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Otepääl toimus XXVI käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev
7. augustil peeti Otepää Keskväljakul
Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva. Otepää naisselts soovib
hoida seda traditsiooni elus ja tähistada
sündmust alati rõõmuga ja väärikalt.
Lisaks tavapärasele laadasuminale
said külastajad näha kirevat kultuuriprogrammi, kus astusid üles naisrahvatantsurühm Vesiroos, segarahvatantsurühm
Nuustaku, naisrahvatantsurühm Pääsusilmad, ansamblid Laulurõõm, Lõbusad
lesed, naiskoor Helletajad, rahvamuusikaansambel Kirime Tõrvast, Võru
Kandle Kapell ja kapell Vannamuudu.
Kultuuriprogrammis pälvis omaette
tähelepanu rõivabrändi JuurPärimus
kollektsiooni „Mees vatis“ demonstratsioon, mille autoriks on Muhumaa
juurtega Kätli Saarkoppel ja õmblejaks-konstrueerijaks Gitta Truus. Sai
näha meeste vattide kollektsioone, mida
täiendasid naiste komplektid. Kätli Saarkoppeli rõivastes on pärimust, julgeid
värve, hinge ja ilu.
Mitmekülgse kultuuriprogrammi eest
kandis hoolt Otepää Kultuurikeskused,
päevajuht oli Merle Soonberg.
Lisaks laadamelule toimusid õpitoad
neile, kes soovisid oma kätega midagi
valmis teha. Õpitubade juhendajate
Reet Ohna ja Pille Jantsi käe all valmisid klaasmaalid ja teemanditikandid, mis
panid osalejate silmad särama.
Laadamelu on alati täiendanud õnneloos, kuhu panustavad kauplejad oma
suurepärast toodangut. Aitäh kõigile
annetajatele!
Kes laadasaginale oli ringi peale

Kauaoodatud
Otepää üürimaja sai
18. juunil nurgakivi

Üürimaja ehitatakse vallavalitsuse ja erainvestorite koostöös ning toetusrahaga panustab ka riik.

teinud, võis keha kinnitada otse katlas valminud supiga.
Otepää naisselts on enda ümber koondanud tegusa
koostöövõrgustiku, mille liikmetel on kõigil oma roll piirkonna maineürituse korraldamisel. Täname oma toimekat
meeskonda eesotsas naisseltsi esinaise Enega!
Otepää naisseltsi koostööpartnerid XXVI Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva korraldamisel olid
Otepää Kultuurikeskused, Otepää Avatud Noortekeskus,
Päästeameti Otepää päästekomando, Ugandi Resto. Meie
sündmust on alati toetanud Otepää Vallavalitsus ning ilus
päiksepaisteline ilm.
Ilusat suve jätku kõigile ja uute kohtumisteni!
Otepää naisseltsi juhatuse liige
Mairi Järviste
Fotod: Valju Aloel

Otepää punaarmeelaste monument on likvideeritud
16. juunil toimusid Otepää valla algatatud ja sõjahaudade komisoni ning kaitseministri otsusega Eesti sõjamuuseumi
korraldatud väljakaevamised Otepää
Teises maailmasõjas hukkunute arvatava
ühishaua kohal, kuid mingeid säilmeid
ei leitud.
Otepääl pikalt kõneainet pakkunud
obelisk, kus oli väidetavalt Teises maailmasõjas langenute ühishaud oli rajatud
1957. aastal. See asus Otepääl Tartu
tänava ja Palupera tee nurgal, kuhu Nõukogude okupatsiooni ajast pärinevatel
andmetel pidi olema maetud 34 inimest.
Arvatavasse sõjahauda ei olnud maetud
kedagi.
Otepää vald pöördus kaitseministeeriumi juures tegutseva sõjahaudade komisjoni poole ebasobivalt keset
linna asuvasse hauda maetud langenute ümbersängitamiseks kalmistule
tänavu aasta alguses. Küsimust arutati
ka mitmel Otepää Vallavolikogu istungil.
Väljakaevamiste juures tegid
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arheoloogid kogu platsi ulatuses kaevamistööd ja juures viibis ka EELK Otepää
Maarja koguduse vaimulik Marko
Tiirmaa.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala
märkis, et Otepääl sai samba mahavõtmisega läbi üks ajajärk. „Kulus hulk aega
ja omajagu tööd, et kõik dokumendid
ning ettevalmistused seaduslikult korda
saada. Kogu protsess toimus erinevate
riigiasutuste ja organisatsioonide ning
ettevõtete koostöös. Tundub uskumatu,
et tehti nii palju põhjalikku ettevalmistustööd ja kõik läks tühja. Otepääl käidi
aastakümneid avaldamas austust langenud kangelastele keda tegelikkuses polnudki,“ lisas Jaanus Barkala. „Vanemad
otepäälased teadsid muidugi ka varemalt
rääkida, et sinna ei ole kedagi maetud.
Pikka aega kestnud saaga on lõpuks läbi
saanud. Tänan kõiki, kes sellele kaasa
aitasid ning oma panuse andsid.“
Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar
Lill ütles, et oli ootamatu, et arvatavasse

sõjahauda ei olnud maetud mitte kedagi.
„On küll tavaline, et ametlikud andmed
langenute arvu kohta ja see, kui mitme
inimese säilmed hauast tegelikult leitakse, ei klapi, kuid et sõjahaud osutub täielikult propagandistlikuks võltsinguks, on
Eestis esmakordne,“ rääkis Lill.
Vastavalt sõjahaudade kaitse seadusele korraldas väljakaevamised kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev Eesti
sõjamuuseum koostöös Otepää vallavalitsuse ja Eesti kütusemüüja Olerex valdusfirmaga AS Aqua Marina, mis kinnistut vallalt rendib.
2007. aastal võttis Riigikogu vastu
sõjahaudade kaitse seaduse, mis võimaldab ebasobivasse kohta maetud
sõjas langenud koos hauamonumendi
teisaldamisega ümber matta kalmistule.
Viimase paarikümne aasta jooksul on
Eestis ümber maetud sadu Teise maailmasõja osapoolte – nii Saksa kui ka
Punaarmee langenute säilmeid.

Otepää Vallavalitsus
Eesti Sõjamuuseum
foto: Valju Aloel

Otepää Vallavalitsus esitas SA KredEx
meetmele „Elamumajanduse arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele" maja ehitamiseks taotluse.
Üürielamu ehitustööd algasid pihta 2021.
aasta novembris.
Üürimaja ehitab AS Eviko, järelvalvet
teostab Accurato Fassaadid. Hinnanguliselt läheb üürimaja maksma ligi 4 miljonit
eurot. Otepää Vallavolikogu on asutanud
ka OÜ Otepää Üürimajad, mis tegelebki
maja ehitamise ja elamumajanduse planeerimisega üürimajas.
Nurgakivi paneku tseremoonial pidasid
kõnesid Otepää vallavanem Jaanus Barkala, AS Eviko ehitusjuht Andres Nurk ja OÜ
Otepää Üürimajad juhatuse liige Annika
Mesikäpp.
„Otepää jaoks on üürimaja rajamine suur
asi, kuna Eesti taasiseseisvumisest saadik
on see esimene omataoline. Üürimaja olemasolu loob eeldused, et meie noortel on
võimalus jääda kodulinna ning ka mobiilne
tööjõud saab endale elukoha,“ ütles Jaanus Barkala. „Täname valitsust, kes selle
võimaluse andis.“
AS Eviko ehitusjuht Andres Nurk sõnas,
et kuigi üürimaja seinad on püsti, oli nurgakivi siiski veel panemata ja tegemist on
sümboolse nurgakivi panekuga. „Üürimaja
peaks plaanide kohaselt valmis saama selle
aasta lõpuks. Me anname endast kõik, et
aasta lõpuks oleks korterelamu kindlasti
valmis ehitatud,“ lisas Andres Nurk.
Nagu kombeks, müürisid külalised nurgakivi hülsi betooni. Tulevastele põlvedele
sai ajamärgiks pandud vallaleht Otepää
Teataja, üürielamuga seotud dokumendid
ning mõned muud meened ja esemed, mis
iseloomustavad tänast päeva ning mida
kunagi tulevikus võiks olla põnev leida.
Rajatav üürielamu paikneb Otepää linnas, aadressil Kopli tn 2a. Maja on neljakorruseline, seal on 42 korterit. See on igati
kaasaegne ning säästlik kortermaja, mis
peaks korterit üürida soovivate inimeste
esmased vajadused kenasti rahuldama.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Vallavanem vaatab lootusrikkalt
uue valitsuse poole

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil

Valitsuskriis on läbi ja Eesti on äsja saanud uue valitsuse. Olen vallavanemana huviga jälginud valitsuse
moodustamist ning analüüsinud uue koalitsiooni lubadusi. Valitsuse olulisust ei saa vähendada
meedias kõlanud seisukohtadega, et tegemist on
vahevalitsusega ja võimuperiood suurte asjade elluviimiseks on liiga lühike. Koalitsioonilepingust paistavad vajalikud ja ambitsioonikad eesmärgid ning ei
ole oluline, millise erakonna survel need sinna sisse
said. Olulisem on, et järgnevate kuude jooksul on
seatud eesmärgiks astuda edasiviivad sammud nii
julgeoleku, eestikeelse hariduse, energiakriisi kui
inimeste toimetulekut puudutavates küsimustes.

Otsustati sõlmida Sotsiaalkindlustusametiga haldus-

leping ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenike Otepää
valda elama asumisel tekkivate järgmiste kulude katmise
korraldamiseks: 1.1 eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulu; 1.2 tõlketeenuse kulu.
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu 24. märtsi

2022. a otsus nr 11 „Mittetulundusühinguga Sangaste Asundused sõlmitud osaühingu osa müügilepingu muutmiseks loa
andmine ja Otepää valla kasuks hüpoteegi seadmine“.
n

Muudeti osaühingu PALU-TEENUS põhikirja.

n

Määrati Puka alevikus ja Komsi külas vee-ettevõtjaks

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik AS Otepää Veevärk.
n

Tunnistati kehtetuks Märdi külas asuva Niidu kinnistu

detailplaneering.
n

Mul on väga kahju, et enam kui 30 aastat pärast iseseisvumist pole Eesti suutnud üle minna koolides
täielikult eestikeelsele õppele. Seetõttu on kannatanud meie ühiskonna julgeolek, sidusus, integratsioon
aga ka tööjõuturg. Olukord, kus kooli lõpetavad
noored, kes ei suuda minna edasi kõrgkooli või leida
töökohta, mõjub Eesti majandusele väga halvasti.
Praeguses julgeolekuolukorras aga veelgi olulisem
– kakskeelne haridussüsteem taastoodab kakskeelset infovälja ja tekitab lisapingeid meie ühiskonnas.
Kui kümned tuhanded Eesti elanikud saavad oma
infot Vene propagandakanalitest, siis on see otsene
oht Eesti julgeolekule. Koalitsiooni kokkulepe, et
üleminek täielikult eestikeelsele haridusele algab
2024. aastast, on ainuõige otsus.

Otsustati omandada Irja Sõnumilt kinnistu registriosa

nr 1045440 koosseisu kuuluv Puka alevikus Ääre tn 2 asuv
katastriüksus (katastritunnus 60803:001:1390, sihtotstarve
elamumaa, pindala 2430 m²) turuväärtusega, maksumusega
kuni 60 000 eurot.
n

Lubati Otepää Vallavalitsusel omandada MTÜ

PILKUSE KÜLASELTS kasutusse andmise eesmärgil
Pilkuse küla kogukondlikuks tegevuseks sobiv kinnisasi
turuväärtusega, maksumusega kuni 20 000 eurot.

JUULI JUUBILARID
90

Anna Herbst 			
Helgi Sisask 			

85

Enn Haggi 			
Heido Meema 			

80

Aavo Ladva 			
Mati Toom 			
Jüri Adamson 			
Kalju Suija 			

75

Ilmar Valgepea 			
Aita Park 			
Galina Palm 			

70

Malle Noormets 			
Iva Unt 				
Lylian Kork 			
Rein Tiirmaa 			

15. juulil
16. juulil

2. juulil
24. juulil

2. juulil
10. juulil
14 juulil
21. juulil

10. juulil
11. juulil
27. juulil

6. juulil
18. juulil
26. juulil
29. juulil

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

SÜNNID
Sofie Mai Kängsepp 		
Oliver Lemloh 			
Rasmus Palissaar 			
Ranelle Kullamäe 			
Leandra Hannaly Treffner 		
Mia Täär 			
Gabriel Saarekivi 			
Robby Reek 			
Liam Pikkpõld 			
Marta-Marii Kutsar 		
Keith Järv 			
Terko Taur Jürgenson 		
Susanna Tolmusk 		

n

Kinnitati hariduskomisjoni liikmeks Merike Tiimann.

n

Algatati Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse

detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju stratee-

29.06.2022
n

AMETLIK INFO

Teine oluline edasiminek puudutab Eesti inimeste
toimetulekut ja perede heaolu. 2016. aastal tehti toonaste valitsuserakondade poolt märgiline samm ja
loodi lasterikka pere toetus. See otsus ning varasem
lapsetoetuse tõus oli selge sõnum, et lastega pered
on olulised ja riigi poolt väärtustatud.
Eelmise valitsuse lõhki ajanud idee, lapse ja lasterikka peretoetust tõsta, on muutunud koalitsiooniläbirääkimistel aga veelgi ambitsioonikamaks. Isamaa
poolt soovitud ning teiste partnerite poolt heaks kiidetud ettepanek tähendab, et 2023. aastal tõuseb lastetoetus 80-eurole ning lasterikka pere toetus 600-le
eurole. Lisaks hakatakse peretoetusi indekseerima
ning lõppeb ära tänane olukord, kus lasterikka pere
toetus kaob järsult ühe lapse täisealiseks saamisel.
Selle asemel hakkab toetus vähenema järk-järgult
hetkest kui pere vanim laps saab 24-aastaseks.
Tean Otepää lasterikkaid peresid ning arusaadavatel põhjustel on nende kulud vähemate lastega
peredest märkimisväärselt suuremad. Suuremad
kulud elu- asemele, transpordile, huviringidele ning
teistele igapäevastele asjadele on ka uuringute järgi
üks peamisi põhjusi, miks pered piirduvad tihtipeale
ühe või kahe lapsega. Kui sellele lisada veel tulumaksuvaba miinimumi tõusu 654 eurole, siis saame hea
koosluse sammudest, mis leevendavad ja maandavad praegusel kiirel inflatsiooniperioodil inimeste
muresid ja riske. Nendel sammudel on ka oluline
regionaalpoliitika mõõde, sest suuremaid peresid
on rohkem väljaspool suuri linnu.

se plaanid seoses enneolematult kõrgete energiahindade kompenseerimisega. Omavalitsusjuhina olen
rõõmus, et seekord on mindud vähem bürokraatlikku teed ning otsustatud lihtsamate ja loogilisemate
lahenduste kasuks.
Kurvaks teeb aga asjaolu, et praegune valitsus
eelistab jällegi linnade elanikke, kellel kompenseeritakse gaasi- ja keskkütte kulud. Maainimesed, kes
kasutavad ahjukütet, peavad oma küttepuud ikkagi
soetama hirmkallilt ja ilma mingi toetusmeetmeta. Kõikvõimalikud toetusmeetmed aitavad loodetavasti inimesi keerulisel hetkel, kuid aus vastus
on, et algav kütteperiood kujuneb eelmisest veelgi
keerulisemaks ning lisaks lühiajalistele sammudele
vajame pikaajalisi, mis looksid uusi tootmisvõimsusi
ja paremaid lahendusi.

Otepää Vallavalitsuse istungil
13.06.2022
n

Kooskõlastati Otepää külas Kaarnapesa maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Määrati Räbi külas asuva Kuke katastriüksuse (kin-

nistu registriosa nr 187140, katastritunnus 58201:001:0086,
pindala 3,49 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Vana-Kissa
katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 187140, katastritunnus
58201:001:0085, pindala 2,10 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
1.1 katastriüksuse kohanimi Kuke, koha-aadress Kuke, Räbi
küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Vana-Kissa, koha-aadress Vana-Kissa, Räbi küla, sihtots-

Viimasel poolaastal on keeruliseks teemaks olnud
Ukraina sõjapõgenike abistamine. Kohalikud omavalitsused ja Eesti inimesed on püüdnud anda palju
mitmekülgset abi. Vaatamata püüdlustele tuleb piir
ette, millest edasi enam ei suudeta. Kahjuks eelmine
valitsus ei täitnud omapoolseid kohustusi piisavalt
ja püüdis järjekindlalt sõjapõgenikega seotud riigi
lahendamata ülesandeid suruda kohalikele omavalitsustele täitmiseks. Otepääle toodi ilma valda informeerimata sadu sõjapõgenikke ning püüti selgeks
teha, et see ongi omavalitsuse probleem. Survestamine käis sageli ähvarduste saatel. Loodan, et uus
valitsus on kohalike omavalitsustega koostööaltim.

tarve maatulundusmaa.
n

Määrati Neeruti külas asuva Kaltsi katastriüksuse

(katastritunnus 58201:001:0238) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Ala-Kaltsi,
koha-aadress Ala-Kaltsi, Neeruti küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kaltsimäe, koha-aadress
Kaltsimäe, Neeruti küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n

Määrati üheksale isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kahele isikule kogusummas 300 eurot.
n

Anda neljale isikule üürile sotsiaaleluruum.

7. Sõlmiti LS Raamatupidamisbüroo OÜ-ga (registrikood
12121306, aadress Voki 6-3, Sihva küla, Otepää vald) äriruu-

Punamonumendid on risustanud meie kultuuriruumi juba pikki aastakümneid. Uus valitsus on kujundanud lõpuks punamonumentide teisaldamises head
ja julged seisukohad. Olen nendega täielikult ühte
meelt. Nagu ajalugu on näidanud, tehakse suured
asjad ära kõigepealt Otepääl ja alles siis julgetakse
mujal Eestis ka Otepää eeskuju järgida. Otepää vald
oli esimene omavalitsus Eestis, kes teisaldas oma
Otepää kesklinnas oleva punamonumendi juba 16.
juunil.

mi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva
asutusehoone ruumi nr 306 (pindala 11,5 m²) kasutusse andmiseks tähtajaga 12. juuni 2022. a kuni 11. juuni 2027. a.
n

Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest vabastamise taotlus.
n

Anti nõustumus 12. märtsil 2020. a Kobras OÜ-ga sõlmi-

tud hankelepingu muutmiseks vastavalt korralduse lisale ning
määrata uueks hankelepingu täitmise tähtajaks üldplaneeringu
kehtestamise eeldatav aeg 28. veebruar 2025. a.
20.06.2022

Otepääl on valmimas üürimaja, mille eelduseks sai
üle-eelmise valitsuse eraldatud toetussumma maapiirkondades mobiilse tööjõu liikumise soodustamiseks. Loodan, et ka praegune valitsus kaalub selliseid samme, mis toovad rohkem elu ja võimalusi
maapiirkondadesse.

n

Vallavanem Jaanus Barkala

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Isamaasõja

katastriüksuse (katastritunnus 55601:007:0007) uueks lähiaadressiks Tartu mnt 16a.
n

Anti SAMI TOOTMISE AS-ile projekteerimistingimu-

sed Otepää vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul angaar-ladu
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Kui kõik kolm osapoolt sõlmitud leppest kinni
peavad, saame ühe viimaste aastate tegusaima
valituse, mis astub mitmed olulised sammud Eesti
elu edendamiseks. Kui kokkulepitud asjade kõrval
leitakse kindel lahendus ka kriitilistele julgeolekut
puudutavatele küsimustele nagu punamonumentide
teisaldamine, täiendav panustamine riigikaitsesse ja
Vene kodanike relvalubade ära võtmine, siis oleme
õigel kursil.
Lõpliku hinnangu uuele valitsusele saame
muidugi anda alles hiljem aga positiivne ootus jääb.

Vaadates vastu sügisele, on oluline tuua esile valitsu19. mail
30. mail
5. juunil
25. juunil
30. juunil
30. juunil
2. juulil
16. juulil
20. juulil
20. juulil
20. juulil
21. juulil
1. augustil

giline hindamine.

Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus projektee-

rimistingimused Otepää külas Linnamäetagune kinnistul,
Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org kinnistul, Alliku
kinnistul, Valga mnt 12 // Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul
ja Nüpli külas Tehvandi 2 kinnistul Tehvandi discgolfi raja
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Sangaste alevikus Kooli tn 6a, Kooli tn 6, Kooli tn

1, Kooli tn 2, Kooli tn 4, Kooli tn 5, Kooli tn 7, Kooli tn 6b,
Kooli tn 8, Kooli tn 9, Kooli tänav, Kooli põik, Nooruse tn
1, Nooruse tn 2, Nooruse tn 3 ja Nooruse tänav kinnistutel
asuvale ehitisele (kaugküttetorustik) kasutusluba.
n

Rahuldati 30 hajaasustuse programmi taotlust.

n

Anti kahele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 979

eurot.

Otepää Maitsete nädal tuleb taas!

n

Suits.
n

6. -16. oktoobril toimub Otepää piirkonna toitlustusasutustes taas Otepää Maitsete nädal. Selle aasta
alateema on „IseLoov“.
Pakume oma külalistele piirkonna eripäraseid
roogi. Jälgi infot Otepää valla sotsiaalmeedias ja
kodulehel ning vallalehes Otepää Teataja!
Projekti „Otepää Maitsed“ toetavad: Otepää
Vald, Valgamaa Arenguagentuur, EL Regionaalarengu fond, Leader Valgamaa Partnerluskogu,
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond:
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

Nimetati Mittetulundusühingus Eesti Jäätmehooldus-

keskus Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Teet
Kinnitati alates 1. augustist 2022. a hallatava asutuse

Keeni Põhikool direktoriks Peeter Kangur.
04.07.2022
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kopli tn 2

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1948640, katastritunnus 55601:004:1630, pindala 1359 m², sihtotstarve elamumaa)
ja Kopli tn 2 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1611840,

Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.

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

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

katastritunnus 55601:004:1620, pindala 1109 m², sihtotstarve
elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate

Monika Otrokova
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 25. augustil.

11. august 2022

AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Tulekul on maal elamise päev

AMETLIK INFO

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kopli tn 2, koha-aadress
Kopli tn 2, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve elamumaa; 1.2
katastriüksuse kohanimi Kopli tn 2a, koha-aadress Kopli tn 2a,

24. septembril kell 11.00-16.00 toimub Otepää keskväljakul üleriigilise Maal elamise päeva raames
sündmus „OHHOO, OTEPÄÄ!“.

Otepää vallasisene linn, sihtotstarve elamumaa.
n

Määrati Ädu külas asuva Jaani katastriüksuse (katastri-

tunnus 55701:001:0953) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed
järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Jaanimäe, koha-aadress
Jaanimäe, Ädu küla, sihtotstarve elamumaa; 1.2 katastriüksuse
kohanimi Jaani, koha-aadress Jaani, Ädu küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Jaanisalu, koha-aadress Jaanisalu, Ädu küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuvale Orusoo kin-

Sel päeval ootame vallaelanikke ja külalisi uudistama, mida põnevat teevad ja pakuvad meie koolid
ja lasteaiad, küla- ja spordiseltsid, kultuurimajad
ja noortekeskused, vallavalitsus ja ettevõtted jne.
Lisaks saab sel päeval külastada Otepää valla maakohtades elavaid tegusaid peresid.
Maal elamise päeva eesmärk on avada uksed
toimekatele ja säravatele inimestele, et aidata neil
avastada oma kodupaiga võimalusi või leida omale
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sobiv elupaika maal.
Maal elamise päeva korraldab Otepää Külade
Ühendus koostöös Otepää Vallavalitsuse ja Otepää
Kultuurikeskustega.

n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati kolmele isikule tervisetoetus kogusummas

245 eurot raviasutuse väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks.
n

Määrati kahele isikule raske majandusliku olukorra

puhul toetus kogusummas 225 eurot.

Hea ettevõtja, aktiivne vallakodanik, seltsingu
või MTÜ juht! Oled väga oodatud Maal elamise
päeval kaasa lööma ja oma tegevusi tutvustama.
Võta ühendust Ivika Nõgeliga (Otepää Külade
Ühendus), tel. 511 5915, e-post: partnerlus@partnerlus.ee

01.08.2022
n

asuval Härmamärdi kinnistul abihoone püstitamiseks.
n

Anti Mark Eiknerile ehitusluba Otepää külas

asuval Ritsu kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Monika Otrokova

Anti Merike Kukele ehitusluba Pilkuse külas

Anti Mark Eiknerile ehitusluba Otepää külas

asuval Ritsu kinnistul abihoone püstitamiseks.
Anti Taavi Veskimäele projekteerimistingimused

nistule seatud reaalservituudi ala pindalaks ca 1530 m² vastavalt

n

korralduse lisaks olevale asendiplaanile.

Kääriku külas Vanapoisi kinnistul elamu ehitusprojekti

n

koostamiseks.

Otsusati lugeda Otepää vallasiseses linnas asuval Virulom-

bi tn 6 kinnistul suvila püstitamiseks esitatud ehitusteatis nr
2211201/19842 teavitatuks nõudega, et ehitusprojektis nähakse
ette müüritiskorstna läbiviigul katuslaest põlevate puitkonstrukt-

Otepää vallavalitsus võtab tööle turismiarenduse
peaspetsialisti (turism, mainekujundus, turundus)

Anti Mati Ivaskile ehitusluba Otepää külas asuval Väi-

ke-Juusa kinnistul abihoone püstitamiseks.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 52 eurot.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele

isikule summas 100 eurot.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 7. märtsi 2022. a korral-

duse nr 108 „Kultuuriürituse toetuse määramine“ punkti 1.23
alljärgnevalt: “1.23 Mittetulundusühing EVEKO KOOR 2022. a
oktoobrikuus laululaagri ja kontserdi korraldamiseks 500 eurot;”.

Määrati Otepää külas asuva Möldre katastriük-

suse (katastritunnus 63602:001:0511) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse

sioonide paigaldamine korstna välispinnast 150 mm kaugusele.
n

n

Kui oled entusiastlik, loov, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Otepää
valla arengusse, ootab Otepää vallavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima
turismiarenduse peaspetsialisti kohale.
Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi
koopia palume saata Otepää vallavalitsusse aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 või
digitaalselt allkirjastatuna: vald@otepaa.ee hiljemalt 15. september 2022. a.
Lisainfo: www.otepaa.ee

kohanimi Nuuma, koha-aadress Nuuma, Otepää küla,
sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Vana-Möldre, koha-aadress Vana-Möldre, Otepää
küla, sihtotstarve ärimaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi
Uue-Möldre, koha-aadress Uue-Möldre, Otepää küla,
sihtotstarve ärimaa.
n

Määrati Lauküla külas asuva Ritsi katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 723740 katastritunnus
72402:003:0420, pindala 2906 m²,
sihtotstarve elamumaa) ja Suure-Ritsi katastriük-

n

Rahuldati üks hajaasustuse programi taotlus.

suse (kinnistu registriosa nr 764040 katastritunnus

n

Jäeti rahuldamata 5 hajaasustuse programi taotlust.

72402:003:0672, pindala 16,15 ha, sihtotstarve maatu-

n

Arvati Puka Kunstikooli hoolekogu koosseisust välja: 1.1

lundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustata-

Elin Hainsalu (õpilaskonna esindaja); 1.2 Joanna Hoffmann
(õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja).
06.07.2022
n

Eraldati Estonian Autosport Events Mittetulundusühingu-

Otepää Vallavalitsus müüb suulisel
enampakkumisel Tennisevälja tn 8a
asuva kinnistu

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Ritsi,
koha-aadress Ritsi, Lauküla küla, sihtotstarve elamumaa;
1.2 katastriüksuse kohanimi Suure-Ritsi, koha-aadress
Suure-Ritsi, Lauküla küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale

le 10 000 euro suurune spordiürituse toetus 14. - 17. juulil 2022. a

n

toimuva spordiürituse „WRC Rally Estonia 2022“ korraldami-

ehitisele (peahoone) kasutusluba.

seks.
11.07.2022
n

Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitusluba

Otepää Vallavalitsus müüb eeskosteasutusena suulisel enampakkumisel Otepää vallasiseses linnas
Tennisevälja tn 8a asuva kinnistu (registriosa nr 816640, katastritunnus 55601:007:1450) alghinnaga
100 000 eurot.
Kinnistul asub elamu (ehitisregistri kood 120856709).

n

Anti OÜ-le Loogika ehitusluba Nüpli külas asuval Kööri-

tamme 2 kinnistul suvila püstitamiseks.
n

Anti Kerda Kübarsepale ehitusluba Pühajärve külas

asuval Hirnusaare kinnistul kasvuhoone püstitamiseks.
n

Anti Lauküla külas Kapiveski kinnistul asuvale ehitisele

(abihoone) kasutusluba.
n

Anti Nüpli külas Väike-Munamäe kinnistul asuvale ehiti-

sele (Väike-Munamäe suusabaas) kasutusluba.
n

Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Määrati haridustoetus kooli edukal lõpetamisel 17-le õpi-

Suuline enampakkumine toimub 19. augustil 2022. a kell 11.00 Otepää Vallavalitsuses III korruse
volikogu saalis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).
Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Raivo Kalda (tel 503 8599).
Lisainfo: www.otepaa.ee.

mäe hüppesari 2022“ korraldamiseks; 1.2 Otepää Spordiklubi
250 eurot 2022. a juunis toimunud spordiürituse „Apteekrimäe
misföderatsioon 400 eurot 9. juulil 2022. a toimunud spordiürituse „65. Pühajärve Regatt“ korraldamiseks; 1.4 MTÜ Tartu Slalom
350 eurot 23. juulil 2022. a toimuva spordiürituse „Otepää Inline
Slalom Cup“ korraldamiseks; 1.5 Sangaste Spordiklubi 350 eurot
7.augustil 2022. a toimuva spordiürituse „Restu 87. spordipäev“
korraldamiseks; 1.6 Võimlemisklubi „Rütmika“ 500 eurot 2022.
a augustis toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises“ korraldamiseks; 1.7 MTÜ Seiklushunt 700 eurot 2022. a detsembris toimuva spordiürituse „Otepää
Rogain 2022“ korraldamiseks.
Otsustati omandada Irja Sõnumilt kinnistu registriosa

nr 1045440 koosseisu kuuluv Puka alevikus Ääre tn 2 asuv
katastriüksus (katastritunnus 60803:001:1390, sihtotstarve elamumaa, pindala 2430 m²) hinnaga 55 000 eurot.
25.07.2022
Anti Andrei Grištšenkole projekteerimistingimused Päidla

külas Anni kinnistul elamu ja salvkaevu ning kanalisatsioonisüsteemi ehitusprojekti koostamiseks.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 2022. aasta hankeplaani.

n

Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne

ja toetuslepingu täitmine.
n

ehitise Tehvandi discgolfi rajamiseks.
n

Anti Aino Väinale ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas asuval Tamme pst 7 kinnistul elamu ümberehitamiseks.
n

Anti Triinu Siilbekile ehitusluba Vidrike külas

asuval Tagasoo kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Anneli Aartile ehitusluba Otepää külas asuval

Kaarnapesa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Anti Keeni Mõis OÜ-le ehitusluba Keeni külas

asuval Keenimõisa kinnistul maasoojuspuuraukude
n

Lõpetati ühe isikuga Tiidu eluruumi üürileping.

Anti Hannes Mägerile projekteerimistingimused

Pedajamäe külas Kaseoru kinnistul elamu ehituspro-

DETAILPLANEERINGUD

jekti koostamiseks.
n

Koormati isikliku kasutusõigusega Enefit Connect

OÜ kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad kin-

jaanipäeva suusahüppevõistlus“ korraldamiseks; 1.3 Eesti Aeruta-

n

ja Valga mnt 12 // Olümpiakeskus Tehvandi kinnistutel

rajamiseks.

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Otepää

Spordiklubi 400 eurot 2022. a toimuva spordiürituse „Apteekri-

n

Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Nüpli külas Tehvandi 2, Otepää külas Linnamäetagune, Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org, Alliku

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot ja tagatisraha suurus 5000 eurot. Tagatisraha
ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB
Pangas hiljemalt 19. augustiks 2022. a kell 10.00.

lasele.
n

Anti Truuta külas Oruveere kinnistul asuvale ehi-

tisele (elamu) kasutusluba.
n

Otepää külas asuval Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul
spordiväljakute abihoone püstitamiseks.

n

Otepää Vallavalitsus teatab, et Otepää valla üldplaneeringut muutva
Vana-Otepää külas asuva Suure-Möldre detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik väljapanek toimub 26.08-25.09.2022.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine puhke-teraapiakeskuse rajamiseks. Detailplaneeringuga antakse ka lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele ja heakorrale. Planeeritava ala pindala on ca 20,31 ha.
Koostatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek Otepää valla üldplaneeringu muutmiseks, selliselt et, Riidmaa oja ehituskeeluvööndit vähendades 25 meetrilt 10 meetrini, on võimaldamaks
puhke-teraapiakeskuse rajamine olemasoleva vareme asukohale.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal Otepää Vallavalitsuses
(Lipuväljak 13, Otepää) lahtioleku aegadel ning valla kodulehel: www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada Otepää
Vallavalitsusele avaliku väljapaneku kestel kirjalikult aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või
e-postiga aadressil vald@otepaa.ee kuni 25.09.2022.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 06.10.2022 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, II korrus).
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

nistud: 1.1. Otepää vallasiseses linnas asuv Tamme
puiestee kinnistu (registriosa nr 13800350), katastritunnus 63601:001:0286, pindala 10237 m², sihtotstarve
transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas, koormatava
ala pindala ca 244 m²; 1.2. Otepää vallasiseses linnas
asuv Vahtra tänav kinnistu (registriosa nr 13698250),
katastritunnus 63601:001:0314, pindala 2715 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise osas,
koormatava ala pindala ca 141 m²; 1.3 Otepää vallasiseses linnas asuv Uus tänav kinnistu (registriosa nr
13741750), katastritunnus 63601:001:0329, pindala 3245
m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava tehnorajatise
osas, koormatava ala pindala ca 11 m²; 1.4 Otepää vallasiseses linnas asuv Vahtra tn 2a kinnistu (registriosa nr
2327040), katastritunnus 55601:007:0004, pindala 790 m²,
sihtotstarve üldkasutatav maa) ehitatava tehnorajatise
osas, koormatava ala pindala ca 17 m².
n

Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 30

eurot retseptiravimite kulu hüvitamiseks.
n

Määrati ühele isikule raske majandusliku olukorra

puhul toetus summas 150 eurot küttepuude ostukulude
hüvitamiseks.
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Keeni Põhikooli direktor on Peeter Kangur

Otepää Linnamäel on kaks uut pinki

Alates 1.augustist on Keeni Põhikooli direktor Peeter Kangur. Peeter Kangur on
pikka aega töötanud Pühajärve Põhikoolis
loodusteaduste õpetajana ja olnud tegev
Otepää Vallavolikoguski. Hetkel on ta Otepää
Vallavolikogu aseesimees ning Tõutsi külavanem.
Peeter on pärit Võrtsjärve mailt. Vanemate eeskujul läks ta Tartu Ülikooli bioloogiat
õppima. Ta on Eesti Maaülikooli lõpetanud
keskkonnaalase doktorikraadiga. Varasemalt on ta töötanud Maaülikoolis teadurina.
Pühajärve Põhikoolis on ta töötanud üle 25
aasta.
„Olen veendunud, et meie valda on vaja
eriilmelisi põhikoole. Keeni Põhikool ja Pühajärve Põhikooli on kaks omanäolist kooli
ja see peaks ka nii jääma,“ sõnas Peeter Kangur. „Koolidel peaks säilima omapära, see
on minu jaoks väga oluline, ladusaks toimetamiseks peab aga kogu kollektiiv astuma
ühte jalga. Esmamulje kooli kollektiivist on
väga hea.“
Koolidirektori ameti kõrvalt on tal plaanis
õpetajatööga Pühajärve Põhikoolis esialgu jätkata. „Õpilased palusid, et jätkaksin

Laskesuusatamise MK-etapi
korraldajad andsid Otepää
Linnamäele paigaldamiseks
ajaloolise MK-etapi jaoks eritellimusel valmistatud kaks
istepinki.
Sellega täname kohalikke inimesi ja
ettevôtjaid ning toetame Otepää ajaloo
eksponeerimist külalistele.

nendega kuni lõpetamiseni, katsun seda ka
teha,“ lisas Peeter Kangur.
„Peetri näol on Keeni kool saanud omale
suure õpetajakogemusega ja perspektiivse
ning visioonika juhi,“ ütles Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
Kontaktandmed:
Peeter Kangur,
e-post: direktor@keeni.edu.ee,
tel nr 5286547.

Marina Pulver
Sangaste Kultuurimaja
perenaine-kultuurikorraldaja

Kutsume Teid 31.08.2022 kell 10.00-14.00 osalema tootjate
ja teenindusettevõtete ümarlauale
Munaka Restos.
Kokkusaamisel räägime lähemalt:
Otepää Maitsete projektist „Ise Loov“ ja selle raames toimuvatest koolitustest ning turundusest.

Uuel pingil. Vasakult: MK-etapi korralduskomitee esimees,
Otepää vallavolikogu teine aseesimees Aivar Nigol ja Otepää
vallavanem Jaanus Barkala

Pikaaegne Otepää Veevärgi juhataja
Enn Sepma suundus pensionile

Peale seda esinesid meie kollektiivid. Õhtu
lõpetas simman koos Lõõtsaklubiga. Lapsi
sõidutas Ponimaa poni. Kuigi vihm natuke
segas laata, oli rahvast palju.
Aitäh kõigile, kes külas käisid ja meie tegemiste vastu huvi tundsid.

Head Otepää tootjad ja teenindusettevõtted!

Laskesuusatamise MK-etapi korraldus on saanud palju kiidusônu, mis on
ühtlasi tunnustuseks ka Otepääle.
Aivar Nigol
MK-etapi korralduskomitee esimees
Foto: Monika Otrokova

Sangaste kodukandi päev
6. augustil toimus Sangaste Kultuurimajas ja
pargis kodukandi päev. Kuna Sangaste esmamainimisest möödub sel aastal 750 aastat, siis
tuli ikka väike pidu teha.
Päev algas aiapäevaga Kivimaa talus, kus
külas oli Räpina Aaianduskooli õpetaja Tiina
Länkur. Pärast kogunes rahvas kultuurimaja
parki, kus toimus väike laat.
Sangaste ajaloost rääkis meile omakandi
mees Tartu Ülikooli professor Tiit Rosemberg.

Otepää tugevusteks on tema rikkalik
ajalugu ja kultuuripärand ning siin korraldatavad rahvusvahelised spordisündmused.

Enn Sepma on lõpetanud Eesti Põllumajandus Akadeemia ökonomisti erialal. Esimene töökoht oli tal Otepää
sovhoosis direktori asetäitjana, mis noore, Rakkest pärit
mehe Otepääle tõigi. Seejärel viis töötee teda edasi Valga
EPT-sse ning pärast seda AS-i Mozella, mis tegeles kivisöe
turustamisega.
Pärast seda töötas Enn Sepma aastatel 1997-2022 erinevates ametites Otepää Veevärgis. Aastatel 1997-2000
oli ta Otepää Veevärgi juhatuse liige, 2000-2021 vee- ja
kanalisatsiooniosakonna juhataja ning paralleelselt 20052016 Veevärgi juhataja. 2021-2022 oli ta ametis meistrina.
Enn Sepma oli ka pikaaegne Otepää Vallavolikogu liige
aastatel 2005-2017.
Enn Sepma sai Otepää vallavalitsuse poolt ka tänukirja
pikaaegse töö eest.
„Ennu näol on olnud tegemist inimesega, kes on
pikkade aastakümnete jooksul panustanud oma kodupiirkonna hüvanguks ja arengusse. Isegi nüüd pensionile
jäädes on ta andnud lubaduse ka edaspidi jõudumööda
kaasa aidata,“ ütles Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Vasakult: vallavanem Jaanus Barkala
ja Enn Sepma

Tootjate turundusvõimalustest ja koostööst toitlustus- ja teenindusettevõtetega.
Praktiline töötuba - turunduskanalid (vaatame üle oma turunduskanalid).
Täpsema info edastame ettevõtetele lähiajal meilile!
Ettevõtlus-ja arendusteenistuse juhataja Riina Savisaar
tel: +372 5647 4875, Riina.Savisaar@otepaa.ee.

OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU LIIKME VASTUVÕTT
VALLAELANIKELE
Esmaspäeval, 15. augustil kell 16-17 võtab Otepää vallavolikogu liige Mare
Raid vastu kodanikke Otepää Raekoja (Lipuväljak 13, Otepää) 3. korrusel
volikogu saalis.
Oodatud on kõik vallaelanikud, kes soovivad kaasa rääkida koduvalla arengus, esitada ettepanekuid või voliniku toel otsida lahendusi võimalikele kitsaskohtadele.
Vastuvõtule registreerumine pole vajalik – tule lihtsalt kohale ja räägime
asjast! Oled oodatud!
Mare Raid

Otepää vallavolikogu liige (EKRE fraktsioon)
sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni aseesimees
tel 527 7583

Kohaliku elaniku arvamus on oluline ka
pärast valimisi
Valimiste eelne aeg on tiine erinevatest
kohtumisest ja sündmustest – kandideerijad koguvad infot, jagavad söödavat ja
mittesöödavat nänni ning annavad lubadusi. Kui positsioonid valitsustasandil
selgeks saanud, siis on lubaduste elluviimise aeg.
Et side kohalike elanike ja valijatega ei
katkeks, siis olen alates maikuust kohtunud vallakodanikega ning pärast juulikuist
puhkust korralised kokkusaamised jätkuvad. Toimunud kokkusaamised on olnud
sisukad ning tõstatunud teemad pole
olnud pelgalt üksikisikute probleemid.
Esitatud murekohad ning probleemid on
olnud avaramad ning lähtunud vajadusest meie ühist elukeskkonda paremaks
muuta.
Mõned näited. Soovitakse Kopli täna-

vale ja teistele pikematele kõnnitee või
jalg- ja jalgrattatee lõikudele saada juurde
istumiskohti ja prügikaste. Muret teevad
Palupera tee elanikele sõiduteel lubatud
piirkiirust ületavad sõidukid, s.h. rekkad.
Lahenduseks võiks olla kiiruskaamerate
või kiirustõkete paigaldus. Tänavaületuskohad vajaksid ülevaatamist parema
ohutuse ja universaalse disaini (s.t. kõigile
kasutajatele, s.h. erivajadustega inimestele, lapsevankritega, ratastega liikujatele jt võrdse ligipääsetavuse tagamine)
rakendamise mõistes. Seda eriti kooliaasta alguse künnisel – kas on ikka tagatud
nõuetekohane nähtavus ja turvalisus nii
linnas kui ka maapiirkondades?
Tõstatatud probleemidest olen informeerinud vallaametnikke ning teemad
olid arutlusel ka juunikuu volikogu istun-

gil, kus vallavalitsuse informatsiooni jagas
ning vastas küsimustele abivallavanem
Raivo Kalda.
Olen positiivne ja usun, et lubatud arendustegevused on nähtavad juba peatselt.
Hoian arengutel silma peal ning julgustan
vallakodanikke olema jätkuvalt aktiivne
kitsaskohtade märkamisel.
Järgmine kohtumine vallakodanikega
toimub juba 15. augustil kell 16 Raekoja 3.
korrusel. Alati on võimalus võtta minuga
ühendust ka telefoni teel 527 7583 või
saates e-kiri: mare.raid@otepaa.ee.
Koostöös loome parema ja turvalisema
elukeskkonna!
Mare Raid
Otepää vallavolikogu
EKRE fraktsiooni liige

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

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481

21. augustil kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis Lõikuskuu Pargipidu.
Meeleolu loob ansambel HELLAD VELLED. Avatud on Kultuurikohvik.
Uksed avame kell 20.00, ansambel alustab 21.00. Pidu tasuta! Lisainfo
Merle 56626481.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226

13. augustil kell 19.00 Heategevuslik tantsuõhtu ansambliga HULKURID.
Sissepääs on vaba annetusena ning kogu tulu läheb heategevuseks.
Me ei avalikusta kunagi, kuhu ja kellele meie kingitus läheb ega oota
ka mingit tänu. Aitame valikuta kõiki - olgu tegu siis koguduse liikmega
või mitte. Oluline on inimese soov ja vajadus millegi järele, mida ta
ise omale soetada ei saa. Ansambel Hulkurid koosseisus Raul Tamm,
Tajo Kadajas ja Ivo Pill ootavad teid. Korraldajad ja ühtlasi heameelsed
osalejad: motoliikumine "ÜhisSõit" ja motovennaskond "Forgemen"
. Osalema on oodatud ka sõjapõgenikud Ukrainast, toomaks nende
päevadesse veidigi rõõmu ning vaheldust. Info: Marina 53008226

29.-31. juulini tõi juubelifestival Otepää maile
6 kontserti, palju pillimehi ja õnnelikke hetki.
Reede õhtune Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkestri hoogne repertuaar meelitas välja päikse
ja Tartu Saksikoor pakkus Otepää kirikus rikkalikke kõlasid. Esmakordselt võisime kuulda
sopranino ja bass saksofoni helisid.
Laupäeva hommikul oli tõeliselt muhe etteaste Rapla ja Väägvere Pasunakoorilt. Tuntud
lood: Tiigrikutsu, Haanja mees, Lumevalss
jt. ning koosmängus Õrn ööbik, meelitasid
publikut vaatama. Üks väike poiss ütles oma
emale "Nii ilus muusika" – see on parim tänu
pillimehele!

Laupäeval vallutasid Otepää Kultuurimaja
marimbade ja vibrafoni helid. Esinesid Gertrud
Leopard ja Adam Jeffrey. Meie oma Gertukene, suurepärane ja missugune ilus ansambel
ning huvitav kava. Kõik on võimalik – Otepää
Muusikakooli esimene löökpilli õpilane – on
jõudnud EMTA magistriõppesse ja suudab
mängida väga virtuoosseid palu.
Koondorkestri moodustasid pillimehed
Raplast, Väägverest, Elvast, Rõngust, Tõrvast,
Tartust, Viljandist ja Otepäält. Kirikukontserdid Rõngus ja Otepääl olid meeleolukad – pulmamuusika 19. sajandist, Mozarti 40. sümfoonia I osa, Hindpere Barkarool jt. Vaheldust

pakkusid klarneti- ja vaskpilliansamblid. Festivali orkester harjutas hoolega ja dirigendid
suutsid välja võluda parima esituse. Puhkpillimuusika elab – see tunne valdas meid kõiki!
Suur tänu meie toetajatele: Eesti Kultuurkapital, Otepää Vallavcalitsus ja Elva Vallavalitsus, Otepää Kultuurimaja ja Rõngu Rahvamaja, Rõngu Mihkli Kirik ja Otepää Maarja
Kirik. Suur, suur tänu!
Jällekohtumiseni!
Külli Teearu
korraldaja
Foto: Valju Aloel

Puka kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564

19. augustil 2022 kell 20.00 XV PUKA ÖÖLAULUPIDU "Me pole enam väikesed". Laulmine on alati olnud üks osa eestlaste pärimuskultuurist. Juba
15 aastat on Otepää valla kogukond hoidnud au sees koorilaulu, ühislaulmist ja muusikat. Otepää valla öölaulupidude korraldamine kaks korda
aastas on kujunenud pikaajaliseks traditsiooniks (jaanuaris talveöölaulupidu 7ndat korda (2022) ja augustis Puka öölaulupidu (augustis 15.
korda (2022)). Tänavu juubelilaulupeo puhul tegid korraldajad üleskutse
osaleda laulupeo repertuaari kokku panemisel just pealtvaatajatel endal.
Kuna just kogukond ja laulmist ning muusikat armastavad inimesed on
need, kelle jaoks selliseid sündmusi korraldatakse. Kooride eeslauljateks
on kutsutud Eesti tuntud artist ja rahvalemmik Gerli Padar. Laulukoore
ja solisti saadab ansambel Horoskoop. Peale öölaulupidu jätkatakse
juubelimeeleolus, mistõttu on võimalik osaleda laulupeole tulijatel ka
tantsupeol. Nimelt, peale ühislaulmist jätkab rahva meeleolu üleval
hoidmisega ja pakub tantsimiseks muusikat ansambel "PRESIDENT".
Korraldajatena saame öelda, et traditsioonide elushoidmine on oluline
ka kogukonnale, sest iga-aastaga suureneb meil nii koorilauljate kui
ka publiku arv. Tänavu aasta on oodata laulukaare alla ühiselt laulma
suisa 150. lauljat. Pealtvaatajate hulk on olnud viimastel aastatel suvisel
öölaulupeol 350-600 inimest. Sündmus on külastajatele tasuta! Info:
Katrin Uffert 555 33 564
Teisipäeviti kell 18.00-19-00 Tantsurühma "Lustakad jalakesed" tantsutrenn.
Tantsime, mängime, hullame! Oodatud on pisikesed lapsed vanuses
2-7a. Tunde viib läbi Kristel Uibo. Tel: 53587043. Tasuta

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648

27. augustil kell 20.00 Nõunis vana koolimaja rannas MUINASTULEDE ÖÖ
PÄIKESELOOJANGU KONTSERT. Küpsetame pannkooke. Kui ka sinul
on sahvririiulil mõnusalt magus moosipurk, võta kaasa! Vihma korral
toimub kontsert kultuurimajas. Pilet - vabatahtlik annetus artistile. Info:
Marika 53465648.
11. septembril kell 16.00 SUVELÕPUTUUR ELIZABET DAVIDSON-BLYTHE,
DANIEL QUAYLE ja MANDOTRIO.

Kõige pisemad said sünnikirjad
18. juunil jagati Otepää kultuurimajas Otepää valla kõige pisematele vallakodanikele sünnikirju.
Sellel aastal said sünnikirja 70 uut vallakodanikku, 35 poissi ja 35 tüdrukut.
Väikesed vallakodanikud on sündinud
ajavahemikul 1. aprill 2021 kuni 31.
märts 2022. Lisaks sünnikirjadele said
lapsed mälestuseks Eesti Lastekirjanduse Keskuse lasteraamatu „Pisike puu“,
graveeringuga albumi, MTÜ Karukäpa
poolt kootud papud.
Sünnikirjad andsid üle vallavolikogu esimees Rein Pullerits, vallavanem
Jaanus Barkala, sotsiaalteenistuse juha-

taja Kristin Leht ja ennetustöö spetsialist
Marju Karavin.
Hiljem said pered koos kokku suupistelauas.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala ütles,
et Otepää vald teeb kõik, mis võimalik, et
peredel oleks hea Otepääl olla. „Täna on
ka see päev, mil panime Otepää üürimajale nurgakivi. Loodame, et ka see aitab
noortel peredel leida tee Otepää valda
või otsustada koduvalda jäämise kasuks,“
sõnas Jaanus Barkala.
Sündmuse korraldas Otepää Kultuurikeskused koostöös Otepää Vallavalitsusega.
MONIKA OTROKOVA
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Puka kooli 3. ja 4. klassi õppekäik
Põlvamaale

Kevad on ikka koolides olnud ekskursioonide aeg.
Nii ka sel aastal. Meie võtsime sel kevadel oma
õppekäigu suuna Põlvamaale, et sealseid kauneid
paiku avastada.
Kõige esimesena tegime pikema peatuse
Taevaskojas. Matkasime sealsel matkarajal. Ilm
oli imeline. Lastele jäi väga hästi meelde Emaläte
ja sellega kaasas olev legend. Nimelt kui seal 40
korda käia ja allikaveega igal korral nägu pesta,
siis muutud 7 aastat nooremaks, lisaks paraneb
silmanägemine.
Kõik said proovida värsket jänesekapsast, mis
maitses väga hästi. Põnev oli treppidest üles ja alla
ronida. Matkale järgnes jõelaev Lonnyga sõit Ahja
jõel. Jõelaev sõidab nüüd kõige loodust säästvamal
viisil, nimelt päikesejõul. See vaikus ja suurepä-

rane loodus pani kõik lapsed vaikselt meie giidi
kuulama.
Tegime pisikese lõunapausi kõhukinnitamiseks
ja edasi sõitsime Maanteemuuseumisse. Ka seal
ootas meid giid, kes tegi meiega ajarännaku paarisaja aasta tagusest ajast tänapäeva. Meie õpetajatena olime meeldivalt üllatunud, kui meie lapsed
küsimustele õigeid vastuseid andsid. Kõige lõpuks
saime proovida ka postitõllaga sõitmist. Ja polnud
see üldse nii tasane ja vaikne.
Lapsed jäid väga rahule. Ka koju sõites oli bussis
kuulda eredamaid emotsioone ja laste rahulolu.
Sellise vahva seltskonnaga oli ülitore suvepuhkusele vastu minna, et sügisel jälle uue hooga alustada.
3.klassi õpetaja Jane Everst

Kappermäe seltsimajas kogunesid Otepää
piirkonna noored loodushuvilised
Veidi enne jaanipäeva said Kappermäe seltsimaja õuel kokku 25 noort,
et pidada maha 14. Otepää piirkonna
laste looduslaager.
Esimese päeva põhiteema oli hakkamasaamine looduses. Instruktor
Ivar Mäeranna juhtimisel ja õpetaja
Peetri assisteerimisel sai selgeks nii
varjualuse ehitamine kui ka lõkke
tegemine, vee filtreerimine ja tee
keetmine. Õpiti munast, veest ja jahust
tainast tegema ning pulga otsas käkki
küpsetama. Kuna taina tegemine
nõuab jahu- ja veekoguse õiget arvestamist, tekkis rohkema vee lisamisega
lõpuks jahupuudus. Jahust ilmajäänud
lahendasid olukorra munapraadimisega lõkkel. Enda valmistatud toit koos
kuusevõrse või metsmaasika teega
maitsesid imehästi. Hõbe Mari sättis
lõkkele ka kuusevõrsed küpsema, selgitades, et ta küpsetab vahukomme.
Teine laagripäev algas linnulaulu
kuulamisega Tarmo Evestuse juhatusel. Ja näha-kuulda oli palju: endast
andsid märku valge-toonekurg, piiritaja, linavästrik, salu-lehelind, mustpea-põõsalind, musträstas, väike-lehelind, aed-põõsalind, punarind, rasvatihane, mets-lehelind. Tarmo tutvustas
ka üht erilist lindu – nõmmelõokest.
Loodusfotograaf Aarne Ader tegi
aga laagrilistele ajarännaku Otepää
maastikel, andmaks aimu, kuidas on
maastikud viimase paarisaja aasta

jooksul muutunud. Kõlama jäi Arne
mõte, et samamoodi nagu me hoolime
oma kodust, võiksime kogukonnana
väärtustada ka koduuksest veidi kaugemat ümbrust – oma kodukanti.
Looduslaagri traditsioon on, et laagrilised läbivad lühemaid vahemaid
jalgsi, pikemaid aga jalgratastega. Nii
mindi ka tänavu 10 km kaugusel asuvasse Urvaste külla ratastega. Urvaste
seltsimaja õuel võtsid rattureid vastu
kohalikud käsitöömeistrid Airi Hallik-Konnula, Mariina Kõller ja Maarja-Liise Raidla. Nende näpunäidete
abil õpiti valmistama kama ja pohlakeelekesi.
Tuleb välja, et kama tegemine nõuab
aega ja vaeva. Kõigepealt on vaja nisu,
rukis, oder, põlduba ja hernes puhastada, kupatada, kuivatada ja röstida
ning alles siis jahvatada. Lapsed said
võtta oma kama jaoks vilju just sellises
vahekorras, nagu soovisid. Selgus, et
jahvatamine polegi kerge töö, eriti, kui
seda käsitsi teha. Aga samas, milline
hea lõhn on värskelt jahvatatud kamal!
Pohlakeelekeste jaoks lõikas iga laps
endale kuivatatud püreelehest ribakese ja kastis selle sooja šokolaadi sisse.
Piimašokolaadist kaunistus peale,
veidi ootamist ja siis – mmm, kui hea!
Eesti tuntuimat põlispuud külastades
mõõdeti üle, et enam kui 800-aastase
Tamme-Lauri tamme ümbermõõt on
kaheksa lapse sülla pikkune.

Kolmanda päeva hommikul tuli
Järvamaalt ulukiekspert Peep Männil,
kes rääkis ja näitas videoklippe karude
tegemistest. Karudel läheb praegu
Eestis hästi, eelmise aasta seisuga on
Eestis teada 91 sama-aastaste poegadega pesakonda. Otepääni ulatub
praegune emakarude eluala Põlvamaalt Vidrike-Nüpli suunal.
Saime lohutust, et üldiselt karu
pelgab inimest, siiski tasub hoida
kaugele poegadega emakarust.
Lisaks õppimisele ei puudunud looduslaagrist ka maastikumäng, filmiõhtu ning vaba aeg. Vahva oli vaadata,
kuidas laagrilised kasutasid igat vaba
hetke, et üheskoos palli, kulli või muud
mängu mängida.
Laagri lõpetas meeleolukas viktoriin ja jäätisesöömine koos vanematega. Järgmisel aastal toimub 15.
laager, selle korraldamisse ootame ka
looduslaagri vilistlasi. Kui sul, armas
kunagine laagrist osavõtja, on oskusi
ja tahtmist kaasa lüüa, anna endast
kindlasti Pillele või Margitile märku!
Suur-suur kummardus ja tänu
Otepää vallale laagri toetamise eest
ning Saaremäe köögi meeskonnale imeheade söökide eest! Laagrit
korraldas Kappermäe selts koostöös
Pühajärve põhikooli, keskkonnaameti
ja Otepää loodusseltsiga.
Korraldajate nimel
Pille Kangur ja Margit Turb
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Austatud Otepää linnaja vallaelanik
2022. aasta 19. – 21. augustil toimub Otepääl, Tehvandi Spordikeskuses ja Otepää Sporditeel rahvusvaheline FIS Rullsuusatamise maailmakarikasarja etapp.
20. augusti võistlustrass möödub ka Teie elukoha lähedalt.
Selleks, et tagada rullsuusatajatele ürituse ajal ohutus, on
kooskõlas Otepää valla ja Maanteeametiga muudetud liikluskorraldust võistlustrassil.
Laupäeval, 20. augustil kell 9.00 – 13.00 on liikluseks suletud
Otepää-Nüpli-Sihva teelõik km 0,0-6,3.
Lisaks sulgeme lühiajaliselt liikluseks:
• Tehvandi tänav, kell 10.00 – 10.15 ning 10.45 – 11.00;
• Valga mnt, lõigul Tehvandi tänav – Otepää-Nüpli-Sihva teelõik,
kell 10.00 – 10.15 ning 10.45 – 11.00.
Suletud perioodil on reguleerija järelvalvel võimalik kodust väljasõit reguleerija juhendatud suunas.
Ühtlasi palume järgida liiklusmärke ning liiklusreguleerijate
märguandeid. Palume võimalusel vältida võistlustrassil liikumist
eeltoodud perioodidel ning usume, et pärast ajutise liikluskorraldusega tutvumist leiate sobivad ümbersõidumarsruudid.
Võimalusel palume liikluspiirangutest teavitada ka oma sõpru
ning tuttavaid.
Võistluste korraldajad on Emajõe Suusaklubi ja Eesti Suusaliit.
Täpsem informatsioon võistlustest: www.owc.ee
Emajõe Suusaklubi
kristjan@emajoesuusaklubi.ee, +372 5552 2426

Triatlon ümber Nõuni järve on
tore kogupere sündmus

Nõuni külas kord elasid naised, tegid tööd nagu
muistegi. Aga elu muutus külas veidi igavaks,
naisselts tegi elu lõbusaks…
Nii algas meie naisseltsi hümn. Koos peredega said alguse paljud meie küla traditsioonid,
siinhulgas ka triatlon. Mõtlesime korraldada
midagi sportlikku, uut ning põnevat meie sõpradele ja oma lastele.
Sel aastal siis juba üheksateistkümnendat
korda, seekord olid meie endi lapsed koos
oma lastega. Hästi tore on kohata vanu sõpru
ja loomulikult ka uusi. Saadakse kokku, tehakse
sporti, aetakse lihtsalt juttu. Küsimuse peale:
“Kes osales esimesel triatlonil?” tõusis kolm
kätt. Vahva, see on traditsioon!
Pikale distantsile startis seekord 25 võistlejat. Noorim, 7-aastane Tuule Laine, kes võistles
väga südilt, mis siis, et võistlusring veidike pikemaks venis. Koos emmega finišeeriti rõõmsa
meelega. See ongi hästi vahva, et raja ääres
ergutavad nii emmed kui issid ja ka vanaemad
ja vanaisad. Nunnumeetri osuti käib ikka mitu
head tiiru, kui stardis on tilluduatlonistid. Sel
aastal tegid väga vahva tulemuse Remy, Kyro,
Hanna, Nicolas, Marjanne, Karel, Marten,
Riona, Rion, Gregor, Odvard, Heti ja Hendrik.

Põhidistantsil esimese koha noppisid Robert,
Mette Marii, Ardy, Egle, Hegri ja Toomas.
Igale osalejale jäi toredat spordisündmust meenutama medal, diplom ja ka spordihõnguline
kingitus.
Tänutundega meenutasime ja langetasime
pea Rein Leppiku mälestuseks, kes oli meie
triatloni algusaastate toetaja Valgamaa Spordiliidus.
Suur tänu abilistele: Miia, Kati, Cäthy,
Elerin, Gretely, Ragne, Aile, Eleri, Lembit
– teiega on lausa lust sündmusi korraldada.
Tänud ka maaomanikele, kellel on alati meile
järve äärsed rajad sisse niidetud. Suur tänu
Merlele, üksteist kilo väga maitsvaid ampsupirukaid ja kaneelisaiu kadusid niuhti kõhtu.
Sündmust toetas Otepää vald, Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Evicon Ehitus
OÜ, Sportland – suur tänu. Suur kniks ja kummardus osalejatele.
Kohtume järgmisel aasta juubelihõngulisel
triatlonil ümber Nõuni järve. Ikka augustikuu
esimesel pühapäeval.
Marika Viks
Foto: Miia Jäär

11. august 2022

O T E P Ä Ä

Otepää jalgpalliklubi sõbrad ja koostöö
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Suvevolle etapid toimusid Käärikul

Kuidas meie oma tegemistes
näeme oma kodukohta ja mis
meid paneb tegutsema?
Otepää kogukonda külastab
suvisel perioodil palju eestlasi
ja ka välismaalasi. Otepää linna
ümber toimub meeletult erinevaid üritusi nii spordi kui ka kultuurivallas. Nõnda kõnetab meid
palju erinevaid rahvusi, keeli kui
ka traditsioone. Me leiame enda
ümbert paljude spordivaldkonna
edendajaid, ettevõtjaid nii meelelahutuses kui ka innovaatilisuse loojaid.
Rõõmu toovad kohalikud
maitsed kui ka kultuuriprogrammi korraldavad huvialajuhid. Loomulikult suurima sära
toovad silmadesse inimesed,
kes selle kõik rohujuuretasandilt aitavad ellu viia.
Tagasivaade juulikuusse toob
meie ette nii palju erinevaid
sündmusi kui ka Otepää valla
lahtised meistrivõistlused ja 13.
korda toinud Otepää Cupi.

FC Otepää kasvandikud, II koht

Suvevolle 8 etappi toimusid igal teisipäeval 7.
juunist kuni 26. juulini Kääriku Spordikeskuses. Võistlused toimusid iga ilmaga ning ühtegi
etappi vihmatõttu ära ei jäetud.
Võistkonnad moodustati kohapeal vastavalt
üle-eestilisele reitingutabelile ja lähtuvalt osalejate arvust. Kokku osales kaheksal etapil üle
40 mängija.
Üritust korraldati Kristiina Kopli eestveda-

misel Otepää Võrkpalliklubi liikmetega.
Auhinnad panid välja Eesti Võrkpalli Föderatsioon, AS Oteks, Ugandi Resto, Edasi Teenused OÜ, Rein Uibo ja Tehvandi Spordikeskus SA.
Suur tänu korraldajatele ja toetajatele! Tule
ja osale ka järgmisel aastal.
Riina Savisaar
Foto: Kristiina Kopli

Meie enda klubi kasvandikud on jõudnud verstapostini,
kus esimest korda jõuti tagasi
Otepääle oma oskusi näitama
valla lahtistel meistrivõistlustel. Peamiselt 2006. a sündinud noored pallivõlurid tulid II
kohale. Alla pidid nad vanduma
2022. aastal saalijalgpalli meistriliigas 3. kohale tulnud Tartu
Ravensile.
Suur tänu kõigile abistajatele, kaasaelajatele, osalejatele
ja suurepärastele võimalustele
Kääriku spordikompleksis.
Traditsiooniks saanud Otepää
Cup on toonud meieni aasta-aastalt inimesi Eesti eri paikadest kui ka välismaalt. Sel aastal
linna ja vallas olevaid majutusasutusi täitvad ja küllasõitnud
jalgpalliklubid osalesid kokku
57 võistkonnaga, keda rõõmsalt
tervitasid 5 Otepää kohalikku
võistkonda.
Tehvandi staadioni avarustes
toimus neli pikka päeva kestnud

FC Otepää 2014.-15. a sündinud
turniir, kus nahkkera veeretasid ligi 700
aktiivset noort.
Meie au ja uhkus on teie! Suur tänu
koostööpartneritele, toetajatele ja inimestele, kes on selle ürituse kordaminemisele kaasa aidanud.

davad meie noorte treeninguid lapsed
Eesti erinevatest jalgpalliklubidest kui ka
Norrast ja USA-st.
Kutsume ka kohalikke tulema
treeningutele, kus me ainult ei mängi
jalgpalli, vaid ka naudime erinavaid liikumismänge.

Rõõm on näha, et suvisel perioodil täienMihkel Teder
FC Otepää

Otepää noore looduskaitsja suvine kursus
Oled 10–18-aastane ning tahaksid loodusest rohkem teada ja selle heaks käed külge panna?
Tule ja osale Otepää noore looduskaitsja suvisel kursusel!

Otepää noore looduskaitsja suvine kursus toimub 23.-25. augustil 2022.
Tutvume jalgratastel Võrumaa kagunurga kaitsealadega Missost Piusani, teeme loodusvaatlusi ja töötame looduse heaks.
Kursuse ajakava ja lisainfo leiad kaitsealade kodulehelt: www.kaitsealad.ee.
Registreerumine kohtade täitumiseni: margit.turb@keskkonnaamet.ee, 518 6747 (Margit Turb).
Tasuta. Osalejatele on tagatud toitlustus. Osaleja peab ise tagama transpordi Otepää looduskeskuse juurde ja tagasi koju.
Korraldaja: Keskkonnaamet koostöös Pühajärve Põhikooliga.
Noore looduskaitsja programm on loodud selleks, et suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust, luua ja arendada
noorte koostöövõrgustikku kaitsealadel. Programmi koordinaator Eestis on Keskkonnaamet.

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee
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Pühapäeval, 7. augustil toimus 88. korda
traditsiooniline Restu Spordipäev
Tavakohaselt ja juba 88. korda
toimus Restu mõisa juures looduslikul murukattega staadionil
retrohõnguline Restu spordipäev.
1934. a alguse saanud ajalooline
spordisündmus on üle elanud erinevad riigikorrad, majanduskriisid
ja epideemiad.
Restu Spordipäev on siinkandis
nii oluline, et iga aasta augusti esimesel pühapäeval jääb seisma nii
viljavõtmine kui muud põllutööd
ning spordihingega rammumehed
panevad tööriistad maha, võtavad
pered sappa ja kogunevad mõõtu
võtma.
Tegemist on vahva perekeskse ja
igaühe võimete kohase spordiüritusega, kus kõik leiavad omale sobiva
võistlusala sõltumata soost, vanusest, pikkusest või kaalust.

Vanuseklasside kaupa on
võistlustules nii juuniorid kui seeniorid vanuses 3-80 eluaastat ning
see võimalus osaleda terve perega
muudabki Restu spordipäeva eriliseks.
Spordipäevale kogunes üle 100
spordihingega osaleja üle Eesti.
Tulemused avaldatakse Otepää
valla kodulehel.
Restu Spordipäeva korraldas
Sangaste Spordiklubi koos vabatahtlikega. Toetasid Otepää Vallavalitsus, Atria Eesti AS (Maks
& Moorits), A. Le Coq AS, Sangaste Linnas AS (Helen), Sanlind
OÜ (Kodutalu), Silva-Agro OÜ
(Rukkimaja), OÜ Sangaste Mesi,
Sangaste Kultuurimaja ja Sangaste
Vabatahtlik Tuletõrjeühing.

11. august 2022

Laskesuusatajad võistlesid Haanjas
Juulikuu viimastel päevadel tehti
Haanja puhke- ja spordikeskuses
algust suvebiatloni hooajaga, kui
anti avapauk kahele laskesuusatamise noortesarja etapile.
30. juulil võistlesid 13-22a vanused laskesuusatajad Värska Originaal
sarja 1. etapil. Kagu Biathlon sportlased saavutasid sprindis järgmisi
tulemusi: 1.koht Pauline Puusaar
N22 vanuseklassis; 2.koht Simeon
Kümmel M15 ja Sulo Mannine M40;
3.koht Matis Mändmets M13; 4.koht
Nete Nicole Harkmann N15 ja Anlourdees Veerpalu N17; 7.koht Martiina Mätas N15; 8.koht Tristan Klimbek M15; 9.koht Ivar Vsivtsev M19;
12.koht Robin Puusaar M17, 13.koht
Karmen Lisette Lilienthal N17; 16.
koht Alo Piho M15; 17.koht Jakop
Kojus M15 ja 21.koht Ivo Piho M17.
Kokku oli stardis 109 sportlast.

Päev hiljem asusid parimaid selgitama veel nooremad sportlased,
sest aset leidis õhkrelva noortesarja
1. etapp Even Tudebergi auhindadele. Poiste ja tüdrukute vanusegrupid
algasid kaheksandast eluaastast ja
võistles kokku 118 noorsportlast.
Kagu Biathlon noored olid ka sellel võistlusel edukad: N8 Mari Tokko (2.koht); M9 Ranno-Artur Kukk
(3.koht); N11 Mirell Uus (1.koht);
M11 Mairon Niilus (3.koht) ja Märten Mätas (6.koht); N12 Ann-Marii Mets (1.koht) ja Grettel Arulaan
(9.koht); M12 Andorres Veerpalu
(1.koht); M13 Matis Mändmets
(5.koht); N Martiina Mätas (3.koht);
M Simeon Kümmel (2.koht) ja Tristan Klimbek (3.koht).
Jelena Vsivtseva
Kagu Biathlon treener

Tekst ja foto: Rando Undrus

Valgamaa 2022. a jooksusarja V etapp PUKA SUVEJOOKS
13. augustil 2022. a. Stardid Puka staadionil.
Tillu ja lastejooksud: kell 11:00
Põhijooks: ca 7,5 km kell 13:00
Kepikõnd ca 7,5 km ilma vanuseklassideta
Eelregistreerimine: http://timesport.ee
Osavõtumaks veteranide ja põhijooksul 2 eurot, kohapeal registreenunutel
5 eurot tasutakse rinnanumbrite väljastamisel. Lastejooksud on tasuta.
Toetavad: Otepää vald, Valgmaa Spordiliit

GORDONI PEREKOOL
Soovijatel ühendust võtta: ennetusspetsialist Marju Karavin,
e-post: Marju.Karavin@otepaa.ee
Koolitusele registreeruda hiljemalt 1. september 2022.
Otepää vallas 12.09.-07.11.2022
Gordoni perekool on:
*universaalsete suhtlemisoskuste õppimine, mis aitavad luua tugevaid pikaajalisi
suhteid kodus (paarisuhe, laps-vanem suhe) ja tööl (suhted kolleegidega);
*teadmised laste arengust ja selle toetamisest.
Koolitus sobib sulle, kui tahad teada:
*Kuidas kuulata oma last nii, et ta sooviks jagada enda mõtteid jagada.
*Kuidas vanemana jaksata ja enda vajaduste eest seista.
*Kuidas kasvatada lastes enesekontrolli ja vastutustunnet.
*Kuidas seada piire ja koduseid reegleid nii, et pereliikmed neid jälgiksid.
*Kuidas ära hoida ja lahendada konflikte pereliikmete vahel.
Koolituse ülesehitus: Rühmatööd, lühiloengud, rollimängud,
grupiarutelud, iseseisev töö.
Grupi suurus: kuni 16 osalejat.
Maht: 8 sessiooni kestvusega 3 tundi (8X3h).
Koolitaja: Sille Jõgeva, Perekoolitusühing Sina ja Mina koolitaja.
Omaosalus: 25 eurot.
Toetab Otepää Vallavalitsus.

11. august 2022

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
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Koduleht: www.korstnaspets.ee. Aivar tel. 56628835
Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi
hinda. Telefon 5527322

Palju õnne!
Tiina ja Paul

66
Kaunid sünnipäeva
õnnitlused!
Soovivad naabrid Mollokid

Ostan Enn Volmere maale. 53
561309, volmere@hotmail.com
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
Korstnapühkimistööd Eesti Kutsekoja litsentsiga korstnapühkijalt.
Ametliku korrasoleku akti väljastamine. Korstnapühkijal oma redel
kaasas. Tel. 51916605.
Vajatakse puhastusteenindajat
külaliskorteri korrashoiuks. Töötamise ajavahemik on kell 12.0015.00 vastavalt broneeringutele.
Tel. 5088468
Otsin lapsehoidjat pikemaks
ajaks. Laps 1a 5k. Asukoht
Vana-Otepää. Tel: 5858 3666

Teen jalgrataste remondi- ja hooldustöid. 56653080 Toomas
Ostame kasutatud sõidu- ja
veoautosid, kaubikuid edasimüügiks kolmandatesse riikidesse.
Masinad võivad olla ilma ülevaatuse võ kindlustuseta või tehniliselt
mittekorras, kuid omal jõul liikuvad. Pakkumise tegemiseks vajame
reg numbrit ja paari pilti. Kui teil
on omal hinnasoov, siis andke sellestki teada. Jana, EXPORT24 OÜ
58 164221 WhatsApp

Silvi-Luule Siimann

Linda Haaviste

Ilmar Haljaste

17.03.1953 - 08.07.2022

Mall Praks

12.11.1940 - 04.08.2022

Puhka rahus!

Mälestame kauaaegset
sõbralikku tänavanaabrit

Vello ja Ülle perega!
Siiras kaastunne Teie kalli
abikaasa ja kalli ema

Mälestame kallist klassikaaslast

13.03.1943 - 02.08.2022

Luule Siimanni

22.12.1935 - 03.07.2022

Rein Jäär

23.10.1955 - 05.07.2022

Margus Narusk

25.03.1973 - 16.07.2022

Kalev Hõbejärv

04.03.1951 - 08.08.2022

Osvald-Aleksander
Lomp
04.04.1927 - 02.08.2022

Mati Kollak

15.11.1939 - 19.07.2022

Enn Sarapuu

19.04.1941 - 12.07.2022

Luule Siimann`i

Sirje Orgeli
(sünd. Kadakas)

Südamlik kaastunne
Vellole ja Ülle perele.

Otepää KK 41. lend

Lutterid ja Tigased

Naabrid A. Ladva, Ester ja Jüri

02.05.1935 - 08.08.2022

01.01.1943 - 05.07.2022

Mälestame isa, vanaisa,
äia ja vanavanaisat

Avaldame kaastunnet Milvile ja
lähedastele peredega abikaasa,
isa ja vanaisa

Meie siiras kaastunne Teile Ülle
ja Vello, kalli ema ja abikaasa

Mälestame kallist venda

Mälestame klassivend

Enn Sarapuud

Osvald-Aleksander
Lompi

surma puhul.

Valter Lopmani

Heldur Luts

LUULE

Taivo Leis

Andrias Tederit
1.11.1979 - 26.07.2022
Puhka rahus.

surma puhul.

surma puhul.

Mare, Margo ja Marek perega

Külli ja Kuno

Südamlik kaastunne Milvile
kalli abikaasa

Avaldame kaastunnet
Svetlana Lainela'le kalli

Valter Lopmani

EMA

ja tunneme kaasa omastele.

Minu südamlik kaastunne
abikaasa Milvile, tütre ja poja
peredele.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Zinaida Maranikku

Leinavad Helgi ja Helju

Mare

Helgi , Aare, Tiina

UPM'i II vahetus

ja avaldab kaastunnet omastele.

Mälestame sõbralikku
naabrimeest

Südamlik kaastunne Ennole
perega kalli venna

Sõbralikku naabrimeest

Valter Lopman`i

Valter Lopmani

04.03.1951 - 08.08.2022

Südamlik kaastunne lähedastele.

kaotuse puhul.

mälestavad ja avaldavad
südamlikku kaastunnet
lähedastele

Omaksed

perekond Rauk

Helgi, Aare ja Tiina

Sirle ja Andrus

Puka KK IV lend

Mälestame sõpra

Kalev Hõbejärve

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

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku, sõelmeid. Veo- ja tõsteteenus kraanaautoga. Tel: 5291256

Valter Lopman

13.01.1931 - 12.07.2022
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Üürile anda Otepää alajaama piirkonnas kõigi mugavustega neljatoline korter. Info tel. 55667973

Andrias Teder

01.11.1979 - 26.07.2022
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Teatame kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud

KALEV HÕBEJÄRV

04.04.1927 - 02.08.2022

Lahkunud on naabrimees

Valter Lopman

Jüri Roosmanni

Õed Anneli, Tatjana ja Astrid
peredega

Otepää Maarja kogudus
mälestab
oma kauaaegset liiget

Südamlik kaastunne omastele

MATI KOLLAK
kaotuse puhul.
Eike ja Aarne

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
•
•
•
•

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Rahu ja vaikus on sinuga,
mälestused meiega...

Kalev Hõbejärv
Mälestame ja tunneme kaasa
Tiiule ja teistele lähedastele.
Salme, Anneli, Sten ja Mardi
pere

Südamlik kaastunne Väinole isa,
Sirjele äia, Anule perega ja Laurile
perega vanaisa ja vanavanaisa

Osvald-Aleksander
Lomp`i
suma puhul.
Vilma, Eha ja Karl perega

Tasa vajusid kinni Su silmad
vaikselt rahunes südame ind.
Kevadtuul andis hingele tiivad
ja enam ei olnudki Sind...

Mees tugev kui Eestimaa tamm,
mees võimas kui merelaine,
mees elulusti ja huumorit täis,
kuid saatus on ülekõige...

Mälestame

Mati Kollak`ut
Südamlik kaastunne lähedastele.
Tõnis perega

Eluraamatus ei ole kordustrükki,
ei ole elus korduv ükski tee.
Aeg Sinu päevi nagu pärleid paela
lükkis,
et teha nendest mälestuste kee.

Üks väärikas eluring
on lõpule jõudnud…

Sügav kaastunne Kadri Reegile
perega kalli

isa
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasium

On elu lühike,on ainult viiv.
Kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib.

Südamlik kaastunne Sirjele
perega ema ja vanaema

Südamlik kaastunne Milvile
perega ja kõigile lähedastele kalli

Südamlik kaastunne Annelile,
Andra-Liisile, Markile, Marek
Anderile ja Markusele
abikaasa ja isa

Zinaida Maranik`u

Valter Lopmani

Margus Naruski

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.

Tartu 6 majaelanikud

Perekond Väärsi

Pühajärve koolipere

Mõni hetk on elus valusam kui teine
mõni hetk on valus, väga-väga valus.

Siiras kaastunne Pille Jaanistele

venna
kaotuse puhul.
Kolleegid vineeritehase
I vahetusest

Tee on lõpuni käidud,
süda on vaikinud.
Kui sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Teatame sügava kurbusega kalli
venna ja onu

Osvald-Aleksander
Lomp`i
04.04.1927 - 02.08.2022
surmast.
Õde, õetütar ja õepoeg perega

Ei peaks ma ühtki valu enam valuks,
kui süda ainult sinu kaotust taluks.

Avaldame kaastunnet heale
kolleegile Anneli Naruskile kalli
abikaasa ja lastele isa

MARGUS NARUSKI
lahkumise puhul.
Otepää Lasteaed

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga-väga valus...
(Jaan Tätte)

Südamik kaastunne
Marek Anderile perega kalli isa

MARGUS NARUSK'i
kaotuse puhul.
Pühajärve Põhikooli 2022. a
lõpetajad peredega
ja klassijuhatajad
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Otepää 100 matk
Laupäeval, 13. augustil algusega kell 19.30 karupurskkaevu juures.
100 aastat tagasi muudeti Nuustaku alevi nimi ajalooliseks Otepääks.
Matka korraldab Ene Prants, lisainfo: tel. 517 6599.

REKLAAM
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