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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

3. detsembril tähistati Otepää kultuu-
rimajas Soome iseseisvuse 105. aasta-
päeva. Külas olid Otepää sõprusvalla 
Vihti juhid: vallavolikogu aseesimees 
Antti Jokinen, vallavolikogu liige ja 
planeerimis- ning ehituskomisjoni 
aseesimees Pasi Saario, abivallava-
nem Noora Nordberg, kultuurispet-
sialist Tommi Muhli ja esinejad. 

Kontserdil esinesid laulja Pekka 
Lepistö, keda saatis Merja Huhta, 
suurepärase akordionimängu esitas 
noor vihtilanna Pilvi Huhta. Otepää 
vallast esinesid eakate tantsurühm 
Rõõmurullid, Merle ja Heidi Soon-
berg ning Varju Teder. 

Õhtut juhtisid Marika Viks Nõuni 
kultuurimajast ja Marit Peura, kes on 
koos abikaasa Ariga Otepääle elama 
asunud. Ari ja Marit Peura pole ote-
päälastele tundmatud, tegemist on 
Vihti elanikega. Ari lõi varasemad 
Otepää turismivisuaalid ja talvepea-
linna sümboli – lumehelbekese.

Otepää valla ja Otepää Kinnas-
punkti tunnustuse sai pikaaegne Ote-
pää-Vihti sõprussuhete hoidja Päivi 
Veikkolainen. Ta töötas 40 aastat 
Vihtis noorsootöötajana, tema eest-
vedamisel alustas Otepääl tööd Kin-
naspunkt. Päivi on eest vedanud ka 
teisi Otepää-Vihti ühiseid tegemisi.

„Soome ja Eesti on nagu vennad 
– üks on natuke suurem ja vanem, 
teine väiksem ja noorem. Oleme 
pidanud läbi aegade silmitsi seisma 
sarnaste väljakutsetega – iseseisvuse 
väljakuulutamine, läbiminek suur-
test sõdadest ja vabaduse säilitami-
ne. Otepää ja Vihti valla suhted on 
olnud pikaajalised ja selle aja jooksul 
on palju juhtunud – Eesti on saanud 
vabaks, meil on olnud iseseisvuse ja 
riigi üles ehitamise aeg. Vihti vald 
on kogu selle aja jooksul pakkunud 
Otepää vallale tuge. Ajad on küll 

www.otepaa.ee/ot

Otepää saab taas 
talvepealinnaks

Astronoomiline talv saabub 21. detsembril 
kell 23.48, ent Otepää võtab talve vastu 
juba pühapäeval, 18. detsembril. Otepää 
saab talvepealinnaks 26. korda.

Traditsiooniline talvelaat algab Otepää 
keskväljakul kell 15.00. Ka sellel aastal saab 
talvelaadal osta kohalike ettevõtjate too-
dangut. Turul pakutakse käsitöötooteid, 
riideid, toidukraami ja muud head-pare-
mat. Kellel veel jõulupuud pole, ka selle 
saab soetada talveturult. Turulisi ootab 
Otepää Naisseltsi poolt kuum laadasupp. 
Lastele on kavas erinevad mängud. Kesk- 
väljakule kerkib külatänav, külla tulevad 
jõuluvanad, kes jagavad lastele kommi ja 
teevad aastakokkuvõtteid.

Talvepealinna tiitel antakse üle kell 16.00 
Otepää keskväljakul koos Narva, Pärnu, 
Türi ja Tallinna esindustega. Lumevaikuse 
laulab helisevaks Jarek Kasar.

Talvepealinna avaüritused korraldab 
Otepää Kultuurikeskused koostöös Otepää
Naisseltsi, Otepää Külade Ühendusega, 
Otepää Spordi, jõuluvanade ning Otepää 
Vallavalitsusega.

Talvepealinna ametlik talveraadio on 
raadio Sky Plus. Talveraadio edastab in-
fot Otepää lumeolude ja talviste ürituste 
kohta. Lumeinfo paneb kokku Otepää Tu-
rismiinfokeskus. 

Vaata lisainfot Otepääl toimuvate üri-
tuste kohta: www.otepaa.ee. 

Päevakava 18.12.2022
Kell 15.00 talveturu avamine. Talveturul 
on avatud ka Otepää Külade Ühenduse kü-
lade tänav. Talveturul on võimalik osta ko-
halikku toodangut – käsitööd, toidukaupa 
ja muud põnevat. Sellel aastal saab laadalt 
osta endale jõulukuuse. Otepää Naisselts 
pakub kuuma suppi. Lastele pakub põ-
nevaid tegevusi ja mänge Otepää Sport. 
Esinevad Otepää valla isetegevuslased.

Kell 15.30 kohale kihutavad jõuluvanad! 
Toimub suurejooneline aastakokkuvõtete 
tegemine, head lapsed saavad kommi!

Kell 16.00 talvepealinna tiitli üleandmine. 
Kohal on head sõbrad Tallinnast, sügispea-
linnast Narvast, kevadpealinnast Türilt ja 
suvepealinnast Pärnust.

Kell 16.30 Otepää keskväljakul Jarek 
Kasari kontsert.

NB! Seoses pidustustega on 18.12.2022 
liikluskiirus piiratud kell 13.00-18.00 Otepää 
Konsumi eest kuni Edgari Trahteri nurgani.

Korraldajate kontaktid:

Talveturg: Ene Raudsepp (Otepää Nais-
selts, talveturg), tel. 5615 3357, e-post: 
Raudseppene@gmail.com.  
Pidustused: Merle Soonberg 5662 6481.

MONIKA OTROKOVA

Ilutulestikku 
aastavahetusel 

Otepää keskväljakul 
ei toimu.

muutunud, aga oleme üheskoos 
jälle seismas keerulise perioodi ees. 
Loodame, et keerulised ajad lähevad 
mööda ning meie sõprussidemed jät-
kuvad. Tänan külalisi sooja sõpruse 
eest, olete Otepääle alati teretul-
nud,“ ütles Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala oma kõnes.

“Tänan Vihti valla nimel vallava-
litsust ja Otepää inimesi südamliku 
ja väärika vastuvõtu ja ürituse ning 
heade sõprussidemete eest kahe 
omavalitsuse vahel,“ sõnas Pasi 
Saario tervituskõnes. Saario märkis, 
et isegi, kui ajad on nende 33 aasta 
jooksul muutunud, on Otepää ja 
Vihti valla vaheline sõprus nii väär-
tuslik, et seda tuleb hoida ja hinnata 
ka tulevikus.

Kontserdi korraldas Otepää Kul-
tuurikeskused koostöös Kinnaspunk-
ti, Otepää ja Vihti vallaga.

MONIKA OTROKOVA 
Fotod: VALJU ALOEL

Otepää tähistas koos sõprusvalla
Vihtiga Soome iseseisvuspäeva

Vihti vallavolikogu aseesimees Antti Jokinen, abivallavanem 
Noora Nordberg, Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja
kunagine vihtilane, praegune otepäälane Ari Peura

Pikaaegne Otepää-Vihti 
sõprussuhete hoidja
Päivi Veikkolainen Külalised Vihtist. Pekka Lepistö, Merja Huhta ja Pilvi Huhta
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub  12. jaanuaril.
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Otepää Vallavalitsuse istungil

28.11.2022

n	 Määrati Vaardi külas asuva Saarepõllu katastriüksuse 

(katastritunnus 55701:001:0006) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Saa-

repõllu, koha-aadress Saarepõllu, Vaardi küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 3 Jõhvi-Tar-

tu-Valga tee, koha-aadress 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, Vaardi 

küla, sihtotstarve transpordimaa.
n	 Määrati Arula külas asuvate Väike-Lutsu (katast-

ritunnus 63601:002:3980) ja Vahe-Lutsu (katastritunnus 

55701:001:1080) katastriüksuste liitmisel moodustatava 

kohanimi Väike-Lutsu, koha-aadress Väike-Lutsu, Arula 

küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Anti ehitusluba Puka alevikus Kesk tn 17 kinnistul 

elamu püstitamiseks.
n	 Anti ehitusluba Nõuni külas Päiksemäe kinnistul päi-

keseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti ehitusluba Pilkuse külas Väike-Valge, Väike-Saa-

re, Saare ja Magasiaida kinnistutel Pilkuse Mõisa Veskijär-

ve rekonstrueerimiseks.
n	 Tunnistati kehtetuks varasem 14.03.2022 a väljastatud 

ehitusluba nr 2212271/06987 ja anti ehitusluba Otepää külas 

Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul spordi ja puhkehoo-

ne rekonstrueerimiseks.
n	 Otsustai koormata Otepää valla omandis olevad kin-

nistud Paju tänav, Põllu tänav, Kaasiku tänav ja Põlluvälja 

isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks.

AMETLIK INFO

Jõulud on pühad inimese hinge jaoks. Jõulud on 
energiaväli, kust me ammutame jõudu edasi ela-
miseks. Eesti rahvas on kodu väärtustav rahvas. 
Jõulud on pere ja kodu pühad. Eesti kodul on 
olnud tohutu tähtsus ja sellepärast on ka jõuludel.
Ükskõik, mis muutusi oleme lähedal või kau-
gel kogenud ja näinud, on perekond ja sõprus 
ikka isikliku mugavuse ja enesekindluse allikaks. 
Kodus võiks olla leppimine ja üksmeel. Kui lah-
karvamused lõpevad, siis saabub rahu inimeste 
südametesse.

Isegi sügavate erimeelsuste korral on teise inime-
se austusega kohtlemine alati hea esimene samm 
suurema mõistmise suunas. On oluline suhtuda 
teistesse inimestesse mõistvalt.

Kui sa soovid, et sinu uus aasta oleks täis õnne 
ja sinu jaoks soodne, siis vaata, mida sa endast 
välja kiirgad. Isegi, kui miski mõjutab sind ne-
gatiivses mõttes, siis ürita sellest üle olla. Vaata 
aasta suuremat pilti ja püüa olla rõõmsameelne 
ja positiivne. Soovita seda ka oma lähedastele, 

Jõulurahu südametesse

Otepää vald kingib igale oma valla 0-12aasta-
sele lapsele jõuludeks kommipaki. Jõuluvana 
toimetab need lasteni koolide ja lasteaedade 
jõulupidudel.

Kodused lapsed, kes eelpool nimetatud jõu-
lupidudel ei osale, saavad kommipakid kätte 
kuni 31. jaanuarini 2023 vastavalt oma eluko-
hale Otepää Vallavalitsusest, Sangaste ja Puka 
Teenuskeskustest ning Nõuni Kultuurimajast.

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate 
jõulumesi ootab eakaid vastavalt elukohale 
kas Otepää Vallavalitsuses, Sangaste ja Puka 
Teenuskeskustest ning Nõuni Kultuurimajast 
kuni 31. jaanuarini 2023.
Kes ei saa kommipakile või meepurgile järele 

tulla, palume ühendust võtta Otepää Vallava-
litsuse sotsiaalteenistusega.

Täiendav info: 5303 3032 (sotsiaalteenistuse 
juhataja Kristin Leht).

Ilusat jõuluaega!

Otepää Vallavalitsus

SÜNNID

 Stein Erik Ein              6. novembril
Elias Gabriel Karjalaine                 14. novembril
Tormi Tõnisson                             12. detsembril

et neil tuleks õnnelikum aasta.

Kindlasti on sul seoses uue aastaga omad ootu-
sed, lootused ja unistused. Mõtle oma unistuste 
peale ja tegutse selles suunas, et need saaksid täi-
tuda. Alusta uut aastat teadlikult rõõmu ja heade 
kavatsustega ja sa ei saa pettuda selles, mis sind 
ees ootab!

JAANUS BARKALA
vallavanem

Otepää valla laste jõulupakid ja eakate jõulumesi

n	 Kehtestati Puka Kunstikooli õppe- ja kasvatustööga seotud 

töötajate kvalifikatsiooninõuded järgmiselt: 1.1 direktori kvalifikat-

siooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, 

juhtimiskompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseadu-

ses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele; 1.2 

õpetaja kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus ja õpeta-

jakutse või läbitud vähemalt 160-tunnise mahuga pedagoogikakur-

sus ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse 

alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 2022. aasta hankeplaani ja 

kinnitati hankeplaan uues redaktsioonis.
n	 Jäeti rahuldamata kahe isiku taotlus korraldatud jäätmeveo-

ga liitumisest vabastamiseks.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetused kahele isikule.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 255 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule kogusummas 200 eurot.

05.12.2022

n	 Kooskõlastati Pedajamäe külas Kalda maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n	 Kooskõlastati Vidrike külas Tamme maaüksusele kavandata-

va puurkaevu asukoht.
n	 Anti Marko Roosele ehitusluba Pilkuse külas asuval Roosi-

mäe kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Priit Raudsepale ehitusluba Arula külas Taga-Rahi kin-

nistul tiigi rajamiseks.
n	 Anti Karin Antropovile ehitusluba Kaurutootsi külas Vuti 

kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti aktsiaseltsile Kragen ehitusluba Mäha külas Jõhvika 

kinnistul suvila püstitamiseks.
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ 

kasuks Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas 

asuv Tammevälja kinnistu (registriosa nr 16273950, katastritunnus 

55701:001:0306, pindala 90 950 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik 

üldkasutatav maa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala 

pindala ca 244 m².
n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil 

Miti külas asuva Palupera-Miti-Puka tee (teeregistri nr 5820006) 

teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik kasutu-

sõigus Miti külas asuvale Miti kinnistule (kinnistu registriosa nr 

1850840, katastritunnus 58201:002:2260, pindala 36,6 ha, sihtotstar-

ve maatulundusmaa) keskkonnaloa nr KL-516344 alusel toimuva 

maavara kaevandamise järgselt ehitatava tee osas.
n	 Anti Nõuni külas Tükipoe pedastik kinnistul asuvale ehitise-

le (välijõusaal) kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 107 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kolmele 

isikule kogusummas 500 eurot.
n	 Keelduti ühele isikule tervisetoetuse määramisest. 

12.12.2022
n	 Määrati Lauküla külas asuva Ilusa katastriüksuse (katastri-

tunnus 72402:003:1640) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

AMETLIK INFO

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.

 95
Ilmar Ernits              1. detsembril

 90
Eino-Meinhard Konno             1. detsembril
Arno Laul            11. detsembril
Raimond Teder            17. detsembril
Luule Barkala            17. detsembril
Leida Taur            17. detsembril
Laine Lenk            23. detsembril

 80 
Genadi Mihhailov             9. detsembril
 
 75 
Mare Jürgenson              4. detsembril
Jaan Vaks            17. detsembril
Mihhail Linnasmägi           25. detsembril
Zoja Leis            26. detsembril
Astra Andressoo            27. detsembril

 70 
Anatoli Šmigun              5. detsembril
Anne Makats              5. detsembril
Ljudmilla Jürgen              7. detsembril
Kuno Paimre            15. detsembril
Ülo Lubi             16. detsembril
Silva Talvar            22. detsembril
Kaja Piir             28. detsembril
Eha Metsar            29. detsembril

DETSEMBRI  JUUBILARID

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

Viimastel päevadel on sotsiaalkindlustusametisse pöör-
dunud palju pensionäre, kes said ekslikult aru, et novem-
brikuus makstud 50-eurost hinnatõusu leevendamise 
toetust makstakse edaspidi igakuiselt. 

Tuletame meelde, et tegu oli ühekordse toetusega, 
mis tähendab, et detsembris saavad pensionärid oma 
pangakontole tavapärase pensioni.

Ühekordsed pensionisummade suuruse muutused 
toovad sageli kaasa segadust. SKA infotelefonile helis-
tajate ning klienditeenindustesse pöördujate arv kas-
vas hüppeliselt, valdavalt tuntakse huvi oma pensioni 
suuruse vastu. 

Pensioni suurust saab hõlpsalt kontrollida ka kodust 
lahkumata, logides sisse riigiportaali eesti.ee ja valides 
"Minu andmed" -> "Toetused ja pensionid" -> "Mulle 
arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine."

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusamet tuletab 
meelde: oma pensioni suurust saab 
kontrollida riigiportaalis eesti.ee

Otepää vallamajja saabus jõulupuu

Valga metsaülem Risto Sepp tõi hea 
koostöö märgiks Otepää vallamajja jõu-
lupuu, mis kaunistab nüüd vallamaja II 
korrust. Samal päeval küpsetasid vallava-
litsuse töötajad piparkooke, millega jõulu-
puu ehitud sai.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala sõnas, 
et hea meeskonnatöö on hästitoimiva 
asutuse üks alustalasid ning selleks, et 
meeskond saaks hästi toimida, on vaja, et 
osataks koos ühise eesmärgi nimel tegut-
seda, olgu selleks kasvõi piparkookide 
küpsetamine.

„Oleme koos mitmetest kriisidest läbi 
käinud, ning et oma töötajates luua jõu-
lurõõmu- ja tunnet, tegin ettepaneku, et 
võiksime koos küpsetada nimelisi pipar-
kooke ning ehtida nendega jõulupuud,“ 
lisas Jaanus Barkala.

Tekst ja foto: 
MONIKA OTROKOVA 
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Sajand Otepääna

100 aastat tagasi nimetati Nuustaku 
alev ümber Otepääks.

Ehkki rahva hulgas on siiani levinud 
ütlus: „Enne, kui lähed Pariisi, käi 
ära Nuustakul!“, pole tegelikult juba 
terve sajandi vältel enam Nuustakust 
kui asulast põhjust rääkida. Küll aga 
tunneme Otepääd, mis juba üle veerand 
sajandi kannab igal talvel ka talvepealin-
na tiitlit. 

Mattias Johann Eiseni kõne Otepää lin-
namäel peetud peol 2. juulil 1922 andis 
alevivolikogule tõuke nimetada Nuusta-
ku alev Otepääks. 

1922. aasta 30. septembri Eesti Vaba-
riigi siseministri pöördumisest valitsuse 
poole loeme (originaaltekst säilitatud): 
„Wanade eestlaste ajaloo järele asunud 
wanasti praeguse Nuustaku alewi kohal 
eesti linn „Otepää“. Kui saksa raudrüüt-
lid eestlased ärawõitsid purustati ära ka 
Otepää linn, ja pärast poole kaswanud 
sinna pähklimets. Wanakirjade järele 
elanud seal siis keegi Nuustaku Rein, 
kes, kui pähklid walmis saanud iga aasta 
ühel teatud päewal kõik ümbruskonna 
teomehed kokku käsutanud pähklate 
kogumiseks, mis siis mõisa wiidi. Sellest 
pähklipäewa nimetusest tulnud saksa-
keelne Nusstag, millest Vene ajal Nustago 
saanud.

Tere. Olen üks kibestunud tige vanamehenäss, kes 
on avalikust elust eemale tõmbunud ja rohkem 
iseendasse süüvinud. Juba aastaid ei tunne ma 
huvi, mis vallas sünnib või kes keda. Ma ei tunne 
ei nime ega nägupidi oma kõige lähemate naab-
rite kõige pisemaid. Ma ei tea, mis värvi autoga 
sõidab minu kõige lähem naaber. Ja nüüd novem-
bris helistasid mulle lausa kaks inimest, kes mind 
kõigele vaatamata ikka veel teretavad ja kutsusid 
mind Otepää valla üldplaneeringu koosolekule. 
Ajasin ma vastu, mis ma ajasin, aga kui ikka kaks 
inimest leiavad, et ma kõigele vaatamata peaksin 
osalema, ma lõpuks nõustusin.

Töölt koju jõudes siirdusingi läbi pimeduse Lo-
kumärdile, Kappermäe Seltsi kogukonnamajja. 
Koosolek algas. Kohe algul tutvustati üldplaanee-
ringu põhimõtteid ja alustati slaidinäitust. Ühel 
esimestest slaididest jäi mu pilk naelutatult seisma 
lahtril, milles öeldi, et hajaasustuse piirkonnas 
pole tulevikus kinnistu suurus mitte mingitegi pa-
rameetritega piiratud. Oot-oot. Mul lõi häirekell 
ikka nii lärmama, et valus hakkas. Sekkusin et-
tekandesse ja esitasin arvamuse, et see asi pole 
nüüd küll õige, sest nõnda võib ju keegi ehitada 
garaažibokside rea, nimetades need suvilateks. 
See pole hajaasustusele ju sugugi kohane. 

Millegipärast reageeris esimesena  Olev Matt, 
kellel on Otepää vallas mitmeid kinnistuid, mis 
ootavad „arendamist“. Muuhulgas selgus, et ta on 
ka antud üldplaneeringu koostamisega seotud?!? 
Vastasin talle teravalt, et Sina ju nii omal ajal te-
gid, kavandades Mäe Kaurule ehitada 34 maja. 
Läks ütlemiseks. Matt süüdistas mind isiklikuks 
minemises... Ise ju alustas. Igaljuhul oli mul juba 
alguses tuju rikutud ja kahetsesin tugevalt, et oli 
mul vaja inimeste sekka tulla. Aga mõte sellest, 
et hajaasustuses võib krundi 40% ulatuses täis 
ehitada ja krundi suurus pole piiratud, ajas mind 
sisemiselt marru. 

Minu külakaaslane arvas, et ma pingutan üle, 
et pole ju selliseid lolle, kes ehitaksid 100 ruudu 
peale 40-ruuduse maja ja neid mitu tükki üksteise 
kõrvale. Aga kahjuks on maailm lolle täis. Ja kui 
seadus (üldplaneering) seda lubab, siis varem või 
hiljem ilmub selline Olev välja.

Arvan, et võibolla tõesti võib krundi suurus olla, 

noo väike... Aga mingi lisatingimus peaks siiski 
olema, et neid väikeseid krunte poleks kobaras 
koos. No näiteks selline tingimus, et kahe erineva 
kinnistu magamistoa akende kaugus peab olema 
vähemalt 200 meetri. Nimetagem seda siis „ma-
gamistoaakende“ tingimuseks. Kahjuks arutelus 
paraku edasi ei mindud ja asi jäi sinna. Ja ju jääbki 
sinna. Ja mingil hetkel tulebki üks idioot, kes teile 
külje alla ehitab hektarile 100 maja.

Tegelikult oli arutelu veelgi halvem kui oleks 
ettekujutanud. Mulle öeldi, et ma peaks oma ette-
paneku kirjalikult formuleerima ja selle Amphora 
kaudu edastama. Ma polnud nõus. Arvasin, et 
ettepanek tuleks koheselt siiski protokollida. Pärast 
minu tungivaid nõudmisi lubati seda teha. Miks 
ma seda „Amphorat“ põlgan? No selleks on mul 
ka põhjust. Aastaid tagasi avaldati seal keskkonnas 
minuga seotud dokumente kõigile lugemiseks, 
mis olid konfidentsiaalsed ja ka märkusega: ainult 
ametkondlikuks kasutuseks, ja samas ei avaldatud 
dokumente, mis olid avalikud. Ma ei usu, et midagi 
on selles vallas muutunud. Sest kaks aastat taga-
si avaldati kohalikus lehes valla ametlikus teates 
nende inimeste nimed, kellele ei antud toetust, 
aga ei avaldatud neid, kellele anti toetust.

Kuulasin veel mõnda aega seda ettekannet, 
kuni lõpuks läks jutt üldkasutatavate teede peale. 
Siis kaarte lähemalt uurides leiti, et Kaurutootsi 
külas on keegi teinud ettepaneku rajada uus tee 
üle ühe vähestest põldudest, mis meil maastikul 
on. Täiesti uus tee. Vald rajab ja võtab kasutusse 
ja hooldusse. Kui keegi ruumis olijatest pöördus 
Matt`i poole, et kuule seal on ju sinu maaüksus, 
siis Olev Matt vangutas pead, et maaüksus on, aga 
kes teeehitus ettepaneku on teinud, seda tema ei 
tea. Samas läheb antud maaüksusele tee 200 m 
eemalt. Tee on ju olemas, aga uue planeeringu 
kaardi pealt on lugeda, et vald rajab sinna uue 
tee. Peale seda tõusin ma püsti, jätsin lähemal 
olijatega hüvasti ja lahkusin. 

Mitte midagi pole vahepeal muutunud. Mitte 
midagi. Lähen tagasi oma eraklusse ja süüvin 
endasse.

Lugupidamisega üks kibestunud tige vanamehenäss 
AIN KAHA

Ühe kibestunud tigeda vanamehenässi pursatused

Hea Otepää valla sõber – kui elad siin või oled 
Otepääga muul moel seotud, kuid mingil põh-
jusel ei ole Sa ennast valla elanikuks vormista-
nud, siis tee seda kindlasti enne 31. detsembrit 
2022. Kui nii teed, siis hakkab alates 1. jaanua-
rist 2023. aastal Sinu tulumaks laekuma Otepää 
valla eelarvesse.

Suurem maksulaekumine aitab vallal teha 
rohkem investeeringuid elukeskkonna paran-
damiseks, seda kasutatakse teede ja tänavate 
korrashoiuks, haridusasutuste ja koolide üle-
valpidamiseks, lumetõrjeks, jne. Sissekirjutus 
on oluline, sest täpne ülevaade elanikest aitab 
omavalitsusel paremini elukorraldust planee-
rida.

Uute elanike vahel, kes on registreerunud 
Otepää valla elanikuks ajavahemikul 01.12.-
31.12.2022 loositakse välja kolm komplekti 
valla meeneid. Loosimine toimub 2023. aasta 
jaanuarikuus, meenete saajate nimed avalda-
takse Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee.

Ühiselukohateate esitanud inimeste puhul 
osaleb iga pereliige kampaanias eraldi. Kam-
paanias ei saa osaleda inimesed, kes Otepää 
valla elanike hulgast viimase kahe kuu jooksul 
lahkuvad ja siis uuesti Otepää valda sisse re-
gistreeruvad.

Kuidas end Otepää valla elanikuks registree-
rida?

• Eesti.ee portaalis – logi sisse ID-kaardi või 
Mobiil-ID-ga ning esita elukohateate avaldus;
• E-postiga – digitaalselt allkirjastatud elukoha-
teate avaldus saada vald@otepaa.ee. Avaldu-
se leiab Otepää valla kodulehelt https://www.
otepaa.ee/elukoht-ja-rahvastik;
• Otepää vallavalitsuses – täida elukohateate 
avaldus vallavalitsuses kohapeal. NB! Palume 
aeg enne kokku leppida!

Lisainfo sisseregistreerimise kohta:
Kristina Reigo: 7664 805.

MONIKA OTROKOVA

Registreeri ennast 
Otepää valla elanikuks

LUGEJA KIRJUTAB

Tore, et Otepää valla üldplaneeringu mustandi 
(tööversiooni) kaasamiskoosolekud on nii popu-
laarsed olnud ja koostajad on saanud  palju tagasi-
sidet. Tekkinud on ka arusaamatusi ning oletuslikke 
arvamusi. 

Üldplaneeringu koostamise protsess on alles al-
gusjärgus. Tegemist on „elava dokumendiga“, mida  
täiendatakse ja muudetakse koostamise käigus.  
Uuel aastal toimuvad avalikustamise koosolekud, 
mille käigus saab teha veel ettepanekuid ja täien-
dusi. 

Otepää valla poolt on töögrupis 8 inimest ja 
Osaühing Kopra poolt vähemalt 3 inimest, ühtegi 
otsust ei tehta ainuisikuliselt vaid konsensuse 
alusel.

Hirm Otepää valla „täisehitamise“ ees on asjatu. 
Jah, üldplaneering ei anna ette krundi suurust, kuna 
see üks number ei annaks midagi. Tänapäeval on 
iga rajatav maja või kodu erineva suurusega, seega 
on ka hoonete teeninduseks vajalik maa-ala variee-
ruv ja kujuneb välja vastavalt vajadusele. Oluline on 
see, et kõik hoone ekspluatatsiooniks ja teeninda-
miseks vajalik taristu mahuks oma krundile. 

Toon välja  üldplaneeringus hajaasustusalal  
eluasemekoha rajamise peamised tingimused:

katastriüksuste täisehituse protsendiks on maksi-
maalselt 10% (algses versioonis oli 40%, arutelude 
käigus muutsime täisehitusprotsenti);

katastriüksus peab olema piisavalt suur, et keh-
tivaid seadusjärgseid kitsendusi ja üldplaneeringu 
maakasutustingimusi arvestades jääb ehitamiseks 
piisav kitsendustest vaba hoonestusala ning ka-
tastriüksusel paiknevatest hoonetest ja rajatistest 
tulenevad võimalikud kitsendused (nt puurkaev 
ja reoveepuhasti ning neist tulenevad kujad) ei 
koorma naabermaaüksusi või on saadud naaber-
maaüksuse omaniku kirjalik nõusolek seatava ser-
vituudi osas;

katastriüksusele on lubatud ehitada kuni kaks 
ühepereelamut koos abihoonetega või üks paari-
selamu koos abihoonetega;

uute elamute planeerimisel ja ehitamisel tuleb 
arendajal tagada nende varustatus tehniliste infra-
struktuuridega (sh juurdepääsuteedega) ja keskkon-
nanõuetele vastavus ning võimalike  negatiivsete 

keskkonnamõjude leevendamine. Reoveepuhastu-
se-, kütte- ja liikluslahendusevalikul tuleb eelistada 
minimaalsete keskkonnamõjudega lahendusi;

üldjuhul peab katastriüksusest olema kaetud hal-
jastusega vähemalt sama suur osa, kui on rajatud 
kõvakattega alasid.

Uue üldplaneeringuga ei kao kuhugi kehtivad 
ehitusseadusest tulenevad nõuded. Endiselt tuleb 
taotleda projekteerimistingimusi või ehitusluba 
läbi avaliku menetluse. Suuremate alade hoones-
tamisel  või erilise hoone rajamisel ei pääse de-
tailplaneeringust.

Lisaks on rangemad erinõuded ehitamiseks ko-
haliku tähtsusega väärtuslikul maastikul, rohe- ja 
sinivõrgustiku  alal, samuti väärtuslikul põlluma-
jandusmaal.

Täpsuse huvides toon välja hr. Ain Kaha poolt 
esiletõstetud niinimetatud Mäe Kauru andmed. 
Ilmselt pidas ta silmas 2008. aastal Otepää Vallavo-
likogu poolt kehtestatud Kaurutootsi külas asuvat 
Järvekalda, Mäe-Kauru, Mäe-Oriku, Ääre-Kauru, 
Kellamäe ja Kuldpõllu kinnistute detailplaneeringut, 
mis hõlmas 73,4 hektarit ja millega lubati moodus-
tada sellele alale 31 elamuehitusõigusega krunti 
ning 1 krunt majutusasutuse rajamiseks. Tegelikult 
moodustati 734 000 m² alale 26 elamuehitusõigu-
sega krunti ja üks krunt majutusasutuse tarbeks. 
Antud pindala puhul tihedast täisehitamisest rää-
kida on kohatu.

Mis puudutab  üldplaneeringu teedekaardile Kau-
rutootsi külas minu ettevõttele kuuluvale põllu-
maale märgitud teed, siis see võis sinna sattuda 
vanalt planeeringu kaardikihilt läbi kellegi inimliku 
eksituse. Antud  teed seal ei ole, pole plaanis ka 
rajada, ei minul ega omavalitsusel. Üldplaneeringu 
mustandi kaartidel esineb vigu, neid parandatakse, 
viiakse sisse muudatusi ja täiendusi.

Tõutsi küla aktiivi poolt üldplaneeringusse teh-
tud ettepanekud vaadatakse läbi ja võimalusel 
arvestatakse üldplaneeringu koostamisel.

Ilusat advendi- ja jõuluaega!
OLEV MATT

Rohkem mõistmist ja 
mõtlemist!

Et aga Nustago, mida eestlased Nuus-
takuks kutsuwad, muistset kurba orja 
aega meeletuletab, kuna aga „Otepää“ 
selle wastu endist kuldset minewikku 
mälestab, otsustas Nuustaku alewiwo-
likogu oma koosolekul 13. augustil s.a. 
Nuustaku alewi nimetust ümbermuuta 
„Otepää“ alewiks, silmas pidades, et seal, 
alewi kiire edenemise tõttu edaspidi jälle 
„Otepää linn“ saab asuma. 

Selle alewivolikogu otsuse esitas maa-
konnavalitsus Siseministeeriumile kinni-
tamiseks.

Siseministeerium leidis Nuustaku 
alewiwolikogu otsuse ajalooliselt põh-
jendatud olewat ja toetades sellepärast 
maakonnawalitsuse ettepanekut, palub 
Vabariigi Valitsust praegust Nuustaku 
alewit „Otepää alewiks“ ümbernimeta-
da.“ (allikas: Eesti Riigiarhiiv, f 31, n 3, 
s 2573)

Valitsus tegi otsuse 4. oktoobril 1922. 
Sama aasta juunis oli Eesti riigilipuks 
kinnitatud sinimustvalge, mis 1884. 
aastal just Otepääl õnnistati. Väärikad 
tähtpäevad mõlemad. 

Otepääst sai linn 1. aprillil 1936. 

HEIVI TRUU,
Otepää Gümnaasiumi ajaloo- 
ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

1.1 katastriüksuse kohanimi Ilusa, koha-aadress Ilusa, Lauküla küla, sihtotstarve maatu-

lundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Ilusametsa, koha-aadress Ilusametsa, Lauküla 

küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Määrati Lauküla külas asuva Laadaplatsi katastriüksuse (katastritunnus 

72402:003:0982) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja 

kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Laadaplatsi, koha-aad-

ress Laadaplatsi, Lauküla küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Sangaste alajaam, koha-aadress Sangaste alajaam, Lauküla küla, sihtotstarve tootmismaa.
n	 Määrati Makita külas asuva Ala-Kuigo katastriüksuse (katastritunnus 

58202:003:1130) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid 

ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Ala-Kuigo, koha-aad-

ress Ala-Kuigo, Makita küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Tedre, koha-aadress Tedre, Makita küla, sihtotstarve elamumaa.
n	 Määrati Pilkuse külas asuva Aasa katastriüksuse (katastritunnus 63602:002:0970) 

jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht-

otstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Aasa, koha-aadress Aasa, Pilkuse küla, 

sihtotstarve elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Hundi, koha-aadress Hundi, Pilkuse 

küla, sihtotstarve elamumaa.
n	 Anti Terje Odamusele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 8 kinnis-

tul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 7 kinnistul asuvale ehitisele (muusika-

kool) kasutusluba.
n	 Lõpetati ühe isikuga korteri üürile andmiseks sõlmitud eluruumi üürileping poolte 

kokkuleppel.
n	 Sõlmiti SORANDA OÜ-ga (registrikood 14052265, aadress Piiri tn 13, Otepää val-

lasisene linn, Otepää vald) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 

13 asuva asutusehoone ruumi nr 322 (pindala 23 m²) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. 

jaanuar 2023. a kuni 31. detsember 2023. a.
n	 Sõlmiti Rener OÜ-ga (registrikood 12939142, aadress Virulombi tn 16-1, Otepää 

vallasisene linn, Otepää vald) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 

13 asuva asutusehoone ruumi nr 304 (pindala 11,0 m²) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. 

jaanuar 2023. a kuni 31. detsember 2023. a.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 

467,67 eurot.

AMETLIK INFO
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Vasakult: abipolitsenikud Rita Pärnik, Maive Vill, naiskodukaitsja Mari Mõttus, vabatahtlik 
tuletõrjuja Rein Areng, politsei Valga piirkonnavanem Kairi Ruus ja politseiuurija Tiiu Kannes

Otepää vallavolikogu õigus- ja korrakait-
sekomisjoni traditsiooniline jõustruk-
tuuride tunnustamisüritus toimus 6. det-
sembril Karupesa hotellis.

Tunnustuse pälvisid Otepää valla kaitse-
liitlased, naiskodukaitsjad, päästjad, abi-
politseinikud ja vabatahtlikud.

Jõustruktuuride esindajaid tänasid ja 
tunnustasid vallavanem Jaanus Barkala, 
vallavolikogu esimees Rein Pullerits 
ning vallavolikogu õigus- ja korrakaitse-
komisjoni esimees Tarmo Kosk.

„Tänan kõiki jõustruktuuride esin-
dajaid panuse eest Otepää turvalisuse 
tagamisel! Olen alati öelnud, et riigi- ja 
kodanikukaitses sõltub kõik inimestest, 
sellest, kui hästi on nad ettevalmistatud. 
Otepää vallas on olemas need tublid 
inimesed, kelle peale saab alati kindel 
olla,“ ütles vallavanem Jaanus Barkala. 

„Keegi meist poleks osanud arvata-
gi, et aegadetagune mõiste – tsiviilkait-
se, kaasaegse nimega kodanikukaitse, 
on täna tõusnud vägagi aktuaalseks, 
seda kahjuks seoses Ukrainas toimu-
vaga. Seda enam on vajalik tähelepanu 
pöörata neile, kes igapäevaselt vallako-
danike turvalisust tagavad,“ lisas Tarmo 
Kosk.

Jõustruktuuride tänuürituse korral-

Otepää valla korrakaitsjad pälvisid tunnustuse

dab igal aastal Otepää vallavolikogu 
õigus- ja korrakaitsekomisjon. 

Otepää valla tänukirja ja meene said:

1.Urmas Kuldmaa
2.Rein Jüris
3.Mari Mõttus
4.Aleksander Mõttus
5.Esmar Naruski
6.Heikki Kadaja
7.Karl Kadaja
8.Vello Mekk
9.Rein Areng
10.Rando Undrus
11.Gunnar Arak
12.Kalle Selleke
13.Martin Peerna
14.Rita Pärnik
15.Helle Kuldmaa
16.Maive Vill
17.Andrus Sumberg
18.Taavi Sepp
19.Indrek Riivald
20.Avo Tarikas
21.Saamuel Stepanov
22.Erkki Teder
23.Randel Uibopuu

Tekst ja foto: 
MONIKA OTROKOVA

E-kaubandusega koos on kasvanud pakkide saat-
mine pakiautomaatides ja väheneb postipunk-
tides kohapeal teenuste kasutamine. Otepää 
valla ja Omniva esindajate kohtumisel vaatasime 
üle valla posti- ja pakiteenuste korralduse ning 
mahud ning leppisime kokku teenuste ajakohas-
tamise.

Sangastesse ja Pukasse toob edaspidi posti-
teenused koju personaalne kirjakandja

Vähese kohapeal teenuste kasutamise tõttu sule-
takse Sangaste postipunkt 1. jaanuaril ja Puka 
postipunkt 1. veebruaril, kuid postiteenus ei kao 
kuhugi, vaid seda hakkab tooma koju või tööle 
personaalne kirjakandja. Et kohalikud elanikud 
saaksid harjumuspäraselt jõulupakid ja heade 
soovidega postkaardid teele saata ja kätte saada, 
siis on sulgemine plaanis tuleva aasta alguses. 
Tavapäraselt jätkab tööd Otepää postkontor. 
Pakke saab saata-saada ka Otepää ja Puka paki-
automaatides.

Sangaste saab uue pakiautomaadi

Koostöös omavalitsusega on kavas järgmise aasta 
alguses paigaldada Sangastesse uus pakiauto-
maat. Valla esindajad on teinud veel ettepanekuid 
uute pakiautomaatide kohta ja nende paigalda-
mise üksikasjad ning ajakava on välja töötamisel.

Kuidas tellida personaalset kirjakandjat?

Soovid saata või saada pakki? Vajad postmarki, 
ümbrikku või pakendit? Tasuda arveid või saata 
kirja? Kutsu postiteenusteks koju või tööle perso-
naalne kirjakandja! See on tasuta, kui elad pos-
tiasutustest kaugemal kui 5 km, lähemalt tulek 
maksab 5 eurot. Kehtivad täpselt samad hinnad 
kui postiasutuses ja maksad ainult ostetavate pos-
titeenuste eest. Kirjakandja müüb postmarke, 
ümbrikke või paneb kliendi eest kirjad ja pakid 
teele. Samuti saab tasuda arveid, võtta vastu 
pakke ja kirju ning tellida ajalehti ja ajakirju.

Tellimiseks helista personaalse postiteenuse 
telefonil 6643 330! Või kirjuta www.omniva.ee/

era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Märgi soov 
ja aadress. Sinuga võetakse ühendust ja lepitak-
se kokku teenindamise aeg. Tellimust tullakse 
täitma üldjuhul juba järgmisel tööpäeval, aga 
mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul ajavahe-
mikus kell 8-17.

Vähe kasutatavad kirjakastid eemaldatakse

Otepää vallas on 23 kirjakasti, neist neljas on 
vähem kui 5 või pole ühtegi kirja kuus. Seetõttu 
eemaldatakse lähiajal vähe kasutatavad Kauru-
tootsi, Lutike, Mäeküla ja Pukas, Valga maantee 
2 kirjakastid. Pühajärvel paikneva Kannistiku 
kirjakast tõstetakse käidavamasse kohta bussi-
peatusse. Senise kolme korra asemel nädalas, 
hakatakse kirjakaste tühjendama nüüd viis korda 
nädalas. 

Lähimat kirjakaste saab vaadata järgi Omniva 
kodulehelt https://www.omniva.ee/abi/kaart. Kui 
kirjakasti või postiasutust ei ole läheduses, siis 
saab kirju saata ka personaalse kirjakandja abil.

Postmarkide ja ümbrike edasimüüjate arv 
suureneb

Soov on koostöös vallaga laiendada kohalike ette-
võtjate või asutustega postmarkide ja ümbrike 
edasimüügikohti, et suurendada postitoodete 
valikut ja kättesaadavust. Postmarke, ümbrikke, 
postkaarte jt tooteid saab osta ka Omniva e-poest 
https://pood.omniva.ee/et/86-2022-postmarki-
de-plaan.

Omniva e-poe postitoodete valik on mitmekülgne

Omniva e-poest https://pood.omniva.ee/et/ leiab 
laia valiku postmarke, postkaarte, pakendeid, 
postkaste, mida saad tellida nii postkasti, kulle-
riga kui pakiautomaati. Lisaks saab tellida enda 
kujundusega postmarke ja postkaarte. Filatee-
lia huvilistele on suurim valik filateeliatooteid 
ning numismaatikud saavad soetada Eesti Panga 
münte. Valikus on ka loodussõbralikest materjali-
dest pakendid, villaümbrikud jt tooted.

Omniva Lõuna piirkonna 
postiasutuste juht LYLIAN PEEK

Aastavahetus toob postiteenustes muudatusi

Hea on halb ja halb on hea?

Telesaates „Kuulen Sinu häält“, mida juhtis särav 
Otepää juurtega saatejuht Piret Laos, oli kõik mõis-
tetav. Saates osalenud olematu lauluoskusega „suu-
maigutajate“ jaoks oli võidu saavutamiseks vajalik 
teha äraarvajate jaoks visuaalselt võimalikult usal-
dusväärseks esinemine, et võita ise 2022 eurot. Ehk 
mängida üle äraarvajaid, et võit võtta. 

Tundub, et ka kohaliku omavalitsuse juhtimisel 
käib mäng „Kuulen Sinu häält“. Valimistel anti hää-
lekaid lubadusi, mida valijad uskusid. Nii sündisid 
koalitsioonid, kus „lauluoskus“ polnud oluline, vaid 
oluline oli „äraarvajaid“ ehk valijaid eksitada ning 
tuua võit. 

Kohaliku omavalitsuse roll on pakkuda seadusest 
tulenevaid avalikke teenuseid ning arendada elu-
keskkonda. Toimetada maksumaksja ja riigi rahaga 
läbimõeldult ning kulusäästlikult ja seadustest tule-
nevalt. Nii, et kohaliku omavalitsuse maastikul oleks 
tuntav areng ja edasiliikumine – kogukonnaliikmete, 
ettevõtjate ning külastajate jaoks. Kaasavalt, hoolivalt 
ja tulevikku vaatavalt! Ning avaliku raha kasutamisse 
lugupidavalt suhtudes, et välistada igapäevase elu 

korraldamisel või projektide elluviimisel toetusmeet-
mete toel finantssanktsioone ja/või tagasimakseid 
või muud skeemitamist. 

Soovin, et Otepää valla elanikud oleksid jätkuvalt 
aktiivsed ja kaasamõtlevad kohaliku elu kujundami-
sel. Olen tänulik neile kodanikele, kes  leidsid tee 
kohtumistele, mida korraldasin 2022. aastal. Kõik 
kohtumistel (ja telefoni teel või FB kanalis) esitatud 
soovid ja ettepanekud on edastatud vallavalitsusele 
– nende lahendamistel hoian silma peal. 

Ka pärast valikute langetamist valimistel jätkub 
elu ning kohaliku elaniku tähelepanekud kitsaskoh-
tadest võivad muuta halva heaks ehk paremaks. Kui 
sellega tegeleda ja seda südamega võtta. Oluline, 
et näiliselt head valikud ei pöörduks meie ühise 
eluruumi arendamise vastu. 

Kaasamõtlevalt avatud suhtlemist soovides ka 
2023. aastal! 

Olge hoitud ning terved!

MARE RAID
volikogu liige (EKRE fraktsioon)

4. detsembril, II advendil, sai EELK Sangaste 
Püha Andrease koguduse sõpruskogudu-
se Bømlo (Norra) kirikuõpetaja Aksel Lygre 
EELK teenetemedali. Medalit oli üle andmas 
piiskop Joel Luhamets. II advendi puhul esi-
nes kirikus Väägvere pasunakoor.

Sangaste kogudusel on pikaaegsed sõp-
russuhted Bømlo kogudusega, koos korral-
datakse ühiseid lastelaagreid Marja talus.

Sangaste kogudus õnnitleb pastor Aksel 
Lygret teenetemedali saamise puhul ja soo-
vib tervist ja jaksu edaspidiseks.

EELK Sangaste Püha Andrease kogudus
Foto: MONIKA OTROKOVA

Sangaste koguduse sõpruskoguduse õpetaja sai 
EELK teenetemedali

Vasakult: koguduse nõukogu liige Jaanus Barkala, juhatuse esimees Jüri Teder, 
piiskop Joel Luhamets, Aksel Lygre, juhatuse liige Sirje Kask, Sangaste kogu-
duse diakon Tanel Meiel 
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KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

17. detsembril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Priit Petersoni Advendikontsert. Kavas: Sor, Mertz, Coste, 
Randolph. Priit alustas muusikaõpinguid 5-aastasena, esimeseks pilliks oli klaver. Kitarrimänguga alustas ta 
8-aastasena isa juhendamisel. Teiseks õpetajaks oli kitarrist ja pedagoog Patricio Zeoli (Argentiina/Iirimaa), 
kes on alates 2011. a Elleri kooli külalisõppejõuks. Priit on korduvalt võitnud Eesti Muusikakoolide Liidu 
kitarrikonkursi “Parim noor instrumentalist”, samuti on ta olnud mitmete rahvusvaheliste kitarrikonkursside 
laureaat. Kontserttegevusega alustas Priit varakult: esimese täispika soolokontserdi andis ta 12-aastasena. 
Tänaseks on kontserte antud juba üle poolesaja, seda nii Eesti kui ka välismaa kitarrifestivalidel. Korraldaja: 
MTÜ Otepää Muusikaühing. Kontsert on tasuta!

18. detsembril 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 ka Külatänav, kust saab soe-

tada külarahva valmistatud käsitööd ja koduseid küpestisi. 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. Sündmuse korraldavad Otepää vallavalitsus, Otepää Kultuurikeskused, Otepää Naisselts 
ja Otepää Küladeühendus. Talvepealinna ametlik raadio Sku Plus.

30. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas ans. Puuluup „Suusahooaja avamine“. Detsembris annab 
Puuluup meeleolukad aastalõpukontserdid, kus ühtlasi tähistatakse ka eestlastele südamelähedase 
spordiala – suusatamise – hooaja algust! Bändi liikmed on ise öelnud, et väga suur osa nende lauludest 
on pühendatud spordile ning eelkõige just suusatamisele. Seetõttu on paslik neid esitada just siis, kui 
lumi on vaikselt maad katmas ning eestlased juba suusaradadele kibelevad. Ürituse toimumispäeval 
ja kohapeal (kui on) on pilet 25 eurot. Lastele vanuses kuni 6 eluaastat (k.a.) on sissepääs tasuta, kui 
istuvad saatja süles. Sissepääs tund enne kontserdi algust. Kestus 1 h 30 min. Pildistamine / filmimine 
ei ole lubatud. Piletid müügil: OnlinePilet, Piletilevi ja Piletimaailm.

  9. jaanuaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Rakvere Teatri kontsertlavastus „Lihtsalt rõõmuks“. Lavastus 
on valminud rühmatööna. Idee ja teostus Toomas Suuman, Silja Miks, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, 
Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa (külalisena), Teno Kongi (külalisena). Kunstnik Kristi Leppik. Liikumisjuht 
Oleg Titov (Ugala). Valgus Roomet Villau. Muusikast pakatavad näitlejad on välja valinud oma lemmik-
viisid ja toovad need rõõmuga teieni. Lavastuses kuuleb laule estraadiklassikast kaasajani, Artur Rinnest 
Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse suule ja viivad 
kuulajad seiklema elu ja armastuse radadele. „Lihtsalt, rõõmuks" räägib sõprusest, meeste ja naiste va-
helistest suhetest, mõistmisest ja mittemõistmisest, koostegemise rõõmust. Laval on viis meest ja üks 
naine ning õhtu möödub vallatu koketeerimise saatel. Piletid 19 eurot / 16 eurot müügil Piletimaailmas 
ning Otepää Kultuurimajas. 

15. jaanuaril  kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Seinakalendri meistertamise töötuba. Juhendaja Triin Panneli 
käe all valmivad 2023 aasta seinakalendrid. Meisterdamiseks vajalikud vahendid on juhendajal kaasas. 
Osalustasu 10 eurot. Lisainfo ja registreerimine merle.soonberg@otepaa.ee

20. jaanuaril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Sander Õigus – “Laiskus, ehk seitsmes surmapatt”. Show on 
soovitatavalt vanusele 16+. Kestab orienteeruvalt 2 tundi koos vaheajaga. Avatud kultuurikohvik. Täispilet 
17  eurot, õpilane 15  eurot. Piletid müügil Piletilevi.ee

 
21. jaanuaril kell 20.00 Otepää Keskväljakul VIII Eesti Talveöölaulupidu.  Kavas on üheksateist eestikeelset ja 

armastatud laulu Eurovisiooni lauluvõistluselt. 

12. veebruaril  kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Villaingli meistertamise töötuba. Juhendaja VELLA (Fairy 
Moods) juhendamisel valmivad imelised villainglid kas endale silmailuks või kinkimiseks. Meisterdamiseks 
vajalikud vahendid on juhendajal kaasas. Osalustasu 15 eurot. Vajalik eelnev registreerimine merle.
soonberg@otepaa.ee

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

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.  
Lea 51 02 752 või Sirje 58 005 798

17. detsembril kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas Jõuluaja Tantsuõhtu ans. Mohiito. Avatud kohvik. Pilet 10 
eurot. Laudade broneerimine tel. 53008226 Marina.

18. detsembril kell 15.00 Sangaste kultuurimajas laste-etendus Nuusikhiirte jõulud. Lavastus viib vaata-
jad Nuusikhiirte urgu, kus hiireperekond valmistub jõuludeks. Mida ootab väike Nuusikhiir Liisa? Miks 
tema sussi sees kommi ei ole? Nagu ühes jõululoos ikka on ka selles loos päkapikk, kellel juhtub päris 
mitu viperust. Seda, kuidas kommid lõpuks sussi sisse jõuavad, näevad väikesed vaatajad juba teatris. 
Nuusikhiirte urgu eksib ühel päeval ka väike külaline. Aga kes see on, see selgub juba etendust vaatama 
tulles. Etenduse pikkus 1 tund. Pilet 3 eurot

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

16. detsembril kell 20.00 Puka Kultuurimajas. Sooviksid nautida sõprade või kolleegidega meeleolukat õhtut? 
Tule Puka jõulupeole! 16. detsembril tasub tantsukingad välja otsida ja sammud Puka Kultuurimaja poole 
seada. Selle õhtu teemaks on unustamatu hitid ning eelmise sajandi stiilsemad riided! Pilet 10 eurot. 
Laudade broneerimine: 555 33 564 Katrin

Epp Margna ja Kadri Kalve maalide näitus "LOOming algab LOOGA". Lugu on maailma tajumise vorm. 
Seda mida me tänapäeval oma maailmast teame, olgu selleks siis galaktikate teke avakosmoses või 
presidendivalimised Ameerikas, oleme me teada saanud läbi lugude. Moel või teisel algab kõik loost, 
algab maailm ja algab ka looming. Epp Margna (1965) ja Kadri Kalve (2000) on ema ja tütar kunstnikeduo 
Vana-Võrumaalt Kanepi kihelkonnast. Kahe kunstniku eriilmelise loomingu ühisjooneks on lugudekesk-
sus. Kui Epp Margna maalide aineseks on regilaulud – lauludega päritud lood, siis Kadri Kalve ammutab 
inspiratsiooni fantastikast – lood kujutelmast ja ulmeilmast. Näitus jääb avatuks detsembri lõpuni. Näitust 
saab vaatama tulla eelnevalt kokku leppides tel: +372 555 33 564 Katrin Uffert

Nõuni kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

19. detsembril kell 19.00-21.00 GONGI MEDITATSIOON. Planetaarsete gongide ja kristallhelikaussidega. 
Lisainfo Marika Viks
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Jumalateenistuste ajad 
pühade ajal 2022/2023

EELK Sangaste Püha Andrease kirik

24. detsembril kell 16.00 Püha Jõuluõhtu
25. detsembril kell 12.00 Esimene Jõulupüha
26. detsembril kell 12.00 Teine Jõulupüha
31. detsembril kell 16.00 Vana-aasta õhtu
  1. jaanuaril kell 12.00 Uusaasta
  8. jaanuaril kell 12.00 Kolmekuningapäeva
                               tähistamine

EELK Otepää Maarja kirik

24. detsembril kell 17.00 Jõuluõhtu jumala-
                               teenistus suures kirikus
25. detsembril kell 11.00 I jõulupüha jumala-
                               teenistus. Armulaud
31. detsembril kell 17.00 Vana-aastaõhtu 
                     jumalateenistus suures kirikus.
                    Armulaud
  1. jaanuaril kell 11.00 Uusaasta jumala-
                                teenistus
  6. jaanuaril kell 17.00 Kolmekuningapäeva 
                           jumalateenistus. Armulaud

EEKBKL Otepää Palverändur

25. detsembril kell 11.00 I jõulupüha 
                               jumalateenistus

Puka vabakogudus

18. detsembril kell 15.00 jõuluteenistus

EAÕK Ilmjärve Õigeusu kirik

25. detsembril kell 14.00 jumalateenistus

Konkursi eesmärk on innustada inimesi ennast 
väljendama ja neid ümbritseva eluolu kohta arva-
must avaldama. 

Lisaks jäädvustame seeläbi Otepää valla ajalugu.

Konkursi korraldamiseks on andnud inspiratsioo-
ni Oskar Kruus oma samanimelise luuleteosega. 
Samuti iga-aastane Otepää valla jõuluvanade kok-
kutulek, kus lauldakse vanal heal viisil möödunud 
aasta põletavatel teemadel.

Riimkroonika sisu ja tingimused:

- ümbritseva eluolu kajastus;
- kirjutaja jaoks olulised teemad;
- teemade positiivsed ja negatiivsed küljed;
- autor võib esitada ühe või mitu luuletust;
- vanuseline piirang puudub.

Laekunud tööde hulgast valib žürii kolm paremat 
ning lisaks antakse eriauhindu. 
Tänusündmus toimub aprillis 2023.

Luuletused saata e-postile: 
merle.soonberg@otepaa.ee 
hiljemalt 31. märtsiks 2023. 

Ära unusta oma töö juurde lisada enda nime, va-
nust ning kontaktandmeid.

Lisainfo: Merle Soonberg 5662 6481

Otepää Kultuurikeskused 

kuulutab välja konkursi: 

OTEPÄÄ VALLA 

RIIMKROONIKA  2023
Töö kirjeldus

* kultuuriinfo kogumine ja jagamine valdkonna 
võrgustikes;
* kujundustööde tegemine (plakatid, kutsed, jne.);
* sotsiaalmeedia ja kodulehe haldamine;
* kultuurisündmuste reklaami korraldamine;
* Kultuurikeskuste infokoosolekute kokkukutsumine 
ja läbiviimine;
* kultuurisündmuste korraldamisel kaasalöömine;
* aktiivne osalemine Otepää valla kultuurielus.

Nõudmised kandidaadile:

* eelnev töökogemus kultuuriasutuses;
* hea orienteerumine kultuurivaldkonnas;
* soovitavalt kultuurialane haridus;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele 
oskus suhtlustasandil;
* kujundusprogrammide tundmine või valmisolek 
nende õppimiseks;
* hea analüüsioskus;
* hea suhtlemis- ja koostööoskus;
* hea pingetaluvus;
* autojuhiload (B-kat.).

Omalt poolt pakume:

* vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
* sõbralikku kollektiivi;
* eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi antud 
valdkonnas.

Kandideerimiseks 
saata hiljemalt 30.12.2022. a oma CV ja motivat-
sioonikiri e-posti aadressile: 
jorma.riivald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 5845 4870.

Otepää Kultuurikeskused 

võtab tööle 

administraatori

Kuigatsi kogukonna 

talveüritused

22.12.2022 kell 13.00 jõululõuna kogukonna 
inimestele.

30.12.2022 kell 19.00 aastalõpupidu Kuigatsi 
külamajas.

Kantristiilis, meeleolu loob Lycille, pilet 10 
eurot.

18.02.2023 vastlapäev Ädu mäel.
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On olnud tore ja tegus aasta. Nõuni kultuurima-
jale juubeliaasta – 120 aastat. 

Suur sünnipäevapidu lükkub küll uude aas-
tasse, aga meil sai just valmis uus ja ilus esimese 
saali põrand. 

Projektide poole pealt on edasi mindud kaas-
aegse noorteplatsi projektiga. Noorte idee, valla 
ja PRIA rahastusel on slackline ja pendelkarusell, 
paigaldatud on välijõusaal. Valgamaa Tervisepro-
jekti raames on uus korvpallikonstruktsioon. Tore 
on näha, et platsil käib vilgas toimetamine. 

Suur kummardus meie inimestele – teile 
kõigile, kes te olete “meie maja sõbrad”. Kes 

laulab, kes tantsib, kes võimleb, kes maletab, kes 
käib kontserdil, teatris, tantsuõhtul, osaleb valla 
külade mängudel või tuleb lihtsalt meie tore-
datele sündmustele. 

Eriline tänu meie noortele, on need valla sünd-
mused või meie oma tegemised, ikka on nad 
rõõmsalt kaasa löömas. 

Soovime kaunilt lumist jõuluaega ja kõikide 
soovide täitumist. Hoidkem ja märgakem, hooli-
gem ja ikka sära silmadesse ning  rõõmu südame!

MARIKA VIKS
Foto: VALJU ALOEL

Jõulukuine pilguheit 2022. aastale

Eesti suurima stiilipeo Retrobest 
peaesineja on Ricchi E Poveri 
ning festivalile annab võimsa ava-
paugu Anne Veski koos saatebän-
diga.

Järgmise aasta 30. juunil ja 1. 
juulil toimub Pühajärve ääres 
seitsmes Retrobesti festival, mis 
toob Lõuna-Eestisse nostalgilisi 
hitte nii Rootsist, Itaaliast, Sak-
samaalt, Inglismaalt kui ka kodu-
maalt. Sel korral koostasid artis-
tide nimekirja suures osas festi-
vali külastajad, kelle soovil teeb 
avaetteaste Anne Veski. Lisaks 
vallutavad lava Itaalia tuntuimad 
hitid “Mamma Maria”, “Made In 
Italy” ja “Questa Sera” Ricchi E 
Poveri esituses.

Ajastufestivali pealava esime-
seks välisartistiks on Thomas 
Anders unustamatust koosseisust 
Modern Talking. Esimese festiva-
lipäeva lõpetab võimsa show’ga 
E-Type.

Järgmise aasta Retrobesti peaesineja 
on Ricchi E Poveri

Teisel päeval hõivavad pealava 
vaid välisartistid. Electric Light 
Orchestra võrratut muusikat 
esitab Phil Bates. Lugudega 
“Another Night” ja “Run Away” 
toob 1990. popmuusika publikuni 
Real McCoy. Eesti suurima stiili-
peo lõpetavad ühise ülesastumise-
ga hittide “What Is Love”, “Life”, 
“It’s My Life” esitajad Haddaway 
ja Dr Alban.

Välisartiste mahub ka vaba-
õhuklubiks muutuvale rannala-
vale, kus avapäeval astub lavale 
Snap! lugudega “The Power” 
ja “Rythm Is a Dancer”. Teisel 
päeval kütab rannalaval liiva 
kuumaks Lian Ross.

Loomulikult ei puudu festivalilt 
armastatud kodumaised artistid. 
Praeguseks on kinnitanud oma 
kohaletuleku lisaks Anne Veskile 
ka festivali üks armastatumaid esi-
nejaid läbi aegade, Smilers. Nime-
kiri täieneb jooksvalt ja peagi sel-

guvad ka tuleva-aastased õhtuju-
hid.

30. juunil ja 1. juulil Pühajärve 
ääres toimuv Retrobest festival 
on Eesti suurim stiilipidu. Retro-
besti külalised on lahkelt oodatud 
kandma retrohõngulisi rõivaid 
ning aksessuaare. Festivali ter-
ritoorium on jaotatud mitmeks 
erialaks, kus jagub üllatusi igale 
vanusegrupile ja ajastufännile. 
Piletite müük algas 23. novembril 
kell 9.

Retrobesti piletid otepäälase 
kaardiga soodsamalt!

Pileti hind otepäälase kaardi esita-
misel kahe päeva passile 33 eurot! 
Soodushinnaga pileteid saab osta 
kuni 30. detsembrini Otepää 
Turismiinfokeskusest. Võima-
lik osta 1 pilet otepäälase kaardi 
kohta.
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Rakvere Teatri „Lihtsalt, rõõmuks” on, nagu peal-
kirigi ütleb, sündinud laulvate näitlejate soovist 
pakkuda publikule ühte üdini rõõmsat ja mõnusat 
õhtut. Selleks on kontsertlavastuses esitamiseks 
välja valitud oma lemmiklood, nii Eesti estraadik-
lassikast, poplugudest kui ka maailmaparemikust 
– Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja 
The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad 
naeratuse suule ja viivad kuulajad seiklema elu ja 
armastuse radadele.

„Lihtsalt, rõõmuks” räägib sõprusest, meeste ja 
naiste vahelistest suhetest, mõistmisest ja mit-
temõistmisest, koostegemise rõõmust. Laval on viis 

Kas laul teeb rinna rõõmsaks?

meest ja üks naine ning õhtu möödub vallatu koke-
teerimise saatel. Tahad või ei, aga laul teeb rinna 
rõõmsaks.

See on lavastus sellest, mis liigutab inimest kurbu-
ses ja rõõmus, üksinduses ja armastuses – muusi-
kast. Lavastuse idee ja teostuse taga on Silja Miks, 
Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, 
Vootele Ruusmaa (külalisena) ja Teno Kongi 
(külalisena). 

Etendus esmaspäeval, 9. jaanuaril kell 19 Otepää 
Kultuurikeskuses.

Foto: KALEV LILLEORG
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Otepää Gümnaasiumis on saanud 
traditsiooniks riigikogu valimiste-
le eelnevat kodanikupäeva tähista-
da vanema astme õpilaste teadliku 
valija päevaga. Järjekorras kolmas 
kohtumine erakondade esindajatega 
toimus projektipäevana 28. novemb-
ril Otepää Gümnaasiumi aulas.

Päeva eesmärk oli anda õpilastele 
võimalus erakondade seisukohtade-
ga võrdlevalt tutvuda ning kasvatada 
teadlikkust riigikogu valimistel valija-
na osalemiseks kas juba 2023. aastal 
või tulevikus.

Kutse teadliku valija päeval 
esineda said kõik 12 Eestis regist-
reeritud erakonda, kellest kohal 
oli 9 erakonna 14 esindajat. Lisaks 
praegustele parlamendierakondade-
le – Reformierakond, Keskerakond, 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 
ja Isamaa – olid laua taga ka parla-
menti pürgivad Eestimaa Rohelised, 
Parempoolsed, Eesti 200 ja Eesti 
Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu.

9.-12. klassi õpilastele andsid era-
kondade esindajad loosiga tõmma-
tud järjekorras 13 minuti jooksul üle-
vaate oma erakonna programmist, 
keskendudes muuhulgas ka kooli 
poolt palutud julgeoleku- ja ener-
geetikaküsimustele. Kõik esinemised 
olid omanäolised ning õpilased tõid 
tagasisidestades välja, et üllatuslikult 
kasutas ainult ühe erakonna esindaja 
slaidiesitlust, mida oli hea jälgida ja 
selle põhjal märkmeid teha. Samas 
oli huvitav jälgida ka vilunud poliiti-
kute esinemisi, mida näitvahenditega 
ei täiendatudki.

Kahetunnise programmitutvustu-
se järel oli erakondade esindajatel 
võimalus süüa koos õpilastega koo-

Teadliku valija päev Otepää Gümnaasiumis 

lilõunat.
Pärast lõunapausi kogunesid õpi-

lased loositud gruppidesse, milles 
oli õppureid 9.-12. klassini ning 
tööd juhtisid abituriendid. Rühmad 
tõmbasid loosiga erakonna, kellele 
ühiselt küsimusi koostama asusid. 

Päevajuht Ken Irdi modereerimi-
sel esitati järgneva poolteise tunni 
vältel erakondadele järjekorras küsi-
musi ning esindajad vastasid. Tekkis 
ka põnevaid valeväidete ümberlük-
kamisi ning peaaegu debatti, milleks 
siiski palju aega ei jäänud. Kõik 
grupid said esitada kolm küsimust. 
Küsimused puudutasid tasuta ühist-
ransporti, digiinnovatsiooni, politsei, 
päästjate ja õpetajate palkasid, usal-
dust riigi suhtes, elektrihindu, noorte 
õpetajate vähesust, hajutatud ener-
geetikat, looduses elamist, elanik-
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• riigikaitseõpetuse õpetaja 
  (osaline koormus) 
• õpilaskodu päevakasvataja 
  (osaline koormus)

Palume esitada avaldus, CV  koos kvalifikatsiooni 
tõendavad dokumendid 23. detsembriks 2022 elekt-
rooniliselt e-posti aadressile kool@nuustaku.edu.ee 
(digitaalselt allkirjastatuna) või kooli postiaadressil 
Otepää Gümnaasium, Koolitare 5, 67403 Otepää.

Tööle asumise aeg jaanuar 2023. 

Lisainfo: direktor Maire Murumaa 
(maire@nuustaku.edu.ee), telefon 5918 2772.

Lisaks pakume tööd:

• majahoidja 
  (tähtajaline leping)

Palume esitada avaldus elektrooniliselt e-posti 
aadressile kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt 
allkirjastatuna) või kooli postiaadressil Otepää 
Gümnaasium, Koolitare 5, 67403 Otepää.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. 

Lisainfo: majandusjuhataja Kalev Aigro 
(kalev@nuustaku.edu.ee), telefon 514 1592.

Otepää 
Gümnaasium 

ootab 
2022/2023. õppeaastaks 

oma aktiivsesse 

koolimeeskonda 

järgmiseid võtmeisikuid:

konnakaitset ja paljut muud. 
Selgus, et erakondadel on üks-

teisele risti vastupidised seisuko-
had näiteks tasuta ühistranspordi ja 
põlevkivienergia pikaajalise kasuta-
mise osas. Õpilased tõid tagasisides 
esile poliitikas vilunud inimeste sõna-
osavust ning oskust kiiresti ja täpselt 
argumenteerida, samuti huvitavaid 
vastulauseid tuua.

Päeva lõpetasid varivalimised, kus 
sai hääle anda ühe osalenud erakon-
na poolt sellel päeval kuuldu põhjal. 
Ehkki hääli anti kõigile erakondade-
le, võitis varivalimised ülekaalukalt 
erakond Eesti 200, kelle esindaja 
Kristina Kallas tõusis esile juba era-
konna tutvustuses, kuid ka tugeva 
argumenteerijana küsimustele vasta-
tes. Õpilased tõstsid esile ka EKRE 
esindajat Rain Eplerit hea esineja ja 

vastajana ning samuti Reformiera-
konna esindajaid Maido Ruusmanni 
ja Eerik-Niiles Krossi.

Õpilaste tagasisidet arvestades 
tundub, et selliseid kohtumisi on 
vaja ning midagi oli kõigil kõrva taha 
panna. Täname teadliku valija päeva 
õnnestumise eest erakondade esin-
dajaid: Marko Kaasik, Kaia Solnik, 
Rain Epler, Ants Frosch, Esmar 
Naruski, Anti Saarepuu, Ivari Padar, 
Karl Kirt, Kristina Kallas, Rein-Erik 
Jõe, Maido Ruusmann, Eerik-Niiles 
Kross, Priit Sibul ja Rein Koch.

Samuti tänu õpilastele huvitavate 
küsimuste ja aktiivse osaluse eest!

Aitäh kooli meeskonnale nii sisuli-
se kui tehnilise abi eest!

HEIVI TRUU,
ühiskonnaõpetuse õpetaja
Foto: TOOMAS PALMISTE

Teisel advendihommikul rääki-
sid Mesimummide rühma õpetajad 
südamliku loo küünaldest. Üksteise 
järel süttisid  neli küünalt – Lootuse 
küünal, Rahu küünal, Usu küünal 
ja Armastuse küünal. Kuid inimes-
te hoolimatus ja mõtlematus kustu-
tas need üksteise järel kuni põlema 
jäi ainult Lootuse küünal. See küünal 
ütles meile, kuni on lootust, pole miski 
kadunud ning rahu, usu ja armastuse 
küünlad süttisid taas. Võiks arvata, et 
niisuguse jõulujutt ei köida lapsi, kui ei, 
lapsed kuulasid vaikselt ja mõtlikult.

Advendiajal pöörame rohkem tähe-
lepanu üksteisest hoolimisele ja headu-
sele, ning vaatame enesesse. Esimesi 
advendiküünlaid süüdates mõtlesime 
päkapikkude tegemistest ja elasime 
kaasa päkapikule, kes kaotas mütsi 
ja ei saanud enam tagasi Päkapikumaale. Heade 
sõprade abiga sai müts leitud ja tee Päkapikumaale 
oligi lahti.

Võrukaela maja lastel on ka varajane jõulukink 
käes – avasime pidulikult uue varjualuse (pildil). 
Ikka nii nagu peab, lindilõikamise, laternate, tant-
sude ja piparkookidega. Koos kaunistasime esime-
sed jõulupuud laste tehtud vanikutega.

Kindlasti tulevad ka kolmanda advendiküünla 
süütamised ja jõulupeod kaunid ning südamlikud.  
Tore on seegi, et üle mitme aasta saavad vanemad 
laste jõulpidude rõõmust osa.

Hooli ja hoia, hoia ja hooli...

Muidugi pole ainult advendiaeg ja jõulud see aeg 
kui inimlikest väärtustest räägime.

16. novembril oli ülemaailmne sallivuse päeva. 
Seda päeva tähistasime salli(vuse) päevana. Rüh-
mades arutleti, mida tähendab sallivus. Selle sõna 
tähendust oli lastel üsna raske sõnadesse panna, 
kuid kõik olid nõus sellega, et tuleb olla hooliv, sõb-
ralik ja üksteisega arvestav. Me kõik oleme erine-
vad ja see teebki maailma ägedaks kohaks! Päeva-
teema kinnistamiseks joonistasid või meisterdasid 
lapsed salle nukkudele ja mängukarudele, täpselt 
nii nagu oskused lubasid. Töötajad tähistasid seda 

päeva kandes kaelas salle ja osaledes sallinäitusel. 
Kõige pikemale sallile oli välja pandud auhind ja 
selle võitis 2,65 meetri pikkune sall. Salli omanik 
sai paar vihti lõnga ja vardad, et järgmiseks aastaks 
veel pikem sall kududa.

23. novembril tähistasime varajast kadripäev, sest 
tõeliselt vanaaegseid kadrisandis käimise kombeid 
õpetas meile Terje Puistaja Eesti Rahvapärimuse 
Koolist. Meil polnud paljudest kommetest aimugi 
ja õpetajad panid kindlasti üht-teist tallele, et 
saadud teadmisi edaspidi kasutada.

Lisaks vaimu harimisele, pole me unustanud füü-

PUKA KOOLI
juures alustab eelkool
Eelkooli õppetegevus toimub
üks kord nädalas
teisipäeviti kell 13.20 - 15.00
koolimajas (ruum nr 225).

Esimene õppepäev toimub 
10. jaanuaril.

Lastel palun kaasa võtta:
• pinal (2 harilikku pliiatsit, värvipliiatsid, kustutuskumm, teritaja)
• 1 ruuduline ja 1 jooneline (16 joont) vihik
• kilekaaned või mapp töölehtede jaoks
• töövihikute raha selgub esimeseks tunniks

Kohtumiseni!
õpetaja Jane Everst

silist tervist turgutada. 
Juba järjejutuna võin öelda, et novembrikuu 

sammude lugemisega olema jõudnud Ameerika 
mandrile, Minnesotasse. Jõulukuu lõpuks loodame 
Alaskale välja jõuda, sest mis jõulud need ikka 
keset preeriat on!

Rahulikku jõuluootust!

MARJU ILISTOM
Otepää Lasteaia  õppealajuhataja

Foto: KIRLI KEEMU 
Võrukaela maja liikumisõpetaja
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Kahevõistluse maailmakarikasarja etapp Otepääl toimub 
6-8. jaanuaril 2023 Tehvandi Spordikeskuses
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Otepää Vallavalitsus ootab kandidaate spordivaldkonna 
parimate aunimetustele. Aunimetuste kandidaate saab 
esitada igaüks kuni 31. detsembrini 2022 Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee.

Taotlusi parima sportlase, treeneri, võistkonna auni-
metusele on õigus esitada kõigil valla elanikel ja vallaga 
seotud isikutel, volikogul, vallavalitsusel, vallas registree-
ritud ja tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, 
liitudel, seltsidel, klubidel jne. Kokku saab esitada pari-
maid kaheteistkümnes kategoorias. Taotluses peab ära 
toodud olema kandidaadi ees- ja perekonnanimi, tema 
saavutuste/tulemuste kirjeldus lõppeval kalendriaastal 
ning põhjendus.

Taotlused vaatab läbi vallavolikogu spordikomisjon, 
kes edastab vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud. 
Tunnustusavalduste määramise ja väljaandmise kin-
nitab vallavalitsus korraldusega. Spordikomisjonil on 
õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta mõne ka-
tegooria parim välja kuulutamata. Aunimetused antakse 
laureaatidele üle sportlaste korraldataval tänuüritusel 
jaanuarikuus.

Kandidaati saab esitada Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee asuva vormi kaudu. 

MONIKA OTROKOVA

Otepää valla 
spordivaldkonna 
parimate tunnustamine

Eestisse on taas oodata tugevaid kahevõistlejaid üle maailma 
ning võistlustules on ka meie enda parim sportlane Kristjan 
Ilves.

Tegu on suurepärase võimalusega nautida suusapidu koduses 
talvepealinnas Otepääl, kus võistlemas on maailma parimad 
kahevõistlejad! 

Tehvandi Spordikeskuses ootab ees kolm täispikka võistlus-
päeva, millele saab kaasa elada nii suusahüppemäel kui ka 
murdmaaraja ääres.

Reede, 6. jaanuar 2023

14:00 Proovihüppevoor (Mixed Team) Tehvandi HS97
14:50 Võistlushüppevoor (Mixed Team) Tehvandi HS97
16:35 Murdmaavõistlus (Mixed Team) 15 km 
           (naised 2x2,5 km 
           ja mehed 2x5km), Tehvandi suusastaadionil
17:00 Auhinnatseremoonia

Laupäev,7. jaanuar 2023

14:15 Murdmaavõistlus (MK naised) 5 km (2x2,5 km) 
           Mass-start, Tehvandi suusastaadionil
15:15 Murdmaavõistlus (MK mehed) 10 km (4x2,5 km) 
           Mass-start, Tehvandi suusastaadionil
16:15 Proovihüppevoor (MK naised) Tehvandi HS97
17:00 Võistlushüppevoor (MK naised) Tehvandi HS97
17:30 Auhinnatseremoonia (MK naised)
18:00 Võistlushüppevoor (MK mehed) Tehvandi HS97
18:30 Auhinnatseremoonia (MK mehed)

Pühapäev, 8. jaanuar 2023

08:30 Proovihüppevoor (MK mehed) Tehvandi HS97
10:00 Võistlushüppevoor (MK mehed) Tehvandi HS97
11:00 Proovihüppevoor (MK naised) Tehvandi HS97
11:30 Võistlushüppevoor (MK naised) Tehvandi HS97
13:45 Murdmaavõistlus (MK naised) 5 km (2x2,5 km) 
           Gundersen Tehvandi suusastaadionil
14:15 Auhinnatseremoonia (MK naised)
14:30 Murdmaavõistlus (MK mehed) 10 km (4x2,5 km) 
           Gundersen Tehvandi suusastaadionil
15:00 Auhinnatseremoonia (MK mehed)

Piletid on müügil kohapeal ja veebis www.piletitasku.ee

Rohkem infot võistluste ametlikul kodulehel: www.owc.ee 

Perearstid ootavad huvilisi tasuta 
gripivaktsiinile

6k-7a lapsed ja peale 60a vanused inimesed. Lubatud on 
nüüd manustada tasuta gripivaktsiini ka immuunpuudulikku-
se ravi (sh immuunsüsteemi talitust pärssivat ravi) saavatele 
isikutele, hematoloogilist või onkoloogilist haigust, krooni-
lisi südameveresoonkonnahaigusi, kroonilist obstruktiivset 
kopsuhaigust, diabeeti, neerupuudulikkust või tuberkuloosi 
põdevatele isikutele, vanuserühmas 19-60 aastat.

Palume huvilistel teada anda oma perearstile.
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Südamlik kaastunne kalli 

ISA 

kaotuse puhul 
Herkile, Eikile ja Eerole.

Kuutsemäe pere

Südamlik kaastunne Kaja Ojale
kalli ema 

HIIVI SIRELI

kaotuse puhul.

Otepää seltskonnatantsijad

Elu on kui tundmatu tee
Iial ei tea, millal lõppeb see…

Sügav kaastunne Kaja Ojale

EMA

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

On mälestusi, mis ei muutu tuhaks.
On mälestusi, mis jäävad südamesse.

Kallis vanaema

HILDA-ELFRIIDE TANNI
27.12.1932 - 09.09.2016

Mälestame sind 
90. sünniaastapäeval!

Toomas koos emaga ja Tiina 
perega

"Lumi tuiskab, mina laulan,
laulan kurba laulukest.

Lumi tuiskab aia äärde,
minu süda valudes."

(Juhan Liiv)

Mälestan ja meenutan oma iga-
viku vaikusesse lahkunud poegi.

RAUL PURI
5-ndal surmaaastapäeval
23.03.1951 - 24.12.2017

TÕNU PURI
56-ndal sünniaastapäeval
31.12.1966 - 03.07.1972

Ema 

Avaldame kaastunnet Kajale 
perega kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema

HIIVI SIRELI
surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi 
klassiõpetajad ja Ene

Avaldame kaastunnet Anneli 
ja Niina perele kalli

AHTO

 kaotuse puhul.

 Naabrid Kopli 1a majast

Südamilk kaastunne Ilo Kürsa´le 

EMA 

surma puhul.

Perekond Toom

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

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

On lahkunud meie kallis ema, 
abikaasa, vanaema 

ja vanavanaema

HIIVI SIREL
20.12.1937 - 06.12.2022

Leinavad lähedased.

Ärasaatmine 16. detsembril 
kell 12 Sangaste kultuurimajas.

Kuldne päike loojus,
ööpimedus jäi.

Unehõlma emasüda vajus,
mälestused helged jäid...

Siiras kaastunne Kajale
armsa 

EMA

lahkumise puhul.

Ülle ja Terje

Otepää Jäätmejaama 
lahtiolekuajad pühade ajal:

23.12.2022     10.00-15.00      31.12.2022         suletud
24.-26.12.2022     suletud      01.-02.01.2023   suletud

Südamlik kaastunne 
Toivo Teravale

 kalli

EMA

kaotuse puhul.

Kolleegid pealistusest

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

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

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.

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

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

Puksiirabi, käivitusabi, veoteenus.
Tel. 5255545

Elektritööd    520 50 16

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 

KU U LU T U S E D

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Aitäh, et oled meie klient!

Soovime kõigile hubast 
kodusoojust ja mõnusaid pühi!

MAIE TERAV 
04.06.1940 - 01.12.2022

HIIVI SIREL 
20.12.1937 - 06.12.202250

Õnnitleme esimese tõsise 
juubeli puhul!

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

KUIDO ALEV

ARVO PUIESTEE 
29.03.1960 - 09.12.2022

KAUNIST JÕULUAEGA JA RÕÕMSAT UUT AASTAT!

SOOVIB: VARALEIDJA OÜ MAAKLER JANEK MOROS
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