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Otepää valla ettevõtjad said 
Valgamaa tunnustuse
17. novembril jagati Otepää kultuurimajas 
Valgamaa ettevõtluse auhindu. Enamik 
auhindadest tuli Otepää valda. Auhinnad 
pälvisid Sanlind OÜ, Nõuni külapood ja 
Munaka Resto.

Pidulikul ettevõtlusgalal tervitasid ette-
võtjaid SA Valgamaa Arenguagentuur 
juhataja Anneli Kattai ja Otepää vallava-
nem Jaanus Barkala. Gala kontsert-osas 
esinesid Marek Sadam ja Urmas Lattikas.

Valgamaa ettevõtluskonkurssi korral-
datakse aastast 2008. Eesmärk on tunnus-
tada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea 
maine ja aktiivse tegevusega on aidanud 
kaasa maakonna arengule, eriti veel sel 
ebatavalisel aastal. Sellel aastal laekus 
konkursile 34 tunnustamise ettepanekut.

Ettevõtjaid tunnustatakse viies erinevas 
kategoorias ja jagatakse ka eriauhindu.

„Olen ise ka pikka aega ettevõtja olnud 
ning olen ka praegu ettevõtja, seega tean, 
mis tunne on ettevõtluses tegutseda. Võin 
öelda, et Otepää vald on ettevõtjasõb-
ralik vald, püüame nendega teha alati 
koostööd, kus võimalik. Hea meel on 
tõdeda, et Otepää vallas on palju ettevõt-
likke inimesi,“ sõnas vallavanem Jaanus 
Barkala. „Tahan tänada ja tunnustada 
kõiki ettevõtjaid – te teete suurt ja tänu-
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väärset tööd, soovin teile selleks jõudu ja 
jaksu!“

Auhinnad said:
Aasta suurettevõte – Aclima OÜ. Valgas 
asuv tehas toodab juba 23 aastat meriino-
villast funktsionaalset spordipesu, mis 
kannab firmamärki Aclima, sh pesutoo-
teid relvajõududele ning eriteenistustele. 

Aasta väike-ettevõte – SANLIND OÜ. 
Ettevõte on maakonnas tuntud linnukas-
vataja ja munatootja aastast 1994. 

Aasta teenindusettevõte – Singularis 
OÜ – Nõuni külapood. Tartu–Otepää 
tee äärne Nõuni pood pakub kohapeal 
valmistatud pagarihõrgutisi, kulinaaria- 
tooteid, samuti kohalikku talukaupa. 

Aasta startija – Tõrva VM OÜ. Tõrva 
veemõnula on üks kaasaegsem veekeskus 
kauni looduse keskel. Hoone teisele kor-
rusele valmisid sel aastal hotellitoad.

Ettevõtluse edendaja – Tõrva Vallava-
litsus. Ettevõtluse areng on Tõrva Valla-
valitsusele nähtavalt oluline – piirkonda 
tuuakse suursündmusi, korrastatakse ja 
arendatakse infrastruktuuri, arendatakse 
koostööd ettevõtetega.

Viimastel aastatel on komisjon välja 

Segarahvatantsurühm Nuustaku tähistas tegutsemise 35. aastapäeva

andnud eriauhindu, sel aastal on neid 2.
1. Eriauhind „Ambitsioonikas ette-

võtmine“ – Suusakeskuste AS, Munaka 
Resto. Väike-Munamäe suusakeskuse res-
toran Munaka Resto alustas oma tegevust 
eelmisel aastal, mil rekonstrueeriti suu-

samäe jalamil asuv vana hoone. Munaka 
Resto on õdus ja hubane toidukoht. 

2. Eriauhind „Väärt meistrid“ – Teras/
Press OÜ. Ettevõtte tegevusala on torus-
tike, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus. 

Konkursi korraldasid Valgamaa Oma-

valitsuste Liit ja Valgamaa Arenguagen-
tuur. Tunnustusürituse korraldasid Valga-
maa Arenguagentuur ja Otepää Kultuu-
rikeskused.
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Vasakult: OÜ Sanlind juhataja Andres Puksov, vallavanem 
Jaanus Barkala, Nõuni poe omanikud Kristiina Palu ja
Kaimo Tamm ning volikogu esimees Rein Pullerits 

Rahvatantsurühm Nuustaku on vanim 
Otepääl tegutsev rahvatantsurühm.

19. novembril Otepää Gümnaasiumis 
peetud meeleolukal peol astus üles juubi-
lar ise ja sõbrad nii lähedalt kui ka kaugelt. 

Rahvatantsurühma Nuustaku olid 
tulnud tervitama TTÜ tantsuansamb- li 
Kuljus vilistlasrühm, Sangaste segarah-
vatantsurühm Kõvvera Kõdara, Otepää 
naisrühm Vesiroos, Otepää Gümnaasiu-
mi õpetajate naisrühm Merill, Otepää 
Gümnaasiumi vilistlasrühm, tantsurühma 
Nuustaku endised tantsijad ja Pühajärve 
Puhkpilliorkester. Kontsert oli sisukas ja 
meeleolu loov. 

Hiljem koguneti gümnaasiumi ette 
ja marsiti puhkpillihelide saatel Otepää 
kultuurimajja, kus tantsijad pidu edasi 
pidasid.

Otepää vald tunnustas rahvatant-
surühma liikmeid meenetega, tunnustu-
se andsid üle Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala ja kultuurinõunik Valdur Sepp.

Nuustaku segarühma juhendaja Kaire 
Ojavee tänas tantsijaid kasutades oma 
lemmiksalmi: 

„Tants on armastus ja võlu,
tants ei vaja liigseid sõnu,
tants meid seob ja ühendab,
tantsule end pühendan.“

„Oleme koos läbi käinud pika tee ja 

tunnen rõõmu, et tantsijate arv on kas-
vanud. Tänan kõiki toredate mälestuste 
eest, tants aga kestab edasi,“ ütles Kaire 
Ojavee.

Segarahvatantsurühm Nuustaku ajaloost

Segarahvatantsurühm Nuustakul on sel-
jataga sündmusterohke ajalugu. Klaveri-
saatjaid on olnud selle aja jooksul rühmal 
mitmeid – Katrin Mäggar, Silvi Sokk, 
Varju Teder, praegu saadab tantsurüh-
ma Otepää Gümnaasiumi ajalooõpetaja 

Heivi Truu.
Nuustaku rahvatantsurühm alustas 

tantsimist legendaarse Otepää tantsuju-
hi Eha Ojavee juhendamisel 1987. aastal. 
Rahvatantsu on aga tehtud Otepääl nii 
enne sõda kui ka pärast. Toona juhendas 
rahvatantsijaid Heisi Mägi. 

Alates 1972. aastast võttis selle töö üle 
Eha Ojavee. Kuna tantsida soovijaid oli 
palju, siis sündiski Eha Ojavee ja Riita 
Aaderi koostöö tulemusena Otepää 
sovhoosi juurde segarahvatantsurühm 

Tulekul on Talveturg

18. detsembril 2022 koos talvepea-
linna tiitli üleandmise pidustuste-
ga toimub traditsiooniline Otepää 
talveturg. 

Talveturg toimub kell 15.00-18.00 
Otepää Keskväljakul.

Kõik Otepää piirkonna müüjad on 
oodatud hea ja paremaga talveturu-
le kauplema. Teid ootab ees sisukas 
jõulueelne päev ning kehakinnitu-
seks kuum supp.

Talveturgu korraldab Otepää Nais-
selts koostöös Otepää Kultuurima-
jaga. Toetab Otepää vallavalitsus.

Küsi infot ja registreeri kauplejaks 
tel. 5615 3357 Ene Raudsepp

Nuustaku. Kohe esimesel maakollektii-
vide ülevaatusel saatis rühma edu – saadi 
II koht. Hiljem tulid esinemised Otepää 
sõpruspiirkondades Saksamaal, Norras, 
Soomes, Rootsis.

1995. aastal võttis juhendamise üle 
Angela Toome. Segarahvatantsurühma 
praegune juhendaja Kaire Ojavee on 
rühma juhendanud alates 2006.aastast. 
Rahvatantsurühma väga heast tasemest 
annab aimu see, et osaletud on peaaegu 
kõikidel tantsupidudel. Hetkel tantsib 

rühmas 10 tantsupaari, nendest 3 tantsi-
jat on tantsinud rühmas lausa 35 aastat.

Nuustaku segarühm ühendab väga eri-
nevaid inimesi – siin on nii ettevõtjaid, 
õpetajaid, avalikus teenistuses töötavaid 
inimesi.

Nuustaku tantsurühm on osalenud tant-
supidudel ja festivalidel nii Eestis, kui ka 
mujal välismaal – Itaalias ja Pihkvas. Osa 
võetakse ka koduvalla pidudest.

MONIKA OTROKOVA
Foto: VALJU ALOEL
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Otepää Vallavolikogu istungil

17.11.2022

n	 Anti SmartBroker OÜ-le luba Pühajärve külas asuva 

Kullaoru kinnistu omandamiseks.
n	 Otsustati muuta OÜ Otepää Kommunaal põhikirja 

punkti 2.1 järgmiselt: „2.1 Osaühingu miinimumkapital on 

30 000 eurot ja maksimumkapital 120 000 eurot.“
n	 Jäeti algatamata Otepää valla üldplaneeringut muutva 

Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja katastriüksuse 

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Hundivälja 

katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad.

Otepää Vallavalitsuse istungil

14.11.2022

n	 Määrati Kuigatsi külas asuva Hargo katastriüksu-

se (katastritunnus 60802:002:0610) uueks lähiaadressiks 

Vana-Kaasiku.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Suur-Poslovitsa katastriük-

suse (katastritunnus 55701:001:0925) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Suur-Poslovitsa, koha-aadress Suur-Poslovitsa, Nüpli küla, 

sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Taga-Suurekuuse, koha-aadress Taga-Suurekuuse, Nüpli 

küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Määrati Sangaste alevikus asuva Kooli tn 3 katastriük-

suse (katastritunnus 72402:003:1740) jagamisel moodustata-

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kooli tn 

3, koha-aadress Kooli tn 3, Sangaste alevik, sihtotstarve sotsi-

aalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa; 1.2 katastriüksuse 

kohanimi Kooli tn 3a, koha-aadress Kooli tn 3a, Sangaste 

alevik, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste 

maa.
n	 Anti Aimur Mäele projekteerimistingimused Otepää 

vallasiseses linnas Tehvandi tn 8a kinnistul elamu ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti Maria Asperkile projekteerimistingimused Puka 

alevikus Kesk tn 17 kinnistul elamu ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Anti Leonid Tsyrulnikovile ehitusluba Nüpli külas Kül-

jemäe kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Peeter Holtsile ehitusluba Truuta külas Oruveere 

kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Taavi Veskimäele ehitusluba Kääriku külas Vana-

poisi kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti OÜ-le ENGEROS OTEPÄÄ ehitusluba Sihva 

külas Vatu kinnistul kaarhall-kontori rekonstrueerimiseks.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 235 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kolmele isikule kogusummas 210 eurot.
n	 Kinnitati viie isiku hajaasustuse programmi lõpparuan-

ded ja toetuslepingu täitmised.
n	 Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest.
n	 Eraldati Otepää valla 2022. aasta eelarve realt „Aren-

dusprojektid“ Otepää Motoklubile 3380 eurot projekti 

„Motoklubi hoone katuse renoveerimine“ omaosaluse kat-

miseks.
n	 Eraldati Otepää valla 2022. aasta eelarve realt „Aren-

dusprojektid“ Mängukohake OÜ-le 1334,78 eurot projekti 

„Mängukeskuse ruumide laiendamiseks poolkorruse rajami-

AMETLIK INFO

SÜNNID

Ketter Kook             15. novembril

Leanora Rebane             22. novembril

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.

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Jõuluootuse aeg

Otepää vallavalitsus tegi oktoobri keskel ettepa-
neku Otepää Külade Ühendusele (OKÜ) vedada 
käima Otepää turuhoone. 15. novembril toimus 
vallavalitsuse ja OKÜ eestvedamisel koosolek, kus 
lepiti kokku, et Otepää turuhoones käivitub kogu-
konnaturg.

Huvilisi, kelle seas olid nii OKÜ esindajad, kui 
ka tootjad, müüjad ja aktiivsed vallakodanikud, 
kogunes üksjagu.

„Otepää Külade Ühendus on olnud meile väga 
heaks ja usaldusväärseks koostööpartneriks, sestap 
usaldasime kogukonnaturu loomise idee neile,“ 

Otepääl käivitatakse kogukonnaturgu

selgitas Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
Mitmetunnise arutelu käigus tutvuti turuhoo-

nega ja tegeleti ideekorjega, milline peaks toimiv 
kogukonnaturg Otepääl olema. Kohaletulnud olid 
positiivselt meelestatud ja õhtu lõppedes tõdeti, 
et üheskoos saadakse turuhoone käima. Leiti, et 
esimese asjana tuleks paigaldada suunavad viidad, 
et huvilised saaksid Otepää turu hõlpsasti üles 
leida.

„Turuhoone peab kujunema nii ostjatele, kui ka 
müüjatele mõnusaks koosviibimiskohaks, kuhu 
tahetakse tulla. Plaanis on, et turuhoones oleks 
lai kaubavalik, kogukonnakohvik, korraldataks 

Oktoobri lõpul läbisid Otepää valla ametnikud elu-
päästva esmaabi koolituse. Koolitusel tutvustati 
elustamisaparaat ja sündis idee muretseda ka val-
lamajja elustamisaparaat.

Elustamisaparaat asub vallamaja esimesel kor-
rusel sotsiaalteenistuses. Elustamisaparaat on ka 
vallakodanike teenistuses.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

ne ja piljardilaua, kohvimasina, teleri ja nurgadiivani soetami-

ne“ omaosaluse katmiseks.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22. augusti 2022. a 

korralduse nr 2-3/469 “Otepää Lasteaia personali koosseisu 

kinnitamine” punkti 1.10 veerus 3 õpetaja abi ametikohtade 

arvuks 10 kohta.

21.11.2022

n	 Määrati Mägestiku külas asuva Annemäe katastriük-

suse (katastritunnus 63601:001:1430) jagamisel moodusta-

tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

tamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Annemäe, koha-aadress Annemäe, Mägestiku küla, sihtots-

tarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Metsa-

veere, koha-aadress Metsaveere, Mägestiku küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa.
n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht 

Tallinn Kadaka tee 63) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talu-

miskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevöön-

di ulatuses Tiidu külas asuvale Vändi kinnistule (kinnistu 

registriosa nr 1674440).
n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht 

Tallinn Kadaka tee 63) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talu-

miskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi 

ulatuses Tiidu külas asuvale Tamme-Vändi tee L1 kinnistule 

(kinnistu registriosa nr 21288950).
n	 Anti OÜ-le MARVEST ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Valga põik 3 kinnistul ärihoone rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Toomas Asserile ehitusluba Kääriku külas Ojakal-

da kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Suurendati OÜ Otepää Kommunaal osakapitali 27 444 

euro võrra. Uueks osa nimiväärtuseks saab 2556 euro asemel 

30 000 eurot.
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Otepää vallamajas on 
elustamisaparaat

Kätte on jõudnud aeg, mida me oleme pikalt 
oodanud – jõuluaeg. Õues on imeline valge lumi, 
mis tekitab mõnusa võlumaa tunde. See on aeg, 
mil me kõik tahame olla natuke paremad kui tava-
liselt. On aeg, mil Eestimaal süüdatakse tuhanded 
küünlad. Pime ja külm aeg muutub advendi- ja jõu-
luküünaldest veidi valgemaks ja soojemaks. Mida 
lähemale jõuluööle, seda enam tunneme valgust 
ja soojust, kuni jõuluöö särab tuledes. Unistame 
jõuluõhtuks kaetud lauast ja selle ääres istuvatest 
meile armsatest inimestest. 

Leidke aega ja külastage oma lähedasi! Ka 
lühike telefonikõne või saadetud jõulukaart võib 
teha palju rõõmu. Jõuluaeg on andmise aeg. Pisuke 
võib kellelegi valmistada palju rõõmu ja meid see 
vaesemaks ei tee. 

Jõuluaeg on iseenesesse vaatamise aeg – nii oma 
mõtete kui tegude vaagimise aeg. Oleme me rikkad 
või vaesed, terved või haiged, pere keskel või üksi 
– igas olukorras võib jõuluime meid puudutada, 
meile kinkida selle, mis meie hinge särama paneb. 
Aga selleks, et see ime võiks sündida, tuleb meilgi 
anda oma osa. Me kõik saame kellegi päeva ilusa-
maks muuta oma hea sõna, naeratuse ja tunnustu-
sega. Võtkem vastu need ilusad hetked, mida meile 
kingitakse ja olgem need, kes kingivad ilusaid hetki 
neile, kellega kokku puutume.

Ajakell tiksub lakkamatult ja vääramatult. Vahel 
tunned lausa füüsiliselt, et aeg jookseb sinust läbi. 
Nii väga tahaks jäädvustada või peatada mingit 
kallist hetke, aga juba on see läinud. Koos ajaga 
liigume ka meie ise edasi. Elu on kui raamat, mida 
on maailmas üksainus ja mida kunagi juurde ei 
trükita. Selle raamatu leheküljed on igaüks ise-
moodi, aga natuke sarnased. On lõike, kus tahaks 
kiiresti mitu lehekülge edasi keerata ja on pilte, 
mida võiks jäädagi imetlema. 

Ma arvan, et just praegu oleme oma eluraama-

tus jõudnud leheküljele, kus on rõõmu ja nautimi-
se aeg. Kätte on jõudnud jõuluaeg. Ühest küljest 
kiireim kuu aastas, teisalt peaks see olema vaikuse 
ja rahu aeg. Vastuoluline, kuid võimalik. Ma arvan, 
et hetked, kus me võiksime otsida rahu ja nautida 
vaikust on just pühapäevad enne jõululaupäeva. 
Minge neil advendipühapäevadel mõnda südame-
lähedasse kohta. Olgu see siis kirik, mõni lihtsalt 
looduskaunis paik või kui pole tahtmist kuhugi kau-
gemale minna, siis valla ja küla jõulukuusk. Võtke 
aega iseenda ja teile armsate inimeste jaoks.

Selle aasta jõulud on, juba kolmandat aastat, 
teistsugused kui meie eluajal kunagi varem. Kui 
eelmised aastad laastas maailma kuri viirus, siis 
nüüd on saabunud uus ja palju hirmsam ajajärk 
– Euroopa keskmes möllab sõda. See ei ole mitte 
mingi väike konflikt, vaid suur sõda oma kõige 
hullemates väljundites. Inimesed ei saa ja ei tohi 
sellega harjuda! Sõda, koos oma koledustega, ei 
pea muutuma meie elu igapäeva osaks. Mõtleme 
jõuluajal ka neile, kes on selle sõja läbi kannatanud 
ja kannatavad praegugi. 

Meil on jõuludel võimalik nautida kõike seda, 
mis on nii iseenesest mõistetav ja oluline. Meil on 
valgus, soojus, toit ja lähedased meie ümber. Oleme 
õnnelikud selle üle, mis meil on ja püüame aidata 
neid, kel seda enam ei ole. Ärgem laskem hirmul, 
vihkamisel ja pimedusel valgusest võitu saada – 
valgus võidab alati! Tunneme rõõmu iseendast, 
oma lähedastest ja sõpradest. Üheskoos oleme 
tugevad ja seljatame kõik raskused. 

Soovin kõigile tervist, õnne, küllust ja valgust 
hinge ning südamesse!

Rahulikku advendiaega!

JAANUS BARKALA 
vallavanem

koolitusi ja seminare, samuti on plaanis paigaldada 
pakiautomaadid,“ sõnas Jaanus Barkala. „Tarvilik 
on parandada turuplatsi valgustust ja müügikohtade 
ettevalmistust. Turg kellelegi tulu teenima ei hakka, 
vaid töötab kogukonna hüvanguks.“

Turu majandamiseks luuakse huviliste poolt eraldi 
juriidiline isik, eeldatavalt MTÜ vormis. Turuhoone 
käivitub järk-järgult ja loodetavasti saab vallarahvas 
juba jõulumelu nautida turul ja turuhoones. Turu 
kohta palume jälgida infot!

MONIKA OTROKOVA 
Foto: VALDUR SEPP
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Otepää vallavalitsuses toimus 22. novemb-
ril Päästeameti teabepäev Otepää valla 
korteriühistutele kriisikindluse ja häda-
olukorraks valmisoleku parandamiseks.

Huvilisi oli kohale tulnud üpris palju. 
Erinevatest teemadest rääkisid Otepää 
komandopealik Andrus Rinne ja Alor 
Kasepõld ning Merle Liba Päästeame-
tist. Otepää valla kriisivalmidusest andis 
ülevaate vallavanem Jaanus Barkala.

Kriiside tagajärjed sõltuvad olulisel 
määral sellest, kui hästi kogu ühiskond, 
üksikisikust kuni riigini tervikuna, nendeks 
valmis on. Mida suurem on kriisiolukor-
dadeks iseseisvalt valmistunud elanike 
osakaal, seda kergemad on kriiside taga-
järjed kogu ühiskonnale.

Juttu tuli sellest, kuidas ja mida endale 
koju kriisi puhul varuda, milliseid abiva-
hendeid soetada ja kuidas erinevateks 
olukordadeks valmis olla. Arutati ka kor-
termajale sobiva generaatori hankimist ja 
muid kortermaja elanikke puudutavaid 
teemasid. Otepää linnas jõuab küll soe 
kortermajadeni, kuid elektrikatkestus-

te korral majade soojasõlmed ei tööta 
ja majades on külm. Korteriühistutel on 
kindlasti vaja mõelda alternatiivsete elekt-
rivõimaluste kasutamise peale. Pääste- 
amet jagas ka infovoldikuid.

„Kriisid on erinevad ja ka piirkonnad 
on erinevad. Näiteks kui suures linnas on 
vee puudumine katastroof, siis meil teab 
igaüks kedagi, kellel on kaev, kustkohast 
saab vett ämbriga võtta. Kui suur linn 
mõtleb evakueerumise peale, siis meie siin 
maapiirkonnas oleme juba tegelikkuses 
evakueerunud. Pigem peame mõtlema 
sellele, et meie juurde võivad soovida 
varju tulla sõbrad ja sugulased. Algul kee-
rulisena tunduvad lahendused on tegeli-
kult lihtsad. Inimesed peavad endale tea-
dvustama igaühe isiklikku vastutust oma 
julgeoleku ja turvalisuse tagamisel. Kui on 
kriis, siis on see kõigil ja loota abstraktsele 
mõistele „riik“ ei ole põhjendatud,“ sõnas 
Jaanus Barkala.

Edaspidigi on plaanis teha samalaad-
seid koolitusi korteriühistutele.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Toimus teabepäev korteriühistute häda-
olukorraks valmistumise teemadel

3. detsembril toimub Otepää Kultuuri-
majas Soome Iseseisvuspäeva tähistami-
ne. On oodata külalisi ka Vihti vallast.

Meie, otepäälased, kõik kes me  aktii-
vselt lõime kaasa kultuuriüritustel, 
saabuvate materiaalsete abi koormate 
jagamisel ja muudes koostööprojekti-
des, mõtleme möödunule tänutundega, 
meenutades Vihti sõpru, tänu kellele 
1989. aastast hakkas meiegi elu kardi-
naalselt muutuma.

Tänu teile vihtilased, kes te huma-
nitaarabi kogusite, Otepääle toimeta-
site ja siin sihtpunkti jaotasite. Nii said 
koolid kooli- ja sporditarbeid ning paljud 
pered isiklikult selga vajamineva. Otepää 
Haigla oli erilise tähelepanu osaline: 
koolitused personalile, toidupakid, haigla 
varustus jne.

Kirikumõisas tegid Vihti mehed usi-
nasti tööd ning lagunenud hoonest sai 
soe ja valgusküllane talvekirik, rääkima-
ta toiduabist, mis Otepääle saabus. Vihti 

33 aastat Vihti ja Otepää sõprust ning koostööd

koguduse ja Vihti valla toel sai Otepää 
Maarja Koguduse kirik  kingituseks uue 
puhta kõlaga kirikukella.

1989. aastast on kultuurivaldkondade 
koostöö olnud tihe ja tugev. Otepää ja  
Vihti Teatri vastastikused külaliseten-
dused toimusid  pea igal aastal. Rahva-
tantsu, rahvamuusika, koorid jm. kollek-
tiivid olid tihti oma külalisesinemistega 
rõõmustamas nii siin kui sealpool lahte. 
Koolinoorte suvelaagrid Otepääl ja 
Vihtis tõid kaasa eluaegsed sõbrad.

Vihtilase Valve Valolahti ja Palupera 
mehe Vambula Sipelga kohtumine oli 
sõrussuhete alguse põhjuseks. Põllume-
hed said  sealtpoolt lahte põllumajan-
dustehnikat  ja noored mehed õpperei-
se sealsete põllumeeste juurde. Tahaksin 
ära märkida väsimatute Vihti Martate 
ühingu abi Otepää piirkonnale. 

Kuigatsi lastekodu lapsed said väga 
suure toe osaliseks Uudenmaa Martatelt. 
Otto ja Kaija Kangasniemi, väsimatud 

eestvedajad ja organiseerijad, olid selle 
taga. Kuigatsi lastekodu eluhoone läks 
remonti. Vahetati välja kogu sisustus. 
Uuendatud said vabad, kardinad. Köögis 
vahetati välja potid. pannid, toidunõud. 
Lapsed said riided ja jalanõud. rääkimata 
vanast talumajast, mis osteti laste suve-
laagrite tarbeks.

Aeg tõi muutusi, aga sõprusuhted jäid.   
Nii võttis Päivi Veikkolainen ja Martat 
ette ning moodustasid MTÜ Kinnas-
punkti, mis tegutseb tänaseni. Küll muu-
tustega, aga tegutseb.
33 aasta jooksul on sadu ja sadu vihtilasi 
panustanud abilistena ja sõpradena meie 
paremasse elu-olusse. Otepäälased ei 
unusta kunagi teie sõprust ja tuge meile.

Õnnitlused Soome Iseseisvuspäeva 
puhul! Tervist ja rahulikku meelt !

MELANIE PULLERITS
Vihti-Otepää sõpruskonna

üks eestvedajaid

Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistus 
kutsus kõiki huvilisi Otepää Noortekes-
kusesse eakate päevakeskuse idee tut-
vustamisele.

Kohapeal lepiti kokku, et kohtutakse 
taas 7. detsembril kell 10.00-12.00. Siis 
tuleb külla Päästeamet, kes räägib tule-
ohutusest.

Kooskäimise kohaks saab esialgu 
Otepää noortekeskus, kus päevasel ajal 

Eakate päevakeskuse ideega minnakse edasi

saavad kokku väärikamas eas vallako-
danikud ning õhtupoolikul valla noored. 
Kohtumistee on oodatud on ka 60+ 
vanuses vallakodanikud.

Uuel aastal kooskäimised jätkuvad 
juba uue graafiku alusel, kavas on eri-
nevad kohtumised ning soovi korral ka 
ekskursioonid. Kaugemal elavad valla-
kodanikud on ka väga oodatud, tran-
spordivajadusest palume teada anda
sotsiaalteenistusse.

Sotsiaalteenistuse juhataja Kristin 
Leht tänab toredaid prouasid, kes tulid 
esimesele kohtumisele ning loodab näha 
peagi ka julgeid härrasid liitumas selts-
konnaga.

Lisainfo: Kristin Leht, sotsiaalteenistuse 
juhataja tel. 5303 3032.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Otepää linnas Hundivälja katastriüksuse de-
tailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise mittealgatamine ja lähteseisukoh-
tade kinnitamine

Otepää Vallavolikogu on 17.11.2022. a otsusega  nr 1-3/50 
jätnud algatamata Otepää vallasiseses linnas asuva Hun-
divälja katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise ja otsusega nr 1-3/51 kinnitanud 
sama detailplaneeringu lähteseisukohad.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda ehi-
tusõiguse määramist tootmishoonete püstitamiseks. De-
tailplaneeringu  puhul on tegemist Otepää valla üldpla-
neeringut muutva detailplaneeringuga, sest kaalutakse ala 
puhkemaa, haljasala ja parkmetsa ning pereelamu maa 

DETAILPLANEERINGUD

juhtotstarbe muutmist.  
Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik, 

sest kavandatava tegevuse keskkonnatingimustega ar-
vestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 
punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus.

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

Otsustega on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel, 
avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes (KSH 
mittealgatamine) ja eelregistreerimisel Otepää Vallavalit-
suses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää).

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, 
neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.
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KULTUURIKALENDER Põlva kultuuritöötajad tutvusid Otepääga

Põlva maakonna kultuuritöötajad 
külastasid 17. novembril Otepää valda 
ja seda eesmärgiga tutvuda Otepää 
valla kultuuritööga.

Otepää kultuuritöötajad võõrusta-
sid Põlvamaa kolleege Otepää kultuu-
rimajas. Põlvamaa kultuuritöötajatele 
tutvustati ühendatud Otepää Kultuuri-
keskuste mudelit. Räägiti Otepää Kul-
tuurikeskuste töökorraldusest, kultuu-
ritöötajate rõõmudest ja muredest ning 
eelarvest.

Põlvamaa kultuuritöötajaid tervitas 
vallavanem Jaanus Barkala (pildil). 

„Otepää mudel oli Põlvamaa kollee-
gide jaoks eeskujuks. Kas see neile ka 
sobib, on muidugi iseasi. Meie valla 
näitel võib öelda, et kultuurimajade 
ühendamine on igati kasuks tulnud – 
saame jagada tööjõudu ja raha. Lõp-
pude-lõpuks on olulised inimesed, 
kes kultuurimajades töötavad, sest kui 
nemad pole muudatustega nõus, siis 
ei toimi ka kõige paremad mudelid,“ 
lisas Otepää Kultuurikeskuste juhataja 
Jorma Riivald.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

Kuni 12. detsembrini Otepää Kultuurimaja galeriis avatud Rein 
Lõhmuse puutööde näitus-müük "Märka ilu". Näitust saab 
külastada tööpäeviti kell 8.00-14.00 või kokkuleppelisel ajal. 
Lisainfo Merle 5662 6481

  3. detsembril kell 17.00 Otepää kultuurimajas Soome iseseisvus-
päeva 105 tähistamine – FINLADNIA JUHLA. Külas on sõb-
rad sõprusvallast Vihtist. Esinevad: Pekka Lepistö, Pilvi Huhta, 
Otepää Gümnaasiumi lastekoor Eve Eljandi juhendamisel, noo-
red tantsijad Otepää vallast. Sündmus on koostöös Otepää val-
lavalitsuse, Otepää Kultuurikeskuste ja Otepää Kinnaspunktiga 
ning on kõigile tasuta.

  4. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurimajas II advendi kontsert 
„Vaikne kellahelin“. Jõuluaja ootust lühendab Jaapani käsikel-
lade ansambel „Helisev Tremolo“ Põltsamaalt. Tasuta.

11. detsembril kell 14.00 Otepää Kultuurimajas suguvõsaorkestri 
Pillipuu 65 juubelikontsert. Lavale astuvad Pillipuu, Karupojad, 
perekond Nahkur ja Merle+3. See on kontsert täis meenutusi 
ja muusikat. Tasuta.

12. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Komöödiateatri 
etendus ANNE PALUVER ikka veel 27!  Piletid Piletilevist, 
Piletimaailmast, Otepää Kultuurimajast ning tund enne eten-
duse algust. Täispilet 21 eurot; õpilane / tudeng / pensionär 
19  eurot. Avatud kohvik.

14. detsembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas Jõulukontsert ea-
katele. Muusikaline tervitus eakate lauluansamblilt Laulurõõm, 
pühadesoovid jõuluvanalt. Jõulutervitused toob teieni muusik 
TOOMAS ANNI. Laualt ei puudu kohv ja kringel. Sündmus 
on TASUTA.

18. detsembril 2022 kell 15.00 – 18.00 Otepää Keskväljakul 
Talvepealinna avamispidustused ja Talveturg. 

15.00-18.00 Talveturg, kuhu on oodatud kauplejad vaid Otepää vallast. 
Avatud on Külatänav, kust saab soetada külarahva valmistatud 
käsitööd ja koduseid küpsetisi. Müügiplatsi broneerimine ENE 
RAUDSEPP 56153357.  Esinevad isetegevuslased.

15.30 Jõuluvanade tervitus
16.00 Otepää Talvepealinnaks kuulutamine.
16.30 Jarek Kasari Talvekontsert
Tule saa osa imelisest talveõhtust oma kodulinnas. Teid ootab ees 

hubane olemine, kus saab soetada kohalikku väärt kaupa, lõkke 
ääres soojendada, tulede kuma nautida, muusikat kuulata ja 
muidugi kuuma joogiga ennast kosutada. Korraldavad Otepää 
vallavalitsus, Otepää Kultuurikeskused, Otepää Naisselts ja 
Otepää Külade ühendus. Talvepealinna ametlik raadio Sku Plus.

  9. jaanuaril 2023 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Rakvere Teatri 
kontsertlavastus „Lihtsalt rõõmuks“.  Piletid 19 eurot / 16 
eurot müügil Piletimaailmas ning Otepää Kultuurimajas.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

11. detsembril kell 12.00 Sangaste kultuurimajas Söödavate jõulu-
kaartide töötuba. Juhendaja Marika Soots. Osalustasu 5 eurot. 
Vajalik eelnev registreerimine Marina 53008226.

17. detsembril kell 12.00 Sangaste kultuurimajas Sangaste piirkonna 
eakate jõulupidu. Meelelahutust pakuvad duo Hää Miil ja Rukki 
Narrid. Soe söök ja jook, st.külm laud, praad, kook ja kohv. 
Osalustasu 15 eurot tasuda 10. detsembriks Lea 51 02 752 
või Sirje 58 005 798.

17. detsembril kell 20 Sangaste Kultuurimajas Jõuluaja Tantsuõhtu 
ans. Mohiito. Avatud kohvik. Pilet 10 eurot. Laudade bronee-
rimine tel. 53008226 Marina.

18. detsembril kell 15.00 Sangaste kultuurimajas Laste-etendus 
Nuusikhiirte jõulud. Lavastus viib vaatajad Nuusikhiirte urgu, 
kus hiireperekond valmistub jõuludeks. Etenduse pikkus 1 tund. 
Pilet 3 eurot.

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

11. detsembril kell 13.30 Puka Kultuurimajas OTEPÄÄ VALLA 
SUURPEREDE JÕULUPIDU. Otepää Vallavalitsus ja Puka 
Kultuurimaja korraldavad jõulupeo suurperedele, kus peres 
kasvab viis või enam last. Lastega kohtub Kloun Ummi ja kõiki 
ootab pidulik jõululõuna. Külla tuleb ka jõuluvana. Kingi lunas-
tamiseks tuleb kogu perel ikka esitada luuletus, laulujupike 
või tants. Saime jõuluvanalt teada, et oodata on ka üllatusi! 
Selleks palus ta igal lapsel kaasa võtta oma lemmik jõulususs. 
Olete väga oodatud! Üritus on tasuta! Rohkem infot tel: 555 
33 564 Katrin Uffert.

11. detsembril kell 15.00-18.00 PUKA ÕHTUNE JÕULUVANA LAAT. 
Laadal jõulupärja või jõuluvaniku konkurss. Puka Päkapiku 2022 
valimine – tule mundris või lihtsalt päkapiku mütsiga ja juba 
osaled konkursil. Tähelepanu kaupleja! Oled väga oodatud, 
kui Sul on eestimaine toidukaup ja käsitöö, aga oodatud on ka 
teised müüjad, kel kottides ja kohvrites lastele mõeldud kaup. 
Lisainfo ja laadale registreerimine: Katrin Uffert / katrin.uffert@
otepaa.ee / +372 55533564.

Nõuni kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

11. detsembril kell 16.00 Nõuni Kultuurimajas LASTE JÕULUPIDU. 
Ilijeh teatri vahva kogupere tantsuhäälekunstilavastus “SIIN-
SIIN-SEAL”. Külla tuleb Jõuluvana! Lisainfo Marika Viks
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Kuidas Naljakratid Loigu talus käisid

Meie projekt „Maailma loomad“ sai 
alguse laste huvist maailma eri paigus 
elavate loomade, nende elukohtade ja 
toitumise vastu. Oleme teemaga tegele-
nud oktoobri algusest alates ja huvi ei ole 
veel raugenud. 

Isadepäeva puhul lasteaeda külla 
tulnud isadega vestlusringis istudes, arut-
lesime võimaluse üle külastada mõnda 
lähiümbruses asuvat loomapidamisega 
tegelevat talu, et näidata lastele, milliseid 
loomi meie kodumaal kasvatada saab. 
Pärast õueaega tuppa tulles oli Adeele isa 
meile külaskäigu tallu juba korraldanud. 
Olime põnevil. 

Neljapäeva hommikul hakkasime 
sättima. Meiega tulid kaasa Adeele isa 
Heikky, Miku ja Karolini ema Kertu ning 
Helena ja Heidi ema Kristi. Isabeli ja Illi-
mari isa Siim ise küll kaasa tulla ei saanud, 
kuid jättis lahkesti meie kasutusse oma 
auto, et ikka kõik lapsed kenasti kohale 
sõidutatud saaksid.

Sõitsime Loigu tallu. Loigu talu asub 
Õruste külas, Valgamaal. Seda vahvat talu 
peavad Erlend ja Gerdy Jablonski koos 
oma kolme lapsega. Talus tegeletakse 
peamiselt lihaveisekasvatusega ja hobi-
korras linnukasvatusega. 

Pererahvas võttis meie kamba lahkelt 
vastu. Loomaarmastus selles peres 
paistab kaugele. 

Väikesed lapsed ei suuda kaua paigal 
püsida ja kuulekalt ühte rada käia. Pereisa 
Erlend mõistab seda hästi. Et lastel 
huvitav oleks, said nad loomi paitada ja 
süles hoida, toita ja kallistada.

Põnevad lood loomade elu ja käitumise 
kohta olid mõnusad kuulata ka kõikidele 
täiskasvanutele. 

Me kohtusime ponide, kitse, kameru-

ni minilammaste (näevad välja peaaegu 
nagu kitsed), pesukarude, faasanite, 
kakkude, mitmesuguste partide, emude, 
paabulindude ja veel paljude looma-
de-lindudega.  Loomulikult on peres ka 
kassid, koerad ja küülikud. Oravadki olid 
olemas.  

Lastele pakkus muidugi huvi  ka tohutu 
suure laeva ja onniga mänguväljak. Män-
gimiseks meil sel korral aega palju ei 
olnud, kuid väikesed põiked mänguväl-
jakule toimusid ikka. 

Lastel oli põnev ja juttu ning meenu-
tusi nähtud loomadest-lindudest jätkub 

Otepää Naisselts eesotsas Riita Aaderiga 
tõi peale põhikooli lõpetamist Kristjan 
Reili lihatööstusse tööle 22. juunil 2001. 
a. Ta on meil töötanud 21 aastat, mille 
vältel on arenenud niiöelda toapoisist 
kõrgeima kvalifikatsiooniga tegijaks.  
Alustas õue-ala niitmisest, kastipesust, 
igatsorti abitöödest, nüüd on pakkeliini 
operaator, asendab kaubavedajaid, on 
tähelepanelik-abivalmis teenindaja. Sära-
valt lahke „käed külge” tegutsev Kristjan 
on võitnud kõikjal kõlava hüüatuse „teie 
tore noormees”.

Meie Kristjan on läbi lugenud mitu 
tarka raamatut ettevõtlusest, mis on 
andnud talle arusaamise ettevõtte ma-
jandusest ja võimalustest. Kust võtab 
energia? Ei tea! Ta jõuab maratonile, 
jalgrattavõistlustele ja kes teab kuhu 
ja millal. Ainult eakad teavad, kuidas 
Kristjan oskab nende eest hoolitseda, 
abistada, nendega koos kalmukünkaid 
korrastada. See pole veel kõik. Tal on 
imeline aura, sest taimed tema hoole 
all hakkavad õitsema, vohama ja õue-
hooneid kaunistama.

Ilu ja puhtus kõikjal. Kristjani oma 
auto, firma auto, millega sõidab, on piin-
likult puhtad. Puhtust ja korda nõuab 
ta kõigilt. Meie oleme talle tänulikud, 
sest puhtust armastav toidutootja on 
kuldsete killast.

Hoolitsev, tark ja hea on oodatud kaas-
lane tööl, kodus kui puhkehetkedel. Ta-
oline kaaslane pakub rõõmu, tugevust 

Meie Kristjan

ja südamerahu, sest ta on rikas mees: 
tal on töökoht, kodu, liiklusvahendid  ja 
kõik muu.

Taolise seisusse on jõudnud mees, 
keda  3-kuuselt anti lastekodu kasvata-
da. V. Hugo on öelnud: „Ülim õnn elus 
on tõdemine, et meid armastatakse.” 
Meie ja Kristjanit ümbritsev ühiskond 
armastab teda, mis jätkugu kogu ta elu-
le. Tema õla najal  võib  kurvastada, lo-
hutust saada ja rõõmu jagada. Kristjani 
arengut on olnud õnn näha ja imetleda 
täna, homme ja ülehomme.

Edgari Lihatööstuse pere nimel 
MAIE NIIT

tänaseni. 
Sõbralik peremees kutsus meid taas 

külla kevadel, kui loomalapsed on sün-
dinud. Muidugi  tahaksime minna neid 
armsaid loomi taas vaatama.

Meil oli huvitav päev. Saime väga palju 
uusi teadmisi loomade ja lindude elu ning 
käitumise kohta. 

Oleme väga tänulikud lahkele pere-
rahvale ja soovime neile palju jõudu selle 
tänuväärse tööga tegelemiseks!

Tekst ja foto: Naljakratide õpetaja LY

  4. dets. kell 12.00 Teine advent
11. dets. kell 12.00 Kolmas advent
18. dets. kell 12.00 Neljas advent
24. dets. kell 16.00 Püha Jõuluõhtu
25. dets. kell 12.00 Esimene Jõulupüha
26. dets. kell 12.00 Teine Jõulupüha
31. dets. kell 16.00 Vana-aasta õhtu
  1. jaan. kell 12.00 Uusaasta
  8. jaan. kell 12.00 Kolmekuningapäev

Hea Sangaste koguduse liige ja sõber! 

Ootame Sinu liikmeannetust või sõb-
ra-andi veel enne aasta lõppemist. Saad 
seda teha käest-kätte enne jumalatee-
nistust käärkambris või siis koguduse 
arveldusarvele ülekandena.

Koguduse pangaarve rekvisiidid on järg- 

LUGEJA KIRJUTAB

Jumalateenistused EELK Sangaste kirikus

Herbert Raap on tunnustatud dendroloog 
ja kunagine Sangaste metsaülem. Sellel 
aastal täitus tema sünnist 105 aastat.

Herbert Raap on maetud Sangaste kal-
mistule. Teda mälestasid Otepää vallava-
nem Jaanus Barkala, Eesti Rukki Seltsi 
esindajad ja endine Sangaste metsaülem 
Enn Tomson. Traditsiooni kohaselt asetati 
küünlad rukkiaretajate krahv Bergi ja 
Constance Ploomi haudadele. Mälestus-
hetke korraldas Sangaste kalmistuvaht 
Anneli Puksov.

Kauaaegne Sangaste metsaülem 
Herbert Raap sündis 1917. aastal. Met-
savahi pojana tekkis tal varakult huvi 
oma isa tööde vastu. Oli alguses metsa-
tööline, hiljem lõpetas ülikooli, tegi tea-
duslikku tööd. Sangaste Mõisa pargil 
on olnud kaks kuldset aega, esimene 19. 
sajandi lõpus ja 20. sajandi algusaastatel, 
kui töötas ning toimetas krahv F. G. M. 

von Berg ise mõisas. Teine hiilgeaeg oli 
kuuekümnendate-seitsmekümnendate 
algul, kui Sangastes metsaülemana töötas 
Herbert Raap. Tema eestvõtmisel istutati 
parki juurde üle 300 liigi erinevaid puid 
ja põõsaid.

mised: 
Konto: EE532200001120024871
SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HA-
BAEE2XEESTI EVANGEELSE LU-
TERLIKU KIRIKU SANGASTE PÜHA 
ANDREASE KOGUDUS, Reg nr: 
80208625

Jumal õnnistagu ande ja andjaid!

Vasakult: vallavanem Jaanus Barkala, Sangaste kalmistuvaht 
Anneli Puksov, Akadeemiline Põllumajanduse Seltsi liige Ellen 
Pärn, endine Sangaste metsaülem Enn Tomson, Valga muu-
seumi sõprade seltsi liige Rainer Kuutmaa, Eesti Rukki Seltsi 
liige Vahur Kukk

Mälestati 
Herbert Raapi

Herbert Raap oli oma aja tunnustatud 
dendroloog. Tema elutee lõppes ootama-
tult, taevastele teedele lahkus 1971. aasta 
jõululaupäeval.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA



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

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 
kuulutas välja kunstikonkursi, et leida 
sobivaim kunstiteose ideelahendus 
Kääriku Spordikeskuse arendustege-
vustega seotud aladele.

Kunstikonkursi eesmärk on leida 
sobivaim kunstiteose (kogumi) idee-
lahendus 2021. aastal ja 2022. aastal 
valminud Kääriku Spordikeskuse 
Hotellihoone ning spordihoone ja 
Kääriku Spordikeskuse toitlustuse 
ja konverentsihoone aladele. Kuns-
tikonkursi raames otsitakse avalikku 
ruumi rikastavat taiest/taieseid, mis 
lähtuks spordikeskuse tegevustest 
ning keskuse kasutajate külastajate 
olemusest, keskuse (maastiku)arhitek-
tuursetest lahendusest ja ümbritsevast 

Kääriku kunstikonkurss

keskkonnast.
Osalemistaotluste ja kavandite 

esitamise tähtaeg on 16.02.2023 kell 
12:00 ning eeldatav taies(t)e valmimise 
tähtaeg 1. september 2023.

Konkursi võistlusjuhend, taustaand-
med ning tehnilised joonised on kätte-
saadavad alloleva lingi kaudu:
https://www.dropbox.com/sh/0uib-
dkndhvg2ekm/AADO_bkE81GFzs-
1Gpogqsicia?dl=0

Konkursi žürii liikmeteks on: Silja 
Truus (Kunstnike liidu esindaja), 
Jaan Luik (Kunstnike liidu esindaja), 
Mariann Raisma (Kunstiteadlaste ja 
Kuraatorite Ühingu esindaja), Indrek 
Grigor (Kunstiteadlaste ja Kuraatori-
te Ühingu esindaja), Tarvi Pürn (SA 

2023. aasta toob kaasa mõned head 
uudised meie eakatele. Aasta alguses 
kasvab pensionite baasosa 20 euro 
võrra. See kasvatab pea kõigi pensi-
onisaajate pensioni, välja arvatud eri-
pensionäride oma. 

1. jaanuarist hakkab kehtima ka 
teine oluline muudatus, mis puudu-
tab vanaduspensioniealisi. Nimelt on 
2023. aastast vanaduspensioniikka 
jõudnud inimestele maksuvaba tulu 
võrdne keskmise pensioniga ehk 704 
eurot. See summa ei muutu pensio-
ni kasvades ega ka siis, kui pensionär 
jätkab tööl käimist. Suurem maksuva-
ba tulu tähendab, et kõik vanaduspen-
sioniealised, kelle pension on järgmisel 
aastal üle 500 euro saavad jaanuarist 
kätte pisut rohkem raha. 

Maksuvaba tulu muudatus puudu-
tab ca 283 000 pensionäri ja neid, kes 
on küll pensionieas, aga on pensioni 
saamise edasi lükanud. Suurem tulu-
maksuvabastus kehtib ka neile, kes 
jõuavad vanaduspensioniikka 2023. 
aasta jooksul. 2023. aastal on vanadus-
pensioniiga 64 aastat ja 6 kuud ning 
aasta jooksul jõuavad vanaduspen-
sioniikka inimesed, kes on sündinud 
enne 1. juulit 1959. aastal. 

Muutused vanaduspensioniealistele

Kui inimene on vanaduspensionieas 
(või jõuab sinna 2023. aasta jooksul) ja 
saab ainult pensioni, siis sotsiaalkind-
lustusamet arvestab tema pensionile 
automaatselt kuni 704 eurot maksu-

Tehvandi Spordikeskus nõukogu 
esimees), Kristjan Karis (SA Tehvan-
di Spordikeskuse juhatuse liige), Heiki 
Pagel (Tartu Ülikooli esindaja). Kon-
kursi ekspertidena on kaasatud Edgar 
Kaare ja Illimar Truverk.

Konkursi auhinnafondi suurus 
on kokku 2500 eurot. Esimese koha 
saanud kavandi eest preemiat ei 
maksta, preemia sisaldub võitjaga 
sõlmitava hankelepingu maksumu-
ses. Teise koha preemia suurus on 
1500 eurot ja vastavalt kolmanda koha 
preemia suurus 1000 eurot.

Lisainformatsioon: Kristjan Karis, 
SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse 
liige, kristjan@tehvandi.ee. 
Tel. +372 51 74 766

Mida toob kaasa 1. jaanuari tulumaksu-
arvestuse muudatus vanaduspensioniealistele

vaba tulu. Selleks ei ole vaja avaldust 
esitada ega eraldi ameti poole pöör-
duda. 

Kui pension jääb alla 704 euro, on 
see uuest aastast täies ulatuses tulu-
maksuvaba. Kui aga pensioni suurus 
on näiteks 800 eurot, siis arvestatakse 
sellelt 704 eurot maksuvaba tulu ning 
ülejääva 96 euro pealt tuleb tasuda 
tulumaks. 

Need, kes on vanaduspensionieas 
ja töötavad, saavad maksuvaba tulu 
kasutada ka oma töötasult juhul, kui 
nende pension on väiksem kui 704 
eurot. Selleks tuleb kindlasti esitada 
tööandjale avaldus ning ära märkida 
maksuvaba tulu kasutamata osa 
summa, mida tööandja arvestab ini-
mesele väljamakseid tehes. 

Oluline on tähele panna, et alates 
uuest aastast ei saa vanaduspensionie-
aline pensionär enam ise valida, kuidas 
ta maksuvaba tulu kasutab. Esmalt 
läheb maksuvaba tulu alati maha pen-
sionilt ja vaid ülejäänut saab kasutada 
muudelt tuludelt. 

Kui vanaduspensioniiga on käes, 
aga pensioni saamine on edasi 
lükatud, saab kogu maksuvaba tulu 
kasutada korraga tööandja juures. 

Kui inimene jõuab vanaduspensi-
oniikka 2023. aasta jooksul, arvesta-
takse talle maksuvaba tulu keskmise 
vanaduspensioni (kuni 704 euro) ula-
tuses juba aasta algusest, st 1. jaanua-
rist. Kui siis ei jääda veel pensionile, 
saab maksuvaba tulu täies ulatuses 

kasutada oma töötasult. Selleks tuleb 
esitada tööandjale avaldus. Siinko-
hal tuleb tähele panna, et kui ühel 
hetkel otsustatakse jääda pensionile, 
ent jätkata tööl käimist, siis tuleb oma 
avaldus tööandja juures ka ära muuta. 

Pensionär, kes pole pensionieas

Pensioni saavad ka mitmed, kes veel 
pole vanaduspensionieas. Neile, kes 
ei ole vanaduspensionieas ega jõua 
sinna 2023. aasta jooksul, jääb kehtima 
senine maksuvaba tulu süsteem. 
Ainuke erinevus on, et 2023. aastast 
tõuseb kõikidel inimestel maksuvaba 
tulu 500 euro pealt 654 eurole. Kui 
mitte-vanaduspensioniealine pensio-
när on varasemalt sotsiaalkindlustus-
ametile esitanud taotluse, et ta soovib 
pensionilt maksuvaba tulu kasutada 
täies ulatuses ehk kuni 500 eurot, siis 
sotsiaalkindlustusamet arvestab selle 
automaatselt ümber 654 euroks. 

Tulumaksuvabastuse kohta saab 
uurida juurde:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee 
Maksu- ja Tolliameti iseteeninduskesk-
konnas https://maasikas.emta.ee/ 

Oma pensioni brutosumma saate 
teada, kui logite sisse kodanikuportaali 
eesti.ee ja valides „Minu andmed“ -> 
„Toetused ja pensionid“ -> „Mulle 
arvestatud pensioni, toetuste ja hüvi-
tiste vaatamine“

Sotsiaalkindlustusamet

19. novembril toimus Tallinn-
nas Eesti triatlonihooaja pidulik 
lõpetamine. Oma vanusegrupi 
võidukarika sai seal 11-aastane 
Robert Raak, kes osales 2021/ 
2022 hooajal noortesarjas "Uju 
ja jookse" (150 meetrit ujumist 
basseinis ja 1 km jooksu). 

Lisaks ta osales 2022. a suvel 
Eesti triatloni karikasarjas, kus 
jõudis viiel korral pjedestaalile 
ja kokkuvõttes oli oma vanuse- 
grupis neljas. 

Robert Raak võitis triatloni 
noortesarja

Kadripäeva õhtul 
rannas ja vees
Kadripäeval Pühajärve randa kogunenud said 
imetleda talisuplejaid esialgu tantsimas rannas 
ja seejärel sulpsatamas +1-kraadisesse vette. 
Pealtvaatajate aplaus oli sama kõva kui suplejate 
kilked veest. Et publik end ei peaks külmeta-
ma, pakuti neile teravat suppi ja kuuma teed. 
Meie tantsuetendus vees toimus juba kolman-
dat aastat!

Nüüd on kõik jõuluootel, sest teada on, et ka 
Päkapikud ja Jõuluvana armastavad Pühajärve 
karastavas vees supelda.

ENE KELDER
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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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 Südamlik kaastunne 
Annika Rehemaale kalli 

VANAEMA 

lahkumise puhul.

Kolleegid Otepää Vallavalitsuse 
sotsiaalteenistusest

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

Avaldame kaastunnet 
Annika Rehemaale kalli 

VANAEMA 

lahkumise puhul.

Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

Ema on looja, andes elule alguse, 
mõte emast annab sooja, 

kui aeg viib ta silmist valguse...

EHA ILVES
25.10.1943 - 15.11.2022

Siiras kaastunne Karinile kalli 
ema, vanaema ja vanavanaema 

lahkumisel.

Mall, Liia, Vanda, Raili, Merle, 
Julia, Galina ja endised kaaslased 
Õie, Urve, Marje, Evi, Erika, Karin, 

Maie, Ilme

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

Ostan Enn Volmere maale. 
53 561309, volmere@hotmail.com

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja kaminapuud. Vedu tasuta. 
5056107

Ostame Eesti parima hinnaga kas-
vava metsa raieõigust. Küsi pak-
kumist juba täna! www.skpinvest.
ee, info@skpinvest.ee. Tel: 55 155 
13, tel: 55 003 43.

Elektritööd    520 50 16

OSTAN vanu kellasid. Ei pea ole-
ma töökorras. Võib pakkuda ka
raamatuid, mööblit, fototehnikat
ja muud vanavara. Tel. 58725458
Marko

Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid), naiste ehteid (sõled,
mansetid jne.) ja merevaiku. Hu-
vitavad ka karpides lusikad, rah-
variided jne. Tel. 53560761 Liina

Õu lund täis aga aega pole? Kõn-
niteed vaja hooldada? Telli endale 
või lähedasele lumekoristus! Soo-
vi korral ka libedatõrje. Hind alates 
10 €/h. Püsikliendile soodustus ☺ 
Piirkond: Otepää, Sihva, Sangaste 
ja lähiümbrus. Tel 56958788

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

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 

O s t a n  r a a m a t u i d , k u n s t i , 
vinüülplaate, lauanõusid jm va-
navara. tel: 58046910

KU U LU T U S E D

AUS HIND TEIE KINNISTULE
TARTUMETSALT

5557 7007
janno@tartumets.ee

METSAKINNISTUD, 
POLLUD, 

KAITSEALL OLEVAD 
KINNISTUD

METSAKINNISTUD, 
POLLUD, 

SÕIDUD
HAIGETELE ja
EAKATELE 
ERIALA ARSTIDE
JUURES KÄIMISEKS

Info telefonil: 5628 0399  OÜ Urmi

ÕIE TAMM 
01.01.1930 - 21.11.2022

Head ettevõtjad ja ürituste korraldajad!
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste kalender 15. detsembril 2022 

Otepää Teatajas. Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt oma 
talviste ürituste kava 2. detsembriks 2022 e-posti aadressile: monika@
otepaa.ee ja koopia teataja@otepaa.ee.

Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.

Talveürituste kalender Otepää Teatajas

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
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Näitused

ERM ootab ikka külalisi oma püsinäitustele „Uurali 
kaja“ ja „Kohtumised“. Mõlemad on nii mahukad, 
et igaüks leiab siit alati midagi uut. Pealegi uuene-
vad mõned püsinäituste osad aeg-ajalt: just vaheta-
ti vaibasaalis välja eksponeeritavad vaibad, avatud 
hoidlas on näha ligi 1500 kotti ERMi kogudest ning 
osalussaalis on nüüd mõnda aega avatud naiste 
puutöönäitus „Kaasaja kuningannadelt: kiiged ja 
küünlalühtrid“. 

2023. aasta veebruaris avame uue suure näituse 
„Õige keha, vale keha?“, mis heidab valgust keha 
kultuurilisele tähendusele Eestis. 

ERMi galeriis on kuni 15. jaanuarini avatud suu-
repärane näitus „Põlev mees Peeter Mudist“, mis on 
pühendatud meie kunsti ühe omanäolisema kunstni-
ku 80. sünniaastapäevale. Näitusel on ligi 60 maali ja 
paarkümmend skulptuuri. Teosed kujutavad kunstni-
kule olulisi inimesi, piltide kõrval on aga kasutatud 
Peeter Mudisti enda kirjutatud tekste. Mudist on 
Eesti kunsti üks suuremaid legende, kelle loomin-
gut on alati saatnud kunstiarmastajate suur imetlus.

ERMi jõululaat 

Kvaliteetset Eesti käsitööd ning maitseid väärtustav 
ERMi jõululaat toimub tänavu kahel päeval: 

10. ja 11. detsembril muuseumis ja selle välialal. 
Kohal on 180 kauplejat. Laadale tullakse kauple-

ma kõikjalt Eestist, sh Setomaalt, Narvast, Pärnust 
ja saartelt. Laada külalistele sissepääs prii. 

Millal külalisi oodatakse?

ERM ootab kõiki külla teisipäevast pühapäevani 
10–18. Lisaks näitustele on avatud restoran ja muu-
seumipood. Lisainfo kõige kohta, mis majas toimub: 
www.erm.ee.

Eesti Rahva Muuseum ootab külla

27. novembril oli esimene 
advent ja sellel päeval süü-
dati Otepää vallas Sangastes, 
Otepääl ja Pukas advendi-
tuled.

Sangastes süüdati tuled Sangaste kultuu-
rimajas EELK Sangaste Püha Andrease 
koguduse vaimulik Tanel Meieli ja Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala poolt. Adven-
diootuse tõi kuulajateni ansambel MALK.

Otepääl süüdati advendituli traditsioonili-
selt Otepää keskväljakul kuuse all. Adven-
ditule süütasid Valga abipraost Vallo 
Ehasalu ja vallavanem Jaanus Barkala, 
kes ka mõlemad sõna võtsid.

Otepää valla juhid ja külavanemad all-
kirjastasid jõulurahu pakti, mille kultuu-
rikorraldaja Merle Soonberg ette luges. 
Jõuluhelina tõid kohale Meeli Rammuli 
laululapsed.

Pukas süüdati advendituled juba õhtu-
hämaruses Puka Kooli kõrval. Adven-
diküünla süütasid EELK Sangaste Püha 
Andrease koguduse vaimulik Tanel Meiel 
ja vallavanem Jaanus Barkala. Otepäält 
saadud jõulurahu pakti luges ette Puka 
alevikuvanem Pille Priidik.

Advendipäeva panid särama Sille 

Otepää vallas süüdati advendituled

Lõõndre laululapsed ning Puka meesan-
sambel ja naisansambel. Rõõmus kogune-
mine jätkus kohvilauas.

Advendi alguse sündmused korraldas 
Otepää Kultuurikeskused.

MONIKA OTROKOVA
Fotod: VALJU ALOEL ja 

MONIKA OTROKOVA

Eesti Rahva Muuseum Tartus on tõeline näituste ja sündmuste keskus. 
Kontserdid, teatrid, lastelaagrid, õpitoad, konverentsid, seminarid – kõik 
mahuvad sellesse erilise arhitektuuriga suurde hoonesse Raadi linnaosas.

Otepääl süütasid advenditule 
Valga abipraost 
Vallo Ehasalu ja 
vallavanem Jaanus Barkala

Sangastes süüdati tuled Sangaste kultuurimajas.
Kõneleb EELK Sangaste Püha Andrease koguduse 
vaimulik Tanel Meiel

Pukas laulsid Sille Lõõndre laululapsed

Jõulupuu toodi tänavu Otepääle 
Kanepi alevikust Aire Hallapi ko-
duõuest. 

Jõulupuu Otepää keskväljakul on 
14,5 meetrit pikk


