tegevustega tegelemisel, 

näiteks koos jalutamine või ühised külastused raa-
matukokku; 
-  eakat või erivajadusega inimest toetada avalike 
eluliste teenuste kasutamisel, näiteks abistada arsti 
juures käimisel või aidata ametkondadega asjaajami-
se, olla teejuhuks, kui on nt tegemist mäluhäiretega 
inimesega;
-  pakkuda tuge ja abi lihtsamate kodutööde tegemi-
sel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga 
oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema.

Toetav käsi ja julgustav sõna on täpselt need, mida 
just vabatahtlik seltsiline pakkuda saab.

Kuidas me leiame vabatahtlikke seltsilisi ja mis 
võiks olla nende motivatsioon oma abi pakkuda?

Vabatahtlike kaasamiseks kasutame eelkõige  piir-
kondade vabatahtlike organisatsioone ja kogu-
kondade eestvedajate võrgustikke.  Samuti teeme 
maakondlikke teavituskampaaniaid läbi kohalike 
lehtede, perearstide, tervisekeskuste, maakonna 
tervisenõukogude, kohalike omavalitsuste asutuste,  
raamatukogude, päevakeskuste, eakate klubide jne.

Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, 
vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust ennast 
arendada ning oma maailmapilti avardada. Vaba-
tahtlikena saavad liituda kõik vähemalt 16-aastased 
huvilised.  

Kuidas maakondlikult vabatahtliku 
seltsilise tegevusi korraldatakse?  

Maakonnas toimetab maakondlik koordinaator, kes 
koostöös omavalitsusega neilt saadud info põhjal viib 
kokku vabatahtliku seltsilise ja abivajaja. Vabatahtli-
ke seltsiliste koordinaator maakonnas hoiabki töös 
terve maakonna vabatahtlike võrgustikku, toetab 
neid, leides motivatsioonivõimalusi ja on vajadusel 

kõigis üleskerkinud küsimustes kontaktisikuks abi-
vajajatele, vabatahtlikele ja omavalistustele. 

Milline on kohaliku omavalitsuse roll?

Eelkõige on oluline abivajajate kohta informatsiooni 
jagamine, sest just omavalitsuste sotsiaalhoolekan-
de spetsialistidel on olemas suurem osa teadmisest 
abivajajate, nii eakate kui ka erivajadustega inimeste 
kohta. 

Kuidas saab soovi korral  küsida endale (oma 
lähedasele), s.o. 65+ või tööealisele erivaja-
dusega inimesele vabatahtlikku seltsilist? 

Selleks on  kolm võimalust:
1.Anna teada oma (oma lähedase) soovist ja vaja-

dusest oma omavalitsuse sotsiaaltöötajale, kes infor-
meerib maakonna koordinaatorit.

2.Anna teada oma (oma lähedase) soovist Valga-
maa vabatahtlike seltsiliste koordinaatorile – Helen 
Metsma, tel 5656 1655,  e-kiri: helenmetsma@gmail.
com.

3.Anna endast või oma lähedasest teada Külalii-
kumine Kodukant kodulehel https://kodukant.ee/
seltsiline/ 

Kuidas saavad kirjeldatud tegevusteks 
enda abi pakkuda vabatahtlikud?

1.Anna oma koostöösoovist teada Valgamaa koor-
dinaatorile – Helen Metsma, tel 5656 1655,  e-kiri: 
helenmetsma@gmail.com, kes võtab seejärel Teiega 
ühendust ja jätkab eesmärgipärast tegevust.

2.Anna endast või oma lähedasest teada Külalii-
kumine Kodukant kodulehel https://kodukant.ee/
seltsiline/

Projekti kohta saate lähemalt lugeda https://kodu-
kant.ee/seltsiline/ 

Vabatahtlikuks seltsiliseks olemise juures on kõige 
tähtsam siiras soov ja huvi eakaid ja erivajadustega 
inimesi oma toetuse, aja ning sõprusega aidata.

Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste elu 
turvalisemaks!

eesti külaliikumine kodukant

Valgamaa kooliteatrite festival oli  teatrirohke päev

12. aprillil toimus Valgas Valgamaa kooliteatrite festival. Kokku 
osales 14 näitetruppi. Meie koolist esindasid oma kodukü-
la ning ka ühtlasi tervet Otepää valda Nõuni kultuurimaja 
noored, kuhu kuuluvad Grettel Arulaan 4.b klassist, Andra 
Arulaan 6. kl., Gretely Salundi 8.b kl. ja Ragne Jaama 12. 
kl. Meie esituses oli etendus “EV 0 vs 104”. Lugu räägib 
sellest, kui ühel päeval peale ajalootundi satuvad aastasse 
2022 noored aastast 1918. 

Kui esmapilgul tundub, et noorte soovid ja arusaamine 
maailmast on saja aastaga muutunud, siis tegelikkuses nii 
põhimõtteliselt pole. 

Kolmes vanuseastmes valiti parimad näidendid, mis lä-
hevad esindama Valgamaad vabariiklikul võistlustel. Meid 
kahjuks nominentide hulka ei valitud. See-eest sai Grettel 
Arulaan (pildil) eripreemia silmapaistva näitlemise eest. Kok-
kuvõttes jäime teatrirohke päevaga rahule ja olememitme 
kogemuse võrra rikkamad.

 raGne jaaMa
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10. aprillil kell 14.00 pärastlõunal, just 
siis kui ülevalt hakkas rahet tulema, algas 
rannas võistluspäev. Esimene võistlusala 
oli paaristeateujumine ja jooks. Siin olid 
edukad tartlased Peep Okk ja Mart Nöps, 
teise koha said Heiki Ehte ja Jaanika Lillen-
berg Käärikult.

Teise alana oli välja kuulutatud mööda 
jää-äärt ujumine. Öö oli aga augu ohtlikult 
kaugele lahti sulatanud, nii sai juba kaldalt 
sisse minna, et ujuma hakata. Siin olid või-
dukad meie kandi naised – I koht Marge 
Maasing Käärikult, II koht Mirjam Uusõue 
ja III koht Sofia Omeljantsuk, mõlemad 
Pühajärve Taliujula pundist. Meeste võit 
läks jällegi külalistele. Esimene oli Peep 
Okk, sekundiga kaotas teine tartlane Tiit ja 
hinnalise kolmanda koha sai oma valla mees 
Tarmo Treufeldt Käärikult. 

Viimase alana tuli vees vastu pidada ilma 
liigutamata. Siin näitasid meie naised Hiie 
Leetsi ja Mirjam Uusõue tõelist eesti naise 
kangust ja neid pidi kohtunik lausa käsuta-
ma peale viie minuti möödumist veest välja 
tulema. Sama saavutuseni meestest jõudis 
ka Heiki Ehte ja napilt jäi maha Matti Tuul.

Esimesed taliujumise võistlused Pühajärvel

Pärast igat ala sai ennast soo-
jendada ratastel Lemmik Mehe 
saunas. Aitäh Kalev Lemmiku-
le! Sauna hakkasid kütma juba 
kolm tundi enne võistluste algust 
Heiki, Silva, Ene ja Matti.

Suurepäraselt juhtisid 
võistlust Ago Arro kohtuniku ja 
teadustajana ning Miia Pallase 
ajavõtukohtunikuna. Asjalikud 
ja kiired olid sekretärid Marje 
Sepp ja Meeli Menning. Neil 
kolmel tuli sillal kogu aeg külma 
tuule ja ajutiste vihmahoogude 
käes olla, samal ajal kui võist-
lejad said alade vahel ka sauna 
lipata. Meie tänusõnad teile!

Suur tänu kõigile võistlejatele, külalistele 
ja Pühajärve Taliujula grupi liikmetele, kes 
igal pool käed külge lõid. Küttepuudega 
varustasid Triin Aaliste, Silva Tigane, Heiki 
Ehte ja Matti Tuul, perenaised olid Ene 
Prants ja Marit Peura.

Suur tänu Eesti Kultuurkapitalile, kes 
meie projekti toetas (projekti koordinaa-
tor oli Ene Kelder). Auhindadega toetasid 

World of Kayaks ja Matti Tuul, Corpowear 
ja Taavi Sepp ning Otepää Vallavalitsus.

Oli üks tore ja lustakas päev. Kokku oli 
startijaid 44, sest mõned tegid kõik alad 
kaasa. Eraldi võttes oli Pühajärve Taliuju-
last võistlejaid 10, Tartust ja Tartumaalt 6 ja 
Käärikult 5.

ene kelder
Pühajärve taliujula

Foto: valdur sePP

Otepää Ehitusgrupp OÜ pakub tööd

•	 C-kategooria	autojuhile
•	 Miniekskavaatorijuhile
•	 Üldehitajale

Täiendav info: tarmo@ehitusgrupp.ee   
ja telefonil  5087952

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

TULE TEE PÄIKESEST 
ELEKTRIT!

Lisainfo tel. 639 1430 / e-post: kliimaseade@kliimaseade.ee 

www.kliimaseade.ee

Kliimaseade OÜ pakub koostööd firmadele, 
kel on pädevus ja kogemus

PÄIKESEPANEELIDE
PAIGALDAMISEL

Meie poolt professionaalsed koolitused ja 
objektid üle kogu Eesti.

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Otepää turuhoones (Otepää Konsumi taga) tegutsev humanitaarabipunkt võ-
tab vastu annetusi Ukraina sõjapõgenike tarbeks. TUUA VõIB: PUHTAID JA 
TERVEID naiste, meeste, laste rõivaid, jalanõusid, susse/plätusid, ujumisriideid, 
spordijalanõusid, koolitarbeid, mänguasju, voodipesu, käterätikuid, köögitar-
beid sealhulgas ka väiksemaid kodumasinaid – triikraud, veekann, föön, jne. 
Tuua saab ka töökorras kodutehnikat (televiisor). Eriti ootame kevad-suviseid 
riideid ja jalanõusid.  VASTU EI VõTA: meeste ülikondi.

Lisaks esmatarbekaubad: pesupulber, mähkmed, hügieenisidemed, tampoo-
nid, hambaharjad (laste, täiskasvanute), hambapastad (laste, täiskasvanute), 
kätekreem, šampoon, palsam, kehakreem, deodorant, raseerijad, vatitikud, 
vatipadjad. Aluspesu/rinnahoidjad, kevadmütsid, kevadjoped/jakid/mantlid/
mütsid.

Palume asjad enne ära sortida! Pakendatud (kilekotti 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: iga päev kella 10.00-16.00 Otepää Turuhoone.
Info tel: 5663 8474 Rita, 5112 471 Aivar, 5293 464 Siiri

MTÜ Otepää Kinnaspunkti humani-
taarabipunkt Otepää turuhoones 
võtab jätkuvalt abi vastu

Ostame kottides küttepuid 
ja pelletit.

Võimalik pikaajaline koostöö.

Madmar Services OÜ
Tel. +372 506 6728
madis@madmar.ee

Ohtlike puude raie. Tööd 
korvtõstukiga (21 m ja 30 m). 
Kändude freesimine. Puidu-
hakkuri teenus. info@maas-
tikuhooldus. T: 5810 8597. 
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Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. Koduleht: www.korstna- 
spets.ee. Aivar tel. 56628835

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

Korstnate ehitus ja remont 
joosep.sepp@mail.ee, 56189517

Kaevetööd. Tel 53439100

01.05 k 9-15 õiekuu laat Otepääl 
Maxima poe taga. T. 56618707

Müüa veisesõnnikut, vedu väikese 
kalluri või traktoriga. Tel. 5117109

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku, sõelmeid. Veo- ja tõstetee-
nus kraanaautoga. Tel: 5291256

Otsin kinnisvara Otepää vallas 
maakodu rajamise eesmärgil. 
Eelistatud oleks tiheasustusala-
dest veidi väljapoole jäävad ela-
mised, põlispuude olemasolu ja 
muidu looduskaunis ümbrus. Hea 
kui krundil oleks mingi maja, sel-
le seisukord pole nii väga oluline. 
Moodsaid karpmaju mitte pakkuda. 
Raivo, tel: 5393 2623.

  7K  U  U  L  U  T  U  S  E  D
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

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

ja sina selle sees.

Avaldame sügavat kaastunnet 
perekond Kiurule armsa ema, 

vanaema, vana-vanaema, ämma

MAAJA KIURU
kaotuse puhul.

Urmas ja Astrid ning 
Maiki ja Mihkel peredega

KALJU KÜNNAPUU 
16.11.1933 - 10.04.2022

HELgI KRIMSES 
13.09.1938 - 14.04.2022

Südame sügavas sopis 
elab igavesti armastus

ja hinge tagatoas 
elab igavesti mälestus...

Siiras kaastunne Kiinale 
perega kalli

KUUNO ALTERI

kaotuse puhul.

Tiina

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb seal mälestustekaja

Avaldame sügavat kaastunnet 
Taavile armsa vanaema

MAAJA KIURU

kaotuse puhul.

Mihkel, Elerin, Kimmo, 
Kert ja Kennard

Tuul tõusis Igavikust. 
Sulges ukse.

 Ja vaibus vaikusesse armas hääl...

Siiras kaastunne Tiiule ja Antsule 
lähedastega

ANNI KõIVU
 lahkumise puhul.

Teekaaslased ja sõbrad Silva, 
Leida, Ülle, Piret ja Rein, Marju

ANNI KõIV 
06.10.1923 - 08.04.2022

AINO VISNAPUU 
28.01.1921 - 14.04.2022

Sügav kaastunne Kiinale lastega 
kalli venna ja onu

KUUNO ALTER`i

kaotuse puhul.

Tamara ja Kalju

MAAJA KIURU

Mälestame head majanaabrit ja 
avaldame kaastunnet lähedastele.

Perekond Uudmäe

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

Autode kokkuost 5533060. 

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne 
Kiina Alterile kalli venna

KUUNO ALTER

lahkumise puhul

Õie ja Marge

Südamlik kaastunne Jaani 
ja Jüri perele ema, vanaema 

ja vanavanaema 

MAAJA KIURU 

kaotuse puhul.

Leida, Maila ja Lembit perega

MAJA KIURU 
01.07.1932 - 06.04.2022

Meie südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele hea naabrinaise

ANNI KõIVU

lahkumise puhul.

Valve ja Reet, Riina, Malle 
peredega

Ema kuju hell ja puhas
eal ei tuhmu ajatuhas...

ANNI KõIV

Südamlik kaastunne 
Tiiule perega 

kalli ema kaotuse puhul.

perekond Nigol, Susi ja Lea

Tee on lõpuni käidud,
süda on vaikinud.

Kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Teatame, et vaikselt lahkus 
kallis ema, ämm, mamma ja 

mamma-mamma

ANNI KõIV
06.10.1923 - 08.04.2022

Leinavad poeg Jüri, tütred Tiiu 
ja Taimi peredega,

lapsed ja lapselapsed

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
 elu viib paljugi käest.

Aja õigus on anda ja võtta,
 kuid mälestus see jääb...

MEELIS KARJUS

   Mälestame varalahkunud 
kolleegi.

Otepää Konsumi pere

Meie kaastunne Tiiu ja Ants 
Orassonile perega kalli 

ANNI KõIVU

kaotuse puhul.

Helle, Ilder, Maaja, Ene

Mäletame ja mälestame!

ANNI KõIV

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele!

Ilse. Inga ja Ingrid peredega

Avaldame kaastunnet Taimile 
kalli ema

ANNI KõIVU

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

On kurbi hetki elus antud
ja lahkumisi rohkemgi, kui peaks...

ANNI KõIV

Südamlik kaastunne 
Tiiule perega

armsa ema kaotuse puhul.

Kolleegid Otepää Konsumist

Maga vaikselt, puhka rahus
südamed on sinuga.

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Südamlik kaastunne Taimile, 
Tiiule, Jürile peredega kalli ema, 
vanaema, vanavanaema ja ämma

ANNI KõIVU

kaotuse puhul.

Thea, Evi ja Margo peraga

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda vaikinud...

KARL UNDRITS

Südamlik kaastunne 
Sirjele perega

kalli isa kaotuse puhul.

Kolleegid Otepää Konsumist

Pakume tööd 

lihatoodete 
pakendajale. 

Tööaeg argipäeviti kella 6-15.
Täpsem info tel. 7655824 või otepaalt@gmail.com

Südamlik kaastunne Kiinale 
venna 

KUUNO

kaotuse puhul.

Otepää Ehituskeskuse töötajad

Südamlik kaastunne Jürile, 
Jaanile ja lähedastele kalli ema 

MAJA KIURU

kaotuse puhul.

Elduri pere

Südamlik kaastunne Ivile ja tema 
perele kalli ämma, ema, vanaema 

ja vanavanaema 

MAAJA KIURU

kaotuse puhul.

Otepää Ehituskeskuse töötajad

Mälestame töökaaslast

MEELIS KARJUS
13.06.1975 - 07.04.2022

Otepää kolleegid

Südamlik kaastunne 
Tiiu Orassonile perega

ANNI KõIV

kaotuse puhul.

Ehituskeskuse kolleegid

Läks viimsele teele emake,
teda õrnalt kandis tuuleke...

Avaldame kaastunnet Taimile 
armsa ema

ANNI KõIV

kaotuse puhul.

Klassiõed Kaja, Ruth, Maret, 
Liidia

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda vaikinud.

Südamlik kaastunne Jaanile, 
Jürile peredega kalli ema, 
vanaema, vanavanaema 

ja ämma

MAAJA KIURU

kaotuse puhul.

Thea, Evi ja Margo perega

Avaldame kaastunnet 
Leelo Paavelile

EMA

surma puhul.

Audentese töökollektiiv

Südamlik kaastunne Jaanile 
ja Jürile perega

MAAJA KIURU

kaotuse puhul.

Külli ja Kaie

Aeg annab kõik mul tagasi,
ei emasüdant iialgi.

Südamlik kaastunne Marjule 
perega armsa ema, vanaema, 

vanavanaema ja ämma

AINO VISNAPUU

kaotuse puhul.

Malle, Silva, Ilse

Tulles ja viies
nii astub aeg,

andes ja võttes...

Südamlik kaastunne
Marjule ja lastele peredega

EMA ja vanaema 

lahkumisel.

Naabrid Kelder ja Möldre 

Loojunud on elupäike,
kustunud ta sära,

kuid mälestusi kauneid,
ei võta keegi ära...

ANNI KõIV

Sügav kaastunne Tiiu ja Antsu 
perele kalli ema, ämma, vanaema 

lahkumisel. 

Perek: Veski ja Vipp

Südamlik kaastunne Tiiule, 
Antsule, Magnarile ja kõigile 
teistele lähedastele armsa

ANNI KõIV
lahkumise puhul.

Terje ja Aimar

Südamlik kaastunne Marjule 
perega kalli ema,

vanaema ja vana-vanaema

AINO VISNAPUU
lahkumise puhul.

Töökaaslased Otepää 
Kaubamajast

Siiras kaastunne 
Marju Ilvese perele ema 

AINO VISNAPUU 

lahkumisel.

Otepää Aedlinna Seltsing

Mälestame endist töökaaslast 

AIME VÄÄRI

Südamlik kaastunne Leelole 
lastega ja kõigile lähedastele.

Töökaaslased majandipäevilt

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Teatame sügava kurbusega 
armsa õe ja tädi

HELgI KRIMSES
13.09.1938 - 14.04.2022

lahkumisest.

Ärasaatmine 23.04.2022 
Paluperas Paju talust. 

Muldasängitamine Otepää 
vanal kalmistul.

Omaksed

Südamlik kaastunne Marjule 
ja Enelile perega kalli ema 

ja vanaema

AINO VISNAPUU

lahkumise puhul.

Viivi, Heldur, Merle, Helle ja Eha

Tänavakivi 
ja äärekivi 
paigaldus. 

Haljastus ja kaevetööd. 

Tel: 55 649 350 
info@rohelineheakord.ee

AIME VÄÄR 
15.05.1938 - 06.04.2022

VALDUR TALVIK 
23.11.1960 - 17.04.2022

ERgAV KOSER 
24.09.1957 - 05.04.2022
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Ootame taotlejaid 

Maikuus on viimane aeg taotleda energiakulude hü-
vitist. Taotluse saab esitada 01.09.2021-30.04.2022 
tekkinud energiakulude kohta (so oktoobrist maini 
saabunud arvete eest). Kui olete juba osade kuude 

eest hüvitist saanud, siis on võimalus seda taotleda 
ka ülejäänud kuude osas, näiteks ainult jaanuari kuni 
aprilli kuu eest. 

Hüvitisele on õigus, kui leibkonna netosissetulek 
jääb alla mediaantaseme piiri, milleks on ühe inimese 
kohta 1126 eurot, iga järgmise vähemalt 14-aastase 

leibkonnaliikme kohta 563 eurot ja iga alla 14-aastase 
lapse kohta 338 eurot kuus. Hüvitatakse 80% energia 
koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/
kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 
78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Digiallkirjastatud avalduse saab saata aadressil: 

energiatoetus@otepaa.ee.
Isiklikult kohale tulemiseks palume leppida aeg 

kokku järgnevalt:  Kristin Leht, tel 53 03 30 32 (Otepää 
ja Nõuni piirkond);  Marika Paris, tel 52 46 061 (Puka 
piirkond); Pille Sikk, tel 52 47 930 (Sangaste piirkond).  

Marika Paris


