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„Ohhoo, Otepää!“ Maal 
elamise päev kutsub 
avastama elu Otepääl 
24. septembril toimub üle-eestiline 
Maal elamise päev. Otepääl toimub 
sel päeval suursündmus „Ohhoo, 
Otepää!“, kus maal elamise võlusid on 
oodatud uudistama kõik – nii külalised, 
kui ka vallaelanikud.

Kavas on palju ääretult toredaid 
üritusi nii Otepää kesklinnas kui ka 
külades. Vahvaid maitseid, teadmisi, 
tegevusi ja elamusi saavad kogeda igas 
vanuses külastajad.

„Otepää peab sellel päeval pidu, mis 
on ühtelt poolt pidu meie kõigi jaoks, 
kes me Otepää vallas elame ja teistpidi 
elamus kaugemate külaliste jaoks, keda 
me uudistama ootame,“ sõnas Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala. „Sellel 
päeval leiab igaüks enda jaoks midagi, 
kõik on väga teretulnud!“

Otepää Maal elamise päeva koor-
dinaator Ivika Nõgel märkis, et lisaks 
kesklinnas toimuvale kultuuriprogram-
mile, laadale, noortekohvikule ja erine-
vatele vestlusringidele ning töötubadele 
on võimalik külastada erinevaid põne-
vaid elustiilitalusid kogu vallas. Oma 
uksed avavad külakiired: Maajaam, 
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Murimäe veinikelder, Otepää Aiandu-
se ja Mesinduse Selts, Järve, Loojan-
gu, Oleviku, Murumäe, Kangro talud. 
Teha saab õunamahla, õppida tundma 
viinamarjakasvatuse saladusi ja kogeda 
elektrivaba elu maal. 

„Tulemas on ka juba populaarseks 
saanud Külatänav, kus oma tegemisi 
tutvustavad valla kogukonnad. Samuti 
müüvad Külatänaval väärt kraami valla 
väiketootjad ja käsitöömeistrid,“ lausus 
Ivika Nõgel. „Põnevust ja avastamist 
on nii noortele, kui täiskasvanutele ja 
eakatele. Ootame kõiki uudistama!“

Otepää Keskväljak ja Lipuväljak 
on jagatud erinevateks aladeks – on 
olemas hariduse ja noorte ala, spordi 
ala, ettevõtluse ala, külatänav, sotsi-
aalala. Kavas on lustakas kultuuri-
programm, kus esinevad Otepää valla 
isetegevuslased ja külalisesinejad ning 
nõu saab küsida kohalikult kinnisva-
ramaaklerilt. Lapsi rõõmustab põnev 
kärtsu-mürtsu pakkuv teadusteater, 
mini-häkaton toob kokku tehnoloogia-
huvilised noored vahvaks tiimi-võistlu-
seks. Kavas on erinevad viktoriinid ja 

mängud, vestelda on võimalik valla 
sotsiaaltöötajate ja haridusjuhtidega, 
avatud on ka vallavanema ja volikogu 
esimehe telk. Toimub kolm põnevat 
vestlusringi, kus räägivad Otepää ette-
võtjad, Otepääga seotud tipptegijad 
erinevatelt aladelt ja Otepää kirjanikud. 

Ohhoo, Otepää! Maal elamise päeva 
lõpetab Tradimus noorte pärimusbän-
di esinemine. Päevajuht on Merilin 
Kirbits.

Kõik üritused on tasuta, olete 
oodatud!

Maal elamise päeva korraldab 
Otepää Külade Ühendus koostöös 
Otepää Vallavalitsuse ja Otepää Kul-
tuurikeskustega. Toetab: Euroopa 
Liidu Leader Programm ja Valgamaa 
Partnerluskogu, Otepää vald.

Kogu päev on avatud Nõuni noorte 
kohvik, Otepää valla külatänaval 
toimub laat. Oma uksed avavad küla-
kiired: Maajaam, Murimäe veinikelder, 
Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts, 
Järve, Loojangu, Oleviku, Murumäe, 
Kangro talud.

Monika otrokova

Kultuuriminister Piret Hartman 
tutvus Otepääl Eesti lipu looga

13. septembril külastas kultuuriminister 
Piret Hartman Otepää valda.

Koos Otepää vallavolikogu ja vallava-
litsuse esindusega külastati Otepää pasto-
raati, Eesti lipu tuba Otepää Turismiinfo-

keskuses ja liputuba Ugandi Restos. Aru-
telude teemaks oli lipumuuseumi tulevik 
ja rahvuslipu 140. aastapäeva tähistamine.

tekst ja foto: Monika otrokova

Vasakult: Rein Org, vallavolikogu aseesimees Aivar Nigol, minister 
Piret Hartman, vallavalitsuse kultuurinõunik Valdur Sepp, vallavo-
likogu esimees Rein Pullerits ja Otepää Kultuurikeskused juhataja 
Jorma Riivald

Otepää valiti 2027. aasta laskesuusatamise 
maailmameistrivõistluste võõrustajaks

Austrias Salzburgis toimunud Rahvus-
vahelise Laskesuusatamise Liidu (IBU) 
15. kongressil valiti 2027. aasta laske-
suusatamise maailmameistrivõistluste 
korraldajaks Otepää. Teine kandidaat 
oli Soome võistluskeskus Kontiolahti.

“Teadsime, et meie šansid maailma-
meistrivõistluste korraldamiseks on väga 
head. Kindluse on andnud varasemad 
hästi korraldatud võistlused, eriti aja-
looline maailmakarika etapp tänavu 
veebruaris, mida on tunnustanud IBU, 
sportlased ja avalikkus. Arvan, et see 
saigi otsustamisel kaalukeeleks,“ ütles 
võistluste peakorraldaja Aivar Nigol. 
„Nüüd on aega umbes viis aastat, et 
tiitlivõistlusteks valmistuda. Hea või-
malus on korraldusmeeskonna oskusi 
lihvida ka 2024. aastal Otepääl toimuva-
te juunioride maailmameistrivõistluste ja 
2026. aasta maailmakarika etapi korral-
dusega,“ lisas Nigol.

Nigoli sõnul oli edu saavutamiseks 
vähemalt sama oluline kvaliteetse 

võistluskeskuse olemasolu. „Tehvan-
di Spordikeskuson viimastel aastatel 
teinud mitmeid vajalikke investeerin-
guid, et saaks järjest kõrgema taseme-
ga laskesuusatamisevõistlusi korralda-
da. Kuivõrd maailmameistrivõistlus-
te mahud on oluliselt suuremad, siis 
mõningaid edasiarendusi keskus enne 
suurvõistlust siiski vajab,” sõnas võistlus-
te peakorraldaja.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioo-
ni presidendi Tarmo Kärsna sõnul näitab 
2027. aasta maailmameistrivõistluste 
korraldusõiguse saamine meeskonna 
poolt varasemalt korraldatud võistluste 
kõrget taset. “Tiitlivõistluste korralda-
mine ja maailma tipplaskesuusatajate 
tulek Eestisse tõstab ala populaarsust 
ning on heaks motivaatoriks noortele 
Eesti sportlastele. Usun, et juba 2027. 
aastal näeme Otepääl võistlemas sport-
lasi, kes on täna juunioride või noorte 
klassis,”ütles Kärsna.

Kultuuriministeeriumi spordi ase-

kantsleri Tarvi Pürni sõnul on talispordi 
ühe atraktiivseima sündmuse korral-
dusõiguse saamine väga suur tunnustus 
nii Eesti Laskesuusatamise Föderat-
sioonile (ELSF) kui ka Tehvandi Spor-
dikeskusele. “ELSF on samm-sammult 
järjest olulisemate võistluste korralda-
misega saanud maailma üheks tugevai-
maks korraldusmeeskonnaks ja usaldus 
rahvusvahelises kogukonnas on järjest 
kasvanud. Seda oli kongressil näha ja 
kuulda. Kultuuriministeeriumi jaoks on 
suurte rahvusvaheliste võistluste korral-
damine olnud pikka aega prioriteediks. 
See panustab tuntavalt nii spordi- kui ka 
turismistrateegia eesmärkidesse,” sõnas 
Pürn.

Otepää korralduskomitee delegat-
siooni väljapanekut ja esitlust aitasid 
ette valmistada agentuur LaEcwador, 
Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, Visit 
Estonia ja Eesti Rahvusringhääling.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon    
https://biathlon.ee
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 6. oktoobril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Otepää Vallavalitsuse istungil

05.09.2022
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 16. augusti 2021. a 

korraldust nr 571 „Otepää valla omandis olevate kinnistute 

koormamine isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ 

kasuks“.
n	 Anti A2I Invest Osaühingule projekteerimistingimu-

sed Vana-Otepää külas Liivaku kinnistul elamu ja abihoone 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti OÜ-le ÖKOTEH projekteerimistingimused Märdi 

külas Ala-Loko kinnistul elamu, abihoonete ja sissesõidutee 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Andrei Grištšenkole projekteerimistingimused 

Päidla külas Anni kinnistul elamu, salvkaevu ja kanalisat-

sioonisüsteemi ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti MAPOMETS OÜ-le ehitusluba Mägestiku külas 

asuval Ääre-Trummi kinnistul päikeseelektrijaama ehitami-

seks.
n	 Anti Pilkuse külas Mäetaguse kinnistul asuvale ehiti-

sele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Sihva külas Aaraini kinnistul asuvale ehitisele 

(tööstuse peahoone) kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 32 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 185, 82 eurot.
n	 Eraldati Mittetulundusühingule S.M.A. Racing 700 

euro suurune spordiürituste toetus 10. septembril 2022. a 

toimuva spordiürituse „A1M Tehvandi Rahvasprint 2022“ 

korraldamiseks.
n	 Suurendati lubatud laste arvu Pühajärve Põhikooli 

lasteaiarühmades 2022/2023 õppeaastal järgmiselt: 1.1 Pipi 2 

(lasteaiarühm) kuni 22 last; 1.2 Pipi 3 (lasteaiarühm) kuni 22 

last.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Ruvim Tsyrulnikov             1. septembril

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav 
infoleht, mida annab välja Otepää vallavalitsus.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

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

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

n	 Otsustati saata vallavanem Jaanus Barkala ajavahemikuks 

7. – 13. september 2022. a välislähetusse Rootsi Kuningriiki seoses 

Valgamaa-Jämtlandi Lääni Majandusühistu poolt projekti “Sus-

tainable Tourism” raames korraldatava õppekülastusega.

15.09.2022
n	 Määrati Nüpli külas asuva Olli katastriüksuse (katastri-

tunnus 63602:002:0844) uueks lähiaadressiks Varese.
n	 Määrati Komsi külas asuva Komsi katastriüksuse (katastri-

tunnus 60802:003:2301) jagamisel moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 

järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Uue-Komsi, koha-aad-

ress Uue-Komsi, Komsi küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2. 

katastriüksuse kohanimi Komsi põld, koha-aadress Komsi põld, 

Komsi küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Määrati Pedajamäe külas asuva Pedjamäe katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:001:0479) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Pedjamäe, 

koha-aadress Pedjamäe, Pedajamäe küla, sihtotstarve elamu-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Väike-Pedjamäe, koha-aadress 

Väike-Pedjamäe, Pedajamäe küla, sihtotstarve elamumaa.
n	 Määrati Tiidu külas asuva Vastsemõisa katastriüksu-

se (katastritunnus 72401:001:0124) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Mõisapõllu, 

koha-aadress Mõisapõllu, Tiidu küla, sihtotstarve maatulundus-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Mõisametsa, koha-aadress 

Mõisametsa, Tiidu küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Puidu katastriük-

suse (katastritunnus 63602:001:1180) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tihase, koha-aad-

ress Tihase, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve elamumaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Vindi, koha-aadress Vindi, Otepää val-

lasisene linn, sihtotstarve elamumaa; 1.3 katastriüksuse kohani-

mi Linnu tee, koha-aadress Linnu tee, Otepää vallasisene linn, 

sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse antava 

maaüksuse (katastritunnus 55701:001:0646) kohanimeks Peda 

tee ja koha-aadressiks Otepää küla Peda tee.
n	 Anti Ave Aderile projekteerimistingimused Nüpli külas 

Männituka kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Madis Kõivule ehitusluba Vana-Otepää külas Leeri-

mäe kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Saare tn 12 kinnistul 

asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.
n	 Anti Sihva külas Uue-Kooli kinnistul asuvale ehitisele 

(jooksurada) kasutusluba.
n	 Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus viiele isikule tervisetoetus kogusum-

mas 1445 eurot.
n	 Määrata toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule.
n	 Anti ühele isikule sotsiaaleluruumina üürile korter.
n	 Kinnitati Indrek Taukari Kagu-Eesti spetsialistide eluase-

mete korrastamise projekti „Otepää vallasiseses linnas Sulaoja 

tee 17 kinnistul asuva elamu juurdeehituse tegemine“ aruanne.
n	 Kinnitati Riido Tinno Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 

korrastamise projekti „Marianne kinnistul, Pilkuse külas, Otepää 

vallas asuva elamu korrastamiseks katusekatte vahetamine ja 

katuslae soojustamine“ aruanne.
n	 Määrati Mittetulundusühingule Sangaste Rukkilill 40 

euro suurune kultuuriürituse toetus 8. oktoobril 2022. a toimuva 

ürituse “Eakate päev“ korraldamiseks.
n	 Vabastati Mittetulundusühing EVEKO KOOR Otepää 

Gümnaasiumi peamaja klassiruumi kasutamise eest tasumisest 

proovide tegemiseks ajavahemikul 12. september 2022. a – 20. 

juuni 2023. a (mahus 2 korda nädalas).
n	 Kinnitati Otepää Muusikakooli hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Katrin Karus (lastevanemate esindaja); 1.2 Maarja 

Kallis (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.3 Lii Peter-

son (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja); 

1.4 Eliise Palmiste (õppurite esindaja); 1.5 Jorma Riivald (voli-

kogu esindaja).
n	 Valiti Ermo Kruuse AS-i Otepää Veevärk nõukogu liikmeks 

kolmeks aastaks alates 16. septembrist 2022. a. 
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Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 95
Õie Kutsar             14. septembril 

 90
Aksel Aug             24. septembril

 85
Asta Paluoja             20. septembril
Mari Vaard             22. septembril

 80 
Aili Tiisler             14. septembril
Mauri Mändoja             17. septembril
Maria Lall             20. septembril
 
 75 
Ene Palm               1. septembril
Mare Treier               5. septembril
Eha Schasmin             15. septembril
Maie Mesipuu             21. septembril
Urmas Lill             23. septembril
Aime Hõbe                     29. septembril

 70 
Elle Viks              12. septembril
Mall Eisler             18. septembril
Lembit Laiva             24. septembril

SEPTEMBRI  JUUBILARID

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

Kirjutama ajendas mind see trall, mis käib praegu 
elektri ning teiste energiakandjate ümber. Täna-
päeval on väga raske ette kujutada elu ilma elekt-
rita ja sellega kaasnevate mugavusteta. Kas oleks 
keegi võinud ette kujutada, milliseid uperpalle 
hakkab tegema meie jaoks nii iseenesestmõis-
tetava asja, nagu elektri, hind. Valitsuse kära sel-
le kõige ümber tundub tõsise veiderdamisena. 
Toetustest küll leevendust saab, kuid ajutiselt ja 
samas, kõik ei saa toetust. 

See, et kodutarbijatele on leitud võimalused 
pisutki hüvitada elektri, kaugkütte ja gaasi hin-
natõusu, on kahtlemata kiiduväärt tegevus. Kü-
simusi tekitab aga, et milles on süüdi kõik teised 
erinevate kütteliikide kasutajad, mis hüvituspa-
ketti ei kuulu. Vägisi poeb pähe mõte… nemad 
on vähemuses ja elavad maal. Jah, maainimesi 
on vähem ja nende hääl maksab samuti vähem, 
seda nii valimiste kontekstis kui ka muidu. 

Peame olema rõõmsad, et nn suured rohe-
pöörde tegijad ei ole ahikütet sootuks ära kee-
latud, nii nagu mõni aasta tagasi oli jutuks. Läks 
lihtsalt hästi. Me kõik teame, et küttepuidu ja 
pelleti hind on kordades tõusnud. Miks on jää-
nud see tähelepanuta? Parteilaste jutt, et kindlasti 
on maainimesel küttepuud juba varem varutud 
ja seega odavad, on ühelt poolt kindlasti tõde. 
Heal peremehel ongi vähemalt ühe aasta puud 
varus. Järgmine aasta seisab aga ees ja kütte-
puid tuleks juurde soetada ning kuivama panna, 
kuid röögatu hind ei luba seda teha. 

Üks tark riigikogu liige kirjutas, et pole problee-
mi, enamik maainimesi teevad ju ise puid! Huvi-
tav, kas ise puude tegemine on siis odav? Vaja ei 
ole ei oma metsa, mootorsaagi, traktorit, atv-d 
ega kütust. Muudkui aga hakka pihta ja tee oda-
vaid puid, mis nagu „havi käsul“ ise metsast 
koju tulevad, ennast ise tükeldavad, lõhuvad ja 
riita lähevad. Lisaks eeldab ahiküte ka korraliku 
küttekolde olemasolu ning selle teenindamiseks 
samuti vajalike kulutuste tegemist, näiteks kors-
tnapühkimine. See kõik pole kokkuvõttes sugugi 
odav lõbu.

Kas jätame ahjud kütmata ja hakkame kõik küt-
ma hüvitatava elektriga? Seda aga kästakse sa-
muti kokku hoida. Mida küll teha? Mul üks tuttav 
küttespetsialist ütles mõned päevad tagasi, et on 
oma klientidele soovitusi jagades täiesti nõutu. 
Varem oli selge, millist kütteliiki soovitada, hetkel 

Ka maal elavad inimesed 

aga ei oskagi enam mida peale hakata. Linnas 
ju lihtne - elekter, gaas ja kaugküte. Maal jällegi 
on toetatavate valikus ainult elekter, kuid ainult 
seda ei julgeks soovitada – dilemma missugune. 

Asja teine külg on see, et meie valitsuse 
energiapoliitikas soovitatakse ka ettevõtetel ise 
hakkama saada. Neile toetuspakette ei jagu, vä-
hemalt suurematele mitte. Kes ise välja ei uju, 
see ei uju. Kalli elektriga on võimalik toota ai-
nult kalleid asju, mille meie lõpuks kõik kinni 
maksame, juhul kui muidugi üldse jõuame seda 
teha! Talv läheneb vääramatu jõuga ja kevadeks 
näeme ilmselt nii pankottide, kui sellest tulenevat 
töötute suurt hulka. Kas see ongi siis eesmärk? 

Naaberriikide valitsused pingutavad maksi-
maalselt, et oma ettevõtteid töös ja elus hoida. 
Meil pakutakse irvitades nn börsipaketti. Vägisi 
meenub kevadine ühe meie suure riikliku ener-
giafirma juhi jutt, kes kokkuhoiu huvides viis 
asjad oma sügavkülmikust isa omasse. Ehk kõigil 
pole siiski selliseid võimalusi? 

Käisin nädal tagasi Rootsis õppereisil, kus tut-
vustati suusatunnelit, mis oli mõnusalt töötamas, 
kuid inimtühi. Julgesin küsida, et kuidas on see 
võimalik, elekter on ju kallis? Vastuseks öeldi, 
et Rootsil on oma elekter ja pole sugugi kallis. 
Sellest tulenevalt jäi mind vaevama küsimus, ka 
Eestil on ju oma elekter ja oma elektrijaamad. 
Kas tõesti on meile lihtsalt näkku valetatud bör-
sist ja muust jamast? Vägisi tundub nii, et oma 
soodsa elektri anname börsile ja vastu ostame 
head ja kullahinnalist. On vana tõde, et rumala-
telt tulebki raha ära võtta ja tundub, et ka meie 
kuulume selle lambakarja hulka. Ehk oleks aeg 
ka riigiisadel pisut mõtlema hakata! 

Kokkuvõtteks tahaksin kaugel ja kõrgel oleva-
tele valitsejatele meenutada, et ka maal elavad 
inimesed. Korraldame toredaid kampaaniaid 
„Maale elama“, kuid pahatihti jääb uute tulijate 
ees saladuseks maaelu tegelik võlu. Maal on 
tore, kuid elu on keeruline ja kallis. Valitsejad 
võiksid aru saada, et neil maainimestel on ka 
omad vajadused, ootused ja lootused. Otsuseid 
tehes palun mõelge mõnikord ka linnasärast 
kaugemale.

Kaunist sügisootust!

Jaanus BarkaLa
vallavanem

"IseLoov" tähenduses laseme sellel aastal kõik 
loomingulised piirid vabaks ja tutvustame Otepää 
toidukohtade eriilmelisust, omanäolisust ja isik-
sust – restoranid pakuvad oma parimat 3-käigulist 
erimenüüd, millega toovad esile enda toidukoha 
karakteri.

Spetsiaalselt Otepää Maitsete nädala jaoks 
loodud erimenüüd on hinnavahemikus 19-39 eurot.

Tänavu osalevad restoranid: Ugandi Resto, 

Otepää Maitsed „Iseloov“ toimub 6.-16. oktoobrini

Munaka Resto, Sangaste Rukki Maja, GMP Club-
hotel “Pühajärve Restoran”, Pühajärve Spa&Puh-
kekeskus.

Projekti „Otepää Maitsed" toetavad: Otepää 
Vald, Valgamaa Argenguagentuur, EL Regionaa-
larengu fond, Leader Valgamaa Partnerluskogu, 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.

Olete oodatud kvartaalsele klubikohtumisele 
Otepää Kultuurimajas 27. septembril kell 14:00-
16:30.

Tutvume LEADER projekti raames turismiga 
seotud ettevõtjate võrgustiku tegevustega, kinnita-
me  ettevõtjatest koosneva juhtrühma, koostame 
sisendid Otepaa.euveebilehe loomiseks ning teeme 
ülevaate töös olevatest tegevustest ning edasistest 
plaanidest. 

Veebilehe loomise arutellu on kaasatud profes-
sionaalne kodulehtede arendaja.

Head Otepää valla ettevõtjad!

NB! Palume eelnevalt mõelda, milline Otepää 
uus koduleht aitaks teie ettevõtte turundustege-
vustele kaasa – millised võiksid olla uue kodulehe 
võimalused?

Palume eelnevalt registreeruda www.otepaa.ee 
või saata e-mail Riina.Savisaar@otepaa.ee.

Kohtumiseni!

riina savisaar, ettevõtluse-ja 
arendusteenistuse juhataja. 

telefon +372 5647 4875, 
riina.savisaar@otepaa.ee  
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Otepää valla üldplaneeringu koostamisest

Valgamaa-Jämtlandi lääni majandus- 
ühistu projekti “Sustainable Tourism” 
(Jätkusuutlik turism) raames toimus 
7.–13. septembrini Valga maakonna 
delegatsiooni õppekülastus Rootsi. Pro-
jekti rahastas Rootsi Instituut. 

Delegatsiooni kuulusid Otepää val-
lavanem Jaanus Barkala, Valga vallava-
nem Monika Rogenbaum, Valga valla 
ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare 
Raid ning Valgamaa-Jämtlandi Majan-
dusühistu juhatuse liikmed Rainer 
Kuutma, Agu Kabrits ja Madis Gross. 
Visiidil külastati mitmeid turismiobjekte 
ning toimusid arutelud koostöövõima-
lustest hariduse, kultuuri, tervishoiu, sot-
siaalpoliitika ja  keskkonnakaitse vallas, 
samuti ettevõtlusalaste kontaktide loo-
misest. Osaleti majandusühistu aasta-
koosolekul ning jälgiti sel ajal toimuvaid 
valimisi Rootsis.

Jämtlandi lään, mille keskus on Öster-
sund, asub Põhja-Rootsis. Lääni koos-
seisus on 8 valda. Kahepoolsed suhted 
Valgamaa ja Jämtlandi vahel on kestnud 
üle 30 aasta. Nendel aastatel on ühistu 
vahendanud rootslaste abi Taheva ja 
Karula piirkondadesse ja Valga linna, 
samuti on toetatud näiteks ka Valga Kut-
seõppekeskuse, Valga Haigla ja Valga 
muuseumi koostööprojekte Jämtlandi 
lääniga. Valga maakonna ja Jämtlandi 

Valga maakonna delegatsioon külastas 
Rootsi Kuningriiki

Piirkond Kuupäev Kellaaeg Koht

Otepää linn, Otepää aedlinn, 
Vana-Otepää, Otepää ja Pühajärve 
küla

28.09.2022 18:00-19:30 Otepää 
kultuurimaja

Vidrike, Koigu, Raudsepa, Truuta 
ja Nüpli küla, Ilmjärve, Kassiratta, 
Kaurutootsi ja Tõutsi küla

29.09.2022 18:00-19:30 Vidrike 
külamaja

Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, 
Päidla ja Räbi küla

03.10.2022 18:00-19:30 Nõuni 
kultuurimaja

Sangaste, Lossiküla, Tiidu, Lauküla, 
Restu ja Risttee küla

06.10.2022 18:00-19:30 Sangaste 
kultuurimaja

Puka, Komsi, Kähri, Kibena, Mee-
gaste, Ruuna, Kolli, Plika, Prange ja 
Põru küla

10.10.2022 18:00-19:30 Puka 
kultuurimaja

Pedajamäe, Pilkuse, Kastolatsi, 
Mägestiku küla

19.10.2022 18:00-19:30 Veski spordi- ja 
puhkekeskus

Sihva, Arula, Kääriku, Märdi ja 
Mäha küla

20.10.2022 18:00-19:30 Kääriku 
spordikeskus

loodud ühistu peab jätkama tegevust 
ning leidma täiendavaid võimalusi 
majandustegevuse toetuseks ning ühis-
projektide läbiviimiseks. Projekt “Sus-
tainable Tourism” tunnistati edukalt 
lõppenuks.

 
MarE raid 

valga valla ettevõtlus- ja 
arenguspetsialist

omavalitsuste esindajad on osalenud 
vastastikustel koostöökohtumistel.

Östersundis 10. septembril 2022 toi-
munud majandusühistu aastakoosolekul  
valiti ühistu esimeheks tagasi Thomas 
Hägg ning juhatuse liikmeteks Rainer 
Kuutma, Agu Kabrits ja Madis Gross 
Valgamaalt ning Bengt Bergqvist ja 
Sven-Åke Draxten Jämtlandi läänist.

Üksmeelne otsus oli, et 1991. aastal 

Projekti lõpetamisel. Eesti ja Rootsi delegatsioon

OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU LIIKME VASTUVÕTT 
VALLAELANIKELE

Esmaspäeval, 26. septembril kell 16-17 võtab Otepää vallavolikogu liige Mare Raid vastu kodanikke Otepää Rae-
koja (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! Minuga saab ühendust võtta 
ka telefoni või e-posti teel.

Mare raid
otepää vallavolikogu liige (EkrE fraktsioon)

sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni aseesimees
tel 527 7583, mare.raid@otepaa.ee 

Valminud on Otepää valla üldplaneeringu 
tööversioon, mille tutvustamiseks korral-
dab Otepää Vallavalitsus kaasamiskoos-
olekuid erinevates valla kantides. Kaa-
samiskoosolekutel saab igaüks tutvuda 
üldplaneeringu lahendusega ning teha 
ettepanekuid ja esitada vastuväiteid. Pea-
le kaasamiskoosolekuid süstematiseerib 
vallavalitsuse töögrupp laekunud ettepa-
nekud, kujundab vallavalitsuse seisukoha. 
Kindlasti kaasame seisukoha kujundami-
sele ettepaneku või vastuväite tegija.

Planeerimisseaduse § 76 lg 2 alusel 
kaasatakse üldplaneeringu koostamisse 
isikud, kelle õigusi planeering võib puudu-
tada ning isikud, kes on avaldanud soovi 
olla kaasatud. Vallavalitsuse poolt oleme 
väljastanud kaasamise teate ligikaudu 
3000 isikule. 

Üldplaneeringut on koostatud juba pi-
kemat aega ning kaasamiskoosolekutel 
kindlasti tutvuge planeeringu lahendusega 
ja kui Teie varasemalt tehtud ettepanek ei 
ole jõudnud üldplaneeringu koostajateni, 
siis kindlasti tehke oma ettepanek uuesti. 
Kaasamiskoosoleku üheks eesmärgiks on, 
et kõik seni tehtud ettepanekud jõuaksid 
üldplaneeringu koostajateni.

Oleme saatnud kaasamiskutse maa-
omanikele, kelle kinnistule kajastatakse 
üldplaneeringu projektis 

1) Tartu Maratoni rada;
2) Kekkose rada; 
3) liikumisrada (nii olemasolevad kui 

ka planeeritud); 
4) avalik juurdepääs kallasrajale; 

5) korrastamiskohustusega mets (Pü-
hajärve ääres);

6) vaatekoridor;
7) ilusa vaatega teelõik; 
8) ehitustingimused Pühajärve, Neitsi-

järve, Nüpli järve, Kaarna järve ja Pilkuse 
järve piiranguvööndis; 

9) spordikeskuse maa-ala; 
10) haljasala ja parkmetsa maa-ala;  

Otepää linna laiendus; 
11) eratee avalikuks kasutuseks:
12) linna laienduse ala

Valga Maakonnaplaneeringu alusel on üld- 
planeeringus kajastatud rohevõrgustiku 
koridorid, rohevõrgustiku tugialad, väär-
tuslikud maastikud ja väärtuslik põllumaa. 
Valla üldplaneeringuga on võimalik ainult 
täpsustada nende alade piire. Juhul, kui 
maaomanikul on ka nendes osades ette-
panekuid, siis tuleb nendest kaasamis-
koosolekutel teada anda.

Kõik eelpool nimetatud valdkonnad 
muudavad maakasutust. Maaomanik 
peab nendega arvestama. Seega on äär-
miselt oluline tutvuda üldplaneeringu se-
letuskirja ja kaardimaterjaliga.

Peale kaasamiskoosolekuid  toimub ül-
dplaneeringu täiendamine. Seejärel esi-
tatakse planeering kooskõlastamiseks 
riigiasutustele. Peale üldplaneeringu koos-
kõlastamist otsustab volikogu planeeringu 
vastuvõtmise ja korraldab avaliku väljapa-
neku ja avaliku arutelu.

otepää valla üldplaneeringu juhtgrupp

21. augustil, imelise pühapäeva pea-
lelõunal, toimus iga-aastane Pilkuse 
külapäev. Tähistati küla sünnipäeva – 
seekord siis 481-st aastat esmamaini-
misest. 

Pilkuse Puhkemaja hoovile kogunes 
rohkearvuliselt rõõmsameelseid külaela-
nikke ning nende sõpru-tuttavaid. Rõõm 
oli näha nii põlvepikkuseid lapsekesi, kui 
ka hallipäiseid väärikaid talunikke. 

Tegevust ja uudistamist jagus kõigile 
– alustades Kolme Põrsakese teadus-
teatrist, traditsioonilisest küpsetiste ja 
hoidiste konkursist, erinevatest mõõ-
duvõttudest ja lõpetades omavahelise 
mõnusa suhtlemisega. 

Eriti menukas oli küla õnneloos, mille 
auhinnad panid välja eranditult vaid 
Pilkuse küla inimesed. Peaauhinnaks 
oli seekord koorem veisesõnnikut. 

Külapäeva tähtsündmuseks kujunes 
aga taaselustatud Jaani lavka kohaletu-
lek ja vanade kolhoosiaegade meenuta-
mine. Lavka tekitas väga suurt elevust ja 
soovi seda edaspidigi Pilkuse küla vahel 
näha. 

Õnnitleme veelkord kõiki osavaid 

võitjaid: Piretit, Liisat, Maarikat, And-
reast. Taaskord saab tõdeda, et hoidised 
on meil priimad ning küpsetised ülimait-
svad, külamehed ja külanaised tugevad, 
targad ja osavad ning külalapsed lihtsalt 
suurepärased. 

Täname ilmataati, korraldajaid, abis-
tajaid, auhinnalaua katjaid ja loomuli-
kult kõiki suuri ja väikeseid osavõtjaid! 

Eriti suur kummardus Jaanile lavka 
eest, Veikole peaauhinna eest, Janile 
külakalja eest, Agole fotode eest ja Mar-
leenile igakülgse abi eest. Kõiki ei jõuagi 
siinkohal ära nimetada, sest panustajaid 
ja toetajaid oli väga palju.

Edaspidiste toredate ettevõtmisteni!

külavanem Liisa ruukEL

Pilkuse külapäev

Kaasamiskoosolekud

Toimus Otepää Maitsed/Iseloov koolitus

6. septembril leidis 
aset Otepää Mait-
sed/Iseloov inspirat-
sioonipäev osaleja-
tele. Suurepärased 
koolitajad jagasid 
meile ägedaid ideid 
ja tegid põnevaid 
ettekandeid. Külas-
tati Tarmere kane-
pitootmist Pukas ja 
Murimäe Veinikeldrit 
Truuta külas. 

Aitäh võõrustajatele! Kohtume 6.-16.10 Otepää Maitsetel! Projekti „Otepää Maitsed" 
toetavad: Otepää Vald, Valgamaa Argenguagentuur, EL Regionaalarengu fond, Lea-
der Valgamaa Partnerluskogu, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa 
investeeringud maapiirkondadesse.

otepää maitsete korraldusmeeskond Foto: Monika otrokova
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KultuuriKalender Koostamisel on raamat “Nuustakult Otepääle”

Selle ajaloolise pildiraamatu mõte 
on välja tuua erinevused või ka sar-
nasus umbes 100 ja kauemgi aastat 
tagasi tehtud, keskeltläbi 50 aasta 
tagused fotod ja postkaardid, võr-
reldes praeguse aja kohtade ja vaa-
tamisväärsustega.

Seoses sellega kutsun kõiki, kellel 
on fotosid oma vanaema ja -isade 
aegadest, ka emade-isade aegadest, 
kus võivad peal olla ka inimesed, 
aga taustaks on vaade Otepääst, 
neid mullegi näitama, et raamatusse 
saaksid kõik Nuustaku “linnajaod” 
– Hundimägi, Virulombi vald, Napi 
küla, Nüpli küla, Vaeva küla, Kelmi 
küla ja Nartsu küla. Viimase asukoht 
on minul veel teadmata. 

Hiljem lisandusid Postiküla, Lõs-
siküla, Alajaama ja Otepää sovhoo-
sikeskus ja Vaevakülast sai Aedlinn. 

Kindlasti palun oma vanad pildid üle 
vaadata ja nendele taha kirjutada, kes 
või mis on pildil ja arvatav kuupäev. 
Nende piltide väärtus Otepää ajaloo-
na on kindlasti vajalik, et neid alles 
hoida, mitte tulealgatust ahjus teha.

Ja muidugi lood, mis on Otepääl ja 
selle ümbruses inimestega juhtunud, 
ka need on väärt ülestähendamist. 
Facebookis on raamatuga samani-
meline avatud grupp. Oodatud on 
liituma kõiki Nuustakult Otepääle 
jõudnuid ja ka huvilisi kaugema kandi 
rahva seast.

Kes soovib omale raamatu(d) kätte 
saada esimeste hulgas? On võimalus 
rahalise annetajana toetada raamatu 
väljaandmist ja palun anna sellest 
mulle teada. Mulle saab kirjutada 
Fb messingeris, saata kirja meilile 
ene.prants@gmail.com ja helistada 
5176599.

Koostööle oodates ja üles kutsudes 
omi vanu pilte “tuulutama”, 

põline kohalik ja ajaloohuviline 
EnE Prants.

Pildil endise Pärnu, prae-
guse Pika tänava perekond 
Virulombi ees, taga näha 
Otepää pritsumaja torn, mis 
ehitati 1925. aastal.

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

24. septembril kell 11-16 Otepää Keskväljakul Maal Elamise 
Päev „Ohhoo, Otepää!“ 

 11:00 Avamine
 11:20 Sangaste segarahavatantsurühm Kõvvera Kõdara, 

juhendaja Tiina Kukk
 12:10 MTÜ Pühajärve Koduteater noorte etendus "EV 

sünnipäev", juhendaja Egle Sisask
 12:40 Anastasia Koliesnik Ukrainast
 13:10 Sangaste eakate tantsurühm Rõõmurullid, juhendaja 

Katrin Kõiv
 13:20 Sangaste teatri Rukkinarrid sketš – laval Ly Käärik. 

Juhendaja Marina Pulver
 13:30 Linetantsu rühm "Kesa-Line", juhendaja Katrin Kõiv
 13:40 Mustlastantsijad Kuigatsist ja Sangastest, juhendaja 

Katrin Kõiv
 15:00 ansambel TRADIMUS – Noorte Pärimusbändide 

konkursil 2021 noorema vanuserühma võitja 
  1. oktoobril kell 11-15 Otepää Kultuurimajas „VÄÄRIKATE 

FESTIVAL“. Kasulikud loengud, mõnus meelelahutus, 
vajalikud tooted ja teenused. Kaetud on kohvilaud. 
Sündmus on TASUTA. Otepää piirkonnapolitseinik Karl 
Kuntus räägib teemadest "Turvaliselt metsa" ja "Petturid 
tegutsemas". Näitleja Inga Lunge aitab leida "Killuke rõõmu 
igasse päeva". Tutvustame teenust „Vabatahtlik seltsili-
ne“. Tantsime toolitantsu Alla Suurmetsa juhendamisel. 
Esinevad eakate lauluansamblid Laulurõõm ja Lõbusad 
Lesed, juhendaja Merle Soonberg.Terviseabivahendeid 
tuleb tutvustama ja müüma ITAK. Festivali lõpetab ülla-
tusesineja. Lisainfo Merle 56626481. Sel päeval sõidab 
Väärikate Buss marsruudil Otepää-Arula-Puka-Keeni-
Sangaste-Sihva-Otepää. Pärast sündmust viib kõik 
soovijad ka tagasi. Bussi väljumisajad: Arula 10:00, Puka 
kultuurimaja 10:10, Keeni 10:30, Sangaste bussijaam 
10:40, Sihva 10:50

  1. oktoobril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Rahvusvahelisele 
Muusikapäevale pühendatud kontsert. Lavale astuvad 
noored muusikud Elvast Madli Saarela ja Krister Toom. 
Kontsert on tasuta.

14. oktoobril kell 19:00 Otepää Kultuurimajas Vana Baskini 
Teatri etendus „UUS PEATÜKK“. Neil Simoni Uus peatükk 
(originaalpealkiri Chapter Two) jõuab Eesti lavadele esma-
kordselt. Tegemist on kuulsa USA näitekirjaniku ühe enim-
mängitava näidendiga. Osades: Lauri Liiv, Tarvo Krall, Külli 
Reinumägi, Kaili Närep. Etenduse kestvus: 2 h ja 20 min 
(koos vaheajaga). Pilet 22  eurot/ 20 eurot. (Sooduspilet  
õpilastele, tudengitele, pensionäridele). Piletid müügil 
Piletilevi.ee, Piletimaailm.ee ja Otepää Kultuurimajas.

 Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

  8. oktoobril kell 13.00 Eakate päeva tähistamine. Vestlusringi 
ning ühislaulmist veab eest VOLDEMAR KUSLAP. Kaetud 
on kohvilaud. Sündmuse korraldab MTÜ Rukkilill. Lisainfo 
Sirje 58005798

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

30. septembril kell 18.00 Puka Kultuurimajas rahvusvahelise 
muusikapäeva ja eakate päeva kontsert. Puka eakate tant-
surühma "VOKIRATAS" 25. tegutsemisaasta tähistamine. 
Esineb tantsuansambel "DANCE HYATT". Programmis on 
erinevate rahvaste tantsud - ukraina-, balkani-, juudi- ja 
mustlastantsud. Kohvilaud ja juubelitort. INFO: 555 33 
564 Katrin Uffert.

  8. oktoobril kell 10.00-15.00 Puka Kultuurimaja pargis tra-
ditsiooniline PUKA SÜGISLAAT JA RAHVUSVAHELISE 
LOOMAKAITSEPÄEVA TÄHISTAMINE. Laada raames 
toimub kõikide koerte näitus "PUKA MATSUKAS 2022".

   PUKA SÜGISLAADA kava:
 10.00 - Päeva avamine
 11.00 - Puka mälumängude turniir (male, kabe, sudoku)
 12.00 - Lemmikloomaga auring Puka laululaval. 

Lemmiklooma joonistamine. Fotokonkursi "Minu lem-
mikloom" võitja väljakuulutamine.

 12.30 - Kõikide koerte näitus "PUKA MATSUKAS 2021"
 15.00 - Puka Kultuurimaja suures saalis TSOORU 

KÜLATEATRI etendus "PULMAD LISANDITEGA!" Pilet 
5 eurot. Piletid saab osta fuajees 15 min enne etenduse 
algust. Rohkem infot Puka Kultuurimaja FB lehelt https://
www.facebook.com/PukaVallaKultuuripesa/

  8. oktoobrini  Puka Kultuurimajas Liisi Lukki joonistuste näi-
tus. Liisi Lukk on sündinud 1977. a Tallinnas. 2000. aastal 
lõpetas kunstnik Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eri- 
ala. Vabakutselisena on kunstnik jätkanud küljendamise ja 
kujundamise tööd, andes panuse raamatute, brošüüride, 
postkaartide valmimisse. On võimalik osta Liisi Luki il-
lustratsioonidega postkaarte.  Näitust saab vaatama tulla 
kokku leppides tel: +372 555 33 564 Katrin Uffert

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

27. oktoobril kell 19.00 VABARIIGI PILLIMEHED JUHAN UPPIN 
& MARTIN ARAK. Pääse 10 eurot. Kohapeal 15 eurot.

Rait Ruukeli mälestusnäitus "LÕVISÜDA" 

Vanavanemad on meile armsad mitte 
ainult sel pühapäeval, vaid ikka 365 
päeva aastas. Kes sai oma armsaid 
kallistada, kes soovida kõike head 
telefoni teel, kes meenutas neid 
kunagisi aegu kaugel külas, vanaema 
juures...

Meie majas oli sel päikeselisel 
pühapäeval sama päikeseline kont-
sert, kus oma uut, septembri lõpus 
ilmuvat plaati esitlesid Elizabet 
Davidson-Blythe ja Daniel Quayle 
USAst. Toredad ja rõõmsameel-
sed noored. Teisena saime nautida 
meie endi MandoTrio poiste lusta-
kalt lõbusat esinemist mandoliinidel. 
Vahva kontsert oli! 

Vaheajal sai külastada noorte-
kohvikut, kus sel korral olid Andra 
küpsetatud õunakook ja pizzasaiad. 
Andra pälvis rohkelt kiidusõnu kui ka 
jagas soovijatele retsepti. Kontserdi 
lõpus tänasime kõiki osalejaid väikese 
turgutava taimetee pakikesega ning  
toredat pühapäeva jääb meenutama 

ühine fotomälestus. 
Aitäh kõigile, kes on leidnud meie 

majast midagi, mis hinge soojendab. 
Küsides ühelt härrasmehelt, kas ta 
esimest korda meie majas, sain vas-

tuseks: “Ei, teist korda. Esimene kord 
oli 1967. aastal, kui esimese kursuse 
tudengina maratoni sõites sai siin 
majas teed joodud.” Sellised sõnad 

teevad hingele pai...
Kohtumiseni!

Marika viks
Foto: vaLJu aLoEL

Septembrikuu teine pühapäev on vanavanemate päev



22. september  2022 5
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

Hea Eeskuju konkurss kutsub tunnustama 
silmapaistvaid noori

5. septembrist kuni 5. oktoobrini saab 
esitada kandidaate Hea Eeskuju tun-
nustuskonkursile, millega tunnustatakse 
noori, kes on oma vabast tahtest viinud 
kodukandis ellu midagi sellist, mis väärib 
tähelepanu ja tunnustamist.

Hea Eeskuju konkurss toimub sel aastal 
viieteistkümnendat korda. Konkursile 
saab esitada noori, kes on teistele mingil 
viisil eeskujuks, olgu see siis kas kohali-
ku kogukonna tasandil või üleriigiliselt. 
Ka on võimalus esitada kuni 10-liikmelisi 
gruppe. Oluline ei ole teo suurus, vaid 
see, missugust mõju see teistele ühiskon-
na liikmetele avaldab. Hea Eeskuju kon-

kursi eesmärgiks on näidata et noored 
ei ole mitte ainult meie tulevik, vaid nad 
loovad tulevikku juba tänasel päeval.

Möödunud aastal pälvis Hea Eeskuju 
tiitli Martin Vesberg Saaremaa Güm-
naasiumist, kes paistis silma erinevates 
valdkondades, tegeledes nii spordi, rah-
vatantsu, pillimängu kui ka näitlemisega. 
Martin on olnud edukas nii oma uurimis-
tööde kui loodusfotodega ja korduvalt 
teinud kaastööd ETV saatele „Osoon”. 
“Mind inspireerib kõige ägedaga tegele-
ma Saaremaa,” avaldas Martin Vesberg 
Hea Eeskuju tänugalal.

Esitatud taotluste seast valib žürii välja 
15 finalisti, kelle hulgast selgub laureaat, 
ning välja antakse ka Suurima Julguse 
tiitel. Hea Eeskuju tiitli pälviv noor saab 
konkursi peatoetajalt Swedbankilt pree-
miaks 1700 eurot, Suurimale Julgusele 
on preemia välja pannud Telia. Konkursi 
finaliste tänatakse Laheda Koolipäeva 
noortekonverentsil toimuval tänugalal 
10. novembril.

Oma kandidaadi saab esitada aadressil: 
heaeeskuju.ee.

Esitajaks võib olla nii eraisik, asutus kui 
ka kandidaat ise.
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vastuvõtt SEPTEMBRIS
Uute harjutajate

Kuumaks:  tä i skasvanud 20€ ,  õp i lased 15€
Tr een ingu te l  s a ab os a leda a la tes 15 .  e lua a s t a s t

Pühajärve Põhikoolis Sihval
Treeningud toimuvad: E ja N 18.00-20.00 Tel: 501 7500

e-post: otepaa@ekds.ee 
www.ekds.ee

Tule, harjuta 
meiega ja õpi 
end kaitsma!

Treeni ennast 
julgeks ja 
enesekindlaks 

Treeee inini eennnnasasttt 

Tartu Spordiselts Kalev kutsub 
kõiki koolinoori 

KERGEJÕUSTIKU trenni. 
Trennid toimuvad Tehvandi staadionil 

esmaspäeval ja kolmapäeval.
TULE JA LIITU VÕITJATEGA!

Täpsem info: Toomas Halliste 
(56621859), halliste@msn.com

10. septembril sõideti Otepääl, Tehvan-
di sporditeedel rahvasprinti. Nimelt 
S.M.A. Racing korraldusel peeti A1M 
Motorsport Otepää Rahvasprint 2022, 
kus 13 masinaklassis osales ühtekokku 
104 autosportlast.

Sellel korral sõideti võistlejatele tutta-
vatel asfaltkattega teedel lasketiiru ümb-
ruses ja rollerirajal. Kolmel korral tuli 
läbida kiiruslõiku, mille pikkus 2,8 km.

"Päikesepaisteline ja soe sügisilm tegi 
tingimused ideaalseks ja võistlus kujunes 
väga põnevaks. Kuiv ja kiire võistlusrada 
pakkus ülihäid sõiduvõimalusi ning päeva 
jooksul ringiajad aina paranesid,“ märkis 
võistluse juht Marko Koosa. Ta lisas, et 
parima tulemuse välja sõitmiseks ja masi-
naklassi võitmiseks tuli võtta tihedas kon-
kurentsis ka suuri riske.

Otepää A1M Motorsport rahvasprint toimus Tehvandi rullsuusarajal

Kõige kiiremad masinad rajal olid 
krosskardid. Seitsme osalejaga krosskar-
tide klassis võttis võidu Jakko Viilo. Paa-
rikümne osalejaga sportautode klassis saa-
vutas võidu 2wd klassis Janek Peetsmann 
(BMW 328) ja 4WD klassis Raik-Karl 
Aarma (Mitsubishi Lancer EVO). Nel-
jarattaveoliste tänavasõiduautode klassis, 
kus osales 10 võistlejat, teenis esmakord-
selt esikoha Lembit Nõlvak (VW Golf). 
Teise tulemuse sai 4WD klassis Mihkel 
Mürk (Mitsubishi Lancer) ja kolmanda 
kohe Antti Kangro. 2WD-S klassis, kus 
võisteldakse üle 1,8-liitrise mootoritöö-
mahuga kaherattaveolistel autodel, võttis 
võidu esiveolistel Martti Hoop (VW Golf) 
ja tagaveolistel Imre Reha (BMW 320I). 
Veerandsaja võistlejaga 2WD-V klassis 
(mootorikubatuur kuni 1800 ccm) või-

dutsesid vastavalt Elvis Leinberg (Honda 
Civic) ja Caspar Ojamägi (BMW 316).

Neljast naisvõistlejast osutus parimaks 
mitmendat aastat järjest Maria Roop. 
Kuni 18-aastaste noorte arvestuses, kus oli 
osalemas 3 võistlejat, alistas konkurendid 
Tony Schwartzstein (Honda Civic). Kuni 
16-aastastest sai rivaalidest jagu Oskar 
Männamets (Ford Fiesta). SU klassis 
võitis Martin Tanning (VAZ 2105) ning 
SSV bagide arvestuses läks võit Toomas 
Veske´le (CAN AM MAVERICK).

Täname meie toetajaid: Corpowear, 
kütusemahutid.ee, AN Service OÜ, 
Ugandi Resto, PixelPrint, A1000 Market, 
Alko1000, Makserv OÜ, Liqui Moly 
Eesti, Talvepealinn Otepää, Otepää Win-
terplace, Ecosauna Project OÜ, Hotell 
Murakas, Aasta Auto AS, Ring FM ja 

Gustav Kondiiter.
Lisainfot võistluse kohta leiab aadressi-

delt www.facebook.com/rahvasprint. 

s.M.a. racing MtÜ
Foto urMo siBuL

Otepää Valla Mängude
kolmas hooaeg alustab 
juba 25. septembril

Otepää Valla Mängude kolmas hooaeg saab 
alguse 25. septembril traditsiooniliselt Tehvandi 
disc-golfi rajal. Korraldajatel on pöidlad pihus, et 
õnnestuks võistlus maha pidada juba uutel korvi-
del, mis paiknevad Linnamäe orus. 

Kolmandat hooaega iseloomustavad mõnin-
gad muudatused. Nimelt võistlevad külad, ette-
võtted ja sõpruskonnad ikka omaette arvestuses 
aga noorte arvestuse viisime me üldisest punk-
titabelist lahku. Teine suurem muudatus on, et 
ühegi võistluse detailset juhendit ei avaldata 
võistluste kodulehel vaid seda tutvustatakse osa-
lejatele võistluseelses infotunnis. 

Hooaeg ise saab olema taaskord 10+1 eta-
piline. Võistlused peetakse päris mitmel korral 
nädala sees õhtul. Viimane mitme võistlusega 
hooajalõpu sündmus toimub taas koos Otepää 
külade ühendusega suure sportliku perepäevana. 
Osalejaid ootab väga palju juba tuttavaid alasid 
aga on ka uusi ja põnevaid üllatusalasid. Kindlasti 
ei jää Talvepealinnas talialad tegemata, seega on 
mida oodata. 

OTEPÄÄ LIIGUB liikumissarja ei ole me ka 
kindlasti unustanud. Sel hooajal toimub hooaja 
kokkuvõte kahe etapi arvestusena. Toimub sügi-
sene etapp oktoobris-novembris ja kevadine 
märtsis-aprillis. Otepää Liigub tulemused on ka 
oluline osa kogu Otepää Valla Mängude arves-
tusest, seega innustage oma küla inimesi, sõpru 
ja kõiki sarjast osa võtma. Täpsem info juba õige 
pea meie sotsiaalmeedia kanalites ja ka kodule-
hel www.otepaasport.ee.

Registreerimine hooaja avavõistlusele on 
kodulehel juba avatud. 

Sportliku hooaega soovib 
otepää spordi meeskond
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- ostame metsamaterjali, 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine 
ja järelvalve,
- metsanduslikud 
konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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Sind leinama jääb 
kodumaja, koduõu...

Siiras kaastunne Aavole, 
Tarmole, Toomasele kalli 

abikaasa, ema ja vanaema

ELVE LADVA 
surma puhul.

Kurbuses naabrid Ester, Jüri, 
Merje, Margo

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

KOIT LEPPIK

Südamlik kaastunne Enele 
ja Reedale perega.

Eda ja Priit perega

Sügav kaastunne Aavole ja 
poegadele peredega kalli 
abikaasa, ema ja vanaema

ELVE LADVA
kaotuse puhul.

Perekonnad Rootsma, Hütt, 
Kaup, Viigimets ja Kivi

Mälestame ja meenutame 
oma endist õpetajat 

KOIT LEPPIK
ja avaldame siirast kaastunnet 

abikaasale ja tütrele perekonnaga.
OG-36 lennu õpilased 

ja perekond SUSI

HERTA VISNAPUU 
17.08.1928 - 11.09.2022

MAI MÄGI 
25.04.1938 - 14.09.2022

Kõrgemal on minu kodu,
kus see kuu on kumamas,

kõrgemal mu eluase.
kus need tähed säramas.

(Marie Heilberg)

Südamlik kaastunne Aavole 
perega ja lähedastele kalli 

abikaasa, ema ja õe 

ELVE LADVA
kaotuse puhul.

Mälestavad: Eha, Sirje, Mihkel, 
Külli, Silvia

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

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

Korstnapühkimistööd Eesti Kutse-
koja litsentsiga korstnapühkijalt. 
Ametliku korrasoleku akti väljasta-
mine. Korstnapühkijal oma redel 
kaasas. Tel. 51916605.

Korstnate ehitus ja remont. joo-
sep.sepp@mail.ee 56189517  

Pottsepa tööd Tel 5681 7388

25.09 k 8-15 Sügislaat Otepääl 
Maxima poe taga. T. 56618707

Ostan kuivi küttepuid. tel.5251936

Ostan/üürin garaažiboksi Otepääl 
või Sangastes. Tel: 53644584

VÕRU KALA-AUTO JÄLLE IGAL 
NELJAPÄEVAL OTEPÄÄ TURUL 
17.00-18.00 ALATES 06.10.22, 
tel-5297033

Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968

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

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 

KU U LU T U S E D

Avaldame kaastunnet 
Rootsuveski perele kalli

HERTA VISNAPUU

lahkumise puhul.

Naabrid Rootsu talust

Mõni hetk on elus valusam kui teine.
Mõni hetk on kohe väga-väga valus…

(Jaan Tätte)

Südamlik kaastunne
Ene ja Heli perele kalli ema

HELGI PARTS´i

kaotuse puhul.

Naabrid Maie ja Villu

Südamlik kaastunne Aavole, 
Tarmole ja Toomasele 
kalli abikaasa ja ema 

ELVE LADVA 

kaotuse puhul.

Laura ja Triin

Südamlik kaastunne Astale, 
Kaimole ja Kristiinale kalli ema 

ja vanaema 

HERTA VISNAPUU

surma puhul.

Nõuni pood ja kulinaaria

Aeg annab, aeg võtab
aga mälestused jäävad…

Mälestame endist töötajat ja 
avaldame

sügavat kaastunnet lähedastele

ELVE LADVA

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Ohtlike puude raie. Tööd 
korvtõstukiga (21 m ja 30 m). 
Kändude freesimine. Puidu-
hakkuri teenus. info@maas-
tikuhooldus. T: 5810 8597. 

Avaldame kaastunnet Tauno 
perele kalli

MAI MÄGI

kaotuse puhul.

Elle, Lembit, Eha,
Merle ja Toomas

Siiras kaastunne Üllele 
ja Kalevile

HELGI-ÕILME PARTS`i

surma puhul.

Naabrid

Südamlik kaastunne Aimele 
armsa

ISA

kaotuse puhul

Puka korteriühistu Ääre 6 
elanikud

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb seal 

mälestuste kaja...

Meie siiras kaastunne Aavole, 
Tarmole ja Toomasele peredega 

kalli abikaasa, ema, vanaema 
ja ämma 

ELVE LADVA

kaotuse puhul.

Kaja, Nele ja Rene

Kõik me kallistused ja hetked koos 
on saanud minevikuks...

Lahkus meie armas

HERTA VISNAPUU

Südamlik kaastunne arvukale 
lasteperele. Olgu inglid teiega.

Ülla lastega

Puhka rahus,
meie kallis sõber.

ELVE LADVA

Sügav kaastunne Aavole, 
Tarmole, Toomasele abikaasa, 
ema, vanaema surma puhul.

Karavani kaaslased, Vello, Aime, 
Aare, Aime, Juhan, Maie, 

Ilme, Toivo

TALIUJULA

avab kolmanda hooaja juba 

25.09.22 kell 10.00. 

Ootame kõiki endisi ja uusi aktiivseid liikmeid!

MTÜ Pühajärve Taliujula juhatus

EELKOOL 
ALUSTAB

PÜHAJÄRVE 
PÕHIKOOLIS 
29. SEPTEMBRIL 

kell 8.30.

Lastevanemate koosolek 
toimub 

22. SEPTEMBRIL 
KELL 18.00 
koolimajas.

Õpetaja Krista Sumberg

ELVE LADVA

04.04.1946 - 31.08.2022

Meie südamlik tänu kõigile, 
kes on olnud meile toeks 

meie leinas.

Omaksed

Avatud menetlus projekteerimis-
tingimuste andmiseks Otepää vallasiseses 
linnas Kanepi tee 7 kinnistul

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldab Otepää Val-
lavalitsus Otepää vallasiseses linnas Kanepi tee 7 kinnistul ük-
sikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste 
andmise avatud menetlusena. 

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 04.10.2022 elektroonselt 
e-posti aadressile vald@otepaa.ee või paberkandjal aadressil 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

KOIT LEPPIK 
06.04.1939 - 08.09.2022

HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
•  valmistamine
•  paigaldamine
•  puhastamine
•  kivi asendi taastamine

Indrek 5107312
    www.palukivi.ee

     Otepää vald, Miti küla, Palu 

Head käsitöö-
huvilised!

MTÜ Karukäpp kutsub koos 
kuduma, mustreid vahetama, 
uusi nippe õppima

27. septembril kell 13
vallamaja III korrusele meie 
töötuppa. 
Tule ise ja võta sõber kaasa.
Täiendav info Mari 515 3248

Maakondlike Arenduskeskuste 
võrgustiku eestvedamisel toimub 
Ettevõtlusnädal 3.-7. oktoobrini 
https://ettevotlusnadal.ee/, mille 
raames viiakse läbi üle Eesti sadu 
ettevõtlusega seotud sündmusi 
– seminare, töötube, ettevõtlus-
kohvikud, konverentse ja tunnus-
tamisüritusi.

Sellel aastal on nädala märksõ-
na „Tandem ettevõtluses“ – üksi 
liigud kiiresti, koos kaugemale. Nii 
on see ka ettevõtluses.

Ettevõtlusnädal kulmineerub 4. 
oktoobril online konverentsiga, 
mille otseülekanne toimub Posti-
mees veebis.
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Rootsiaegsetel kaartidel kannab ka Mõrtsu-
ka järv „Sammoysa“ nime. Võimalik, et Liivi 
sõja eelne mõis asus just selle järve lähedal, 
hilisema Mõrtsuka küla alal, ning ehitati 
hiljem üles teisal ja sai alles siis rahvasuus 
külge Päidla nime – kas küla või Päidla 
Mõisajärve järgi. Mõis omakorda andis nime 
Päidla vallale, mis kuni 1939. aastani hõlmas 
lisaks mõisale kuulunud Mõrtsuka ja Räbi 
külale ida pool ka Neeruti ning Lutike piir-
konda. Mõrtsuka nimi aga jõuab ajalooalli-
katesse Rootsi aja alguses koos Pärnumaalt 
saabunud Mertschock Jürgeni nimelise 
talupojaga. Toona kutsuti „mõrtsukateks“ 
talupoegadest sõjamehi, kellel oli tähtis osa 
mitmes Eestist üle käinud sõjas. Kuigi rah-
vapärimus annab Mõrtsuka nime tekkeloole 
palju erinevaid seletusi, ei pea seda sugugi 
nägema hirmsa ega halvustavana – pigem oli 
Jürgen vapper sõdalane, kes ilmselt võttis osa 
Tartu vallutamisest 1625. aastal ja sai Rootsi 
kuningale osutatud teenete eest omale talu-
koha. Tiesenhausenid, kes olid valinud Poo-
la-Leedu poole, jäid samas oma maavaldu-

500 aastat Päidla esmamainimisest

sest ilma.
Alates Rootsi ajast on võimalik jälgida ka 

praeguste Päidla talude kujunemist. Jürgeni 
järeltulijad asustasid osa Mõrtsuka külast ja 
neist sai alguse mitu pere, ja ilmselt elavad 
tema geenid tänase päevani Päidlas edasi. 
Suur osa põliseid talusid on märgitud juba 
rootsiaegsetel kaartidel või esinevad nende 
nimed talupoegade lisanimedena. Kultuu-
rikatkestust ei toonud ka Põhjasõja aastad, 
kuna külade ja talude nimed on jäänud 
samadesse paikadesse püsima. Võib veel 
lisada, et vähemalt kogu 19. sajandi jooksul 
vedas Päidla talurahval ka mõisnikega – 
olgu neist märgitud tulihingeline pärisorju-
se vastane Karl von Bruiningk ja tema poeg 
August, kes pidi oma uuenduslike vaadete 
eest Tsaari-Venemaalt põgenema ja müüma 
mõisa pastori pojast aadlikuks saanud Mid-
dendorffile, ning muidugi viimase poeg, 
ema poolt puhast eesti verd maadeavastaja 
ja teadlane Alexander Theodor von Midden-
dorff, keda Päidla ja Hellenurme talupojad 
austasid nõnda, et kandsid ta kirstu õlgadel 

Hellenurme mõisast matusepaigale.
Nagu näitab ka esmamainimise lugu, on 

suured ajaloosündmused alati olnud Päid-
last sõrmeotsa kaugusel. Võiks veel kirju-
tada kasvõi Jakob Hurda külaskäikudest 
Päidla mõisa, tema siinse nõbu Mihkel 
Härmsi panusest Eesti ornitoloogia ja loo-
duskaitse sündi, Päidla algkooli juhataja 
Linda Tanni teekonnast otse külakoolist 
Vanemuise armastatuimaks ooperilauljaks, 
samuti Päidla meeste vaprast vastupanust ja 
kaitsetahtest Vabadussõja ning Teise maail-
masõja päevil. Ometi väärivad vahest roh-
kemgi tähelepanu need lihtsad lood, mida 
on taludes põlvest põlve edasi antud ja mille 
kõnelejaid veel meie hulgas leidub, ning see 
müstiline puudutus, mida saab kogeda vaid 
kuppelmaastikul ürglooduse ja külaühiskon-
na piiril. Just tänu sellele on kõigi sündmus-
te ja ajaloovoogude keskel Päidla jäänud 
Otepää kihelkonna hästi hoitud saladuseks.

ruuBEn kaaLEP

Otepää kandis on inimesed elanud tuhan-
deid aastaid ja see oli üks Muinas-Eesti 
keskusi. Sestap leidub siin ka rikkalikult 
muinaspärandit nagu asulakohti, linnamä-
gesid ja kalmeid. Eriti rikas on Otepää kant 
looduslike pühapaikade poolest. 

Esialgsetel andmetel on siin teada ligi 
50 ajaloolist looduslikku pühapaika. Lisaks 
tervendavatele allikatele, pühadele kividele 
ja hiiepaikadele asub siin Eesti suurim ja 
kauneim Pühajärv. Lisaks on Otepää ai-
nus Eesti kihelkond, kust saab alguse kaks 
Pühajõge. Tõutsi küla Pühalättest algab 
Võhandu Pühajõgi. Samuti on Pühajärve 
lõunasopist algava Väike-Emajõe ajaloo-
line nimi Pühajõgi.

Vähem tuntud pühapaikadest leiab kihel-
konnast veel Palupera tervendava oja ning 
Arula Meema talu Liukivi. Arulas Pakese 
talus on asunud veel üks Lõuna-Eestile ku-
nagi iseloomulik, kuid tänaseks unustatud 
pühapaiga liik – ohvriaed.

Piiripealse nähtusena loetakse pühapai-
kade hulka eriliste kombetalitustega seotud 
ristteed. Teeneka koolimehe ja koduloo-uu-
rija Heino Mägi talletatud andmete põhjal 
asub üks selline Nõuni külas. 

Looduslike pühapaikade hulka loetak-
se ka vanemate matusekommetega seo-
tud virve-, risti-, ehk hingepuud. Kohalike 
elanike abil on viimastel aastatel kaardile 
kantud Kastolatsi ristimets ja Vana-Otepää 
ristimännid. Neist kaks said kaardile alles 
käesoleval kevadel tänu Neeruti külavane-
malt Tõnu Märsilt saadud teabele. 

Ristipuud asuvad kalmistule suunduvate 
teede ääres. Vana tava on, et matuserong 
teeb teel kalmistule peatuse. Surnu mees-
soost sugulased lõikavad tee ääres kasva-
vale puule ristimärgi ja mälestavad lahku-
nut. Tavaliselt valitakse ristipuuks mänd või 
kuusk ja puul võivad olla ühe või mitme 
inimese hingeristid. Näiteks Vana-Otepää 
Tammemäe ristimännil on üksteise alla 
lõigatud viie inimese tähised. 

Kuigi ristipuud asuvad teede ääres, pole 
neile lõigatud tähiseid kerge märgata. 
Seetõttu on eeldatavasti enamik Otepää 
kandi ristipuid veel kaardistamata. Nende 
leidmiseks on vaja kohalike inimeste abi.

Kui teile on teada mõni ristipuu, või muu 
vähetuntud looduslik pühapaik, siis palun 
andke sellest uurijatele teada. Nii saame 
ühise pärandi kaardile.

Mis on ajalooline looduslik pühapaik? 

Kaardistame Otepää kihelkonna pühapaigad!

See on mets, puu, kivi, pinnavorm, või 
veekogu, mida on pühaks peetud juba 
enne 20. sajandit. Erandiks vaid uuemad 
ristipuud. Pühapaiga määratlemisel on alu-
seks ajalooline teave ehk pärimus, et seda 
paika on peetud pühaks, seal on käidud 
palvetamas, ande viimas, ravimas, pühi 
pidamas, või muid kombetalitusi pidamas. 
Pühapaigale võib viidata ka keeld seal puid 
raiuda, loomi karjatada, maad kaevata, lär-
mata, samuti pärimused õnnetustest, mis 
on keelu rikkujaid tabanud.

Eesti taasiseseisvumise järel on haka-
tud pühapaiku taas väärtustama. Kultuu-
riministeeriumi looduslike pühapaikade 
arengukavas öeldakse, et Eesti looduslikud 
pühapaigad kujutavad endast erilist ja ha-
ruldast nähtust. Pühapaikades on tihedalt 
põimunud loodus- ja kultuuripärand ning 
Eesti looduslikes pühapaikades ka eesti ja 
soome-ugri identiteet. Samas rõhutatakse 
pühapaikade olevikulist tähtsust. Paljud 
looduslikud pühapaigad  on  kasutusel  ka  
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tänapäeval. Seal ravitakse, ohverdatakse, 
palvetatakse, mälestatakse lahkunuid  ning 
järgitakse muid tavasid. Pühapaik on põl-
vkondade sideme ning järjepidevuse, sa-
muti looduse ja vaimse pärandi hoidmise 
koht, seisab arengukavas.

2019. a jõudis looduslike pühapaiga mä-
lestise liik muinsuskaitseseadusse ja kaitse 
alla on võetud ligi 540 pühapaika.

Eesti looduslike pühapaikade kaardile 
kantakse aga kõik teadaolevad pühapaigad 
ja hetkel on neid seal ligi 1400. Otepää 
Kihelkonnas on seni kaardistatud kõigest 
16 pühapaika. 

Vaata, millised kodukandi pühapaigad 
on kaardil: https://kaart.hiiepaik.ee/

Teata pühapaigast, mida pole kaardil: 
ahto@hiis.ee, tel 56686892.

Facebookis loodi hiljuti lehekülg Otepää 
kihelkonna pühapaigad, kus huvilised saa-
vad selleteemalist teavet jagada.

ahto kaasik, hiite Maja sihtasutus

Otepää üks vanimaid järjepidevalt 
tegutsenud seltse – Otepää Aian-
dus- ja Mesindusselts ootab kõiki 
oma J.Hurda tänaval asuvasse maj-
ja külla. Lähiajal on plaanis avada 
keraamikaring, selle tarbeks on soe-
tatud ka uus keraamikaahi.

Seltsi liikmed Heidi Mõttus ja 
Tiia Tiideberg ütlesid, et lisaks ke-
raamikaringile saab õppida ka kan-
gastelgedel kudumise kunsti ning 
õppeköögis on plaanis korraldada 
meeleolukad ühiskokkamisi.

Uus keraamikaahi on soetatud 
kohaliku omaalgatuse programmi 
ja Otepää valla toel. Hubases selt-
sile kuuluvas majas on keraamikaga 
tegelemiseks kõik sobivad tingimu-
sed olemas – remonditud on suur 
õpperuum, keraamikaahju jaoks on 
keldris olemas oma ruum. Palju ruu-
mi on ka kangastelgedel tegutsejate 
jaoks ja ühisköögis toimetajatele.

„Kangastelgedel kudumine on iid-
ne ja traditsionaalne tegevus, mida 
oskavad vähesed. Kahju oleks, kui 
see oskus kaduma läheks, seetõttu 
anname hea meelega oma teadmisi 
edasi,“ rääkis Tiia Tiideberg. Keraa-
mikaringi hakkab juhendama vasta-
va koolitusega Heidi Mõttus.

Seltsimaja tegevusega tulid tutvu-
ma ka Otepää vallavolikogu esimees 
Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus 
Barkala. „Otepää vald toetab suuri-
ma heameelega seltsitegevust, väga 

Otepää Aiandus- ja Mesindusselts 
kutsub külla

tubli, et seltsitegevusega tegelevad 
aktiivsed ja hakkajad vallakodanikud. 
Soovime Otepää Aiandus- ja Mesin-
dusseltsi liikmetele ikka rõõmu ja 
lusti tegutsemiseks,“ lisas Jaanus 
Barkala.

Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Seltsi alguseks saab lugeda 1969. 
aastat, mil Otepää aiandushuvilised 
võeti Eesti Aianduse ja Mesinduse 
Seltsi Tartu osakonna hoole alla. 
12. detsembril 1971. a moodustas 
Otepää Aiandus ja Mesindus Selts 
iseseisva organisatsiooni. 4. augustil 
1979 avati pidulikult Otepääl vastval-
minud seltsimaja aadressil J.Hurda 
5. Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Selts (AMS) viljeleb käsitööd, korral-
dab näitusi ja populariseerib elanike 
hulgas aiapidamise kunsti.

Otepää AMS korraldab kevad- 
ja sügislaatu ning mesinduse õp-
pepäevi. Seltsimajas saab kududa 
endale kangastelgedel vaipu ja sügi-
seti pressida õunamahla. Seltsima-
ja ruume renditakse nii pulmadeks, 
juubeliteks kui ka peielaudadeks.

„Ohhoo, Otepää!“ Maal elamise 
päeval 24. septembril on kõik huvili-
sed oodatud Otepää AMSi seltsima-
jja uudistama ning kangastelgedel 
valmivasse vaipa oma triipu kudu-
ma. Kõikide kudujate vahel loositak-
se välja ühistööna valminud vaip.

tekst ja foto: Monika otrokova

Vasakult: Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits, valla-
vanem Jaanus Barkala, Heidi Mõttus ja Tiia Tiideberg


