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Otepää Talveöölaulupeol kõlasid 
Eurovisiooni laulud 

21. jaanuaril toimunud VIII Otepää Talveöö-
laulupeol kõlasid  Eurovisiooni laulud tuntud 
Eesti artistide esituses. Laval oli 50 koori koos 
ligi 1000 pealtvaatajaga. Sündmust kandis samal 
päeval üle TV3 algusega kell 21.30.

Koorid ja solistid esitasid 19 tuntud laulu, lau-
ljaid ja koore saatis ansambel Horoskoop. Tal-
veöölaulupeol ütlesid tervitussõnad Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala, Eesti Rahvakul-
tuuri Keskuse direktor Kalle Vister ja Valgamaa 
Omavalitsuste Liidu esimees Maido Ruusmann. 
Esimese Eesti eurolauluga „Muretut meelt ja 
südametuld“ astus üles esimene eurolaulik 
Janika Sillamaa. Janika Sillamaa esituses sai 
kuulda veel „Elagu laulud“ ning „Lind ja laps“.

Karl Madise esituses kõlas „Volare“ ja „Rock'n 
roll'i lapsed“. Gerli Padar-Parmas esitas laule 
„Laulev vahanukk“, „Ding dinge dong“ ja „Nagu 
merelaine“. Viimast laulis ta koos Janika Silla-
maaga. Margit Tali esitas „Ei ole ma veel selles 
eas“ ja „Hüpiknukk“. Üles astusid ka Eesti 
Laulu finalistid Alika Milova ja Janek Valge-
pea. Nemad laulsid laule „Nüüdki veel“ ja „Et 
oleks rahu“ (Alika Milova) ning „Tantsuviis“ ja 
„Diggiloo, diggylei“ (Janek Valgepea). Märten 
Männiste esitas eurolaulud „Tänav, pink ja puu“ 
ja „Suudlused nüüd“. Tuntud eurolaulu „Water-
loo“ esitasid kõik koos lõpulauluna.

Soliste saatsid koorid üle terve Eesti – Harju-, 
Jõgeva-, Lääne-Viru-, Põlva-, Rapla-, Saare-, 
Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaalt. Kõige 
kaugemalt tulijad Otepääle olid Saaremaalt. 
Koore juhatasid: Helga Ilves, Inga Rand, Elviira 
Alamaa, Reet Kuntus, Kaie Aja, Liia Koorts, 
Oliver Povel, Merle Soonberg.

„Talveöölaulupidu tõi kaasa palju ilusaid emot-
sioone, mul on hea meel, et saime laulurõõmu 
pakkuda nii paljudele inimestele kohapeal kui 
ka televisiooni vahendusel,“ sõnas sündmuse üks 
peakorraldajatest Otepää kultuurimaja kultuu-
rikorraldaja Merle Soonberg. „Ootame kõiki 
Otepääle tagasi ja kohtumiseni juba järgmisel 
talvel!“

TV3-e ja produktsioonifirma BEC koostöös 
valmis laulupeost telesaade. Peaprodutsendiks 
oli Raivo Suviste, tegevprodutsent Jüri Jaanus, 
režissöör Marek Miil, saatetoimetaja Helle 
Rudi. Sündmuse tehniline produktsioon OÜ 
Showtech – Maanus Vene ja Tõnu Karpovi 
eestvedamisel. Saatejuhtideks olid Taavi Libe ja 
Tuuli-Ann Freienthal. Saatejuhid tegid pauside 
ajal intervjuusid lauljatega ja tuntud inimestega 
Lõuna-Eestist – üles astusid Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala, Eesti Rahvakultuuri Keskuse 
direktor Kalle Vister, Põlva vallavanem Martti 
Rõigas, Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige 
Tiit Toots ja ettevõtja, loodusturism.ee matka-
korraldaja Imre Arro. Pauside ajal oli eetris 
Kagu-Eesti mainekujundusvideo.

Laulupeo ajal sai keskväljakul osta Otepää ette-
võtjate toodangut. Esindatud olid: Murimäe 
Vein OÜ, Nuustaku Pruulikoda OÜ, Tarmere 

ILMUB 2 KORDA KUUS

TÜ, Grouseberry OÜ, Lande Grillikoda OÜ, 
ürituse ajaks on avatud ka Edgari Lihatööstuse 
pood ja trahter, Nuustaku Seebid ning lasteraa-
matuid müüs lastekirjanik Erle Mägi.

Otepää Talveöölaulupeoga tähistati 30. aas-
tapäeva sellest, mil Eesti esimest korda osales 
Eurovisiooni lauluvõistlusel. 1993. aastal kutsuti 
Eesti Ida-Euroopa riikide Eurovisiooni eelvooru 
Sloveenia pealinna Ljubljanasse. Eesti esindajaks 
sai toona 17-aastane Janika Sillamaa, kellele kir-
jutati kaheksa pala, mille seast valiti võistluslaul 
„Muretut meelt ja südametuld“. Kahjuks Janika 
eelvoorust Eurovisiooni finaalkontserdile ei 
pääsenud. Eesti pääses Eurovisiooni tänu Jaak 
Joala, Jüri Piheli ja Jüri Makarovi tegutsemisele.

Talveöölaulupeost on aastate jooksul välja kuju-
nenud üks Otepää talviseid tähtsündmusi, kuhu 
kogunevad lauljad kogu Eestist.

Otepää Talveöölaulupeo korraldas Otepää Kul-
tuurikeskused, toetas Otepää vald, Eesti Kul-
tuurkapital, Valgamaa Arenguagentuur, Põlva-
maa Arenduskeskus, Võrumaa Arenduskeskus, 
Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Rahandusminis-
teerium ja EL Regionaalarengu Fond ning TV3. 

MONIKA OTROKOVA
Foto: TIMO ARBEITER

Otepää Vallavalitsus 
ja Otepää 

Kultuurikeskused 
tänavad kõiki, 
kes VIII Otepää 

Talveöölaulupeole 
kaasa aitasid! 

Täname!

Mariel Merlii Pulles 
võitis universiaadil 
neli medalit

Murdmaasuusataja Mariel Merlii Pulles (Karu-
pesa Team) võitis 30. taliuniversiaadil Amee-
rika Ühendriikides kuldmedalid sprindis ja 15 
km ühisstardiga sõidus, 5 km eraldistardist 
sõidus ja jälitussõidus sai ta hõbemedalid.

Foto: ROSIE FORDHAM/Eesti Suusaliit
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 16. veebruaril.
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Suurejooneline Talveöölaulupidu

Otepää üks armastatuim talveüritus, Talveöölaulu-
pidu, rõõmustas meid juba kaheksandat korda. 
Otepää vallaelanike poolt ellu kutsutud sündmu-
sest on aja jooksul, talviste spordi- ja meelelahu-
tusürituste kõrval, kujunenud välja tõeline talvine 
kultuuripärl, kuhu kogunevad lauljad üle Eesti. Tulla 
soovinud kooride hulgas valitses lausa konkurents ja 
kaugemad laulukollektiivid tulid kohale isegi Saa-
remaalt. Kes olid kohal, said tunda seda mõnusat 
tunnet, mida tekitab ühislaulmine. Kes kohale tulla 
ei saanud, said nautida fantastilist teleülekannet. Tal-
veöölaulupidu on läinud iga aastaga üha paremaks 
ja seekordne tulemus oli super!

Otepää Talveöölaulupidu on toimunud vihmas ja 
suure külmaga. Seekord oli ilm täpselt selline nagu 
ühel mõnusal talveõhtul olema peab. Oli parajalt 
külma, oli parajalt lund ja talvemeeleolu puges põue. 
Rahvas vajab midagi toredat, rõõmsat ja ergastavat 
halli argipäeva.  Kohaletulnute nägudelt peegeldus 
siiras rõõm ja rahulolu. Sündmust nautisid nii lauljad, 
pealtvaatajad kui ka korraldajad. Eestlased on uhku-
sega laulurahvas. Rasketest aegadest püüame me üle 
saada lauldes. Me unustasime  sõjahirmu, talvema-
senduse ja kõik muu negatiivse. Oli puhas lauluela-
mus, mis jääb kõigile kauaks ajaks meelde. Tänud 
kõigile, kes sündmuse heaks õnnestumiseks oma 
panuse andsid.

Toimus õppus 79 SÄRTSU

17. jaanuaril 2023 toimus Päästeameti üle-eestiline 
kriisiõppus, mille stsenaariumiks oli elektritarbimise 
piiramine. Nagu ka õppuse nimi ütleb, osalesid sellel 
kõik 79 omavalitsust üle Eesti. Õppuse eesmärgiks 
oli luua parem valmisolek  võimalikeks desünkro-
niseerimisest tingitud elektrikatkestusteks. Ette 
mängiti erinevad stsenaariumid, millele tuli leida 
lahendused kindla ajavahemiku jooksul. Õppus 
toimus Päästeameti uuel kriisiõppeplatvormil ning 
juhtimine toimus Päästeameti staabist Tallinnast. 
Õppustel tulid välja Eesti erinevate piirkondade 
kitsaskohad ja vägagi erinevad probleemid. 

Kui meie piirkonnas pole  mõnepäevane elektri-
katkestus mingi eriline kriis, siis suuremates linna-
des on juba tundidesse ulatuv elektrikatkestus lausa 
katastroof. Meie saame vee kaevust või generaato-

ri abil veevärgist ning ka suurt külma jäämist pole 
karta. Maapiirkondade inimesed on leidlikud ja 
harjunud igapäevase „ellujäämisega“. Linnades on 
lahendusi sageli palju raskem leida. 

Kriisijuhina saan rõõmuga tõdeda, et Otepää 
kogenud kriisistaap tuli oma ülesannetega suure-
päraselt toime nagu kinnitab ka Päästemetilt laeku-
nud tagasiside. On ju meie meeskond lahendanud ka 
varemalt kriise. Kenasti saime hakkama juba möö-
dunud koroonakriisiga ning ka põgenikekriis polnud 
ületamatu raskus. Toimunud õppus tõi meie tead-
vusse selle, et me peame enese jaoks läbi mõtlema 
tegevused ja käitumismustrid, mida me kriisi sattudes 
teeme. Ei tohi jääda lootma ainult riigi või omavali-
tuse abile, vaid eelkõige vastutame ise oma ellujää-
mise eest. Teised saavad ainult abistada ja suunata. 
Õppida ja koostööd harjutada aga tuleb ning on tore, 
et Päästeamet on võtnud tõsiselt ette valmistumise 
erinevateks reaalseteks ohustsenaariumiteks. Raske 
õppustel, kerge lahingus!

Otepää Gümnaasiumi sihikindlad 
õpilased

Möödunud nädalal määrati Otepää Gümnaasiumis 
juba viiendat korda õppestipendiumid. Otepää Val-
lavalitsuse toel loodi stipendiumid 10.-12. klasside 
õpilastele, motiveerimaks neid saavutama paremaid 
õpitulemusi. Tunnustati 27 noort, kes saavutasid 
häid ja väga häid õpitulemusi 2022.-2023. õppeaas-
ta I poolaastal, ajavahemikus september-detsember 
2022. Stipendiumisaajate arv on aastate jooksul mit-
mekordistunud. 

Väga heade õpitulemuste eest (kursusehinnete 
keskmine vähemalt 4,8) määrati õppestipendium, 
suurusega 70 eurot kuus, 9 gümnasistile. Heade ja 
väga heade õpitulemuste eest (kursusehinnete kes-
kmine 4,5- 4,79) sai stipendiumi, suurusega 50 eurot 
kuus, 18 õpilast. Stipendiumile ei rakendu tulumaks 
ja õpilased saavad kätte terve summa.

Kaunist talve!

JAANUS BARKALA
Vallavanem

Otepää Vallavolikogu istungil

19.01.2023
n	 Kinnitati Otepää Raamatukogu arengukava aastateks 

2023 – 2027.
n	 Otsustati jätta algatamata Otepää valla üldplaneeringut 

muutva Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu 

katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 

hindamine.
n	 Otsustati kinnitada Otepää vallasiseses linnas asuva 

Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu lähtesei-

sukohad.

Otepää Vallavalitsuse istungil

10.01.2023
n	 Määrati Nüpli külas asuva Palava katastriüksuse 

(katastritunnus 55701:001:1042) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Palava, 

koha-aadress Palava, Nüpli küla, sihtotstarve maatulundus-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Vana-Palava, koha-aadress 

Vana-Palava, Nüpli küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Määrati Pedajamäe külas asuva Laane katastriüksuse 

(katastritunnus 55701:001:0054) uueks lähiaadressiks Kaselaane. 
n	 Määrati Pilkuse külas asuva Kötsi katastriüksuse 
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SÜNNID

Ragnar Kingo    21. jaanuaril

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.

(katastritunnus 63602:002:0007) jagamisel moodus-

tatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja 

kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse 

kohanimi Kötsi, koha-aadress Kötsi, Pilkuse küla, sih-

totstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse koha-

nimi Pihlamarja, koha-aadress Pihlamarja, Pilkuse 

küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Anti TS Estate OÜ-le projekteerimistingimused 

Pilkuse külas Väike-Valge kinnistul kuuri laiendamise 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Villa Cartelloni OÜ-le projekteerimistingi-

mused Arula külas Ansu kinnistul tiikide ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Määrati kümnele isikule sotsiaalteenuse toetus

sotsiaaltransporditeenuse kulude katmiseks.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusum-

mas 161 eurot.
n	 Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 7. novembri 

2022. a korraldusega nr 597 algatatud Otepää valla-

siseses linnas Lipuväljak 20 asuva korteriomandi (kin-

nistu registriosa nr 1018940, eriomandi esemeks on 

eluruum nr 8, üldpinnaga 45,80 m²) enampakkumise 

menetlus lõppenuks. Otsustati korraldada elektrooni-

lises oksjonikeskkonnas osta.ee uus enampakkumine 

korteriomandi võõrandamiseks alghinnaga 90 000 

eurot.

16.01.2023
n	 Määrati Otepää valla munitsipaalomandisse 

antavate maaüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Põhjakalda 

katastriüksuse (katastritunnus 63602:002:0040) 

jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohani-

med, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 

järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Põhjakalda, 

koha-aadress Põhjakalda, Nüpli küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Ees-

kalda, koha-aadress Eeskalda, Nüpli küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa.
n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, 

asukoht Tallinn Veskiposti tn 2) kasuks sundvaldus 

elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elekt-

ripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Eesti Vabariigi 

omandis olevale Puka alevikus Tööstuse tn 13 asuvale 

maaüksusele (katastritunnus 55701:001:0452, pindala 

2880 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa).
n	 Anti Rolf-Otto Rootsmale projekteerimistingi-

mused Pilkuse külas Veskimäe kinnistul tiigi ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti Enefit Connect OÜ-le projekteerimistin-

gimused Nõuni külas passiivse elektroonilise side 

juurdepääsuvõrgu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti OÜ-le udujutt ehitusluba Otepää vallasise-

ses linnas Paju tn 13 kinnistul elamu lammutamiseks.
n	 Anti OÜ-le udujutt ehitusluba Otepää vallasise-

ses linnas Paju tn 13 kinnistul kuuri lammutamiseks.
n	 Anti OÜ-le udujutt ehitusluba Otepää vallasi-

seses linnas Paju tn 13 kinnistul küün-kuuri lammu-

tamiseks.
n	 Anti Lutike külas Kasesalu kinnistul asuvale 

ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus kahekümnele 

isikule.
n	 Otsustati mitte määrata ühele isikule sotsiaal-

teenuse toetust.
n	 Määrati tervisetoetused kolmele isikule kogu-

summas 602, 06 eurot.
n	 Otsustati mitte määrata ühele isikule tervise-

toetust.
n	 Kinnitati kahe isiku hajaasustuse programmi 

lõpparuanded ja toetuslepingu täitmised.
n	 Sõlmiti MTÜ-ga Ühinenud Metsaomanikud 

(registrikood 80347083, aadress Lähkma küla, Saarde 

vald, Pärnumaa 86407) äriruumi üürileping Otepää 

vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone 

ruumi nr 316 (pindala 11,9 m²) kasutusse andmiseks 

tähtajaga 1. jaanuar 2023. a kuni 31. detsember 2023. a.
n	 Anti Nataliia Viksile tasu eest üürile Otepää 

vallasiseses linnas Koolitare tn 6 asuv elamu (ehiti-

sealune pind 99 m²) ja abihoone.
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Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 95
Irene Tonska    15. jaanuaril

 90 
Laine Varjun      6. jaanuaril
Eero Dorch    18. jaanuaril

 85
Viivi Leetsi    15. jaanuaril 

 80 
Ants Kroon    20. jaanuaril
 
 75 
Valve Everst      1. jaanuaril
Vaike Mägi    14. jaanuaril
Liia Kerson    17. jaanuaril

 70 
Miia Klais      5. jaanuaril
Oliivia Juhkam      5. jaanuaril
Leonora Piho      5. jaanuaril
Tõnu Jääger      6. jaanuaril
Kalev Peetsmann      7. jaanuaril
Leili Aigro    13. jaanuaril
Ene Vainula    16. jaanuaril
Urve Villem    18. jaanuaril
Arvo Kivi    18. jaanuaril
Anu Saluri    22. jaanuaril
Jüri Kaldmäe    26. jaanuaril
Hillar Kelt    27. jaanuaril
Anne All    29. jaanuaril
Mare Lõhmus    30. jaanuaril

JAANUARI  JUUBILARID

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

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldab 
Otepää Vallavalitsus Otepää vallasiseses linnas 
Valga mnt 17 kinnistul abihoone ehitusprojekti 
koostamiseks projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena. 

Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks 
Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 17 kinnistul

Õppus 79 SÄRTSU Otepääl

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 07.02.2023 
elektroonselt e-posti aadressile vald@otepaa.ee 
või paberkandjal aadressil Otepää Vallavalitsus, 
Lipuväljak 13, 67405 Otepää.
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Jaanuarist alates on tööl kaks uut hooldustöötajat 
– Diana Patrael ja Evelin Treial.

Diana Patrael on tööl ajutiselt äraoleva tööta-
ja Eva Kongo asendajana ning Evelin Treial asus 
tööle 0,5 kohaga.

Diana Patrael on pärit 
Kanepi vallast, ta on lõpe-
tanud Tartu Tervishoiu Kõr-
gkooli hooldusõe erialal. 
Diana on töötanud Kanepi 
Vallavalitsuses koduhool-
despetsialistina. Ta on te-
gev ka Naiskodukaitse 
Kanepi jaoskonnas ning 
on Kanepi noorkotkaste 
pealiku abi.

Evelin Treial on pärit endi-
sest Palupera vallast. Ta on 
lõpetanud Tartu Kutsehari-
duskeskuses sekretäritöö ja 
raamatupidamise, spatöö- 
ja teeninduse eriala. Varem 
on ta töötanud Stockmanni 
kaubanduskeskuses. Hetkel 
töötab ta ka Pühajärve Spa 
ja Puhkekodus.

Kontaktid:
Diana Patrael tel. 5197 0053

E-post: Diana.Patrael@otepaa.ee

Evelin Treial tel. 5322 9187
E-post: Evelin.Treial@otepaa.ee
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2022. spordiaasta parimad ja valla spordielu eden-
dajaid pälvisid Otepää valla tunnustuse Kääriku 
kinosaalis 10. jaanuaril.

Otepää valla tänukirja ja meene andsid üle Otepää 
Vallavolikogu aseesimees ja spordikomisjoni juht 
Aivar Nigol ja spordinõunik Ago Arro. Sportlasi 
tervitas Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

„Sport ja Otepää käivad kokku nagu päike ja tuul,“ 
sõnas Jaanus Barkala. „Otepää on uhke selle üle, et 
oleme kogunud kuulsust nii tuntud spordiürituste 
korraldaja kui ka spordikuulsuste elukohana. Tun-
nustame kõiki, kes Otepää spordi arengule kaasa 
aitavad!“

Sporditähtede galal tehti kokkuvõtteid 2022. 
aastast, üllatusesinejaks oli mustkunstnik Marko 
Mölder. Valla spordihinged said oma muljeid vahe-
tada peolaua taga. Õhtut juhtis Vahur Teppan.

„Meie vallas on mitmeid Eesti meistreid ja üks 
maailmameister, mis pole sugugi paha saavutus. 
Rõõmu teeb aga see, et lisaks sportlastele ja spor-
diklubidele on meil veel palju spordiüritusi, sporti 
toetavaid ettevõtteid ning häid treenereid,“ ütles Ago 
Arro. „Tänan kõiki, kes galal kohal olid, kohtume 
järgmisel aastal!“

Otepää valla parimate sportlaste aunimetusele 
said esitada kandidaadid valla spordiklubid ja kõik 
spordihuvilised. Valiku nende seast tegi Otepää Val-
lavolikogu spordikomisjon, arvesse võeti ka rahva-
hääletuse tulemusi.

Otepää valla spordiaasta parimad 2022

1.AASTA SPORDISÕBER – Ugandi Resto. Ugandi 
Resto ja selle omanikud on oma äritegevusega panus-
tanud aastakümneid Otepää elukvaliteedi paranda-
misse, aidates luua sportimisvõimalusi ning edenda-
des valla rahvaspordielu.

2.OTEPÄÄ VALLA SPORDIHING – Martin 
Teder. Martin on FC Otepää treener, kes on 17. 
aastat läbivalt tegutsenud nii spordi kui peamiselt 
jalgpallikultuuri loomisega Otepääl ja selle lähiüm-
bruses nii vallas kui ka klubitöös.

3.OTEPÄÄ VALLA SPORDILEGEND – Volde-
mar Tasa. Voldemar on pikaajaline orienteerumise 
entusiast nii Otepää vallas, kui ka üle Eesti. Lisaks on 
ta olnud Madsa ja Kääriku spordibaasi juhataja ning 
Kuutsemäe suusakeskuse tegevdirektor.

4.AASTA SPORDITEGU – BMW IBU laskesuusa-
tamise maailmakarika etapp. Eestis esmakordselt 
toimunud laskesuusatamise maailmakarika etapp 
oli see, mis jäi Otepää 2022. spordiaastast kõige ere-
damalt meelde. See elamus, mida Eesti Laskesuu-
saföderatsioon koos oma korraldustiimiga suutis 
pakkuda, on sündmus, mis jääb kauaks meelde. 

Otepää valla parimaid sportlased said tunnustuse

Sündmuse korraldus õnnestus nii hästi, et aasta teises 
pooles õnnestus ka saada 2027. aasta laskesuusatami-
se maailmameistrivõistluste korraldusõigus.

5.AASTA RAHVASPORDIÜRITUS – Otepää 
Rahvasprint S.M.A. Racing. A1M Motorsport 
Otepää Rahvasprint on pikaajaline autospordi 
harrastajatele mõeldud pikkade traditsioonidega 
autospordivõistlus. Marko Koosa koos oma tiimiga 
on hoidnud autospordi pikaajalisi traditsioone 
Otepää piirkonnas au sees.

6.AASTA ÜLLATAJA – Kääriku Spordikeskus. 
Kääriku spordikeskuse järgmise etapi renoveerimis-
tööd said 2022. aastal valmis. Spordikeskuse renovee-
rimisega on loodud supertingimustega spordibaas 
nii tippsportlastele, kui ka harrastajatele. Kääriku 
spordikeskusest on saanud ka Team Estonia ametlik 
spordibaas.

7.AASTA NOORSPORTLANE U16 NEIU – Kar-
lotta Levin. Karlotta mängib FC Elva võistkonnas. 
Tema saavutused: tüdrukute U17 eliitliiga 2. koht, 
Eesti naised U17 koondises 5 mängu ja U15 koon-
dises 2 mängu aastal 2021.

8.AASTA NOORSPORTLANE U16 NOORMEES 
– Sten-Erik Iir. Noorel spordimehel on suur huvi ker-
gejõustiku vastu. Tulemused 2022 - Balti U16 MV 
3. koht; U16 Eesti meistrivõistlused: kettaheide 1. 
koht, vasaraheide 4. koht, kuulitõuge 5. koht, odavise 
6. koht; Rukkilillemängud U16 - kettaheide 2. koht, 
kuulitõuge 3. koht, odavise 5. koht.

9.AASTA JUUNIORSPORTLANE U23 NAINE 
– Saskia Treufeldt. Saskia on aastaid tegelenud ilu-
võimlemisega VK Rütmika koosseisus. Tema saa-

vutused: iluvõimlemise juuniorklass, Eesti meistri-
võistlused rühmvõimlemise vahendiga kavades, 
I koht ehk Eesti meister rühma koosseisus Junior 
Team, VK Rütmika. Eesti meistrivõistlused ilu- ja 
rühmvõimlemises, III koht, rühma koosseisus Junior 
Team, VK Rütmika.

10.AASTA JUUNIORSPORTLANE U23 MEES 
– Martin Himma. Martin on Karupesa Teami suus-
asportlane. Saavutas Pekingi Olümpiamängudel võis-
tkondlikus sprindis 11. koha ja teateneliku koosseisus 
15. koha. EMV 15 km klassika pronksmedal.

11.AASTA SPORTLANE N23 – Anneli Tõug-
jas-Männiste.  Discgolf on Eestis tõusev spordiala. 
Anneli on discgolfi Eesti koondise koosseisus, mis tuli 
2022. aastal meeskondliku discgolfi maailmameistriks 
Horvaatias.

12.AASTA SPORTLANE M23 – Artti Aigro. Artti 
on Eesti tuntumaid suusahüppajaid. Ta saavutas 
Pekingi Olümpiamängudel 30. koha. Kontinentaal-
karika etappide esikümne hüppaja. 

13.AASTA VETERANSPORTLANE N35+ –
Tatjana Mannima. Tatjana tuli 2022. aastal suusata-
mises Eesti meistriks, millega teenis ära ka Pekingi 
Olümpiamängude pääsme, kuid lõpuks kahjuks 
loobus sinna sõitmast.

14.AASTA VETERANSPORTLANE M35+ – Ain 
Fjodorov. Ain on orienteeruja ja seiklusspordi fanaa-
tik. Vanemas eas on hakanud rohkem seikluspordile 
keskenduma aga siiski väga hea minekuga Eesti tipp- 
orienteeruja.

15.AASTA NOORTEVÕISTKOND – Kagu 
Biathlon.  Kagu Biathlon keskendub laskesuusata-

misele. Tulemused noortesarjades: laskesuusatamise 
õhkrelva noortesari Even Tudebergi auhindadele saa-
vutati üldarvestuses 6 esikohta (M8, N10, N11, M11 
ja M vanuseklassis) 2 teist (M12 ja M vanuseklassis) 
ning 2 kolmandat kohta (M8 ja M vanuseklassis). 
Värska Originaal Noortesarja üldarvestuses võideti 
üks kuld- (N22), üks hõbe (M19) ning üks pronks-
medal (M15). Treener – Jelena Všitseva.

16.AASTA VÕISTKOND – Eesti Discgolfi võist- 
kond (Anneli Tõugjas-Männiste). Anneli on discgolfi 
Eesti koondise koosseisus, mis tuli 2022. aastal mees-
kondliku discgolfi maailmameistriks.

17.AASTA TEHNIKASPORTLANE – Karleen 
Randver. Karleen tegeleb motokrossiga. Tema saa-
vutused: Eesti meistrivõistlused 2. koht motokros-
sis, Eesti Hobikrossi karikasarja 1. koht motokrossis, 
Eesti karikavõistlused kestvuskrossi 1. koht, Euroopa 
meistrivõistluste Pärnu etapp 16. koht, Soome 
meistrivõistluste Orimattila etapp 3. koht.

18.AASTA TREENER – Mariliis Paas. Mariliis 
on ujumisklubi Yess treener, kes toetab, innustab ja 
õpetab oma hoolealuseid südamega. Tema käe all 
saavad pisikesed veekartusest kergesti üle ja õpivad 
ujuma, trennilapsed arenevad ja toovad võistlustelt 
häid kohti. Mariliis julgustab lapsi osalema ka avavee 
ujumisvõistlustel ja triatloni etappidel, kust on samuti 
häid kohti toodud.

19.AASTA SPORDIKLUBI – Kagu Biathlon. Eesti 
meistrivõistlused laskesuusatamises 8 kuldmedalit 
(M15, M19, N40, M40, M50 vanuseklassides), 4 
hõbemedalit (M13, N40, M50 klassis) ja 8 pronksme-
dalit (M13, M15, N17, M17, N22, N40, M40 vanus-
eklassides). Baltic Biathlon Cupil said klubi kasvan-
dikud ühe hõbe- (N17) ja kaks pronksmedalit (M15). 
Suvisel Baltic Biathlon Cupil ja Eesti meistrivõistlus-
tel suvebiathlonis saavutati kolm pronksmedalit M13 
ja M15 vanuseklassides.

20.INNUSTAVAD EESTVEDAJAD – Nõuni 
Noored.  Nõuni noored on aktiivselt kaasa löönud 
valla spordimängude korraldamises vabatahtlikena, 
nad on alati kohal, kui on vaja ulatada abikäsi. Kirju-
tavad ja veavad eest kogukonna projekte.

MONIKA OTROKOVA
Foto: VALJU ALOEL

Oleme täna olukorras, kus meie naabruses käib bar-
baarne vallutussõda, mis ei näita vaibumise märke. 

Meile hetkel sõjalist ohtu ei ole, kinnitas peaminister 
veel läinud aasta suvel ja seda korrati taas ja taas. 

Alanud aasta alguse sõnumid Kaitseväe juha-
tajalt kinnitasid vastupidist. Oht on reaalne ja 
peame olema valmis agressiooniks Venemaa poolt. 
Sammud, mida Eesti on kaitsevõime tõstmisel hili-
nemisega, aga siiski astumas, kinnitavad julgeolekuo-
lukorra tõsidust: 3% sisemajanduse koguproduktist 
riigikaitsele, uute relvasüsteemide soetamine, kaitse-
väe koosseisu suurendamine ja täiendava harjutusala 
rajamine on paratamatus, mille eest pääsu ei paista 
olevat. Nagu ka liitlaste kasvavast kohalolekust. 

Kuidas riigikaitsele vajalikke samme astutakse, 
omab erilist tähendust siis kui kaitsevõime ja sõjalise 
heidutuse nimel ettevõetu meie igapäevast elukor-
raldust ja ühiskonna meelsust mõjutama hakkavad.

Nursipalu polügooni “laiendamine” on valitsuse 
poolt käibele lastuna ebakorrektne plaanide kir-
jeldus. Senisest kordades suurema militaarobjekti 
rajamisega Võrumaale on tegu täiesti uue olukorra 

Kas Nursipalu näitab Lõuna-Eesti tulevikku?

loomisega. Rääkida selles kontekstis laiendamisest 
on puru silma ajamine. Tegu on Lõuna-Eesti suur-
polügooni rajamisega. Siin läheb kvantiteet üle kva-
liteediks. Koos ruutkilomeetrite mitmekordse lisan-
dumisega muutub põhjalikult ka sisu. Ja mitte ainult 
kordades kõvemates paukudes, mis aeg-ajalt tänagi 
Otepääle kuulda. Harjutuspäevade sagedus kasvab 
samuti, Nursipalus plaanitakse vähemalt 250 päeva 
aastas „tööd“ teha.  

Oleme tunnistajaks mitte ainult Võrumaa milita-
riseerimisele vaid kogu Kagu- ja Lõuna-Eestit mõju-
tavale arengule. Rahu ja vaikus kaovad senisest loo-
dusturismi ja puhkepiirkonnast. On karta, et kiireneb 
inimeste lahkumine. Paljud lahkuvad võõrsile, nagu 
masu ajal, mil kümned tuhanded Eestimaa tolmu 
jalgadelt pühkisid. 

Kas Nursipalu mõjutab kogu Eestit, sõltub lahen-
dusest, mis leitakse neile inimestele, kes harjutusvälja 
“laiendamisest” nii otseselt kui kaudselt mõjutatud 
on. Kohaliku rahva igapäevase elukorralduse hävita-
mine ei saa olla ohvriand kaitsevõime tagamise alta-
rile. Esimene võtmeküsimus on alternatiivsete asu-
kohtade kaalumine. Teine on aus ja õiglane hüvitis. 
Kodu, elukeskkonna ja toetava külarahva kaotust 

ei saa excel’i tabeli ja kinnisvara turuhinnale 20% 
lisamisega mõõta. Kolmas ja suuremgi murekoht on 
juba aastaid kestnud ääremaastumine. Meie kandi 
piirkondliku ebavõrdsuse tasandamiseks tuleb tõsta 
kohalikele omavalitsustele ette nähtud maksueral-
diste protsenti ja anda ettevõtetele maksusoodustu-
sed. On kõlanud ka kodanikupalga idee polügoonist 
mõjutatud piirkonna elanikele. Ilmne, et uus valitav 
riigikogu peab neid küsimusi arutama mitme sea-
dusmuudatuse ühendatud eelnõude paketina, et 
tagada mitte ainult polügooni alternatiivsete asu-
kohtade kaalumine vaid kogu Lõuna-Eesti arengu 
jätkumine. Täna on see löögi all. 

Kõige hullem, mis võib juhtuda, on usalduse kadu-
mine. Kui inimesed ei usalda oma riiki, kaob kait-
setahe. Kaob rahva vastupanuvõime. Valitakse 
hääletu alistumine, käegalöömine ja põgenemine 
nö sise-eksiili, mille morniks kaasandeks on alkohol 
ning moraalne allakäik. 

Mis saab sedasi aga meie rahvast ja riigist? 

ANTS FROSCH 
Otepää Vallavolikogu liige (EKRE) 

Otepää vallas on tööl 
kaks uut hooldustöötajat



26. jaanuar  2023

Kallis Päidla küla elanik!

Päidla küla esmamainimise täh-
tajaks loetakse 10. septemb- 
rit 1522 ehk möödunud aasta 
septembris sai Päidla küla 500 
aastaseks. Väärikas iga! 

Juubeli auks olen külavane-
mana tellinud igale külaelani-
kule Päidla küla juubelikruusi. 

Kes pole veel kruusi kätte 
saanud, siis kruusi saamiseks 
kirjuta aadressil ermo.kruuse@
gmail.com, võta ühendust FB-s 
või helista tel 5113543. 

Soovin külale, aga ka Otepää kandi inimestele tervikuna, jätkuvat 
teotahet ja õnnestumisi! 

Lugupidamisega 
ERMO KRUUSE

Päidla külavanem 

4
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

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 meisterdamise 
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

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
 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?
 Vajalik eelnev registreerimine: Marina 53008226

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

30. jaanuaril kell 18.30 Puka Kultuurimajas MEISTRIKLASS  "Maailma popular-
seim Kreeka tants SIRTAKI"  Juhendaja Natalya Kulishenko. Sirtaki (kreeka 
keelest συρτάκι - puudutus) on populaarne tants, mis loodi 1964. aastal Nikos 
Kazantzakise samanimelise romaani põhjal lavastatud Michalis Kakoyannise 
filmi "Kreeka Zorba" jaoks. See ei ole kreeka rahvatants, vaid see on kombi-
natsioon iidse sõdalastantsu hasapiko aeglastest ja kiiretest versioonidest. 
Kreeka helilooja Mikis Theodorakise kirjutatud sirtaki tantsu ja ka sellele 
muusikat nimetatakse mõnikord "Zorba tantsuks". Pärast filmi ilmumist 
sai sirtakist maailma populaarseim kreeka tants ja üks Kreeka sümbolitest.

Meistriklassi viib läbi Natalya Kulishenko
Meistriklass koosneb kolmest osast:
*Soojendusharjutused
*Tantsu elementide õppimine
*Ühine SIRTAKI tants
Meistriklassi on oodatud kõik soovijad alates 10a., eelnev kogemus ei ole vajalik.
Pane selga mugavad riided, mis liikumist ei segaks, jalga tossud või ketsid.
Osalustasu - 10 eur. Osalejate arv min 10 inimest
Registreerimine: 555 33 564 Katrin Uffert

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

27. jaanuaril kell19 Tsooru Külateater “PULMAD LISANDIGA!” Pilet 5 eurot. 

10. veebruaril kell 18.30 DISKO SÕPSIDEGA KOOS ON LAHE!

24. veebruaril VISTEL-VASTEL-VASTLAPÄEV

25. veebruaril kell 20 TANTSUÕHTU, muusikat pakub ansambel “TÄNATEHTU”. 
Pilet 10 eurot.

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

Laupäeval, 14. jaanuaril tähistas Puka 
meesansambel 65-ndat tegevusaasta 
juubelit.

Puka kultuurimajja olid kogunenud Puka 
meesansambli sünnipäeva tähistama 
sõbrad naabervaldadest. Puka meeste-
le laulsid tervituseks Puka naisansam-
bel (juhendaja Evald Raidma) sega-
koor U-tuur (juhendaja Evald Raidma) 
Tõrva meesansambel (juhendaja Ado 
Kaasik, klaveril Thea Leitmaa) Tõrva 
naisansambel Hermes, (juhendaja Reet 
Koppel) Viitina meesansambel  (juhen-
daja Ive Ruusamäe), Antsla meesan-
sambel Hauka vägevad (juhendaja Eda 
Hirson), Sangaste-Puka-Tõlliste sega-
koor (juhendaja Margit Aigro).

Puka meesansamblit õnnitles Otepää 
valla kultuurinõunik, vallavalitsuse liige 
Valdur Sepp.

Puka meesansambel on Otepää valla 
üks vanimaid kollektiive. Meesansambel 
loodi 1957. aastal. Esimeseks juhenda-
jaks sai sel ajal koolis muusikaõpetajana 
töötanud Eliise Saar. Algselt laulis mee-
sansamblis neli meest. 1965. aastal sai 
meeskoor täienduse, toonane kooriliige 
Jaan Tõnissoo tõi koori laulma veel paar 
meest. Kõige suurema koosseisuga lauldi 
1976. aastal, siis oli kooris 14 meest.

Kõige pikema lauljastaažiga laulja 
oli Nikolai Saarmann, kes laulis asu-
tamisaastast alates kuni 2003. aastani, 
kokku 46 aastat. Läbi aegade on mees-
kooris veel laulnud Ants Kallis, Vello 
Raagmets, Eerik Müts.

Ansambli juhendajaks oli pikka aega 
Tõnis-Rein Ainso, veel on juhendanud 
mehi Eerik Türk, Viiu Lipp, Jüri Kams, 
Küllike Muttik ja Anu Täkker. 1990. 
aastal liitusid kooriga Ants Ilves ja Enno 
Pung. 1997. aastal hakkas mehi juhenda-
ma Sille Lõõndre ning samal ajal liitus 
meestega ka Mati Kõiv.

2006. aastal esindas Puka meesan-
sambel Eestit esimesel rahvusvahelisel 
Baltimaade vokaalansamblite päeval 
Riias, kus nad said tunnustuse osaliseks. 
Kagu-Eesti vokaalansamblite konkurs-
sidel on aastaid tunnustatud mehed lau-
reaatideks, valitud Kultuurkapitali aas-
tapreemia vääriliseks.

Alates veebruarist 2010 juhendab 
Puka Meesansamblit tuntud klaveri- ja 
lauluõpetaja, kontsertmeister ja mitme 
ansambli juures tegutsev maestro Evald 
Raidma. Praeguses koosseisus laulavad 
Mati Kõiv, Peep Harju, Enno Pung ja 
Marko Koort. Puka meesansambel on 

Puka meesansambel tähistas 
juubelit

andnud välja kaks CD-plaati: “Las käia” 
ja “ Ei vannu alla“. Plaanis on ka kolmas 
plaat välja anda. 

Peo aitasid läbi viia Otepää kultuuri-
korraldaja Merle Soonberg ja Puka kul-
tuurikorraldaja Katrin Uffert ning Puka 
endine kultuurijuht Helgi Pung.

MONIKA OTROKOVA
Foto: VALJU ALOEL

Puka meesansambel korraldas kontserdi 
65 lauluaasta tegemistest. 

Õnnesoovidega ja tervitustega olid tulnud 
sõbrad lähedalt ja kaugelt.

Puka meesansambel tänab Teid selle ilusa 
kontserdi eest ja LAULAME VEEL!

Vasakult Marko Koort, Enno Pung, Teet Harju, Mati Kõiv

Evald Raidma

Kätte on jõudnud aasta uus ning on pa-
ras aeg teha kokkuvõte läinud aasta te-
gemistest ja tutvustada uue aasta plaane. 
2021. a sügisel saime uuesti peale koroonaa-
ega kokku ja hakkasime proovidega pihta. 

Meie uueks juhendajaks sai Marina Pulver 
ja esimene näidend, mida õppima hakkasi-
me, oli Margus Oopkaup´i „Heldur ja naised“. 
Etendus oli nagu meile kombeks humoorikas 
ja proovid möödusid nalja ning naeru saatel. 

16. aprillil 2022 olime valmis andma esieten-
duse Sangaste Kultuurimajas. Sama etendu-
sega astusime üles veel Aakre kultuurimajas, 
Paide hooviteatrite festivalil ja Harrastusteatri-
te maratonil Kangro talus. Igal pool saime soo-
ja ja naeruturtsatusi täis vastuvõtu osalisteks.  

2022. a sügisel hakkasime õppima uut eten-
dust „See ehe Eesti elu“, mille on kirjutanud 
ja lavastanud Marina Pulver. Oktoobrikuu 
23-dal päeval esitasime seda Sangaste Kul-
tuurimajas. Ka kohalik pensionäride ühendus 
kutsus meid oma jõulupeole esitama Eesti 
elu ehedust. 

Siinkohal tahame südamest tänada ja öelda 
Aitäh teile, armsad teatrihuvilised, et Teid on 
nii palju etendustele kohale tulnud ja meie 
tegemistele kaasa elanud!

Tänaseks on meid kutsutud esinema juba 
Harglasse, Lüllemäele, Vana-Koiolasse ja 

Rukki Narride tegemised Sangastes

Uue-Antslasse.
Vahepeal oleme ka oma näitlejaoskusi täien-

danud. Meid on koolitanud Merilin Kirbits Imp-
roteatrist ja Katrin Nielsen, kes on eesti näit-
leja, lavastaja ja teatripedagoog. Katrin aitas 
meil lavale tuua muusikalise sketši „Oskan 
ma laulda jee…“, mida esitasime Otepää valla 
isadepäeva üritusel. Skets oli kokku pandud 
erinevatest tuntud lauludest. Saime korraga 
nii laulda kui näidelda.  Sama lugu etendame 
ka vabariigi aastapäeva üritusel Sangaste kul-
tuurimajas. Kel huvi – tuleb kohale!

Nüüdseks oleme alustanud ka uue etendu-
se õppimist. Plaanis on lavale tuua Margus 
Oopkaup´i komöödia „Nunnad“. Antud la-
vastust lavastab külalislavastaja Merilin Kir-
bits. Proovid on alanud ja loodame peagi juba 
infot anda, millal meid näha saab. Ise oleme 
väga põnevil!

Kui kellegil tekkis nüüd soov, et tahaks ka 
Rukki Narridega ühineda või meie tegemistel 
silma peal hoida, siis võtke meiega julges-
ti ühendust ja jälgige meie Facebooki lehte 
Teater Rukki Narrid või kirjutage meile ruk-
kinarrid@gmail.com. Uued inimesed ja uued 
ideed on alati teretulnud.

Peatse kohtumiseni!

Teater Rukki Narrid
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Keeni kooli andekad 1. klassi õpi-
lased osalesid detsembris VEPA 
jõulukaartide joonistamise kon-
kursil ja nende ühiselt valminud 
jõulukaart valiti VEPA õpetajate 
lemmikuks. 

Kaardil on kujutatud kaitsvaid ja hoolivaid VEPA käsi, 
kellest on vastu jõule saanud vahvad päkapikud.

VEPA on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine 
ennetustegevus, mis arendab mängulisel viisil õpilaste 
eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalse pädevuse 
arengut. VEPA on lahe mäng, mis toob kooliellu rahu 
ja rõõm.

1. klassi juhendab õpetaja Kaja Leht.

KAIJA TAMM  

5
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Mees, keda hüüti elavaks 
entsüklopeediaks...

Ago Kivi sündis Valgamaal Kaagjärve vallas Kungla 
talu peres, kus kasvas neli poega, neist noorim Ago 
(kirikukirjades Agu). Pereisa Aleksander Kivi rajas 
Otepääle pudukaupluse ja pere kolis Otepääle. 
Kooliharidust omandas Ago Kivi Otepää algkoolis, 
Vana-Piigaste algkoolis, Otepää keskkoolis, Saku 
tehnikumis, Kunstiinstituudis (lõpetas diplomeeri-
tud graafikuna) ja Pedagoogilise Instituudi täien-
dusteaduskonnas.

Ago pidas oma elu jooksul mitmeid ameteid: 
töötas maamõõtjana, näiteringi juhi ja dekooraa-
torina, ajakirjanikuna Otepää Teatajas, raama-
tukogus laenutajana, televisioonis kunstnikuna, 
kunstikombinaadis kujunduskunstnikuna, ülikoolis 
asendusõppejõuna ja Tartu kunstikooli õpetajana 
(kirjakunst, joonistamine, kompositsioon, töökoja 
praktika juhendamine).

Alates 1984. aastast oli ta vabakutseline graafik 
ja ekslibrist. 1990. aastal asus Ago pensionipõlve 
veetma Otepääle, kuhu oli ammu igatsenud. Siinne 
loodus on inspireerinud paljusid kunstnikke, nende 
seas ka Ago Kivi. Ta on Otepää kuppelmaastikke 
ja kultuuriobjekte väga palju oma graafilistele leht-
edele jäädvustanud. Ago eksliibristest võiks teha 
Otepää elu kroonika, sest kõik tähtsamad sünd-
mused ja tähtpäevad on ta kunstnikuna linooli lõi-
ganud. Jääb lootus, et vähemalt tagantjärgi seda 
panust vääriliselt tunnustatakse ja talletatakse.

Ago Kivi oli meisterklassi kalligraaf, ta on 
teinud näituste ja muuseumide kujundusi, nahke-
histöö ja tekstiili kavandeid, peale selle tegelenud 
metallehistöö ja raamatuköitmisega. Õpitud 
erialal on Ago teinud peamiselt plastiklõiketehni-
kas loodusvaateid ja hulgaliselt eksliibriseid. Ago 
oli ka Otepää eksliibriseklubi looja ja eestvedaja 
aastast 1994. Kunstnik armastas oma eksliibristes-
se vimkasid poetada, üks pisitilluke osake üldises 
kompositsioonis oli ikka teatraalne või koomiline. 
Seda isikuomadust kasutas ta oskuslikult ka Otepää 
Rahvateatri laval.

Sügava austusega meenutades oma õpetajat ja 
lõbusat kaaslast rahvateatrist

AVE KRUUSMAA

Ago Kivi  90       26.01.1933 - 11.10.2011 

Mees, kes teadis ja mäletas...

“Otepääl on läbi aastakümnete näitemänge lavas-
tatud,” kirjutas Ago 2009. aastal oma mälestustes 
noorusajast, et neid saaks autor lisada meie kul-
tuuriloolisesse raamatusse “Teatrimaagia kütkes”.

Ago mäletas oma esimest teatrielamust 1938. 
aastast, mil pritsimajas lavale toodud tükis mängis 
karjapoissi tema vanem vend Vaino. Laval oli tulis-
tatud naispeategelast. Ago oli selle peale nutma 
puhkenud ja hiljem kodus vennalt nõudnud: miks 
nad ometi pihta lasksid? Vend oli selgitanud, et see 
oli ainult mängult... “Aga ega ma seda juttu päriselt 
ikka uskuma ei jäänud.”

Ago oli rahvateatri asutajaliige (“Eskaadri hukk”, 
1957), mängis veel mitmetes tükkides Otepääl ja 
hiljem Tallinna kooli päevil, jätkas sealgi rahvate-
atris. Nii, nagu ka Otepääle naasnult ja 1990-ndaist 
igas kodulinna teatri ja papa Kalju ettevõtmises 
kaasa lüües.

Eriline ja imetlusväärne oli tema mälu: ta teadis 
eksimatult oma Otepää kooliaja kaaslaste ja rah-
vateatri näitlejate sünnipäevi, märkis oma töödes 
küll raamatukogu, küll kohaliku ajalehe sünnipäevi, 
suurematest sündmustest rääkimata.

Ajakirjanik AILI MIKS

Kinkis, kellele ja millal tahtis

Ago (Agu talle ei meeldinud, sest sai selle teada 
alles pensionieas) oli vahel nagu jõuluvana, kes võis 
ilmuda ja kinke jagada aastaringselt. Oli see Eks-
liibriseklubi kokkutulek või mõni valla tähtsünd-
mus, vahel ka vähese tähtsusega – ikka juhtus, et 
vahetult enne algust astus Ago kellelegi vaikselt 
juurde ja ulatas värskelt trükipressi alt võetud eks-
liibriste paki.

Aga ta täitis ka tellimusi, millest viimane suurem 
töö oli 2001. a Ilmamaa kirjastuse poolt välja 
antud Oskar Lutsu „Sügise“ uus trükk, kus ilutseb 
paarkümmend Ago illustratsiooni.

Aastate jooksul kogunes kümneid, kui mitte sadu 
otepäälasi või kaugemaid tegelasi, kellele Ago eks-
liibrise tegi. Igas killuke tema hingest ja ahhetama-
panev kunst, mis kajastas pisikeste detailidega saaja 
huvialasid või ametit. Nõnda on paljud otepäälased 
talletatud ka kunsti, mille väärtus ei lange kunagi.

Meenub veel suupill, mis tuli luitunud pintsaku 
põuetaskust välja ainult väiksemas seltskonnas ja 
siis, kui jutud olid räägitud. Mänguoskuse poolest 
kõlvanuks see ka suuremale auditooriumile, kuid 
Ago tagasihoidlikkus välistas selle.

Oli au ja rõõm Sind tunda, Ago!

MARGUS MÖLL

Keeni kooli esimene klass 
osales VEPA konkursil

Sel õppeaastal on meie las-
teaias toimunud mitmeid 
koolitusi, kuid 13. jaanuaril 
toimunud koolitus oli eriline, 
sest koolitajad olid kolleegid 
Viljandi Lasteaiast Päikese-
kiir, direktor Astra Jamnes 
(pildil) ning õpetajad Annely 
Ariva ja Janne Širikova. 

Koolituse teema oli „360 
kraadi tagasiside meetod”. 
See meetod põhineb uue-
nenud õpetaja kompetent-
simudelil ja võimaldab saa-
da õpetajal infot selle kohta, 
kuidas õpetaja ise oma käi-
tumist tajub ning kuidas seda tajuvad temaga vahetult 
kokku puutuvad sihtgrupid (juhtkond, kolleegid, lapsed 
ja lapsevanemad).

Saadud info aitab õpetajal mõista oma tugevusi ning 
õpikohti ja väljakutseid, püstitada arengueesmärke ja 
planeerida samme eesmärkideni jõudmiseks.

Esmapilgul ei tundu taolise enesehindamise meetodi 
rakendamine keeruline, kuid keeruliseks võib osutuda 
reageerimine saadud tagasisidele. 

Seepärast oli väga hea, et sel teemal tulid rääkima ja 
julgustama kolleegid, kes ise on meetodit kasutanud ja 
tulemustega väga rahul. Nende kogemuse kohaselt oli 
kõikide huvigruppide tagasiside põhjalik kuid heatahtlik.

Lisaks koolituse teemale tutvusta Astra Jamnes oma 
lasteaeda ja lasteaia põnevaid tegevusi (nt multipli-
katsioon). 

Ühtlasi kutsuti meid külla, sest oma silm on kuningas 
ja loodan, et sellest kasvab välja  viljakas koostöö kahe 
lasteaia vahel.

MARJU ILISTOM
Otepää Lasteaia
õppealajuhataja

Otepää Lasteaias toimus 
koolitus

AGO KIVI  90

26. jaanuaril

Kell 16.30 – Otepää kalmistul: 
süütame küünlad Ago Kivi kalmul.

Kell 17.00 – Otepää Kultuurimaja 
fuajees: Ago Kivi loomingu näituse 
avamine.

Näituse koostasid: Jüri Roots, 
Ave Kruusmaa ja Margus Möll.

Tule kindlasti ja võta kaasa 
oma lugu ja mälestus meie 
suurkunstnikust!

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

Juba ammu oli idanenud mõte, et 
inimestel kes pole tööelus enam 
nii aktiivsed ja kel on rohkem 
vaba aega, oleks kokkusaamis-
paik, kus omavahel suhelda ja 
sisukalt aega veeta. Tänu Mariit-
ta Jalassola eestvedamisele ja 
Otepää vallavalitsuse toetamise-
le, sai mõte teoks.

Eelmise aasta novembris oli 
esimene kokkusaamine Otepää 
Noortekeskuses, kus kohal olid 
Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala ja sotsiaalteenistuse 
juhataja Kristin Leht, kuulati ära 
kohalviibijate soovid ja ettepanekud. Nüüd on 
juba mitu korda koos käidud ja asja edasi aren-
datud ning toredalt aega veedetud. Toimus koh-
tumine Päästeameti töötajaga, kes jagas tarkusi, 
kuidas kriisideks paremini valmis olla. Kuna 2023 
on Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud lii-
kumisaastaks, siis ka meie kohtumistel kulub 15 
minutit kehalistele harjutustele. Lisaks on noorte-
keskuses võimalus kätt proovida erinevates män-
gudes nagu lauajalgpall, koroona, lauatennis jne.

Edaspidi on plaanis kohtumised huvitavate 
inimestega, erinevad loomingulised tegevused 
(akrüülmaalimine) ning jätkuvalt on oodatud 

Tule kolmapäeviti kohvihommikule!

ettepanekud, mida veel ette võtta. Juba praegu 
võib aga öelda, et kokku on saanud grupp 
elurõõmsaid inimesi. Sellised kohtumised laien-
davad silmaringi, annavad positiivset energiat ja 
toovad vaheldust igapäevaellu.

Ootame kõiki uusi huvilisi igal kolmapäeval kell 
10.00 Otepää Noortekeskusesse meiega liituma 
sõltumata vanusest, oodatud on ka mehed, et 
hubases noortekeskuses juua tass kohvi ja sisu-
kalt aega veeta.

Kohvihommikutel osaleja 
MAIRI JÄRVISTE



26. jaanuar  20236
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel 
toimetusega.

Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 
10%line hinnasoodustus.
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.

30. mälumänguturniir 
Palupera karikale

Esimene voor 27. jaanuaril 2023. a algusega kell 
19.00  Rõngu Kultuurimajas. 
Info ja registreerimine tel: 5139071 Kalev Lõhmus, 
palubuss@gmail.com.

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,

- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

O  T  E  P  Ä  Ä

7. jaanuaril toimusid Otepää Võrkpalliklubi 
eestvedamisel 22. Otepää karikavõistlused võrk-
pallis. Võistlused peeti Kääriku Spordikeskuse 
pallihallis, kus võisteldi kolmes vanuseklassis. 
Võistkonda kuulus kolm meest ja kolm naist. 
Igas vanusgrupis osales neli võistkonda. 

Kokku osales võistlustel 12 võistkonda ja 82 
mängijat. Mängud toimusid turniirisüsteemis 
ning igas mängus oli kolm geimi, mis mängiti 
kõik geimid 21 punktini. Võitja selgitati võide-
tud geimipunktide alusel. Parimaks võistkon-
naks noorte arvestuses tuli Leonhard Weiss. 
Keskmises vanusegrupis oli parim Urvaste 

22. Otepää karikavõistlused võrkpallis Käärikul

võistkond. Veteranide vanusegrupis saavutas 
esimese koha Paide võistkond. Võrkpallitur-
niiri pidulik lõputseremoonia toimus Kääriku 
Spordikeskuse kinosaalis.

Projekti toetas Eesti Kultuurkapital.

Otepää Võrkpalliklubi tänab kõiki osalejaid ja 
toetajaid.

Tartu Maratoni korraldustiim ootab lund ja külmakraade, et ma-
ratoni saaks originaalrajal korraldada. „Küll aga üritame esimesel 
võimalusel Tehvandi Spordikeskusega koos kunstlund toota nii 
palju, et me saaksime kunstlund varuda ja ära kindlustada, et 
kuue-seitsmekilomeetrine ring oleks tagavaraks võtta,“ selgitab 
ürituse peakorraldaja Indrek Kelk.

Erinevad Tartu Maratoni toimumise versioonid:

Variant A – lund on piisavalt ja suusamaraton saab toimuda 
originaalrajal Otepää-Elva marsruudil.

Variant B – lund on vähe ja distantsid lühemad. Kõige tõe-
näolisemalt marsruudil Otepää-Palu, juhuks kui Elva pool on 
liiga lumevaene.

Variant C – kunstlumering Otepääl. Tagaks toimumiskindluse 
ja oleks üks parimaid harjutusradasid kevadeni välja erineva 
tasemega harrastajale.

Variant D – lund ei ole ja toimub jalgsimatk nagu aastal 2020, 
marsruudil Otepää-Kääriku.

Lisaks eelmainitud variantidele jääb võimalus osaleda Tartu 
Maratonil kuni 16. märtsini virtuaalselt.

49. Tartu Maraton toimub 19. veebruaril ja kavas on 63 ja 31 km 
pikkused distantsid. Päev varem toimuvad lastesõidud Tähtvere 
spordipargis. 

Nädal varem saavad osalejad end proovile panna Avatud Raja 
ja Teatemaratoni sõitudel.

LIISA-LOTTA VEIKEN
Turundus ja kommunikatsioon

MTÜ Klubi Tartu Maraton
Foto: ADAM ILLINGWORTH

Tartu Maraton toimub – loe, 
millised on rajaversioonid

Otepää Talverallile pääseb vaid piletiga, ühe pääsme hind 
on 17 eurot. Rallipääsme saab soetada eelmüügist www.
piletikeskus.ee. Pilet kehtib kõigil kiiruskatsetel ja võistlu-
sautode hooldusalas Tehvandi Spordikeskuses.

Alla 12aastastele on üritus tasuta.
Pilet tuleb vahetada käepaela vastu Otepää või Kanepi pile-
tivahetuspunktis. Piletivahetuspunktid asuvad Otepää Bus-
sijaama platsil ja Kanepi keskväljakul. Piletivahetuspunktid 
on avatud 04.02.2023 kell 06:30-14:00.

Ametlik ralliraadio on RING FM sagedusel 101,7Mhz.
Otepää Talveralli täpsema info leiab Otepää Talveralli Face-
booki lehelt.

Otepää Talveralli

Otepää Varajase Muusika Ansambel tähistas 15. 
jaanuaril Otepää kultuurimajas väärika kontserdiga 
25. aastapäeva.

Ansambli juhendaja, Arno Anton märkis, et aas-
tatega on muusikakihti ansambli lugudele lisandu-
nud piisavalt, et ka kuulajatel põnev kuulata oleks.

Juubilari kontserdil andis omapoolse muusika-
kingituse loominguline kollektiiv MALK Lembi Oja 
juhendamisel. Otepää Muusikakooli õpilased olid 
kontserdikostiks kaasa võtnud plokkflöödilood.

Otepää Varajase Muusika Ansambel loodi 25 
aastat tagasi Otepää Lastemuusikakooli õpetajate 
baasil ja seda Arno Antoni eestvedamisel. 25 aasta 
jooksul on ansamblis tegutsenud ligi 40 muusikut.

Palju õnne ja säravat MUUSIKARÕÕMU igasse 
päeva!

Tekst ja foto: VALDUR SEPP
Otepää Vallavalitsuse

kultuurinõunik

Varajase Muusika 
Ansambel tähistas 
aastapäeva
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Oh ema...
pisar silmanurka liigub, 

Sa olid kallis, olid lihtsalt hea...

SIRJE METSLA
1959 - 2023

Siiras kaastunne Merle perele 
kalli ema, vanaema lahkumisel.

Mall, Liia, Vanda, Raili, Julia, 
Galina, Margarita, Karin ja 

endised kaaslased Otepää Postist

  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

Elektritööd    520 50 16

Autode kokkuost     5533060

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

Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 

Kodukoristus Otepääl ja selle lä-
hiümbruses. 56288063

Müüa kuivi küttepuid. 5216878

Ostan 4-toalise korteri Otepääle 
või lähiümbrusesse. Võib olla ka 
remonti vajav. Tel. 55676723

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

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

KU U LU T U S E D

SIRJE METSLA 
21.12.1959 - 17.01.2023

LINDA VIKSI 
09.11.1929 - 15.01.2023

Südamlik kaastunne 
Ene Vainulale armsa 

ISA

surma puhul.

 Aime, Sirje, Sveta

Avaldame kaastunnet Üllele ja 
Argole ema, ämma ja vanaema

SIRJE METSLA 

kaotuse puhul.

Kolleegid UPM-Kymmene 
Otepää 1. vahetusest

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda.

Südamlik kaastunne kõigile
lähedastele

LINDA VIKSI

kaotuse puhul.

Makita küla

Pikk päevatee on jõudnud õhtusse,
tunde lööb vaid igaviku kell.

Meie kaastunne Ülle Hurdale 
ema ja Argo Avilole 

ÄMMA

kaotuse puhul

Otepää vineeritehase I vahetus

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

Otepää Vallavalitsus pakub tööd

 turismiarenduse spetsialistile

Lisainfot vaata Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist "Vabad 
töökohad".

Motivatsioonikiri koos palgasoovi ja elulookirjeldusega ning haridust tõendava do-
kumendi 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 .

Maa-amet on välja kuulutanud 
avaliku elektroonilise enampak-
kumise piirkonnas asuvate kinni-
sasjade kasutamiseks andmiseks. 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 
07.02.2023. 

Täpsemat informatsiooni saab 
Maa-ameti kodulehelt aadressiga 
www.maaamet.ee

Luikede lennus on midagi kaeblikult kurba,
kelle tiibadest lõppenud jaks…

LIIVIA SUU
1929 – 2023

Jääd tänuga meie hinge oma erilise hoole 
ja armastuse ning elujaatusega

meie klassi koos hoidmas.

Heljo, Eevi, Maie ja Villu 
Palupera kooli 1955. aasta lennust

Pikaaegsele üürile anda Otepää 
vallas Päidla külas renoveeritud 
kortermajas 2-toaline ahiküttega 
korter (40m²). Lisainfo: 5113543, 
ermo.kruuse@gmail.com

Üürile anda 3-toaline mugavuste-
ga korter Otepääl. 5216 878

Teade! 
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt algas 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 soovijatel tuleks olla proaktiivsed.

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

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

Otepää Vallavalitsus pakub tööd

majandusteenistuse juhatajale

Lisainfot vaata Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist "Vabad 
töökohad".

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 6.02.2023 avaldus koos kinnitusega, et 
ei esine ametniku teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja motivatsioonikiri 
ning haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile vald@otepaa.ee. 

Lisainfo tel: 766 4806; 503 8599 (abivallavanem Raivo Kalda)

MARGARITA GOLUBEVA 
23.08.1927 - 23.01.2023

HANNES AMJÄRV 
16.04.1961 - 20.01.2023

Mälestame kallist naabrinaist

ELSA LUTTERIT

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Aavo ja pojad peredega

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste aeg …

Armas Sirle perega!
Meie südamlik kaastunne Sulle 

ja perele 
armsa ema, vanaema ja ämma

TERJE LIBEONI

surma puhul.

Naabripered Paavo ja Raak
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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


