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VIII Otepää Talveöölaulupidu on 
pühendatud Eurovisioonile

Talvepealinna üks armastatumaid muusikasündmusi, 
Otepää Talveöölaulupidu, toimub 21. jaanuaril kell 
19.00 Otepää Keskväljakul. Esitamisele tulevad Euro-
visiooni laulud läbi aegade. Sündmust kannab samal 
päeval üle TV3 algusega kell 21.30.

Maagilise lumevaikuse laulavad helisevaks koos 50 
koori ja ligi 1000 lauljaga Eesti tuntud artistid – esimene 
eurolaulik Janika Sillamaa, Alika Milova, Gerli Padar, 
Karl Madis, Rasmus Rändvee, jpt. Kavas on 19 eesti-
keelset ja armastatud laulu Eurovisiooni lauluvõistlu-
selt. Lauljaid ja koore saadab ansambel Horoskoop.

1993. aastal kutsuti Eesti Ida-Euroopa riikide Euro-
visiooni eelvooru Sloveenia pealinna Ljubljanasse. 
Eesti esindajaks sai toona 17-aastane Janika Sillamaa, 
kellele kirjutati kaheksa pala, mille seast valiti võistlus-
laul „Muretut meelt ja südametuld“. 

Otepää Talveöölaulupeo kunstiline juht ja dirigent, 
Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja Merle Soon-
berg ütles, et Eurovisiooni laule on palju eesti keelde 
tõlgitud. „Eurovisioon on meile omane, elame sellele 
kaasa, nagu spordivõistlustelegi kaasa elatakse. Nii 
mõnigi vana laul, mis on Eestis laialt levinud, on tege-
likult Eurovisiooni laul,“ lisas Merle Soonberg. Ta tõi 
näiteks tuntud koolilõpulaulu „Tänav, pink ja puu“, 
mis oli 1970. aasta Eurovisioonil Malta laulja Severine 
poolt esitatud võidulaul. See laul vallutas Heldur Karmo 
tõlkes ja Heli Läätse esituses eesti publiku südamed.

Otepää Talveöölaulupidu on publiku poolt väga 
hästi vastu võetud talvine ühislaulmine. Laulupeost on 
aastate jooksul kujunenud üks Otepää talviseid täht-
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Vabadussõja ausambale 
asetati pärjad

sündmusi, kuhu kogunevad lauljad kogu Eestist. Otepää 
Talveöölaulupidu on kõigile tasuta.

Talveöölaulupeo korraldab Otepää Kultuurikesku-
sed, toetab Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, Valgamaa 

3. jaanuaril on Vabadussõjas võidelnute 
mälestuspäev. Otepääl asetati Vabadus-
sõjas langenute auks pärjad Otepää Va-
badussamba jalamile.

Vabadussambale asetasid pärjad KL Val-
gamaa Maleva Otepää Malevkonna liik-
med Randel Uibopuu ja Saamuel Stepa-
nov ning Valgamaa Maleva endine pealik 
Harri Tromp.

Otepää vallavolikogu ja vallavalitsuse 
nimel asetasid pärja volikogu esimees 
Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus Bar-
kala (pildil).

„Tänases olukorras on Vabadussõjas 
võidelnute mälestamine omandanud hoo-
pis teise varjundi. Täna mälestame siin 
neid, kes võitlesid meile kätte vabaduse, 
mida meie peame hoidma. Usun, et saa-
me sellega hakkama,“ ütles vallavanem 
Jaanus Barkala. „Parem oleks, kui selliste 
sammaste peale rohkem nimesid ei lisan-
duks. Meie kõik – nii vormikandjad kui ka 
vormi mittekandjad oleme valmis oma isa-
maa eest välja astuma. Au langenutele!“

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Saunasõprade ootus on lõppenud – 
teatame rõõmusõnumi, et Euroopa 
Saunamaraton Otepääl toimub taas! 

Kauaoodatud sportlik saunamara-
ton toimub sellel aastal kahel päeval 
– 17. ja 18. veebruaril. Piiratud arv 
saunamaratoni pileteid tulevad Pile-
tikeskuses müügile 16. jaanuaril kell 
9.00, pileti hind on 150 eurot.

Saunamaraton toimub tänavu es-
makordselt kahepäevasena. Sauna-
maratoonlased teevad 17. veebruaril 
peaproovi Tõrvas, kus kõige suure-
mad saunasõbrad saavad valmistuda 
peavõistluseks ning nautida erinäolisi 
saunu mitmel pool üle Tõrva valla. 
Siit laekuvad osalejatele lisapunk-
tid saunamaratoni peavõistlusele 
Otepääl 18. veebruaril.

„Euroopa Saunamaraton Otepääl 
pole koroona tõttu kaks aastat toi-
munud, meil on hea meel, et saame 

Euroopa Saunamaraton 
Otepääl toimub veebruaris

Talvepealinna pidustused algasid keskväl-
jakul traditsioonilise talveturuga, talveturul 
kauplesid kohalikud ettevõtjad. Pakuti käsi-
töötooteid, riideid, toidukraami ja muud 
head-paremat. Kuuma laadasuppi jagas 
Otepää Naisselts, lastele olid kavas lõbusad 
sportlikud mängud Otepää Spordi poolt. 

Avatud oli ka vallarahva lemmikuks 
kujunenud külatänav, kus Otepää külade 
inimesed pakkusid omavalmistatud 
esemeid ja toitu. Esinesid Otepää linetant-
sijad Signe Maidla juhendamisel. Suure-
jooneliselt saabusid lavale jõuluvanad, kes 
pidasid lauldes oma aastakokkutuleku, kus 
lahati möödunud aasta plusse ja miinuseid.

Talvepealinna tiitel anti üle kell 16.00. 
Sügispealinna poolt oli Otepää vallavoliko-
gu esimehele Rein Pulleritsule ja vallavane-
male Jaanus Barkalale tervitusi üle andmas 
Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhata-
ja kt Larissa Degel, suvepealinnast abilinnapea 
Ene Täht, kevadpealinnast vallavalitsuse liige 
Kaja Sepp. Talvepealinna saua andis Otepääle 
üle Tallinna Kesklinna vanem Monika Hau-
kanõmm (pildil). 

Otepää Päästeameti torni kerkis talvepea-
linna lipp. Lumevaikuse laulis helisevaks Jarek 
Kasar.

"Talvepealinnaks olemine tähendab 
Otepääle eelkõige väga palju erinevaid üritusi. 
On nii spordi- kui ka kultuuriüritusi – marato-
nid, autorallid, talveöölaulupidu, MK-etapp 

Otepää sai taas talvepealinnaks

kahevõistluses,“ ütles Jaanus Barkala. „Kes ei 
soovi suuri üritusi vaadata, saab siin loodust 
nautida ja jalutada Pühajärve ääres.“

Otepää hoiab talvepealinna tiitlit kuni 
kevade saabumiseni. Talvepealinna avaüritused 
korraldas Otepää Kultuurikeskused koostöös 
Otepää Naisseltsi, Otepää Külade Ühenduse-
ga, Otepää Spordi, jõuluvanade ning Otepää 
Vallavalitsusega. Talvepealinna ametlik talve-
raadio on raadio Sky Plus. 

MONIKA OTROKOVA
Foto: VALJU ALOEL

Arenguagentuur, Põlvamaa Arenduskeskus, Võrumaa
Arenduskeskus ja Eesti Rahvakultuuri Keskus.

MONIKA OTROKOVA

taas saunasõpru rõõmustada ning 
ürituse ette võtta veelgi suurema-
na,“ ütles saunamaratoni peakorral-
daja, Otepää valla spordinõunik Ago 
Arro. „Sellel aastal on kavas palju 
uuendusi ja uusi saunasid ning erilisi 
saunakogemusi. Nagu ikka, on plaa-
nis välja anda mitu auhinda – lisaks 
peaauhinnale tuleb parima kostüümi, 
saunavaimu, naiskonna, meeskonna, 
jne eriauhinnad.“

12. korda toimuva Euroopa Sau-
namaratoni põhivõistluse start on 
laupäeval, 18. veebruaril kell 12.00 
traditsiooniliselt Otepää Keskväljakul.

Euroopa saunamaraton Otepääl 
on lustlik orienteerumismäng sauna-
de vahel, kus tuleb läbida etteantud 
ajal võimalikult palju kaardile märgi-
tud saunakohti. Võistkond on nelja-
liikmeline, vajalik on auto ja autojuhi 
olemasolu.

Saunamaratoni peaauhinnaks 
on kümblustünn Lemmik Mees OÜ 
poolt. Lisaks jagatakse välja hulga-
liselt eriauhindu. Nagu eelnevatel 
aastatelgi, valivad osalejad taas oma 
lemmiksauna ning saunaomanikud 
oma lemmikvõistkondi. Võistkonda-
de registreerimine toimub Otepää 
Gümnaasiumi spordihoones kell 8.30 
– 11.30 Finiš on sealsamas avatud 
kella 18.00-ni. Spordihoones saab 
riideid vahetada, kosutusena nauti-
da traditsioonilist kuuma suppi ning 
jagada muljeid maratonist.

XII Euroopa Saunamaratoni 
Otepääl korraldavad: Otepää vald, 
Tõrva vald, Otepää Kultuurikeskused, 
saunaomanikud koos oma toimkon-
naga, vabatahtlikud. Saunamaratoni 
koostööpartneriteks on talveraadio 
Sky Plus, Tõrva Veemõnula, Kanal 
2-e Reporter, Aasta Auto - Škoda 
esindus Tartus, EstonianSaunas.
com.

Täpsem info peagi tulekul! Lisain-
fo: Ago Arro, tel. 523 5762 E-post: 
saun@otepaa.ee. Vaata ka www.
otepaa.ee ja Facebookist Euroopa 
Saunamaraton Otepääl.

MONIKA OTROKOVA
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. jaanuaril.

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

Lootusrikkalt uude aastasse

Õnnerohket ja tegusat uut aastat kõigile! 

Vana aasta on kadunud minevikku ning saabunud on 
uus ja lootusrikkam aasta. Uue aasta saabumises on 
alati midagi maagilist ning paljud alustavad seda oma 
traditsioonide ja rituaalidega, lootes leida vihjeid 
uue aasta õnnestumistele ja sündmustele. Kes valab 
õnnetina, kes sööb kindel arv kordasid või kindlaid 
toite, kes teeb uue soengu, kes käib aga saunas, et 
vana aasta taagast lahti saada. Enamik meist soovib 
uuel aastal hakata paremateks inimesteks ja see 
on meie endi kätes. Iga päev, mil me suudame olla 
paremad, südamlikumad, heatahtlikumad ja püüdli-
kumad, viib meid hingevalgusele lähemale ning kok-
kuvõttes oleme natuke paremad inimesed.

Möödunud aasta oli rahutu ja 
asendub veelgi rahutumaga

Eelmine aasta algas kergendusega, et koroonakriis 
lõpeb ja oli lootus elu tagasipöördumisele endis-
tele radadele. Saatusel olid aga omad soovid. 24. 
veebruar algas kõigi jaoks ehmatava uudisega, et 
Ukrainas on lahvatanud massiivne sõda, mida pole 
Euroopas aastakümneid nähtud. Esimene ehmatus 
polnud veel möödas, kui juba nädala pärast saabusid 
meile esimesed sõjapõgenikud. Möödus veel nädal 
ja sõjapõgenikke oli juba sadu. Kerge ei olnud, kuid 
me saime üheskoos kenasti hakkama ja hetkel on 
olukord stabiliseerunud. 

Aasta jätkudes on sõda võtnud üha uusi ja hul-
lemaid pöördeid ning miski, mis oli varem väga 
kohutav, võetakse vastu juba üsna kiretult. Sõjaga 
ei saa ega tohi harjuda! Jääb vaid soovida Ukraina 
kangelastele edu ja sitkust oma maa vabastamisel! 
Reaalsus on karm ja käesoleval aastal on ka Eestis 
märksõnadeks: sõjaks valmistumine, kriisideks 
valmisolek, elanikkonnakaitse jne. Soovime väga, 
et teemad, millega tegeleda, oleksid rahulikud ja 
mõnusad, kuid ajaloorattal on raudsed pöörded ning 
nendest on nii mõndagi õppida. 

Peame kuidagi kokku sobitama hariliku argielu 
ja valmisoleku erinevateks kriisideks. See paneb 
meile kõigile topelt koormuse ja toob ärevuse hinge. 
Oluline on jääda tasakaalukaks ja rahulikuks ning 
tegutseda läbimõeldult. Üheskoos suudame läbida 

kõik kriisid ja seista vastu igale meid ähvardavale 
ohule!

Otepää sai uue koalitsioonileppe

Läinud aasta lõpus sai koalitsioonileping värsked 
allkirjad. Valimistest on möödas pisut üle aasta ja 
volikogu ning valitsus on teinud tublit tööd. Selleks, 
et vallaelu edeneks, on tarvis võimalikult laiapindset 
koostööd. 

Pärast valimisi pakkus valimised võitnud Vali-
misliit Ühinenud Kogukonnad kõigile volikogusse 
valitud poliitilistele jõududele koostööd. Reaalselt 
võttis selle koostööpakkumise vastu fraktsioon, mille 
moodustasid erakond Isamaa, erakond Eesti 200 ja 
valimisliit Sinu Otepää. Üheskoos vaadati üle ükstei-
se programmid ning lepiti kokku põhimõtted, millest 
lähtutakse. Samuti lepiti kokku, nagu klassikalises 
suhtes ikka, et kõigepealt õpitakse teineteist tundma 
ja alles siis kirjutatakse allkirjad. Nii see ka läks. 

Aastane katseaeg sai mööda ja kõik neli osapoolt 
tunnistasid koostöö sobivust, mis sai aasta lõpus 
vormistatud koalitsioonilepinguks. Kolm aastat on 
jäänud ja selle vältel oleme lubanud üheskoos valla-
vankrit vedada nii heas kui ka halvas. 

Valitsemisvastutus ei ole tühine sõnakõlks ja val-
lavanemana olen ma siiralt tänulik neile, kes leidsid 
endas tahet ja julgust seda teostama tulla. Samuti 
olen ma tänulik kõigile teistele volikogu poliitilistele 
jõududele, kes ei ole selle leppega ühinenud, kuid 
annavad oma parima panuse, et Otepää elu areneks 
ja liiguks vallaelanikule vajalikus suunas. Ajad on 
äärmiselt keerulised ning hetkel ei ole kohta poliit-
kemplusteks ja ärategemisteks. Märksõna on avatud 
koostöö kõigi vahel ning sellest tuleb lähtuda ja seda 
edendada. Kohe varsti on tulemas Riigikogu vali-
mised ja mis võiks veel parem olla, kui meie oma 
Otepää saadikud Toompeal. Kindlasti annavad ka 
nemad tulevikus omapoolse tõhusa panuse kodu-
valla arengusse.

Stabiilsus, mõtlemine ja koostöö aitavad kujun-
dada Otepää head kaubamärki. Hoiame seda auga! 
Soovin kõigile rõõmu, hingerahu ja tugevat tervist!

JAANUS BARKALA 
Vallavanem

Otepää Vallavolikogu istungil

22.12.2022
n	 Määrati Otepää vallas asuvatele täiendavatele ühissõi-

dukipeatustele kohanimed alljärgnevalt: Aaviku Arula külas, 

Asula Päidla külas, Kolga Pilkuse külas, Luige Vana-Otepää 

külas.
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee 

6, Pühajärve tee 8, Lipuväljak 7a, Lipuväljak 7b ja Alajaama 

haljasala katastriüksuste detailplaneering.
n	 Algatati Otepää valla üldplaneeringut muutev Otepää 

vallasiseses linnas asuva Tennisevälja tn 6a katastriüksuse 

detailplaneering.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmeks Lauri Õlli.
n	 Täiendati Otepää Vallavolikogu 19. septembri 2019. a 

määruse nr 15 „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord 

ja töökord“ § 2 lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Iga hooleko-

gu liige võib olla hoolekogus kuni kaks järjestikust perioodi.“
n	 Täiendati Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2019. a 

määrust nr 2 „Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää 

valla arengukava 2019 – 2028“ lisaga „Otepää valla arengukava 

tegevuskava aastateks 2023 – 2026“.

Otepää Vallavalitsuse istungil

21.12.2022
n	 Kooskõlastati Kaurutootsi külas Kaurulaane maaüksu-

sele kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Kooskõlastati Mäha külas Maidu maaüksusele kavanda-

tava puurkaevu asukoht.
n	 Nõustuti Otepää vallasiseses kinnas asuva Ees-Küüli-

kufarmi katastriüksuse 55701:001:0522 riigi omandisse jätmi-

sega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 

1 punktile 8. Määrati katastriüksuse 55701:001:0522 koha-aad-

ressiks Valga maakond, Otepää vald, Otepää vallasisene linn, 

Ees-Küülikufarmi ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
n	 Määrati Sihva külas asuva Pärna katastriüksuse (kinnistu 

registriosa nr 4748550, katastritunnus 63601:001:0168, pindala 

2514 m², sihtotstarve maatulundusmaa) ja Jõe katastriüksuse 

(kinnistu registriosa nr 4748450, katastritunnus 63601:001:0167, 

pindala 20,95 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muut-

mise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse 

kohanimi Pärna, koha-aadress Pärna, Sihva küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Jõe, koha-aadress 

Jõe, Sihva küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Määrati Pilkuse külas asuva Võnnumäe katastriüksu-

se (katastritunnus 63602:002:1280) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Võnnumäe, 

koha-aadress Võnnumäe, Pilkuse küla, sihtotstarve maatulun-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Uue-Ritsu, koha-aadress

Uue-Ritsu, Pilkuse küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Seati Otepää vallasiseses linnas asuvale Kuuse kinnistule 

(kinnistu registriosa nr 852540) Elektrilevi OÜ kasuks sundval-

dus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigal-

dise kaitsevööndi ulatuses.
n	 Kinnitati 2023. aastaks Otepää valla haridusasutuste 

õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 

1.1 Otepää valla koolis 2442,50 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 

Otepää valla koolieelses lasteasutuses 5876 eurot lapse kohta 

aastas; 1.3 Otepää Muusikakoolis 3792 eurot õppuri kohta 

aastas; 1.4 Puka Kunstikoolis 2569 eurot õppuri kohta aastas.
n	 Anti Alexander Linnamäe’le projekteerimistingimused 

Vana-Otepää külas Söödi kinnistul elamu ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Ranna tee 1, Ranna tee 3 ja Pühajärve rannapark kinnistutel 

Pühajärve rannapargi esinemisala rekonstrueerimiseks. Tunnis-

tati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 27. septembri 2022. a kor-

AMETLIK INFO

SÜNNID

Kätrin Kase      9. detsembril
Evolet Raudvere    21. detsembril
Mario Lepik    26. detsembril

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.

raldus nr 2-3/517 „Otepää vallale ehitusloa andmine“ 

ja selle alusel 27. septembril 2022. a antud ehitusluba 

nr 2211271/21034 Otepää vallasiseses linnas Ranna 

tee 1, Ranna tee 3 ja Pühajärve rannapark kinnistutel 

Pühajärve rannapargi esinemisala (ehitisregistri kood 

291665230) rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Veiko Hintsovile ehitusluba Pedajamäe 

külas asuval Kalda kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Mäha külas Suure-Pursa kinnistul 

asuvale ehitisele (puurkaev) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 

4 kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi 

lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusum-

mas 255 eurot.
n	 Määrata toetus raske majandusliku olukorra 

puhul kahele isikule kogusummas 300 eurot.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 2022. aasta 

hankeplaani ja kinnitati hankeplaan uues redakt-

sioonis.
n	 Tunnistati lootusetuks nõuded kahe isiku vastu 

ja kanti need Otepää Vallavalitsuse bilansist välja.

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Otepää Vallavo-
likogu kinnitas 
oma 22. detsemb-
ri istungil ametisse 
uue vallavalitsuse 
liikme Lauri Õlli.

Lauri Õlli on lõpe-
t anud  Otepää 
Gümnaasiumi ja 
ettevõtluskõrgkoo-
li Mainor ärijuhtimise erialal. Ta on Otepää 
ettevõtja – OÜ Artful juhataja.

Lauri Õlli kontakt: tel. 55 36 243,
Lauri.Olli@otepaa.ee

Uus vallavalitsuse 
liige

Möödunud aasta 17-ndal novembril allkirjastasid 12 
Otepää vallavolikogu liiget koalitsioonileppe. Leppe 
avaldame ka tänases Otepää Teatajas. Koalitsiooni-
leppega liitusid volinikud Valmisliidust Ühinenud 
Kogukonnad ning valmisliit Sinu Otepää, erakond 
Isamaa ja erakond Eesti 200  ühisfraktsiooni liikmed. 
Kokku on Otepää volikogus 17 liiget, seega oposit-
sioonis on täna 5 liiget – EKRE ja Reformierakonna 
esindajad. 

Muidugi tekib õigustatult küsimus, kohaliku oma-
valituse valmistest on juba aasta möödas, miks  koa-
litsioonileping sõlmiti alles nüüd?  Tõsi, kirjalikku ja 
allkirjastatud lepet polnud, ühelt poolt oli valimiste 
järgne  algus üsnagi ettevaatlik, teisalt kokkulepped 
pidasid ja volinike tööõhkkond asjalik ja konstruk-
tiivne. 

Aga eks aastaga tulevad jõujooned välja ja 2022.a 
sügiseks oli mõistlik ka põhipostulaadid paberile 
panna - koostöötahe ei ole lahtunud ja eesmärgid 
on jätkuvalt ühised.  

Kui koalitsioonilepet koostasime, siis tuli tõdeda, 
et valmisprogrammides olime üsnagi  sarnased 
ootused valla valitsemisele seadnud -  no jah, on 
ka ütlemine, et paber kannatab kõike. Seda küll, 
kuid volikogu koosseis on mitmepalgeline ning 
kui ootused on kenasti kokku lepitud, siis järgmi-
ne etapp ongi seda kõike ka tegevustes nõudlikult 

jälgida - seda on kõik 12 koalitsioonileppe allkirjas-
tanud volinikku ka lubanud ning seega ei ole lepe 
vaid tekst paberil.  

Ei saa mööda minna lähiajaloo sündmustest ja 
tuleb tunnistada, et Otepääd on ajast aega rapu-
tanud ka teatud sorti valitsemisskandaalid -  olgu 
selleks siis Sangaste loss või muud sorti sulitsemised. 
Tänaseks pole küll kõik kohtuotsused jõustunud ja 
vaidlused jätkuvad, kuid selgeks on küll saanud nii 
volinikel kui vallavanemal, et rehepaplik valitsemine 
ei vii valda edasi. Lähtuda tuleb avatud valitsemi-
se põhimõtetest, mis tähendab ausat ja seaduslikku  
juhtimist, kus olulisel kohal on elanike ja ettevõtjate 
kaasamine ning ideedega arvestamine valla kõigi eri 
piirkondade osas. Vald on tervik ning vallateenused 
ja -arengud peavad olema ühtviisi  tagatud nii linnas 
kui maal.    

Koalitsioonipartnerid on veendunud, et Otepää 
vald on hea paik elamiseks ja tegutsemiseks ning 
valla juhtimine peab saavutama eeskujuliku taseme.

Lõpetuseks soovingi kõigile vallaelanikele edukat ja 
kordaminekute rohket aastat, mida siis loodetavasti 
ka valla tegevused kenasti toetamas on! 

ERMO KRUUSE 
Fraktsiooni Isamaa/Eesti200/Sinu Otepää esimees

Otepää valla koalitsioonileppest

Omniva paigaldas koostöös kohaliku omava-
litsusega uue pakiautomaadi Sangaste alevik-
ku, Valga maantee 11. Pakiautomaati tühjen-
datakse  esmaspäevast laupäevani kell 9.00. 

Saadetisi saab saata Omniva pakiautomaa-
tidesse Eestis, Lätis ja Leedus, postkontorites-
se või tellida kulleriga kohale viimine. Lisaks 
saab saata kuni L suuruses 38x39x64cm ja 
kuni 30kg pakki ka Euroopa Liidu piires. 

Omniva pakiautomaadid asuvad õues ja 
on ligipääsetavad 24h ööpäevas. 

Omniva

Sangaste uus paki-
automaat ootab pakke 
saatma
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Otepää vallasiseses linnas asuvate Pü-
hajärve tee 6, Pühajärve tee 8, Lipuväljak 
7a, Lipuväljak 7b ja Alajaama haljasala 
katastriüksuste detailplaneeringu alga-
tamine

Otepää Vallavolikogu algatas 22.12.2022 otsuse-
ga nr 1-3/52 Otepää vallasiseses linnas asuvate 
Pühajärve tee 6, Pühajärve tee 8, Lipuväljak 7a, 
Lipuväljak 7b ja Alajaama haljasala katastriük-
suste detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärk on kaaluda ehitusõiguse 
määramist kahe korterelamu rajamiseks. Lisaks 
üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parki-
mise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendamine. Planeeritava ala pindala on 
ca 0,65 ha.

Tegemist Otepää valla üldplaneeringut muut-
va detailplaneeringuga, sest kaalutakse maa-
ala üldplaneeringukohaste maakasutuste juh-
totstarvete (osaliselt kaubandus-, toitlustus-, 
teenindus-, majutushoone maa ning kontori- ja 
büroohoone maa, pereelamumaa ja keskuse 
maa) muutmist korterelamu- ja ridaelamumaaks. 
Täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja 
planeeringu koostamise käigus.

DETAILPLANEERINGUD

Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tu-
leb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise et-
tepanekut sisaldava detailplaneeringu koostami-
sel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju 
strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadu-
se § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest 
ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste 
seisukohtadest. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise al-
gatamise või algatamata jätmise otsus tehak-
se eraldiseisva otsusena. Samuti kinnitatakse 
detailplaneeringu lähteseisukohad eraldiseisa 
otsusena. 

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on 
Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja 
Otepää Vallavalitsus ning koostaja selgub han-
kega.

Otsusega on võimalik tutvuda Otepää valla 
avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Tea-
daannetes ja eelregistreerimisel tööajal Otepää 
Vallavalitsuses. Täiendav info: planeerimisspet-
sialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.
ee, 7664820.

Planeeringuala (piir tähistatud 
punasega)

Otepää vallasiseses linnas asuva Tennise-
välja tn 6a katastriüksuse detailplaneerin-
gu algatamine

Otepää Vallavolikogu algatas 22.12.2022 otsusega 
nr 1-3/53 Otepää vallasiseses linnas asuva Ten-
nisevälja tn 6a katastriüksuse detailplaneeringu. 

Planeeringu eesmärk on kaaluda ehitusõigus 
määramist üksikelamu ja abihoone rajamiseks. 
Planeeritava ala pindala on ca 0,07 ha. 

Tegemist Otepää valla üldplaneeringut muutva 
detailplaneeringuga, sest kaalutakse maakasutuse 
juhtotstarbe üldkasutatavate hoonete maa muut-
mist pereelamu maaks.

Täiendavate uuringute vajadus selgitatakse väl-
ja planeeringu koostamise käigus.

Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb 
üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepa-
nekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel 
anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju stra-

teegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hinda-
mise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 
lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 
lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatami-
se või algatamata jätmise otsus tehakse eraldiseisva 
otsusena. Samuti kinnitatakse detailplaneeringu 
lähteseisukohad eraldiseisa otsusena. Täiendavate 
uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu 
koostamise käigus.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää 
Vallavolikogu, koostamise korraldaja Otepää Valla-
valitsus ning koostaja selgub hankega.
Otsusega on võimalik tutvuda Otepää valla avalikus 
dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja 
eelregistreerimisel tööajal Otepää Vallavalitsuses. 
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kau-
rov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Planeeringuala (piir tähistatud punasega)

Otepääl 17.11.2022. aastal

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad ning VL Sinu 
Otepää, Isamaa, Eesti 200 ühendfraktsioon (edas-
pidi Koalitsioon) kinnitavad ühiselt võtta endale 17. 
oktoobril 2021. aastal valitud Otepää valla voliko-
gu tööperioodiks vastutus Otepää valla igapäevase 
hea juhtimise, jätkusuutliku arengu ja perspektiivse 
tuleviku eest.

Osapooli motiveerib ühine soov muuta Otepää vald 
avatuks ja elanikega arvestavaks hästi toimivaks ning 
tulevikku vaatavaks omavalitsuseks, mis on Eestis 
tuntud suurepärase elukeskkonna kvaliteedi, täna-
päevaste õppimisvõimaluste ja edasiviivate ideede 
poolest nii ettevõtluses, kultuuris kui ka sotsiaalval-
dkonnas. Selle eesmärgi saavutamiseks sõlmivad VL 
Ühinenud Kogukonnad , VL Sinu Otepää, Isamaa ja 
Eesti 200 volikogu liikmed koalitsiooni, milles kõik 
osapooled annavad oma panuse seatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Valla juhtimisel lähtume avatud valitsemise põhimõ-
tetest, mis tähendab ausat ja seaduslikku juhtimist, 

VL Ühinenud Kogukonnad ja fraktsiooni VL Sinu Otepää, Isamaa ning Eesti 200  Otepää valla koalitsioonileping 2022-2025

kus olulisel kohal on elanike ja ettevõtjate kaasamine 
ning ideedega arvestamine valla kõigi eri piirkondade 
osas. Vald on tervik ning vallateenused ja -arengud 
peavad olema ühtviisi tagatud nii linnas kui maal.
Koalitsioonipartnerid on veendunud, et Otepää vald 
on hea paik elamiseks ja tegutsemiseks ning valla juh-
timine peab saavutama eeskujuliku taseme.

„Otepää“ kui brändi mainekasv on olulise väärtuse-
ga. Koalitsiooniga ühinenud liikmed annavad oma 
isikliku maksimaalse panuse valla juhtimise ja tege-
vuste efektiivsemaks muutmiseks ja Otepää valla 
maine tõstmiseks.

Koalitsioon lähtub oma töös VL Ühinenud Kogu-
konnad, VL Sinu Otepää, Isamaa ja Eesti 200 vali-
mislubadustest ning kavatsustest.

Suuremate ühiste ettevõtmistena peab koalitsioon 
vajalikuks lepingus eraldi ära märkida järgmist:

1.Rajame Otepääle uue lasteaia.
2.Seisame head Otepää-Nõuni kergliiklustee valmi-
mise eest, võttes vajadusel ka omaosaluse kohustusi.

3.Leiame üldplaneeringuga lahendused valla kerg-
liiklusteede võrgustiku ühendamiseks ja välja ehita-
miseks. Täiendada olemasolevaid tänavavalgustuse-
ga. Eraldi eesmärk on ühistranspordi võrgu korras-
tamine ja rongiliiklusega sidumine.
4.Jätkame Pühajärve rannapargi väljaarendamist 
puhke ja peoalaks. Toetame ka teiste Otepää valla 
rannaalade ja puhke kohtade arendamist.
5.Jätkame valla vabaühenduste ja külaseltside arengu 
toetamist tegevuspõhiselt ja vastavalt eelarvelistele 
võimalustele.
6.Arendame edasi nii valla teedevõrgu kui ka koos-
töös Maanetametiga enimkasutatavate kruusateede 
tolmuvabaks muutmist. Viime läbi külateede olukor-
ra inventuuri ja remondikava koostamise.
7.Uute ja piisavate meetmete avanemisel ehitame 
valmis uue Otepää hooldekodu.
8.Seisame head kiire interneti ühenduste välja ehi-
tamise eest.
9.Koostame Otepää vallale uue avalikku huvi arvesse 
võtva üldplaneeringu.
10.Otsime võimalusi ja lahendusi avaliku ruumi 
atraktiivsemaks muutmiseks ja kohalike inimeste 
vaba aja veetmis- ja puhke võimaluste loomiseks.

11.Tagame omanäoliste üldhariduskoolide säilimise 
ja arengu. Toome gümnaasiumi õppekavasse uusi 
õpilasi huvitavaid fakultatiivseid õppeaineid.
12.Toetame matkaradade arendamist ning loodus- ja 
maaturismi.
13.Seisame hea selle eest, et Otepää valla kultuurielu 
oleks aktiivne, toetatud ja hoitud.
14.Lipukeskuse (muuseumi ruumide remont ja eks-
positsioon) väljaarendamine EELK Maarja Kogu-
duse pastoraadis lipu 140. a. juubeliks ning juubeli 
väärikas tähistamine.
15.Otepää turundamine ja mainekujundus ning 
selleks oluliste rahvusvaheliste sündmuste toetamine 
(sh kultuuri- ja vabaajasündmused rahvusvahelised 
spordivõistlused).
16.Talvepealinn kuvandi tugevdamine ning seda 
toetavate tegevuste, ürituste ja sündmuste toetamine. 
Talispordi esiletõstmine, selleks vajalikud investeerin-
gud koostöös Tehvandi ja Kääriku spordikeskustega 
ning ürituste korraldajatega.
17.Panustame elanikkonnakaitse ja piirkonna turva-
lisuse edendamisse.

Teade! 
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril kell 10:00. 
Toetust saavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondades (Puka, Sangaste, Keeni, Otepää linn, sh 
Aedlinn, Pühajärve, Sihva, Nõuni jt) asuvad majapidamised. Toetusmaht on piiratud, mistõttu soovi-
jatel tuleks olla proaktiivsed.

Täpsem info KIKi kodulehel: https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/eraisikute-vee-ja-kanalisatsiooni-
taristu-rajamine

Nõustamiseks palume pöörduda veevark@otepvesi.ee või tel 766 4890.
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KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

15. jaanuaril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Seinakalendri meistertamise 
TÖÖTUBA. Juhendaja Triin Panneli käe all valmivad 2023 aasta seinakalen-
drid. 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”. 2022 sügisel nägi ilmavalgust Sander Õiguse järje-
korras seitsmes soolotund “Laiskus, ehk seitsmes surmapatt”! Tänu suurele 
nõudlusele tehakse jaanuaris üks lisa ring Vabariigile peale, et kõik head 
komöödiasõbrad saali jõuaksid. Laiskus pidavat edasiviiv jõud olema, aga 
miks siis asjad ainult kuhjuvad? Kas sa teadsid, et sõna “viitsima” ei eksisteeri 
peaaegu mitte üheski teises keeles? Miks ma diivani pealt jälle püsti ei saa? 
Sooja teevad teised Comedy Estonia koomikud. Show on soovitatavalt 
vanusele 16+. Kestab orienteeruvalt 2 tundi koos vaheajaga. Avatud kul-
tuurikohvik. Täispilet 17 eurot, Õpilane 15 eurot. Piletid müügil Piletilevi.ee

 
21. jaanuaril kell 19.00 Otepää Keskväljakul VIII Talveöölaulupidu. Kavas on ühek-

sateist eestikeelset ja armastatud laulu Eurovisiooni lauluvõistluselt. Laval 
50 koori 800 lauljaga ning soliste ja koore saadab ansambel Horoskoop. 
Sündmus on tasuta. Tule ja saa osa maagilisest talveööst laulude saatel. 

30. jaanuaril kell 10.00 – 13.00 Otepää Kultuurimajas DOONORIPÄEV. Tartu 
Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tuleb abistajatele lähemale, et abivajajaid 
aidata. Kui sul on hea tervis ja soov aidata abivajajat, siis tule verd loovuta-
ma. KAASA PILDIGA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT. Täpsemat infot saab 
www.kliinikum.ee/verekeskus. 

12. veebruaril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Villaingli meistertamise 
TÖÖTUBA. Juhendaja VELLA (Fairy Moods) juhendamisel valmivad ime-
lised 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

22. jaanuaril kell 12.00 Marika Sootsi juhendamisel töötuba, kus valmistame 
huvitavaid TEEPALLE ja maitsvaid PULGAKOMME. Osalustasu 7 eurot. 
Vajalik eelnev registreerimine: Marina 53008226

Iluaianduse loengud Sangaste Kultuurimajas. Algusaeg kõikidel kordadel 18.00-
20.00. Hind 7 eurot /kord. Kursus sisaldab koolitusmaterjale mis on köidetud, 
värvilised, pildimaterjal ja põhipunktid koolitusel toimunust.

Teemad:
 20.01.2023
* Kuidas valida aeda kujundusstiil, luua erinevad aiaruumid?
* Kuidas juba olemasolevat aeda muuta lihtsate muutuste abil?
* Kuidas kasutada vaateid, mis avanevad aiast väljaspool?
* Kuidas muuta oma aed lihtsalt hooldatavaks?
* Millal on õige aeg istutada?
* Erinevate kaitsekangaste kasutamine.
* Millal me võime sellega kahju teha?
 01.02.2023
* Kõrreliste kasutamine aiakujunduses
* Lilleniidu rajamine koduaeda
 15.02.2023
* Milliseid pinnakatteid aias kasutada?
* Kuidas kujundada peenra servad?
* Kuidas vähendada väetiste ja kahjuritõrje vahendite kasutamist?
* Viljavaheldus/seltsilistaimed
 08.03.2023
* Kiviktaimla rajamine. Kuidas juba olemasolevat kiviktaimlat ohjata?
* Vabakujulised ja pügatud hekid, okaspuu- ja lehtpuuhekid.
* Kuidas hekki kasutamata tekitada privaatsus?
* Mida varjata, mida mitte?
 Kes on Kristiina Kikkas? Olles paarkümmend aastat hobiaednik ja oman-

danud praktilisi kogemusi, viis soov aiandusest rohkem teada ning kõike 
teadlikumalt ja lihtsamalt teha, õppima Räpina Aianduskooli, kus omandasin 
maastikuehitaja eriala ja Hiiumaa Ametikooli linnaaedniku erialale. Mul on 
4. tase aianduses. Tänavu asutasin oma ettevõtte Kristiina Iluaed OÜ, mis 
peamiselt tegeleb aiaprojektide koostamisega ja aiandusalase nõustamisega. 
Küsimuste korral võib mulle kindlasti helistada tel. 5052 684

Vajalik eelnev registreerimine: Marina 53008226

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

13. jaanuaril kell 18.00 NUUDIPÄEVA TÄHISTAMINE Puka Kultuurimaja pargis. 
Toimub ühine jõulukuuskede põletamine ja uisuväljaku avamine. Joome 
teed ja mustikasuppi, sööme kringlit.

14. jaanuaril kell 16.00 Puka Kultuurimaja suures saalis tähistab PUKA 
MEESANSAMBEL kontserdiga oma 65. tegevusaastat. Puka meesan-
sambel loodi 1957. aastal ja ta on Otepää valla üks vanimaid kollektiive. 
Algselt laulis ansamblis neli meest. Kõige suurema koosseisuga lauldi 1976. 
aastal, siis oli seal 14 liiget. Praeguses koosseisus laulavad Mati Kõiv, Peep 
Harju, Enno Pung ja Marko Koort. Mehi juhendab Evald Raidma. Kontsert 
on tasuta. Rohkem infot: 555 33 564 Katrin Uffert

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

27. jaanuaril kell 19 Tsooru Külateatri etendus “PULMAD LISANDIGA”.
 Pilet 5 eurot.

Esmaspäeviti kell 18-20 NAISTE VÄERING – kvaliteetaeg iseendale, põimi-
tud elukogemused, toetavad praktikad, aroomiteraapia, meditatsioon. 
Osaluspanus 10 eurot.

.

Otepää Kultuurikeskused 
võtab tööle

 loomejuhi
Töö kirjeldus:

* planeerib, juhib, lavastab kultuurisündmusi 
lähtuvalt kohalikust kultuuriruumist ja traditsioo-
nidest;
* tegeleb kultuurimajade sisutegevusega;
* aitab koostada kultuuriruumi sündmuste nä-
dala-, kuu- ja aastaplaanid;
* loob ja arendab valdkonna koostöövõrgustikke 
ja hoiab neid töös;
* teeb ettepanekuid kultuuritegevuse arenda-
miseks.

Nõudmised kandidaadile:

* kultuurialane kõrgharidus (või kultuurialane 
kesk-eri haridus);
* orienteerumine kultuurivaldkonnas;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele 
oskus suhtlustasandil;
* hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosi-
misvõime:
* hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea esine-
misoskus:
* kujundus- ja videoprogrammide valdamine

Omalt poolt pakume:

* vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
* sõbralikku kollektiivi;
* eneseteostamise ja -täiendamise võimalus an-
tud valdkonnas.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 22.01.2023.a 
oma CV ja motivatsioonikiri e-maili aadressile 
jorma.riivald@otepaa.ee.

Lisainfo: tel: 58454870.

Konkursi eesmärk on innustada inimesi ennast 
väljendama ja neid ümbritseva eluolu kohta ar-
vamust 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, 
vanust ning kontaktandmeid.

Lisainfo: Merle Soonberg 5662 6481

Otepää Kultuurikeskused 

kuulutab välja konkursi: 

OTEPÄÄ VALLA 

RIIMKROONIKA  2023

Ajaloost - kuidas ja kellest sai alguse
Igal perel on oma tavad, igal sugupuul 
oma juured. “Pillipuu” muusika juured 
ulatuvad eelmise sajandi algusaega, mil 
muusika tõi kokku Alfredi ja Linda. 
Sõna otseses mõttes. Alfred oli kirglik 
lõõtsamees ning töötades samas talus, 
kus Lindagi, võlus mees noore naise ära. 
Linda on meenutanud, et lõõtsamäng ja 
muusika oli midagi sellist, mis tema hinge 
puudutas ja ta oli alati mõelnud, et ta 
läheb mehele ainult pillimehele. Aastal 
1929 paar abiellus ning neile sündis viis 
last, kes kõik oma vanemate eeskujul 
hakkasid pilli mängima.

Aastal 1957 ühines pereorkestri-
ga vanima tütre abikaasa ning hakka-
sid tulema esinemiskutsed erinevatele 
sündmustele ja Raidsalude pereorkes-
ter sai ametliku alguse. Orkester kogus 
hoolega tuntust ning kutseid esinemis-
tele nii pulmades kui sünnipäevadel, tuli 
rohkem, kui orkester oleks jõudnud ära 
teha. Laiemale publikule sai Raidsalu-
de orkester tuntumaks, kui neid kutsuti 
esinema “Vanemuise” aastavahetuse 
ballidele (1972-1978), näidati erinevates 
telesaadetes (“Aeg luubis”, “Kootud ilo 
lõngaga”, “Tere, siitpere”) ning vändati 
1976. aastal dokumentaalfilm “Pilli-
puu”. Peale dokumentaalfilmi filmimist, 
otsustas Raidsalude orkester võtta oma 
nimeks “Pillipuu”. Aastal 1978 pärjati 
“Pillipuu” dokumentaalfilm Moskvas 
ülemaailmsel folkloorifestivalil “ Viker-
kaar” II preemiaga.

Liin

Kui Alfred ja Linda siit ilmast lahkusid, 
võtsid muusikatraditsiooni jätkamise 
väga aktiivselt enda peale poeg Kalle 
ja tütar Lille. Logistiliste põhjuste tõttu 
jagunes “Pillipuu” alates 1980. aastast 
kaheks – Kalle lõi oma perega Tartus 
orkestri “Perepill” ning Lille jätkas “Pil-
lipuu” nime all tegutsemist oma pere, 
venna ja õdede perega Otepääl. Eks 
olgem ausad – kui kõik need liikmed 
oleksid koos iganädalaselt mänginud, 
oleks olnud muresid, leidmaks nii suurt 
ruumi, et ära mahutada pea 40 liiget. Kui 
“Suur Pillipuu” kokku saab, on muusi-
kuid ligi 65. 

“Pillipuu” ja “Perepill” toimetavad 
tänase päevani ning on hea meel tõdeda, 
et muusikaarmastus ei ole suguvõsast 
absoluutselt vaibunud – on tegev- muu-
sikuid, tantsijaid, muusikapedagooge.

Kogu suguvõsaga proovitakse kokku 
saada nii tihti kui võimalik ning 2013. a 
vändati praegusest koosseisust ka uus 
dokumentaalfilm “Pillipuu helisevad 
oksad”.

"Enne ma une unustan kui laulu ja 
pillimängu“ –  Pillipuu moto 
Pillipuu juured sügaval maas – 
suguvõsaorkester Pillipuu 65

Saavutused Lille kirjuta-
tud kroonikaraamatust

1957. - 1980. a. Vabariiklikelt ülevaatus-
telt ja festivalidelt on saadud 5 laureaa-
ditiitlit. 
1986. aastast  – “Pillipuu” on korralda-
nud pere- ja suguvõsa ansamblite kok-
kutulekuid “Perepill”. Korraldanud 5 
aastat sariüritust „Laulame neid laule 
jälle“, mille puhuks koostasime laulikud.
1976 – Dokumentaalfilm “Pillipuu“.
1980 – Moskva Olümpiamängude  Tal-
linna purjeregatil esinemine. 
2011 – Lille tütar Margit pärandihoidja 
sõle omanik.
2014 – Lille ERRSi kuldmärgi omanik.
2017 – Aasta Rahvamuusikakollektiiv ja 
Lokulaua omanik.
2017 – Valgamaa Rahvakultuuri päran-
dihoidjad Kalle Raidsalu ja Karl August 
Soonberg.
2020 – Lillele omistati elutööpreemia  
Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgru-
pilt.
2021 – Merle Soonberg (Lille tütar) Eesti 
aasta rahvamuusik.

Veel palju Kultuurkapitali preemiaid 
ja Lillel 2 pärandihoidja sõlge.

Äpardustest

Kui võttes arvesse, et tegutsetud on 65 
aastat, on loomulik, et mõnikord ei lähe 
asjad täpselt nii nagu planeeritud. Linda 
ja Alfredi tütar Lillel on eredalt meeles, 
kuidas ükskord esinemispaika jõudes 
selgus, et pool helitehnikast oli maha 
jäänud ning kaasa oli võetud süntesaa-
tor, mida ilma helitehnikata ei olnud või-
malik mängida. Nii käidi kogu küla läbi, 
et leida akordion ning kui see sai leitud, 
toimus meeleolukas simman hommiku-
tundideni. 

Samuti tõid “Pillipuu” liikmed välja 
pisut naljaka seiga, kui valmistuti Tallin-
na olümpiaregatile esinema minekuks 
ning turvakontrolli tõttu oli vajalik saata 
kõikidest instrumentidest kolmes eri 
vaates fotod. Orkestri siseselt sai väga 
palju nalja, kui hakati üles pildistama 
kolmest eri nurgast trianglit. 

Mida tulevik toob, kas puu laieneb?

On näha, et Lindast ja Alfredist alguse 
saanud muusikatraditsioon ei näita 
pidurdumisjälgi. Orkestris olemist tun-
nistatakse uhkusega ja  suguvõsa on uhke 
oma ajaloo ning ühte kuulumise pärast. 
Küll võib juhtuda, et kiire elutempo 
juures ei saada nii tihti kokku, kuid üks 
on selge – muusika selles suguvõsas elab 
igavesti. 
 

MARGIT ILLINGWORTH



12. jaanuar  2023 5
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

Otepää Gümnaasium ootab 
2022/2023. õppeaastaks oma 

aktiivsesse koolimeeskonda järgmist 
võtmeisikut:

•      huvijuht 1,0 (asenduskoht) 

Palume esitada avaldus, CV koos kvalifikatsiooni tõen-
davad dokumendid 22. jaanuariks 2023 elektrooniliselt 
e-posti aadressile kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt 
allkirjastatuna) või kooli postiaadressil Otepää Gümnaa-
sium, Koolitare 5, 67403 Otepää.
Tööle asumise aeg jaanuar 2023. 

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

Otepää vallavalitsus jätkab projektiga

2022. aastal viis Otepää Vallavalitsus esmakord-
selt läbi projekti „Isikukeskse erihoolekande 
teenusmudeli rakendamine kohalikus omava-
litsuses 2022“. 

Projekte rahastati Euroopa Liidu poolt ehk 
Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimerefor-
mi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende 
töötamise soodustamine“, tegevus „Integreeritud, 
isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste 
süsteemi piloteerimine“. Konkursi korraldas Sot-
siaalkindlustusamet. Vahel räägitakse ajaleht-
edes-internetis projektist kui nn „ISTE-projektist“ 
selle lühemaks nimetamiseks. 

Projekti käigus oli viiel tööealisel Otepää valla 
elanikul võimalik saada rehabilitatsiooniteenuseid 
ilma Otepää vallast lahkumata. Osa inimesi käis 
teenusel Otepääl, osadele inimestele läksid teenus-
eosutajad koju nende kodudesse kohapeale. 2022. 
aasta projekt oli lühike, teenuseid sai pakkuda 
vaid maist detsembrini. Projekti kogemus julgus-
tas siiski vallavalitsust esitama Sotsiaalkindlustus-
ametile uut taotlust nö. jätkuprojekti läbiviimiseks. 
Detsembris tuligi vastus, et Otepää vald saab järg-
miseks kaheks aastaks võimaluse osutada teenust 
korraga kuni 10 valla elanikule. Projekti „Isiku-
keskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine 
kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ kaasrahastab 
taas Euroopa Liit ehk Euroopa Sotsiaalfond kuid 
seekord teise tegevusala ehk TAT „Sotsiaalkaitse 

ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“, tegevus 
„Integreeritud, isikukeskse  ja paindliku erihoole-
kandeteenuste süsteemi katsetamine“ raames. 
Lisaks Valga vallale, kes ka eelmisel aastal alustas, 
liitus seekord projektiga ka Tõrva vald. 

Projekt on suunatud inimestele, kes on vähe-
malt 16-aastased, kel on diagnoositud vaimupuue 
või psüühiline erivajadus (kuid ei tohi olla diag-
noositud alkoholismi või dementsust) ning kes 
ei saa veel Sotsiaalkindlustusameti poolt mingit 
teenust (rehabilitatsioon, igapäevaelu toetamine 
vms). Inimesel võib olla veel lisaks mingi füüsili-
ne puue (nt liikumisraskused), kuid ei pea olema. 

Projektiga liitumiseks peab isik ise (või lapse-
vanem või täisealise isiku kohtu poolt määratud 
eestkostja) esitama Otepää Vallavalitsusele aval-
duse projektiga liitumiseks vastaval, Sotsiaalkind-
lustusameti poolt nõutud blanketil. Sellele järgneb 
inimese esmane hindamine vallavalitsuse sotsiaal-
töötaja poolt ning Sotsiaalkindlustusameti heaks-
kiidu järel suunatakse inimene projekti. Seejärel 
toimub peamise teenuseosutaja (baasteenuse 
osutaja) poolt uus lisahindamine koostöös inime-
sega ja tema pereliikmetega juba konkreetsete 
teenuste leidmiseks. 

Projektis osalevatele inimestele on võimalik 
panna kokku isiklik, ainult sellele inimesele sobiv 
tegevuskava tema tavalise, igapäevase koduse elu 
toetamiseks. Igal inimesel saab olema põhitöötaja, 
kes teda igakuiselt abistab-nõustab (baastoetus) 

ning erinevad lisateenused (nn. komponendid), 
mis sõltuvad just tema olukorrast ja vajadustest. 
Otepää Vallavalitsus otsib jaanuaris teenuseosuta-
jad, kes osutaks inimesele vajalikke teenuseid meie 
vallas kohapeal, inimesed saavad teenuseid kuni 
31.12.2024 a. Teenuseosutajad esitavad vallavalit-
susele arved ning Sotsiaalkindlustusamet rahastab 
teenused. Inimese jaoks on teenus tasuta. 

Lõpetuseks üleskutse: kui tunnete, et see 
projekt on just Teie jaoks, siis helistage sotsiaal-
töötaja Pille Sikule telefonil 52 47 930 või Marika 
Parisele telefonil 52 46 061 ning leppige kokku 
kohtumisaeg avalduse esitamiseks. 

Kui leiate, et teate tuttavatest kedagi, kellele see 
projekt võiks sobida, rääkige talle sellest ja helis-
tage temaga koos Pille Sikule või Marika Parisele. 

Avaldusi projektis osalemiseks võetakse vastu 
kohade täitumiseni. 

PILLE SIKK 

Seisuga 01.01.2023 elas Otepää vallas 6541 ela-
nikku, neist mehi oli 3300 ja naisi 3241. Sündis 
80 elanikku, suri 93 elanikku. Vallaelanike arv on 
plusspoolel – võrreldes eelmise aastaga on vallas 
35 elanikku rohkem.

Sisse kirjutas ennast aasta jooksul 363 kodanik-
ku, välja kirjutas 313 inimest. Otepää linnas elab 
2144 elanikku, külades kokku 4397 elanikku.

Otepää vallas elab ka teiste rahvuste esindajaid: 
1 argentiinlane, 1 austerlane, 1 eveen, 1 grusiin, 3 
hispaanlast, 2 hollandlast, 1 iirlane, 2 ingerisoom-
last, 6 inglast, 3 juuti, 10 lätlast, 1 malajalamlane 
(indialane), 1 moldovlane, 1 poolakas, 1 portugalla-
ne, 3 prantslast, 1 mustlane, 1 rootslane, 6 sakslast, 
27 soomlast, 2 tatarlast, 1 türklane, 144 ukrainlast, 
3 ameeriklast, 1 uus-meremaalane, 1 valgevenela-
ne, 86 venelast, 1 vepslane ja 1 šveitslane.

Võrdluseks eelmiste aastate andmed:

01.01.2023 elanike arv 6541, sünde 80, surmasid 
93, sissekirjutusi 363, väljakirjutusi 313.

01.01.2022 elanike arv 6506, sünde 70, surmasid 
110, sissekirjutusi 295, väljakirjutusi 239.

01.01.2021 elanike arv 6493, sünde 59, surmasid 
80, sissekirjutusi 240, väljakirjutusi 206.

01.01.2020 elanike arv 6481, sünde 55, surmasid 
104, sissekirjutusi 219, väljakirjutusi 245.

01.01.2019 elanike arv 6567, sünde 59, surmasid 
104, sissekirjutusi 243, väljakirjutusi 241.

01.01.2018 elanike arv 6632.
Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks vallasi-
sene linn. Valla territoorium on 520,21 km².

MONIKA OTROKOVA

Otepää valla rahvastikusündmused 2022

     Küla           Mehed  Naised  Kokku

Otepää vald    9   5 14
Arula küla 43 34 77
Ilmjärve küla 21 19 40
Kassiratta küla 13 13 26
Kastolatsi küla 31 31 62
Kaurutootsi küla 27 12 39
Keeni küla           150         146         296
Kibena küla 14   8 22
Koigu küla   7   7 14
Kolli küla  26 22 48
Komsi küla 36 30 66
Kuigatsi küla 32 34 66
Kurevere küla 26 20 46
Kähri küla 15 18 33
Kääriku küla 28 22 50
Lauküla  64 45         109
Lossiküla 27 27 54
Lutike küla 24 14 38
Makita küla 12 12 24
Meegaste küla 28 17 45
Miti küla  13 12 25
Mäeküla  25 24 49
Mägestiku küla 21 20 41
Mägiste küla 12 10 22
Mäha küla 15 12 27
Märdi küla 20 19 39
Neeruti küla 39 34 73
Nõuni küla          100         110         210

Nüpli küla 78 71         149
Otepää küla 10 16 26
Otepää linn       1001       1143       2144
Pedajamäe küla 49 44 93
Pilkuse küla 83 63         146
Plika küla 16 14 30
Prange küla 16 12 28
Pringi küla 17 19 36
Puka alevik          259        277         536
Põru küla 14 11 25
Päidla küla 62 49         111
Pühajärve küla 86 68         154
Raudsepa küla 20 20 40
Restu küla 57 45         102
Risttee küla 24 21 45
Ruuna küla 17 19 36
Räbi küla 37 34 71
Sangaste alevik  104         113         217
Sarapuu küla 21 27 48
Sihva küla           146         147         293
Tiidu küla 74 57          131
Truuta küla 19   7 26
Tõutsi küla 36 27 63
Vaalu küla 19 13 32
Vaardi küla 10   8 18
Vana-Otepää küla 65 67         132
Vidrike küla 45 39 84
Ädu küla  37 33 70

Otepää vald     3300      3241      6541

Rahvastikuregistri andmed 01.01.2023

·

Otepää Vallavalitsus 
pakub tööd

majandusteenistuse  
juhatajale

Töö kirjeldus:
· majandusteenistuse töö juhtimine ja koordi-
neerimine;
· jäätmemajanduse-, heakorra-, keskkonnakait-
se- ning haljastusalaste küsimuste lahendamise 
korraldamine;
· vallale kuuluva kinnisvara hoolduse koordi-
neerimine;
· teehoolduse ja ekspluatatsiooniga seotud te-
gevuste korraldamine, sh lume- ja libedusetõrje 
ja talihooldetööde tellimine;
· liikluskorralduslike küsimuste lahendamine;
· enda valdkonna hangete ja tööde tellimine 
ning järelevalve teostamine tööde nõueteko-
hase täitmise üle;
· teenistuse pädevuses olevate haldus- ja 
õigusaktide eelnõude koostamine või koosta-
mise tagamine.
 

Nõuded kandidaadile:
· kõrgharidus (eelistatult majandusvaldkonnas)
· eesti keele oskus heal tasemel kõnes ja kirjas, 
ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel
· oskus kasutada arvutit ning töötada andme-
kogude ja infosüsteemidega
· koostöövalmidus, aktiivsus ja hea suhtlemisos-
kus, täpsus
· hea pingetaluvus
· vastavus avaliku teenistuse seaduses ametni-
kule esitatud tingimustele 
· kohaliku omavalitsuse korraldust ja teenistuse 
tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide 
tundmine
· riigihangete seaduse tundmine
 

Kasuks tuleb:
· töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse 
ametiasutuses
· töökogemus majandusvaldkonnas (või seon-
duvates valdkondades) vähemalt 1 aasta
· teadmised kohaliku omavalitsuse tegevust re-
guleerivatest õigusaktidest ja oma valdkonna 
tegevust reguleerivatest seadustest ja õigusak-
tidest
· juhtimisalane töökogemus
· B-kategooria juhiload
 

Omalt poolt pakume:

· huvitavat ja vastutusrikast tööd
· enesetäiendamise võimalusi
· sõbralikku kollektiivi
· konkurentsivõimelist palka
 
Töö asukoht on Otepää vald. Kandideerimiseks 
palume saata hiljemalt 6.02.2023 avaldus koos 
kinnitusega, et ei esine ametniku teenistusse 
võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja motivat-
sioonikiri ning haridust tõendava dokumen-
di koopia e-posti aadressile vald@otepaa.ee. 
Lisainfo tel: 766 4806; 503 8599 (abivallavanem 
Raivo Kalda)

Otepää Vallavalitsus müüb elektroonilisel enam-
pakkumisel Otepää vallasiseses linnas Lipuväl-
jak 20 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa 
nr 1018940, eriomandi esemeks on eluruum nr 
8, üldpinnaga 45,80 m²) alghinnaga 90000 eurot. 

Elektrooniline enampakkumine toimub osta.ee 
oksjonikeskkonnas veebiaadressil www.osta.
ee. Enampakkumise algusaeg on 24.01.2023 kell 

10:00 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on 21 
päeva. Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 
on 100 eurot, tagatisraha 9000 eurot. Pakkuja 
peab pakkumise tegemiseks tagama nimetatud 
summade olemasolu osta.ee e-kontol.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füü-
silised ja juriidilised isikud, kelle osavõtt ei ole 
enampakkumise tingimuste kohaselt keelatud. 

Korteriomandi ja seda puudutavate doku-
mentidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel 
vallavalitsuse tööajal: kontaktisik majandustee-
nistuse juhataja Teet Suits (tel 766 4810; 502 
2316, e-post Teet.Suits@otepaa.ee). 

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda val-
lavalitsuse dokumendiregistris ja pärast enam-
pakkumise algust osta.ee oksjonikeskkonnas. 

Otepää Vallavalitsus müüb korteriomandi
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Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.

Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line hinnasoodus-
tus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

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.

Otepää  vallavalitsuse ja tema allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

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.

HEI, HEI TÄHELEPANU! 
 
Tulemas on juubeli, 30. mälumänguturniir 
Palupera  karikale.
Esimene voor  27. jaanuaril 2023. a algusega kell 19.00  
Rõngu Kultuurimajas.

Mäng toimub klassikalise mälumängu süsteemi alusel, 
kus võistkonnas on 4 mängijat ja üks noormängia  – 18 a. 
(vajadusel võib vahetada).

Turniir on 3vooruline, kokku 108 küsimust. Igas voorus 
on 36 küsimust, millest on 2 muusika- ja 4 pildiküsimust. 
Mängu teemaks on Eesti ja kõik Eestiga seonduv. Samuti 
ka võimalusel Piibli teemalised.
Võistkondade osavõtumaks on 40.- EUR

Turniiri võitjale kuulub karikas, parimatele võistkondadele 
diplom ja auhind vastavalt saavutatud kohale.

Kuna tegemist on ka Valgamaa MV meeskondlikus mälu-
mängus, siis parimad Valgamaa võistkonnad saavad maa-
konna meistri medalid. 
 
Info ja registreerimine tel: 5139071 Kalev Lõhmus, 
palubuss@gmail.com.
Registreeru aegsasti.
  

PEATSE KOHTUMISENI RÕNGUS!

Ostan 3 toalise korteri, majaosa 
või ridaelamuboksi Otepää linnas. 
Võimalik ka maja vahetus korteri 
vastu.     tel: 56224141

Otsime oma e-poe meeskonda 
osalise koormusega komplektee-
rijat-klienditeenindajat. Tööaeg 
esmaspäevast reedeni vahemikus 
10-14. Kui oled hakkaja, tähelepa-
nelik, tunned arvutit ning kui sulle 
meeldib mõelda ja tegutseda ka 
iseseivalt, siis ootab sind hubane 
töökoht Otepääl. Huvi korral saada 
meile oma cv aadressile info@hilo.
ee. Lisainfo tel:5297356. e-poega 
saab tutvuda aadressil www.suu-
tervis.eu

Müüa lõhutud küttepuid koos veo-
ga (kuivad, märjad).Tel. 509 3453

Üürile anda 1-toaline mugavuste-
ga korter Otepää kesklinnas, Kopli 
tänaval.Info tel. 56 50 33 56

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilauda. Trans. 
tasuta! Tel. 5258911

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

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

Elektritööd    520 50 16

Autode kokkuost     5533060

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

Rõngu Hoolekodu hooldajad tänavad südamest 

Väiksejärve talu peremeest Meelis Mitti 
magusa ja tervisliku üllatuse eest!

Head sõbrad!

Otepää Evangeelse Vabakoguduse Palve-
ränduri kirik ootab kõiki neljapäeviti kella 
15-17 lõunale! 

Pakutakse TASUTA sooja suppi. Suppi 
on võimalik ka oma anumaga (kaanega 
purk vmt) ka kaasa võtta oma naabrile/
tuttavale/supisoovijale, kes ise supi järgi 
minna ei saa. Oodatud on ka lastega pe-
red, lapsed saavad pärast supisöömist 
mängunurgas lustida.

Supi kõrvale pakutakse leiba ning teed 
ja kohvi, suppi jagab lahke pererahvas ja 
laua taga saab ka juttu ajada.

Otepää Palveränduri kirik asub Otepääl, 
Pärna tn 15.

Uksed on avatud, kõik on lahkesti oo-
datud!

Lisainfo: Rita Paju 508 4746

Päivi tänab

Otepää valda üllatava tänukirja eest, 
mille sain 3. detsembril 2022 ja Otepää 
Kinnaspunkti võrratu taaskasutusmater-
jalist mantli eest.

Andmine on rõõm ja tänu saamine teeb südame 
soojaks. Hooligem üksteisest.

Soovin kõikidele otepäälastele paremat ja õnneli-
kumat 2023. aastat. 

Elage rõõmuga, naerge sageli ja armastage palju. 

PÄIVI VEIKKOLAINEN

Otepää Vallavalitsus 
pakub tööd

 turismiarenduse 
spetsialistile

Ootused kandidaadile
• Sul on kõrgharidus;
• Omad soovitavalt eelnevat töökogemust turismi -või turundusvald-
konnaga seotud ametikohal;
• Valdad eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas;
• Omad tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust;
• Oskad kasutada erinevaid sotsiaalmeedia platvorme;
• Oled koostöövalmis, hea suhtlemisoskusega, talud hästi pinget, ko-
husetundlik ning uuendustele avatud.

Kasuks tuleb
• Soome, saksa, vene jm keelte oskus;
• Sarnase ametikoha eelnev töökogemus.

Tööülesannete kirjeldus
• Otepää turismiinfo töö korraldamine ja arendamine; 
• Piirkonna turismisektori vajaduste kaardistamine ja sisendi andmine 
arengudokumentidesse;
• Osalemine Otepää valla turismi- ja turundusprojektides ning maa-
kondlikes arendustegevustes;
• Turismialase koostöö arendamine erinevate osapooltega (kohalikud 
ettevõtjad, omavalitsus, riigiasutused, maakondlikud organisatsioonid, 
partnerid jne);
• Projektide juhtimine, kirjutamine ning algatamine turismi- ja turun-
dusvaldkonna tasandil;
• Kvaliteetse turismiinfo edastamine turismiinfost huvitatud isikutele 
suuliselt ja kirjalikult;
• Osalemine Otepää piirkonna turundus-ja mainekujundustegevuste 
läbiviimisel;
• Turismiinfo ja turunduskanalite andmebaasidesse vajaliku info kogu-
mine, kontrollimine ja korrastamine;
• Otepää turismiinfo jagamiseks vajalike infomaterjalide koostamine;
• Otepää turismivaldkonna veebipõhistes kanalites (Facebook, Insta-
gram, otepaa.eu jms) sisu loomine, sotsiaalmeedias turunduskampaa-
niate koostamine ja läbiviimine.
• Klienditeenindus ja tasuliste teenuste (sh kaupade müük) osutamine 
Otepää turismiinfokeskuses;
• Suvetöötajate juhendamine ja väljaõpe Otepää turismiinfokeskuses.

Omalt poolt pakume
• Huvitavat ja mitmekülgset tööd;
• Eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
• Toetavat meeskonda.

Kandideerimine

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse 
Otepää valla turismiarendusse, ootab Otepää Vallavalitsus Sind avaliku 
konkursi korras kandideerima turismiarenduse spetsialisti töökohale.

Motivatsioonikiri koos palgasoovi ja elulookirjeldusega ning haridust 
tõendava dokumendi koopiaga palume saata digitaalselt allkirjastatult 
vald@otepaa.ee hiljemalt 1.02.2023. a. 

Lisainfo: Riina Savisaar ettevõtlus-ja arendusteenistuse juhataja 
tel: +372 5647 4875, e-mail riina.savisaar@otepaa.ee .
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Tee on lõpuni käidud,
süda on vaikinud.

Kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Südamlik kaastunne Jaanusele 
ja Helgile kalli isa ja abikaasa

TÕNIS KATTAI

kaotuse puhul.

AS Parmeti kollektiiv

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

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

Mälestame pikaaegset 
töökaaslast

TÕNIS KATTAI
Südamlik kaastunne Helgile ja 
Jaanusele kalli abikaasa ja isa 

surma puhul.

Otepää Oskar OÜ praegune
ja endine kollektiiv

Sügav kaastunne perekond Ojale 
nende kalli

 HIIVI SIRELI

kaotuse puhul.

Kopli 1B elanikud

Otepää Vallavolikogu õigus- ja 
korrakaitsekomisjon avaldab 

lähedastele
kaastunnet komisjoni liikme

ALEKSANDER MÕTTUSE 

lahkumise puhul.

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda.

Südamlik kaastunne Ailile, 
Silvile, Raivole perega ema, 

ämma, vanaema ja vanavanaema

ELSA LUTTERI

kaotuse puhul.

Alli ja Kaarel

Su kodu on nüüd seal,
kus on linnutee.

See helendav rada, 
see tähine kee.

Meie südamlik kaastunne Marile 
ja tema perele kalli

ALEKSANDER MÕTTUS`e

igavikuteele lahkumise puhul.

MTÜ Karukäpp kudujad

Sa jätsid jäljed järveveele, 
Sind oodatakse teisel pool.
Ja suud Sa annad tuultele,

et kannaks sind ta lahke hool.

Lahkus igavesele unele 
kallis sugulane

TÕNU KONGOT

Meie siiras kaastunne abikaasa 
Ailile ja tütar Ingridi perele.

Mälestavad leinas tädi Maie pere 
ja õemees Richard

Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

ALEKSANDER MÕTTUS-e 

kaotuse puhul.

Kaitseliidu Lõuna 
maakaitseringkond

Südamlik kaastunne Kristelile
kalli 

ISA

lahkumise puhul.

Vesiroos

Teatame sügava kurbusega, et 
lahkunud on meie armas ema, 

vanaema ja vanavanaema

ELSA LUTTER 
(28.V 1933 - 26.XII 2022)

Leinavad Aili, Silvia ja Raivo 
peredega

 Mis tulema peab – see tuleb.Kellel 
saab otsa aeg – see läheb. Minnes 

võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele kalli ema, vanaema 

ja vanavanaema

ELSA LUTTERI

kaotuse puhul.
 

Naabrid Andrus ja Krista lastega, 
Hillar ja Lea

Mälestame head 
koostööpartnerit Otepää 

Malevkonna pealikut 

ALEKSANDER MÕTTUST 

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Marile 
perega kalli

ALEKSANDER MÕTTUSE 

lahkumise puhul.

Endised kolleegid Otepää 
Vallavalitsusest

ELVIRA KORP 
03.05.1928 - 04.01.2023

OSVALD SIINMAA 
31.12.1925 - 03.01.2023

TÕNIS KATTAI 
03.03.1948 - 04.01.2023

Mälestame toredat endist 
majanaabrit

ALEKSANDER MÕTTUST

ja siiras kaastunne Marile ning 
teistele lähedastele.

Kopli 1B elanikud

Mälestame kauaaegset 
töökaaslast 

ALEKSANDER MÕTTUS 

Kaastunne lähedastele. 

Töökaaslased Otepää 
teepiirkonnast

Mälestame head naabrit

ALEKSANDER MÕTTUS`t

Sügav kaastunne omastele.

Karl perega

Meie siiras kaastunne Marile 
kalli abikaasa

ALEKSANDER MÕTTUS`e

surma puhul

Vilma ja Eha

Südamlik kaastunne Marile 
perega abikaasa, isa, vanaisa, 

vanavanaisa

ALEKSANDER MÕTTUSE 

kaotuse puhul.

Mairi, Marit, Janel

Avaldame kaastunnet Ailile kalli 
abikaasa ja Ingritile isa

TÕNU KONGOT`i

surma puhul.

Helmi ja Martin

Mälestame kurbusega 
varalahkunud sõbralikku ja

abivalmis naabrimeest

URMAS PASTAKUT

Sügav kaastunne omastele.

Endrik ja Tiiu Kopli talust

Südamlik kaastunne 
Ülle Kikkasele kalli

ÕE

kaotuse puhul.

Otepää Naisselts

Südamlik kaastunne Marile
kalli  

ALEKSANDER MÕTTUSE 

kaotuse puhul.

Endised kolleegid Otepää Tarbi-
jate Ühistu raamatupidamisest

Muuta aeg võib elus palju
võtta mälestust ei saa…

Mälestame

JÜRI KÜBAR

Kiina ja Jüri

IN MEMORIAM

ALEKSANDER MÕTTUS

Aleksander Mõttus sündis 
29. juulil 1951. aastal Otepääl.

Aleksander, keda kohalikud 
teadsid kui Sassi, oli tõeline ko-
dumaa hoidja, kelle panust on 
Otepää kogukonna ellu on ras-
ke ülehinnata. Sass oli alati seal, 
kus midagi toimus. Võis kindel 
olla, et kui tegemist oli üritusega, 
mida korraldas Kaitseliit, Nais-
kodukaitse või kohalik omavalit-
sus, oli Sass alati kaasa löömas. 
Erialalt oli Sass kogenud ja teenekas teedemeister – ta töötas 
Trev-2 abiteedemeistrina.

Aleksander astus Kaitseliitu juba vahetult pärast organisat-
siooni taasloomist. Tema teekond kaitseliitlasena sai alguse 
jaopealikuna, misjärel saabus periood ründerühma juhina ning 
siis valverühma ülemana. Järgnesid malevkonnapealiku abi, 
kompaniipealiku abi ja kompaniipealiku ning malevkonnapea-
liku tööpostid. Mõttuse viimase ametiaja aja sisse jääb Otepää 
malevkonna staatuse taastamine  – üksikkompaniist tehti taas-
kord malevkond.

Kohusetundliku tegevuse eest Kaitseliidus on vanemseersant 
Mõttust autasustatud Kaitseliidu Valgeristi III klassi medali, Kait-
seliidu I, II ja III klassi teenetemedali, Võidutule medali, Valgamaa 
maleva II ja III klassi teeneteristi ning eriteeneteristi, Naiskodu-
kaitse Liiliaristi Hõberisti ning abipolitseiniku teenetemedaliga.

Veel ka selle aasta novembris tunnustati Aleksandrit Kaitse-
ministeeriumi hõberinnamärgiga pikaaegse ning silmapaistva 
panuse eest Kaitseliidu ülesehitamisel kohalikul tasandil. Teiste 
tunnustuste seas on ta saanud ka Otepää valla aasta isaks.

Aleksandrit jäävad mälestama abikaasa, kaks tütart, neli lap-
selast ja üks lapselapselaps.

Avaldame kõigile lähedastele kaastunnet. 
Puhka rahus, Sass.

Kaitseliidu Valgamaa maleva Otepää malevkond
Otepää vald

Tunneme südamest kaasa Helile 
kalli elukaaslase

ARVO 

ootamatu kaotuse puhul.

Lea ja Aiki peregaMälestame head ja abivalmis 
naabrimeest

ARVO TÄÄRI

Avaldame sügavat kaastunnet 
kaasa Helile ja kõigile lähedastele.

Majarahvas

Avaldame sügavat kaastunnet 
Helfardile venna 

ARVO TÄÄRI 

surma puhul.

Helve ja Jaanus

Su jalg ei astu enam armsaid radu ,
ei ava käsi koduväravat…

Südamlik kaastunne abikaasa 
Ellile, Enele ja Matile

peredega kalli isa ja vanaisa

OSVALD SIINMAA

kaotuse puhul.

 Tiina ja Talvi peredega

Aeg annab kõik,
aeg võtab kõik...

Lahkunud on sõbralik ja
tagasihoidlik klassikaaslane

ELVE NIKLUS

mälestavad leinas 
OKK XXXIII lennu 
1960. a lõpetajad

Südamlik kaastunne Ene ja 
Mati peredele kalli

OSVALD SIINMAA

kaotuse puhul.

Malle ja Karin

Elu tähendab enese loomist. 
Suurim pärandus on 

vanemate armastus ja kasvatus...

Avaldame kaastunnet Jaanusele, 
Kärilinile, Hellele peredega 

isa ja venna

URMAS PASTAK 
12.06.1975 - 05.01.2023

surma puhul.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Kaastunne Enele
kalli isa 

OSVALD SIINMAA

kaotuse puhul.

Kiina ja Elvi

 Meie südamlik kaastunne 
Tiinale ja Annikale venna ja onu

TÕNIS KATTAI

lahkumise puhul.

      Keskuse 1 majanaabrid

Hüvasti, armas õeke!

ELVE NIKLUS
20. IV 1941 - 2. I 2023

Jätsid leinama minu ja kodu – me 
ühise töörõõmud- ja muremaa.

Lea

Mälestame abivalmis 
ja sõbralikku 

TÕNIS KATTAI`d
Siiras kaastunne abikasa Helgile 

ja poeg Jaanusele.

Naabrid Hilja, Ester ja Toomas

Mälestame kallist
naabrimeest

TÕNIS KATTAI´d

Villu ja Maie

See elutee liig lühikeseks jäi...
Me mõtteis [südameis} püsid Sa ikka,

elad edasi sõprade seas...

Südamlik kaastunne lähedastele

URMAS PASTAKU

surma puhul

Aivar ja Karin

Nüüd tühi koduõu ja tuba,
lein raske järele vaid jäi...

Sügav kaastunne
kalli abikaasa ja isa

TÕNIS KATTAI

surma puhul.

Naabrid Aivar ja Karin

Südamlik kaastunne 
Paap Kõlarile vanemate 

lahkumise puhul.

isa ERICH KÕLAR
18.05.1924 – 23.12.2022

ema LEELO KÕLAR
28.11.1927 – 1.01.2023

EKRE Otepää osakond

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

(Jaan Tätte)

Südamlik kaastunne
Helle perele kalli venna

URMAS PASTAK´U

kaotuse puhul.

Villu ja Maie

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk… 
ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele

URMAS PASTAK 

kaotuse puhul.

Aivo ja Anneli perega

Mälestame head naabrit

ELVIRAT

ja tunneme kaasa omastele.

Artur, Lea

 Igaveseks kuigi lähed
mälestus on jääv.

Muld ei seda matta suuda,
meelde meile jääd.

TÕNIS KATTAI

Südamlik kaastunne Helgile 
abikaasa, Jaanusele isa 

surma puhul.

Mareta ja Jaan, Annika ja Anti 
pered 

 Jäid tühjaks kodu,
nurm ja metsad.

Lein sõnatu ja vaikne 
südameisse asus...

Kurbusega teatame, et meie 
hulgast lahkus perepea

TÕNIS KATTAI
03.03.1948 - 04.01.2023

Ärasaatmine Otepää leinamajast 
14. jaanuaril kell 12.00.

Pärgi ja kimpe palun mitte tuua.

Leinavad abikaasa Helgi 
ja poeg Jaanus

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas,

elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas.

 Sügav kaastunne Helgile 
ja pojale 

ABIKAASA ja ISA

kaotuse puhul.

Otepää Keskkooli 36. lend

ARVO TÄÄR 
03.10.1957 - 28.12.2022

ELSA LUTTER 
28.05.1933 - 26.12.2022

ALEKSANDER MÕTTUS 
29.07.1951 - 16.12.2022

ELVE NIKLUS 
20.04.1941 - 02.01.2023

MATI JÕGISU 
28.12.1955 - 27.12.2022

JÜRI KÜBAR 
24.05.1941 - 30.12.2022

ARVI JÄÄGER 
18.05.1937 - 08.01.2023

URMAS PASTAK 
12.06.1975 - 05.01.2023
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Tähelepanu, saunaomanikud – tulekul on XII Euroopa 
Saunamaraton Otepääl!

XII Euroopa Saunamaraton stardib toimub sellel aastal 
kahepäevasena – 17.-18.02.2023. Põhistart on Otepääl 
18.veebruaril, 17.veebruaril toimub Tõrvas saunasõp-
radele peaproov, kus saunamaratoonlased saavad oma 
saunaoskusi paremaks lihvida.

Piiratud arv saunamaratoni pileteid tulevad Piletikesku-
ses müügile 16. jaanuaril kell 9.00, pileti hind on mees-
konnale 150 eurot.

Hea saunaomanik, kui Sa soovid anda oma panust rah-
vusvahelise sportliku Euroopa Saunamaratoni korral-

dusse, siis anna oma saun üles hiljemalt 27.01.2023 
e-postile saun@otepaa.ee!

Iga saunaomanik saab osalemistoetuse 200 eurot, rahva 
lemmiksaun saab lisaks preemia 300 eurot.

XII Euroopa Saunamaratoni Otepääl korraldavad: 
Otepää vald, Tõrva vald, Otepää Kultuurikeskused, 
saunaomanikud koos oma toimkonnaga, vabatahtlikud.

Lisainfo: Ago Arro, tel. 523 5762

MONIKA OTROKOVA

25 aastat tagasi, kui Arno Anton 
Otepääle naasis, hakkasime Otepää 
Muusikakooli õpetajatega vanamuu-
sikat mängima.

Muusikastiil oli meile vähetuntud 
aga väga põnev ja haarav. Esimeses 
koosseisus mängisid: Lii Peterson, 
Mae Juske, Anu Kase, Piret Stepa-
nov, Külli Teearu ja Arno Anton. 
Esimeseks suureks unistuseks oli 
saada ansamblisse uus pill - klaves-
siin. Toimus palju läbirääkimisi ja see 
õnnestuski. Pillimeister Peeter Talve 
ehitas meile oma pilli, millel oleme 
saanud viljeleda väga kaunist ja ajas-
tukohast muusikat.

Otepää Vanamuusikaansamblis on 
olnud läbi aegade mitmeid muusikuid: 
klavessiinil Anu Kase, Piret Stepanov, 
Ingrid Tigane, Kadri Steinbach, Tuuli 
Vaher, Helis Teearu, Ülle Rebane, 
Gerli Kirikal, Kurt Heiling. Viiul-
dajad Lii Peterson, Mae Juske, Liisi 
Salumaa, Jane Lööndre, Milvi Erm, 

Otepää Varajase Muusika Ansambel 25

Airi Pedaja. Plokkflöödimängijad 
Piret Stepanov, Arno Anton, Külli 
Teearu. Trombonistid Arno Anton, 
Kaido Järvsoo, Tambet Leopard, 
Magnus Leopard, Rasmus Leopard, 
Roland Leopard, Mait Peterson, Gerli 
Kirikal. Tuubal Imre Leopard, fagotil 
Martin Gorris, kitarril Peep Peterson, 
löökpillidel Gertrud Leopard, Mirjam 
Leopard, Mairo Kõiv, Martin Gorris.

Otepää vanamuusikaansambel on 
pakkunud musitseerimislusti ka väga 
paljudele Otepää Muusikakooli viiuli 
ja puhkpilliõpilastele. See on suur 
rõõm!

Viimasel kümnel aastal oleme 
koostööd teinud vokaalansambliga 
MALK.

Iga esmaspäeva õhtu tulevad vana-
muusikud kokku ja muusikakool 
täitub kaugete aegade taguste viiside-
ga. Keerukaid lugusid tuleb mõtestada 
ja aru saada ning siis avaneb maailm, 
kuhu ikka ja jälle tahaks minna... 

Oleme nii tänulikud, et oleme ja 
oskame tunda üksteise väärtust ja siis 
sünnib imeline muusika!

15. jaanuaril kell 16 Otepää Kultuuri-
majas on võimalus kuulda muusikat 16 
- 18 sajandist. Esinevad Otepää Vara-
jase Muusika Ansambel: Airi Pedaja 
(viiul), Lii Peterson (viiul), Külli 
Teearu (plokk-  flööt), Külli Kaats 
(laul), Gerli Kirikal (tromboon, laul), 
Arno Anton (tromboon), Martin 
Gorris (fagott), Kurt Heiling (klaves-
siin), Otepää Muusikakooli õpilased: 
Eliise Palmiste, Katarina Kivimäe, 
Enrico Ferents, Marlen Männiste 
ja Linda Silmere. Talvelaule laulab 
vokaalansambel MALK.

Tulgem nautima ja kaasa elama! Olete 
lahkesti oodatud!

KÜLLI TEEARU
ansambli asutajaliige


