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Vali omakandimees!
5. märtsil toimuvad Riigikogu valimised. 
Võru-, Valga- ja Põlvamaa ühises ring-
konnas kandideerib kokku 78 kandidaati 
kaheksale ringkonnale ettenähtud koha-
le. Kandidaate on küll palju, aga väga vä-
hestel side Valgamaaga. Veel vähematel 
sisuline kokkupuude Otepää, Valga või 
Tõrva kitsaskohtade, murede ja rõõmu-
dega.

Olen olnud Tõrva abilinnapea, linnapea, 
vallavanema ning Valgamaa Omavalitsus-
te Liidu esimehena Valgamaa elukorral-
duse käekäigu juures enam kui 13 aastat, 
mistõttu ka väga teadlik meie maakonna, 
meie kodukandi arenguvajadustest, soo-
videst ja ootustest riigi keskvalitsusele ja 
Riigikogule. 

Valgamaa inimesed, ettevõtjad, omavalit-
sused on tublid, töökad ja edasipüüdlikud. 
Oleme siin palju üheskoos ära teinud, aga 
palju on veel teha. Liberaalina on mulle 
oluline, et inimesed oleksid vabad oma 

tegevustes ja mõtetes. Vabadus tähen-
dab muuhulgas ka võimalust soovi korral 
elada probleemideta igas Eesti nurgas. 
Eesti suurusega riik ei saa endale lubada, 
et pealinnast kaugemad alad unustatak-
se või kõrvale jäetakse. Omavalitsusjuhi-
na tunnen, et nii mitmegi asja saavuta-
miseks jäävad kohapeal käed lühikeseks, 
suunata on vaja riiklikku poliitikat. 

Selleks, et Riigikogus saaks esindatud 
oma inimene ja ka Otepää piirkond ning 
Valgamaa tervikuna võiksid areneda 
veelgi kiiremas tempos, vajame tugevat 
kodukoha juurtega kandidaati, kes sei-
sab meie inimeste huvide eest. Tänavu 
on see võimalus päriselt käega katsutav. 
Seda vaid juhul kui ka teie, head otepää-
lased, toetate mind oma häälega. 

Saan lubada, et Riigikokku saades seisan 
raudkindlalt Otepää, Valgamaa ning Lõu-
na- Eesti huvide eest. Ma ei kao, ega anna 
alla. Ma pole turist, ma elan siin!

Riigikogus seisan Otepää ja Valgamaa 
huvide eest ning et:
• teede korrashoid saaks rohkem raha
• lasteaedade kohatasud kaoks
• kiirem internet ja paremad 

elektriühendused saaksid igasse majja
• loodaks üürieluruumid omadele ja 

siiatulijatele
• jätkuks riiklik laenutugi kodu rajajatele
• oleks parem kapitali kättesaadavus 

ettevõtetele
• õpetaja keskmine palk tõuseks vähemalt 

120%-ni riigi keskmisest palgast
• perearstiteenus saaks paremini 

korraldatud
• kriisideks valmistumine võetaks 

fookusesse

E- ja eelhääletamine 27.02–4.03. Valimispäev 5. märts

Meie toetame omakandimeest, toeta Sina ka! 

Kaja Kallas
Peaminister

Maido Ruusmann 892
Tõrva vallavanem 

Valgamaa Omavalitsuste Liidu juht

Hanno Pevkur
Kaitseminister
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EELK peapiiskop Urmas Viilma 
külastas Otepää valda

8. veebruaril külastas EELK peapiiskop Urmas 
Viilma Otepää valda. Ei juhtu just sageli, et peapiis-
kop külastab ühte kohalikku omavalitsust omavalit-
suse enda kutsel. Martin Luther on öelnud, et riik ja 
kirik peavad olema lahus ja Eesti luterliku taustaga 
riigina on seda tava ka järginud. Kuid riik ja kirik ei 
saa elada üksteisest lahus, kiriku liikmed on osa meie 
vallast ja riigist. Eesti kultuuriloo algus on lahuta-
matult seotud kirikuga, Piibli tõlkimisega, laulu- ja 
palveraamatutega. Ilma luterliku nõudeta, et kõik 
peavad oskama katekismust lugeda, poleks olnud 
Eesti rahval 19. sajandil laiaulatuslikku kirjaoskust, 
mis võimaldas meil sirguda kultuurrahvaks.

Peapiiskop Urmas Viilma märkiski, et kutse valla-
valitsuse poolt tuli meeldiva üllatusena. Peapiiskop 
viibib väga palju Eestis erinevatel kogudustel külas 
ning kui ta külastab kogudusi, siis käiakse koos kogu-
duseliikmetega ka omavalitsusjuhil külas. Seda aga, 
et kohalik omavalitsus ise peapiiskopi külla kutsub, 
juhtub harva. Peapiiskop avaldas küllakutse üle suurt 
heameelt.

Meie peamiseks arutelu teemadeks olid koostöö 
vallavalitsusega ja Eesti Lipu Keskuse väljaarenda-
mine Otepää pastoraadis.

Otepää vallal on hea koostöö kõikide kirikute ja 

kogudustega. Kuna Otepää pastoraadis õnnista-
ti esimene sinimustvalge trikoloor, siis on ka meie 
suhted EELK-ga natuke tihedamad, kui muidu ehk 
kombeks. Olen ise ka EELK Sangaste Püha And-
rease koguduse nõukogu liige ja sinodisaadik ja olen 
kirikuasjadega rohkem kursis, kui ehk tavainimene. 
Nagu vanad sõjamehed armastavad öelda – kaevi-
kutes ateiste ei ole, aga kirikuga tuleb häid suhted 
hoida mitte ainult halbadel, vaid ka headel aegadel.

Vallavalitsuses toimus Eesti Lipu Keskuse aren-
damise teemadel ka laiem koosolek, kus lisaks pea-
piiskopile osales Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross. 
EELK kirikuvalitsus toetab Eesti Lipu Keskuse väl-
jaarendamist Otepää pastoraadis. Koos külastasime 
Otepää pastoraati, kus on korda tehtud 5 ruumi ja 
ehitatud kaugküttesüsteem. Hetkel on plaanis Eesti 
lipu 140. aastapäevaks täita ruumid ekspositsiooniga 
ning hiljem välja ehitada kogu I korrus. 

Loodame, et saame vajaliku rahastuse ning võime 
Eesti lipu 140.aastapäeva tähistada juba uuendatud 
Eesti Lipu Keskuses.

JAANUS BARKALA
vallavanem

Foto: MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavolikogu istungil

09.02.2023
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2021. 

a otsuse nr 1-3/55 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenis-

tuskohtade koosseisu kehtestamine“.
n	 Otsustati kehtestada Otepää Vallavalitsuse teenistusgrup-

pide põhipalga vahemikud järgmiselt: I (teenindavad teenistus-

kohad) - Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alam-

määr – 1500; II (spetsialistide teenistuskohad) - 1300 – 2300; 

III (juhtide teenistuskohad) - 1800 – 3300.
n	 Tunnistati osaliselt kehtetuks Nõuni külas asuva Uue-Tüki 

kinnistu detailplaneering Uue-Tüki katastriüksuse (katastritun-

nus 58202:002:0016) osas.
n	 Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida Puka Kogukonnaga 

vallavara tasuta kasutamise leping Puka alevikus asuva Ääre 

tn 9a kinnistu (registriosa nr 2431440) ca 5250 m² suuruse osa 

kasutamiseks vastavalt otsusele lisatud lepingu projektile.
n	 Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida MTÜ-ga Otepää 

Kogukonnaturg vallavara tasuta kasutamise leping Otepää val-

lasiseses linnas asuva Munamäe tn 4a kinnistu (registriosa nr 

1861140) kasutamiseks vastavalt otsusele lisatud lepingu projektile.
n	 Otsustati valida Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandi-

daadiks: 1.1 Urmas Kuldmaa; 1.2 Kaido Mägi; 1.3 Rita Pärnik; 

1.4 Piibe Vällo.
n	 Otsustati moodustada Riigikogu valimiseks kolm jaos-

konnakomisjoni ning nimetada jaoskonnakomisjoni esimehed, 

liikmed ja asendusliikmed järgmiselt: 1.1 valimisjaoskonnas nr 

1 (Otepääl): 1.1.1 esimees Kristina Reigo; 1.1.2 liige Meelis 

Karton; 1.1.3 liige Uuno Laul; 1.1.4 liige Kristi Mitt; 1.1.5 

liige Anton Otrokov; 1.1.6 liige Romek-Andreas Reigo; 1.1.7 

liige Liia Tinno; 1.1.8 liige Vello Vou; 1.1.9 asendusliige Krista 

Anton; 1.1.10 asendusliige Mari Mõttus; 1.1.11 asendusliige Lea 

Ruuven; 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Robin Uibopuu    15. jaanuaril
Sofie Arro    24. jaanuaril
Robin Huopalainen     2. veebruaril

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.

1.2 valimisjaoskonnas nr 2 (Sangastes): 1.2.1 esimees 

Rando Undrus; 1.2.2 liige Rein Areng; 1.2.3 liige Kairi 

Gross; 1.2.4 liige Laura Karavin; 1.2.5 liige  Valdo 

Karavin; 1.2.6 liige Tiiu Treimuth; 1.2.7 asenduslii-

ge Eve Liivamägi; 1.2.8 asendusliige Gabriel Muttik; 

1.2.9 asendusliige Toomas Kuus; 

1.3 valimisjaoskonnas nr 3 (Pukas): 1.3.1 esimees 

Karin Tilga; 1.3.2 liige Joosep Frantz; 1.3.3 liige Harri 

Irv; 1.3.4 liige Tiia Neemeste; 1.3.5 liige Kaire Pedajas; 

1.3.6 liige Helgi Pung; 1.3.7 asendusliige Anne Riis; 

1.3.8 asendusliige Airin Hermann; 1.3.9 asendusliige 

Lea Trees.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 24. märtsi 2022. 

a määrust nr 4 „Otepää Muusikakooli põhimäärus“.
n	 Kehtestati Otepää valla 2023. aasta huvihari-

duse ja huvitegevuse kava.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2023. aasta eelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

24.01.2023
n	 Määrati Mäeküla külas asuva Konnu-Endri-

ku katastriüksuse (katastritunnus 72402:001:0282) 

jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmi-

selt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Konnu-End- riku, 

koha-aadress Konnu-Endriku, Mäeküla küla, sihtots-

tarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 

Ärgioru, koha-aadress Ärgioru, Mäeküla küla, sih-

totstarve maatulundusmaa.
n	 Anti Raul Eametsale projekteerimistingimu- 

sed Vana-Otepää külas Väike-Uandi kinnistul elamu 

laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Alain Karule ehitusluba Pilkuse külas 

Orumäe kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Asta Tättele ehitusluba Päidla külas 

Madise kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Urve Sarvele ehitusluba Arula külas 

Paaksi kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Priit Õunpuule ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Palupera tee 45a kinnistul elamu püs-

titamiseks.
n	 Anti Priit Õunpuule ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Palupera tee 45a kinnistul abihoone 

püstitamiseks.
n	 Vabastati kaks isikut erandkorras korraldatud 

jäätmeveoga liitumisest.
n	 Määrati kümnele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusum-

mas 503 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra 

puhul ühele isikule summas 150 eurot.
n	 Kehtestati alates 1. jaanuarist 2023. a kuni 31. 

detsembrini 2023. a Otepää valla koolieelse lasteasu-

tuse lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täis-

tööajaga töötamise korral 1574,10 eurot kuus ning 

magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega 

lasteaiaõpetajatel 1749 eurot kuus.

01.02.2023
n	 Kinnitati Puka alevikus asuva Tiigi tn 7 maaük-

suse erastamise tingimused.
n	 Otsustati muuta Puka Vallavalitsuse 6. oktoobri 

2016. a korraldust nr 262 „Puka alevikus asuva Põik tn 

4 maaüksuse riigi omandisse jätmisega nõustumine“.
n	 Määrati Mägestiku külas asuva Vahe-Lo-

hu katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0900) 

jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse kohanimi Vahe-Lohu, koha-aadress 

Vahe-Lohu, Mägestiku küla, sihtotstarve maatulun-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Kriiska-Tiigi, 

oha-aadress Kriiska-Tiigi, Mägestiku küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa.
n	 Anti Indrek Kapile projekteerimistingimused 

Lauküla külas Kapiveski kinnistul päikeseelektri-

jaama ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Liisa Saluperele projekteerimistingimu- 

sed Märdi külas Niidu kinnistul elamu ehitusprojekti 

koostamiseks.

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 90 
Endla Saaremäe    12. veebruaril
Vilma Schmidt    25. veebruaril

 85
Milvi Segar    12. veebruaril
Leili Varjun    13. veebruaril
Paul Maranik    28. veebruaril

 80 
Asta Kerv      3. veebruaril
Mihkel Jakobson      7. veebruaril
Helle Puusaag    12. veebruaril
Helgi Uibo    17. veebruaril
Enn Ilves    18. veebruaril
Elsa Susi    26. veebruaril
 
 75 
Mati Salumäe      7. veebruaril
Sirje Koriškevitš    15. veebruaril

 70 
Monika Prede      3. veebruaril
Lembit Kukk      3. veebruaril
Svetlana Vesnuhhova   11. veebruaril
Galina Jurask    26. veebruaril
Tiiu Kukk    28. veebruaril

JAANUARI  JUUBILARID

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

Otepää linnas Tehase ja Rummu ka-
tastriüksuste detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilise hindamise 
mittealgatamine ja lähteseisukohtade 
kinnitamine

Otepää Vallavolikogu on 22.01.2023. a otsusega  
nr 1-3/1 jätnud algatamata Otepää vallasiseses 
linnas asuva Tehase ja Rummu katastriüksuste 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise ja otsusega nr 1-3/2 kinnitanud sama 
detailplaneeringu lähteseisukohad.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Teha-
se ja Rummu katastriüksuste ühendamine üheks 
krundiks, ehitusõiguse määramine tootmishoo-
nete püstitamiseks, palgi ladustamisplatside ja 
veekogu rajamiseks.

Planeeritav ala hõlmab Tehase katastriüksust 
(katastritunnus 55701:001:0141) ja Rummu ka-

DETAILPLANEERINGUD
tastriüksust (katastritunnus 63601:001:0212). Pla-
neeritava ala pindala on ca 18,9 ha. Tegemist on 
Otepää üldplaneeringut muutva detailplaneerin-
guga, sest kaalutakse  puhkemaa, haljasala ja 
parkmetsa ning pereelamu maa juhtotstarbega 
ala muutmist. 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole 
vajalik, sest kavandatava tegevuse keskkonna-
tingimustega arvestamine on võimalik planee-
rimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt 
detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja keh-
testaja on Otepää Vallavolikogu (Lipuväljak 13, 
67405 Otepää) ning koostamise korraldaja Otepää 
Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää). Pla-
neeringu koostaja selgub korraldatava hankega.

Otsustega on võimalik tutvuda Otepää valla 
veebilehel, avalikus dokumendiregistris, Amet-
likes Teadaannetes (KSH mittealgatamine) ja eel-
registreerimisel Otepää Vallavalitsuses (aadress 
Lipuväljak 13, 67405 Otepää).

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme 
Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Vasakult: Otepää koguduse juhatuse esimees Jaan Uibo, kultuurinõunik 
Valdur Sepp, vallavanem Jaanus Barkala, volikogu esimees Rein Pullerits, 
volikogu aseesimees Aivar Nigol, Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma 
Riivald, EELK kantsler Andres Mõttus, Valga praost Mart Jaansoo, EELK 
peapiiskop Urmas Viilma,  Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross
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27. jaanuaril toimus peagi avata-
vas Mulgi Elamuskeskuses Eesti 
Kultuurikapitali Valgamaa eksper-
tgrupi, Valgamaa Arenguagentuu-
ri, Valgamaa Noorsootöökeskuse 
Tankla ja Valgamaa Spordiliidu 
ühine tänuõhtu “Valgamaa tänab 
2022”. 

Kultuuripärli autasu pälvis Otepää 
kultuurikorraldaja Merle Soon-
berg, elutööpreemia sai Otepää 
suusahüpete ja kahevõistluse 
treener Silver Eljand ja Tsirguliina 
endine pikaaegne rahvamaja juha-
taja Arne Nõmmik.

„Mul on siiralt hea meel kõigi 
Otepää valla tunnustatavate üle,“ 
märkis Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala. „Otepää vallas on nii vää-
rikaid elutöö preemia saajaid, häid 
sportlasi, suurepäraseid kultuurii-
nimesi, kui ka särasilmseid noori 
– selline mitmekesisus viib valla 
elu edasi. Olen kõigi tunnustuse 
saanute üle vallavanemana uhke 
ja tänan teid teie panuse eest!“

OTEPÄÄ TUNNUSTATAVAD:

Valgamaa Noorsootöökeskus 
Tankla tunnustused

Aasta noorsootöötaja: Kätlin 
Nukka. Kätlin on Otepää Avatud 
Noortekeskuste juhataja ja uju-
mistreener ujumisklubis Yess ning 
kuulub MTÜ Valgamaa Noorsoo-
töö Keskus Tankla juhatusse. Ta 
teeb noorsootööd kogu täiega ja 
on Otepää valla noorsootöö süda.

Aasta noor: Angela Tomberg. 

Valgamaa tänuüritusel tunnustati Otepää valla parimaid

Angela on algatusvõimeline, julge, 
loov ja eeskujuks kõigile vanusest 
sõltumata. Temas pakatuv energia 
ja teotahe on silmapaistvad. Tema 
on Puka noortekeskuse üks ankru-
test ja ülevallaline TIKTOKI staar.

Valgamaa Spordiliidu tunnustused
Tehnikasportlane: Karleen 

Randver. Karleen on edukas 
motosportlane, Eesti meistri-
võistluste medalist, Eesti hobikrossi 
karikasarja võitja.

Spordisündmus: Valgamaa suus-
asari 2022. Peakorraldaja on Karu-
pesa Team ja Tanel Ojaste, võistlus-
sarjast võttis osa üle 500 suusataja. 
Viiest etapist koosnev võistlus on 
ka Eestimaa spordiliidu Jõud aasta 
piirkondlik spordisündmus.

Rahvatervise ja siseturvalisuse 
tunnustused

Noorte turvalisuse tegu: Noor-
teplats noortele ja ägedad – Nõuni 
noored. Juhendaja Marika Viks. 
Nende teotahe ja soov panustada 
oma kogukonda on märkimisväär-
ne ja väärt tunnustamist.

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupi preemiad

Aastapreemia: Saskia Treufeldt 
on 14-aastane. Võimlemisega on 
ta tegelenud 10 aastat. Ta treenib 
5 korda nädalas Rütmika Võimle-
misklubis rühmvõimlemise juu-
niorklassi esindusrühmas „Junior 
Team“. Alates 2018. a on ta Eesti 
meistrivõistlustelt ainult kulda ja 
hõbetat saanud. 

Blanka Treufeldt on 12-aastane, 
iluvõimlemisega tegelenud 7 
aastat. Ta treenib 6 korda nädalas 
Rütmika Võimlemisklubis rühmas 
„Rebasesabad“. 2021. ja 2022. 
aasta Eesti meister. 

Elutööpreemia: Silver Eljand. 
Silver on pühendanud oma elu 
noorte kehakultuuri edendami-
sele. Teda tuntakse peamiselt 
suusahüpete ja kahevõistluse 
treenerina, kes on aidanud tippu 
mitmeid sportlasi. Vähem tea-
takse, et tema keskne eesmärk 
on pakkuda sportimisvõimalust 
igale lapsele. Selle töö tulemusena 
saab täna hüppemägedel kelgu-
tada, suusatada, sõita slaalomit ja 
hüpata. Treeningud on kõigi jaoks 

Teade! 

Seoses Sangaste postipunkti sulgemisega muu-
tuvad alates 1. märtsist rahva soovil Sangaste ja 
Keeni raamatukogude lahtiolekuajad.

 Sangaste raamatukogu on avatud
E 10-16
K 10-18
 Keeni raamatukogu on avatud
T 10-16
N 10-18

Merle Soonberg ja Silver Eljand

n	 Anti Indrek Tiidole ehitusluba Kaurutootsi külas asuval Kau-

rulaane kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 346 eurot.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus kolmeteistkümnele isikule.
n	 Anti kümnele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 21. detsembri 2022. 

a korralduse nr 2-3/671 “Otepää valla haridusasutuste õppekoha 

tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. aastaks” 

punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt: „1.2 Otepää valla koolieelses 

lasteasutuses 6762,48 eurot lapse kohta aastas;“.
n	 Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks 

Otepää vallas viieliikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Lea Madissov 

(komisjoni esimees); 1.2 Jüri Haamer; 1.3 Kalev Lõhmus; 1.4 Lea 

Ruuven; 1.5 Vello Vou. Kehtestati hajaasustuse programmist toetuse 

andmisel eelistatud sihtrühmad alljärgnevalt: 2.1 majapidamine, kus 

leibkonnas elab kuni 18-aastane (kaasa arvatud) isik; 2.2 majapidami-

ne, kus leibkonnas elab isik, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvas-

tanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses. 

Kehtestati hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prio-

riteetsus alljärgnevalt: 3.1 prioriteet I (kõrgeim) - veevarustussüstee-

mide valdkond ja kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 3.2 prioriteet 

II - juurdepääsuteede valdkond; 3.3 prioriteet III (madalaim) - auto-

noomsete elektrisüsteemide valdkond.
n	 Vabastati erandkorras viis isikut korraldatud jäätmeveoga lii-

tumisest.
n	 Vabastati Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur Otepää Kul-

tuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimaja saali 

kasutamisel XII noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide läbiviimiseks 

7. veebruaril ja 4. märtsil 2023. a.

07.02.2023
n	 Määrati Tiidu külas asuva Helbe katastriüksuse (katastri-

tunnus 72402:002:0720) jagamisel moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse kohanimi Helbe, koha-aadress Helbe, Tiidu küla, 

sihtotstarve elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Hummuli, 

koha-aadress Hummuli, Tiidu küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Anti Katrin Kikerpillile ja Eero Kikerpillile projekteerimis-

tingimused Nüpli külas Kuusejärve kinnistul elamu ja abihoonete 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Väike-Lutsu Metsamaja OÜ-le projekteerimistingimused 

Arula külas Väike-Lutsu kinnistul elamu ja abihoonete ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti Kait Elbele ehitusluba Pilkuse külas asuval Tsema kin-

nistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Ero Kurjamale ehitusluba Kaurutootsi külas asuval Jär-

vekalda kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti SiRo Haldus OÜ-le ehitusluba Truuta külas Külmalätte 

kinnistul külalistemaja ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Ranna tee 3 kinnistul ja Pühajärve külas Aakre metskond 57 kin-

nistul ujumissilla rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Ranna tee 3 kinnistul ja Pühajärve külas Aakre metskond 57 kin-

nistul supelrannarajatiste rekonstrueerimiseks.
n	 Määrati seitsmele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra ühele isikule 

summas 1000 eurot.

AMETLIK INFO

Hea otepäälane!

Vajad toimetulekuks abi? Soovid teatada abi-
vajavast isikust?

Palun võta ühendust sotsiaaltööspetsialistiga 
ja registreeri aeg nõustamisele.

Sangaste piirkond – Pille Sikk, 524 7930
Otepää ja Puka piirkond – Marika Paris, 524 6061

tasuta ning spordivarustus leitakse 
kõigile lastele.

Kultuuripärl: Merle Soonberg. 
Merle on nii Otepää kui ka kogu 
Valgamaa kultuurirahva seas 
tuntud, kui innukas rahvamuusi-
kakultuuri edendaja. Ta juhendab 
mitmeid kollektiive – pereansamb-
lit Pillipuu, rahvamuusikaorkestrit 
Karupojad, eakate lauluansamblit 
Laulurõõm, naiskoori Helletajad. 
Korraldab laagreid ja festivale ja 
Otepää kultuurimaja tööd. Tema 
on aidanud uue hoo sisse puhuda 
Talveöölaulupeole, mille üks looja-
test ta ise ka on.

MONIKA OTROKOVA 
Foto: TAAVI BERGMAN

Peaminister Kaja Kallas 
kohtus Otepääl 
ettevõtjatega

12. veebruaril tulid 
Otepää valla väi-
ketootjad kokku 
Otepää turuhoo-
nesse sõbrapäeva 
laadale. 

O m a  k a u p a 
pakkus kokku 29 
müüjat.

Osta sai kala, liha, 
küpsetisi, jahusid, 
köögivilja, marja-
tooteid, käsitööd 
ja riideid. 

Mitmed külas-
tajad kiitsid või-
malust osta just kohalikku kaupa. 
Tuldi ka niisama uudistama ja lastega 
sõbrapäeva kaarte meisterdama. 
Huvi oli suur – ostlejaid oli üle 400.

„Nüüd tuleb meil jätkata turuhar-
jumuse juurutamist Otepääl,“ kom-
menteeris laada peakorraldaja 
Merike Kukk. „Uus laadapäev on 
planeeritud juba 12. märtsiks.“

Otepää vallavanem Jaanus 
Barkala märkis, et laat läks igati 
korda. „Tunnustan igati Otepää 
Külade Ühendust ja kõiki neid, kes 
võtsid laata eest vedada. Loodan, et 
meie kogukonnalaat läheb edukalt 

Otepää väiketootjad 
korraldasid sõbrapäeva 
laada

Ostmas olid ka kohalikud Riigikogu 
liikmed ning kandidaadid (vasakul): 
Priit Sibul, Ants Frosch, vallavanem 
Jaanus Barkala, Andrus Seeme

käima ja ka kevade edenedes on 
turuhoone nii ostjaid kui ka müüjaid 
täis.“

Otepää turuhoone saab kevadest 
endale uue sisu. Vastloodud MTÜ 
Otepää Kogukonnaturg käivitab 
hoones kohalike toodete müügiko-
ha ning jätkab laatade korraldamist. 
Otepää Külade Ühenduse abiga on 
plaanis luua hoonesse ka kogukonna 
koostöökeskus.

Otepää Kogukonnaturg
Otepää Külade Ühendus

Otepää Vallavalitsus
Foto: MARIS FROSCH

Peaminister Kaja Kallas kohtus oma 
Kagu-Eesti visiidi käigus 30. jaanua-
ril Otepääl, Tehvandi spordikeskuses 
piirkonna ettevõtjatega.

Vestlusteemasid, millest ettevõtjad 
soovisid peaministriga rääkida, oli 
seinast-seina – roheenergiast kuni 
tööjõupuuduseni. Peaminister Kaja 
Kallas kuulas ära ettevõtjate küsimu-
sed ja vastas neile.

„Ettevõtjate poolt kerkis üles 
küsimus turismimaksu kehtesta-
mise võimalusest. See teema ei ole 
Otepääl uus teema, oleme turismi-
maksu kehtestamisest ettevõtjatega 

ka varem rääkinud. Turismimaks 
oleks tarvilik turistidele mõeldud 
taristu väljaehitamiseks. Hetkel ei 
saa kohalik omavalitsus aga taolist 
maksu kehtestada,“ märkis Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala.

Lisaks sellele tegi Lõuna-Ees-
ti turismiklastri juhatuse liige Kaia 
Lehtsaar ülevaate Lõuna- Eesti 
turismist ning Kesk-Eesti DMO juht 
Johan-Kristjan Konovalov ülevaate 
Kesk- Eesti turismist. Kohaletulnuid 
tervitas Valgamaa Omavalitsuste 
Liidu esimees Maido Ruusman.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA
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KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

02.01.-31.03.2023 Otepää Kultuurikeskused kuulutab välja konkursi: OTEPÄÄ 
VALLA RIIMKROONIKA 2023. Luuletused saata e-postile: merle.soonberg@
otepaa.ee hiljemalt 31. märtsiks 2023. Ära unusta oma töö juurde lisada 
enda nime, vanust ning kontaktandmeid.

26.01.-03.04.2023 Otepää kultuurimajas on avatud Ago Kivi tööde näitus, mille 
on koostanud Jüri Roots. Näitust saab külastada tööpäevadel 09.00-14.00 
või kokkuleppelisel ajal. Lisainfo: Merle 5662 6481

23. veebruaril kell 18.00 Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud pidulik 
kontsert ja vastuvõtt. Kontserdil esinevad Otepää Gümnaasiumi laululap-
sed ning segakoor “Eveko” Eve Eljandi juhendamisel. Toimub Valgamaa 
Teenetemärgi kätteandmine. Kaetud on pidupäeva kohvilaud. Sündmus 
on tasuta. Lisainfo: Merle 566 26 481

  4. märtsil kell 10.00 Küpsekala Otepää tuur. Otepää Kultuurimaja pargis toimub 
kalaroogade valmistamise võistlus Eesti BBQ tippmeeskondade osavõtul. 
Võistlustööde serveerimine kell 12.00.

  4. märtsil kell 20.00 Küpsekala tantsupidu. Küpsekala võistluse meeskondade 
autasustamine ning tantsupidu Otepää Kultuurimajas. Tantsukingadele anna-
vad hoogu videodiskor Indrek Siren ja ansambel Boogie Company. Avatud 
ka meeliergutav ööbaar! Pilet 10 eurot. Naistele sissepääs kuni 21.30 tasuta! 

12. märtsil kell 11.00 Ehete valmistamise TÖÖTUBA taaskasutatavatest mater-
jalidest. Eve Mahhov juhendamisel valmivad imelised ehted taaskasuta-
tavatest materjalidest. Võta kodust kaasa kõikvõimalikke niisama seisvaid 
siidiribasid, pärleid, õmblustarvikuid, niite, nööpe, nöörijuppe ja muud. 
Osalustasu 10 eurot. Vajalik eelnev registreerimine merle.soonberg@
otepaa.ee.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

22. veebruaril kell 18.00 Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsert. 
Esinevad Sangaste kultuurimaja isetegevuskollektiivid ja Keeni kooli õpila-
sed. Kaetud on pidupäeva kohvilaud. Sündmus on tasuta. 

  8. märtsil kell 18.00-20.00 Iluaianduse loeng. Loengud viib läbi koolitaja Kristiina 
Kikkas. Hind 7 eurot / kord. Kursus sisaldab värvilisi köidetud koolitus- ning 
pildimaterjale ja põhipunkte koolitusel toimunust. 

Teema:
* Kiviktaimla rajamine. Kuidas juba olemasolevat kiviktaimlat ohjata?
* Vabakujulised ja pügatud okas- ja lehtpuuhekid
* Kuidas hekki kasutamata tekitada privaatsus?
* Mida varjata, mida mitte?
  Vajalik etteregistreerimine: Marina 53008226

17. märtsil kell 20.00 Naistepäeva Tantsuõhtu. Esineb ansambel Super Stereo. 
Avatud on kohvik. Pilet 10 eurot. Lisainfo ja laudade broneerimine: Marina 
53008226 

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

17. veebruaril kell 20.00 toimub Puka Kultuurimajas Guatemala joogikultuuriõh-
tu. Põnevad lood oma elavast, maagilisest ja müstilisest Guatemalast räägib 
maailmarändur Tom Walsberg. Sündmusel saab degusteerida jooke, mis 
on pärit maiade maalt, mida valmistab Margus Punga. Muusikalist meeleolu 
loob Tom Walsberg koos Aive Asperkiga. Pilet 20 eurot. Vanusepiirang 
joogikultuuriõhtule on 18 eluaastat. Broneeri laud: Katrin 555 33 564 või 
kirjuta katrin.uffert@otepaa.ee

Iluaianduse loengud Puka Kultuurimajas. Loengud viib läbi koolitaja Kristiina 
Kikkas. Algusaeg kõikidel kordadel 18.00 - 20.00. Hind 7 eurot / kord. Kursus 
sisaldab värvilisi köidetud koolitus- ning pildimaterjale ja põhipunkte koo-
litusel toimunust. 

Teemad: 
21.02.2023
* Aia muutmine lihtsate muutuste abil
* Kuidas kasutada vaateid, mis avanevad aiast väljaspool?
* Kuidas muuta oma aed lihtsasti hooldatavaks? 

21. veebruaril kell 17.30 Puka Kultuurimaja pargis “Vastlatrall”. Kavas on saa-
nisõit, vastlapäeva mängud ja uisutamine. Pakutakse hernesuppi, vastla-
kukleid ja vaarikavarre teed. Võta kaasa kelgud ja uisud ja tule lustima! 
Sündmus on tasuta. Sündmust korraldab Puka Noortekeskus koostöös Puka 
Kultuurimajaga.  Rohkem infot: Pille 5021532, Katrin 555 33 564

22. veebruaril kell 19.00 Rahvapidu “Sõbrad! Tehkem puhtaks hääled, pangem 
laulud kõlama!”. Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud sündmusel 
esinevad isetegevuskollektiivid ja Puka kooli lapsed. Kontserdile järgneva 
rahvapeo tõmbavad käima Viitna ja Puka Meesansambel ning Lõõtsamees 
Ilmar Ait. Sündmus on tasuta. 

Puka Kultuurimaja pargis avatud uisuväljak. Uisuväljak on õhtuti valgustatud ning 
olemas on ka abiraamid väikestele lastele. Kui soovid minna uisuväljakule 
lustima, anna sellest märku: Katrin 555 33 564

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

24. veebruaril kell12.00 “VISTEL-VASTEL-VASTLAPÄEV”. Võtke kelgud kaasa 
ja olge valmis lustakateks võistlusteks. Vahvat sõitu saab teha Perdo talu 
hobusega, kellele võib kaasa võtta leiba ja porgandit. Pakutakse vastla-
kuklit. Kogunemine Nõuni Kultuurimaja juures kell 12.00. 

25. veebruaril kell 20.00 TANTSUÕHTU. Üles astub eksootilise kõhutantsuga 
Adira. Mõnusat tantsumuusikat pakub ansambel Tänatehtu. Kohapeal 
avatud on Nõuni poe kohvik. Pilet 10 eurot. Info ja laudade broneerimine 
Marika 534 65 648.

Otepää graafikul ja kunstnikul Ago Kivil oli 26. 
jaanuaril 90. sünniaastapäev. Sel puhul mäles-
tati tuntud otepäälast kalmistul ja avati Otepää 
kultuurimajas tema tööde näitus.

Ago Kivi hauale Otepää kalmistul asetasid 
kimbu Otepää vallavolikogu esimees Rein Pul-
lerits ja vallavanem Jaanus Barkala.

Otepää kultuurimajas avati Ago Kivile pühen-
datud näitus, mille koostasid ja panid üles Jüri 
Roots, Margus Möll ja Ave Kruusma. Oma isik-
likust kogust andsid näitusele töid Margus Möll 
ja Ave Kruusma. Näitust saab Otepää kultuuri-
majas vaadata vähemalt 1. aprillini.

Ago Kivi (26.01.1933 - 11.10.2011) oli meis-
terklassi kalligraaf, ta on teinud näituste ja muu-
seumide kujundusi, nahkehistöö ja tekstiili ka-
vandeid, peale selle tegelenud metallehistöö ja 
raamatuköitmisega. Õpitud erialal on Ago teinud 
peamiselt plastiklõiketehnikas loodusvaateid 
ja hulgaliselt eksliibriseid. Ago oli ka Otepää 
eksliibriseklubi looja ja eestvedaja aastast 1994. 
Kunstnik armastas oma eksliibristesse vimkasid 
poetada, üks pisitilluke osake üldises komposit-
sioonis oli ikka teatraalne või koomiline. Seda 
isikuomadust kasutas ta oskuslikult ka Otepää 
Rahvateatri laval.

Ago Kivi on Otepää 1990-ndate pöördelisi aas-
taid jäädvustanud oma graafikas või eksliibristel, 
see on ühe omavalitsuse vaates haruldane. Nii 
näiteks kujundas ta nõukogude ajal Eesti lipu 
100. aastapäevaks graafilise lehe.

Ago Kivi kohta rohkem lugeda saab Otepää 
valla kodulehelt.

MONIKA OTROKOVA 
Foto: ILMO TAMM

Ago Kivi 90

EELK Otepää Maarja koguduse teated 2023

P, 19.02.23 kl 11.00 Jumalateenistus talvekirikus
R, 24.02.23 kl 10.00 Eesti Vabariigi 105. aastapäeva jumalateenistus suures kirikus
P, 26.02.23 kl 11.00 Jumalateenistus talvekirikus. Armulaud

15. aprillil kell 12.00 

Otepää valla “Tähtede lava 
2023” eelvoor 

Laulja saab osaleda piirkondlikul 
lauluvõistlusel kas elukoha, kooli, 
muusikakooli või huvikooli asukoha 
põhiselt. 

Valgamaa “Tähtede lava 2023” 
maakondlik voor toimub 6. mail 
Tõrva Kirik-Kammersaalis. 

Lisainfo ja registreerimine:
Katrin Uffert, 5553 3564 
või katrin.uffert@otepaa.ee.

Eesti Vabariik 105 
tähistamine 

24. veebruaril 2023

Kell 10.00 jumalateenistus 
Otepää kirikus

Kell 10.30 pärgade asetamine 
Otepää Vabadussamba jalamile
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16.-20. jaanuaril oli Keeni Põhikooli tähelepanu 
koondatud vaimsele tervisele, maailmaharidusnä-
dala teemaks oli seekord “Lapsed ja noored ühis-
konna kriiside keskel”.

Maailmaharidus aitab meil mõista, et maailm on 
kompleksne ja probleemidele ei ole lihtsaid lahen-
dusi. Sellegipoolest ei tohi hirmu tunda, käega lüüa 
või kramplikult paigale jääda. Peaksime olukorda 
objektiivselt hindama ja otsima oma viisi keeruliste 
olukordadega toimetulemiseks – ning võimalusel 
tegutsema positiivse muutuse loomiseks. Loevad 
ka väikesed sammud, mis viivad suurte muutus-
teni. Kõige olulisemad märksõnad on kriitiline 
mõtlemine, seoste loomine ja empaatia. Noortel 
on võimalus olla oma elukeskkonna kujundajad ja 
aidata teadlikult kaasa enda kestlikuma maailma 
loomisele.

Külas olid psühholoog ja unenõustaja ja Kene 
Vernik ning kirjanik Sass Henno.

Kokkuvõte maailmaharidusnädalast 
õpetaja pilgu  läbi …

Esmaspäeval olin veidi mures, 
õpetan ja töötan nagu unes.
Ütles Kene:
„Hoia õiget unerütmi, 
siis saad jälle tööga jutti!“

Kolmapäeval külla tuli Sass,

Maailmaharidusnädal Keeni Põhikoolis

Arvasin, et vaba nüüd on tund 
ja joon üks kohvitass.
Mõtlesin, et mida öelda tal on, 
niigi kõike kuulnud olen! 
Olen kõigeks juba liiga vana, 
 muna nüüd ei õpeta siin kana!

Sass rääkis valest – jonnist – vigadest, 

mis aulas rahvast pani noogutama ridades.
Küll pole kõigil halvad kogemused ees, 
kuid õppida on parem teiste tunnetest.

Julgus öelda välja sõna „seks“, 
lõi viiendike näod punaseks.
Ei koorinud ta ennast päris paljaks, 
kui lood, mis olid leidnud aset,
olid vahetud ja hoidsid taset!  

Mõtlesin siis, et tühja sellest kohvist!
Sain julgustust ja tõde sellelt profilt. 
Ei ole oluline vanus ega sugu,
õppida saad kõigilt, pea sest ainult lugu!

Keenias läeb Valentine kooli, 
Keenis iga laps sest ammu hoolib.
Kohvikus sai maiust ostes annetada raha,
et saaks vihikud ja jalavarjud saata kauge maa taha.
Ise põske saime pista head 
ja see aitas parandada halva tuju vead!

Aevastasin mitu head „atsihhi“
kui tegid ninas piprad, tšillid nihvi.
Vürtse ilmas päris palju, 
see on tõsi. Ma ei tee siin nalju!
Olgu õpetajaks Sass või Kene,
olen rõõmus, et sain olla sellest osakene!l

Hajaasustuse programmi 
taotlusvoor on avatud 
01.02-03.04.2023

Programmi tingimused:
Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. 
jaanuarist  hajaasustusega maapiirkonnas asuv maja-
pidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete koha-
selt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 
majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, 
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla kaastaotleja(d).kaastaotlejale keh-
tivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasu-
tumise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt 
kinnitatud.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu 
sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõp-
penud 31. oktoobriks 2024. a.

Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsu-
sest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni 
meetmete tingimuste kohta.

TOETATAVAD TEGEVUSED:
majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava 
süsteemi rajamine,

aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
leibkonna vajadustele  vastava autonoomse elekt-

risüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei 
ole liitunud elektrivõrguga).

PROGRAMMI MATERJALID ON SAADAVAD: www.
rtk.ee – Toetuste taotlemine ja korraldamine-Regionaal- 
areng-Hetkel avatud meetmed-Hajaasustuse programm 
(https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm)

TAOTLEMINE: taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil 
või digitaalselt kohalikule omavalitsusele. Taotlusi võe-
takse vastu kuni 03. aprillini 2023.

Vajalik on vastavalt valdkonnale 2 võrreldavat hin-
napakkumist.

Info: Lea Madissov  766 8443, 518 7285, lea.madis-
sov@otepaa.ee.

Kirjanik Sass Henno

2. veebruaril 1991. a  avati Otepää sovhoosi laste- 
aed. Lasteaed paiknes Otepää linna piiril vastvalmi-
nud kortermaja esimesel korrusel kohandatud ruu-
mides. Kui sovhoos likvideeriti, sai lasteaia pidajaks 
Pühajärve vald ja hiljem Otepää vald. 

2012. aastal ühinesid Otepää Lasteaed Pähklike 
ja Lasteaed Võrukael, ning haldusüksuse nimetu-
seks sai Otepää Lasteaia Võrukaela maja.

Tänaseks oleme tegutsenud 32 aastat ja nii nagu 
igal aastal toimus ka tänavu 2. veebruaril sünni-
päevapidu.

Sünnipäevatrall sai alguse hommikul saalis 
laulude, tantsude ja mängudega. Oli päevakohane 
kõne ja kingitused rühmadele. Lõunasöögilauad 
rühmades oli pidulikult kaetud ja lõunasöögi 
naelaks oli laste endi valmistatud Kass Arturi kook. 
Pealelõunal ootas ka töötajaid pidulik kohvilaud.

Pidupäeva lõpetas muusikakooli laste kontsert, 
mida juhatas Võrukaela maja endine muusikaõpe-
taja Anneli Narusk. Kontserdi ajal oli lapsed hiir-
vaiksed, sest on ju põnev kui suuremad lapsed pilli 
mängivad või laulavad.

Ja nagu lasteaiale kohane hakkasime kohe peale 
sünnipäeva lõppu uut sünnipäeva ootama. Kas see 
saabub ja palju sünnipäevi meie vahva maja veel 
näeb, teab vist üksnes tuul.

MARJU ILISTOM
Otepää Lasteaia õppealajuhataja

Foto: Maru-mürade rühma õpetaja MAARIKA VÄHI
 

Otepää Lasteaia Võrukaela maja sünnipäev

30. jaanuaril tähistati Eesti vabariigis esmakordselt 
eesti kirjanduse päeva. Ka Otepää Gümnaasiumis 
arutati kirjandust sel päeval rohkem kui tavaliselt 
ja mitmel erineval moel. Esmaspäeva hommik al-
gas ühislugemisega, kus kooliraadio kaudu luges 
raamatukoguhoidja Margot Mahla ette peatüki 
Andrus Kivirähki lasteraamatust „Sirli, Siim ja 
saladused“. Kõik algklassid koos oma õpetajatega 
rääkisid  raadiosaates kuuldud katkendi veel kord 
üle, arutati lugemise ja raamatute tähtsust, joo-
nistati selle loo tegelasi. Räägiti ka unistamisest, 
sõbralikkusest, kiusamisest. Kõikides klassides 
kõneldi selle päeva olulisusest ning tüvitekstide 
väärtusest. 

Enamikes klassides arutleti põhjalikumalt selle 

20. jaanuaril jagati taaskord välja stipendiumikomisjoni 
otsusega Otepää Vallavalitsuse rahastusest õppestipen-
diumid meie tublidele gümnaasiumiastme õpilastele I 
poolaasta (september-detsember) õpitulemuste eest. 
Võrreldes kahe varasema aasta I poolaasta tulemustega 
anti välja rekordiliselt 27 õppestipendiumi (2021. aastal 
13, 2022. aastal 13). 

Kõrgem õppestipendium väga heade õpitulemuste 
(kursusehinnete keskmine vähemalt 4,8) eest määrati 
järgmistele gümnasistidele:
Rauno Juhkam, Marlen Männiste, Helis Hein, Lauri 
Leis, Andres Luik, Mikk-Martten Meema, Eliise Palmiste, 
Gerly Piho, Carl-Andre Wulff.

Tavastipendium heade ja väga heade õpitulemuste 
(kursusehinnete keskmine 4,5-4,79) eest määrati järg-
mistele gümnasistidele:
Peeter Alev, Melek Batakcioglu, Randar Daniel, Yessica 
Ismailov, Hanna-Loore Kukk, Kristel Kärner, Rolf-Ma-
rius Rääbis, Elisabeth Uibo, Sigmund Villumson, Aleks 
Mägi, Karolina Sepp, Kirke Tamm, Kadi Vindi, Cäthy 
Alev, Kelly-Bettan Kreek, Janser-Jax Lang, Maria-Liisa 
Mark, Eliise Peerna,

Oleme uhked meie tublide gümnasistide saavutuste  
üle ning tänulikud õpetajatele ja lastevanematele  noorte 
arengusse panustamise eest!  

Täname Otepää Vallavalitsust motiveeriva õppesti-
pendiumiga toetamise eest!

MAIRE MURUMAA
direktor

Otepää Gümnaasium jagas 
õppestipendiume

üle, miks on Tammsaare meile väga oluline kirja-
nik ning milliseid eesti kirjanikke peaksime veel 
nende loomingu kaudu tundma. Mõned klassid 
töötasid selle päeva moto järgi lausa kogu näda-
la. Nii valmisid  5.b klassil sõnad pildis, kus pilt 
pidi koosnema ainult kirjandusmõistetest, kirja-
nike nimedest, lemmikraamatute pealkirjadest 
või raamatute lemmiktegelastest. Nõnda valmis 
väga omapärane komplekt modernset piltluulet.

Neljas klass valis omale huvipakkuva kirjaniku, 
otsis tema kohta infot ja pilte ning koostas esit-
luse. Kõige populaarsemaks kirjanikuks osutus 
Kristiina Kass, huvi pakkusid ka Oskar Luts ning 
A. H. Tammsaare. Uurimise alla sattusid veel Il-
mar Tomusk, Andrus Kivirähk, Leelo Tungal, Hille 

Karm, Heiki Vilep, Mika Keränen. 
Seitsmendad klassid kehastusid eesti kirjan-

duse tegelasteks ja andsid teose „Libahunt“ sisu 
edasi oma valitud tegelase vaatenurgast. Tehti ka 
eesti kirjanduse teemalist Kahooti. Õpilased said 
võrrelda oma teadmisi teostest ja tegelastest. 
Üllatus oli see, kui paljudest teostest on Eestis ka 
film tehtud. Abituriendid osalesid samuti kogu nä-
dala vältel eesti kirjanduse projektis, mille käigus 
loeti eesti kaasaegsete kirjanike teoseid, uuriti 
nende loomingut ning tutvustati seda kaaslastele, 
vaadati kirjandussaateid.

Eesti kirjanduse päev mitmekesistas koolielu, 
pani kindlasti kõiki mõtlema rohkem eestluse ja 
eestlaseks olemise üle ning avardas silmaringi 
meie rahvuskirjandusest.

OG kirjandusõpetaja MARIKA PAAVO

UNESCO töögrupp

Meeleolukad videod heategevuslikust kohvikust 
https://www.facebook.com/KeeniPohikool

 Väärtustades eesti kirjandust
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Head sõbrad!

Otepää Evangeelse Vabakogu-
duse Palveränduri kirik ootab 
kõiki neljapäeviti kella 15-17 
lõunale! 

Pakutakse TASUTA sooja sup-
pi. Suppi on võimalik ka oma 
anumaga (kaanega purk vmt) ka 
kaasa võtta oma naabrile/tutta-
vale/supisoovijale, kes ise supi 
järgi minna ei saa. Oodatud on 
ka lastega pered, lapsed saavad 
pärast supisöömist mängunur-
gas 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 lah-
kesti oodatud!

Lisainfo: Rita Paju 508 4746

O  T  E  P  Ä  Ä

Istusid meie vanal võrkpalliplatsil Nõuni küla 
noored Elerin, Cäthy ja Ragne ning vaatasid, 
kuidas väike vend Hade ei jõua kuidagi korv-
palli niiiiiiiiiii kõrgele korvi visata... 

Siit sündiski mõte koostöös Otepää vallaga 
–  noorteplats. Noorte idee, valla ja PRIA rahas-
tusel on slackline ja pendelkarusell.

Jätkuprojektina sai just-just paigaldatud  väli-
jõusaal. Valgamaa Terviseprojekti raames on 
uus korvpallikonstruktsioon ja võrkpallivõrk. 
Noored ise võõpasid vanad võrkpalli postid 
rõõmsalt kollaseks. Teeme ära! talgutel riisuti 
ja korrastati platsiümbrus. 

Tore on näha, et platsil käib vilgas toime-
tamine. Eriti muidugi suvel, sest siis on meie 
vahva platsi üles leidnud ka need lapselapsed, 
kes vanaemadel külas on ning tulevad meie 
toredasse poodi kaneelisaia ja jäätist ostama. 
Aga ka nüüd, talvel, on tihti karusselli ümber 
märgata väiksemaid ja suuremaid jalajälgi.

Lisaks on mul veel vahvad noored Grettel, 
Andra, Kristelle, Gretely, Laura, Hanno Henri. 
On see Tartu Maratoni Palu toitlustuspunkti 
appi või siis vabatahtlikuna korraldama triatloni 
ümber Nõuni järve või siis osalema Nõuni küla 
Aaretejahi orienteerimismängul jne. 

Ning veel, meil toimuvad Otepää Valla 
Külade Mängud, juba mitmes hooaeg. Noor-
tevõistkond on alati kohal ja võistlemas, mis 

Nõuni üliägedad noored

siis et mõnda  “spordiala” proovitakse elus 
esimest korda (discolf või laskesuusatamine või 
cornhol). Võit pole oluline, vaid meeskonnatöö. 

Ja veel, Cäthy algatusel on kirjutatud noor-
teprojekte, mille käigus on korraldatud nii 
sügis-,kui talvekoole. Ikka selleks, et oola vaba 
nutisõltuvusest, koos liikuda ja sportida ning 
tunda rõõmu koostegemisest. On ÜLIÄGE, 
et noored on vahvad, neile saab alati kindel 
olla ning võimalusel tulevad ja abistavad ja on 
olemas. 

Ideaalsetes talveoludes sõidetud Otepää talverallile stardi saa-
nud 83 võistluspaarist finišeeris 64. Rootsi MM-ralliks valmis-
tunud Tänak/Järveoja võitsid kõik kaheksa kiiruskatset. Kõige 
tihedam heitlus esikohale käis klassis EMV5, millest võitjana 
väljusid lõunanaabrid.

„Igal juhul oli kasulik tulla (Otepää talverallile). Oludega meil 
väga vedas ja ütleks isegi, et veidi keerulised olud ja päris palju 
lund, et ei olnud liiga lihtne sõita. Ilma selle rallita oleks Rootsis 
oluliselt keerulisem olnud. Siin neid erinevaid olusid ja justni-
melt neid keerulisi olusid kogedes, ma arvan see annab palju 
infot. Suund on õige, aga on veel teha ja saab paremaks,“ sõnas 
Tänak Otepää talveralli finišis.

RAUNO PALTSER
Otepää talveralli 2023 pressiesindaja

Foto: PILLE RUSSI

Ott Tänak ja Martin Järveoja 
võitsid Otepää talveralli 2023

11. veebruaril toi-
mus 7. tõukekelgu-
maraton Pühajärve 
jääl, mille viis läbi 
loodusturism.ee ja 
Imre Arro. 

Sündmuse avas 
Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala, kes 
tegi ka ise jää peal-
ringi.

Nõuni ägedaid noori märkas nii “Valgamaa 
tänab 2022” kui ka Otepää vald  oma tänuüri-
tusel. Tuleb anda lihtsalt võimalus, toetada 
ja aidata ning  meie kogukonnas on noored, 
kellele meeldib tegutseda. Ehe näide meie Sõb-
rapäeva diskost. Algul lüüakse rõõmuga kaasa, 
aastate pärast ollakse ise korraldajana tegus.

MARIKA VIKS
Nõuni kultuurimaja kultuurikorraldaja, 

noortejuht

Kekkose raja looduskaitselised 
tööd

RMK alustab Tehvandi Spordikeskus taotluse alusel Kekkose 
liikumisraja puhastamist rajale langenud ja murdumisohtlikest 
puudest. Samuti eemaldatakse rajale kasvanud ja raja kohale 
kaldunud võsa kasutuses väljas olevalt rajalõigult (4,8 kilo-
meetri pikkune rajalõik 4-meetrise koridorina), et saaks vana 
rajalõigu taas kasutusele võtta.

Ohtlike puude raiemaht on ligi 10 tihumeetrit ja hõlmatav 
pindala 2,87 hektarit.

Tööd on plaanis teostada 2023. aasta märtsiks, sealjuures 
ilmastikutingimusi arvestades. Töid viib läbi Praktov OÜ.

Lisainfo: Valgamaa metsaülem Risto Sepp, tel. 513 0147.
MONIKA OTROKOVA 

Preemiad said Aivar Nigol ja Hillar Zahkna 
eduka maailmakarika etapi korraldamise eest 
laskesuusatamises. Aivar Nigol on Otepää Val-
lavolikogu aseesimees 

Aivar Nigol  pälvis riigi 
spordipreemia  

Foto: erakogu

Foto: ALDIS TOOME
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Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea, kus lõpeb see.

Südamlik kaastunne tütrele 
ja poegadele peredega 

ema ja vanaema

LINDA PARKJA

kaotuse puhul.

Vana-Otepää korterelamu nr. 2 
elanikud
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Sügav kaastunne Anule perega 
kalli ema, vanaema, ämma

LILLE RUSSAK
07.09.1940 - 27.01.2023

surma puhul.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

OHTLIKE PUUDE RAIE/HOOL-
DUS/ÄRAVEDU/KÄNDUDE FREE-
SIMINE KUTSETUNNISTUSE JA 
TEGEVUSKINDLUSTUSEGA AR-
BORISTILT. TÖÖ KIIRE JA KORRA-
LIK! UURI TASUTA PAKKUMIST: 
56667776. INFO@VIKATIMEES.EU

Soov leida Otepääl lapsehoidja 
2a poisile ja 3.5a tüdrukule las-
teaia puhkepäevaks ning kerge-
mate haiguste korral hoidmiseks 
vastavalt vajadusele. Huvi korral 
palun helista 5567 6570

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

Elektritööd    520 50 16

Autode kokkuost     5533060

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

KU U LU T U S E D

 LINDA PARKJA 
04.04.1948 - 30.01.2023

ELLE VIKS 
17.10.1937 - 01.02.2023

Südamlik kaastunne Merlele, 
Kadile ja Cäthyle armsa 

isa ja vanaisa

REIN ALEVI 

surma puhul.

Töökaaslased Kääriku köögist

Avaldame kaastunnet heale 
sõbrale ja kolleegile 

Vladimir Golubevile ema

MARGARITA GOLUBEVA 

surma puhul.

Raimo ja Silver

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee,

see helendav rada,
see tähine kee...

REIN ALEV

Südamlik kaastunne tütar Merlele 
perega ja kõikidele lähedastele.

Niina perega

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud…

Mälestame kurbusega
kallist ja heasüdamlikku

sõtset ja sõpra

HELJE LUHASTE´t (Kirm)

Mälestavad Helve ja Ene

Soov üürida alates 4-toalist kor-
terit või maja. Piirkond võiks jääda 
Otepää/Elva/Rõngu jne ümber.
Kontakt 56798968

Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322

VEIKO SIKK 
11.06.1950 - 11.02.2023

SULEV MAASIKPALU 
21.05.1963 - 30.01.2023

Südamlik kaastunne Jürile ja 
Milvile armsa ema ja ämma

MARGARITA GOLUBEVA

kaotuse puhul.

Kopli 1B elanikud

Ei tulek ega minek pole meie endi teha
vaid see, mis sinna vahele jääb…

Jääme sind sooja tänutundega 
mäletama, armas vanaema

ELLE VIKS

Pilvi, Marika, Hannes ja Kaspar 
peredega

Mälestame kauaaegset 
head naabrit

MARGARITA GOLUBEVAT

Südamlik kaastunne poegadele 
kalli ema kaotuse puhul.

Hariduse 1 elanikud

Mälestame head naabrit

REIN ALEVIT

Sügav kaastunne omastele.

Tiia, Arvo, Marika, Lauri, Lea, 
Endel

Aeg ei muuda mälestusi halliks
aeg vaid muudab mälestused kalliks.

Mälestame 6. surma-aastapäeval

MALLE UNTI
26. V 1951 - 14. II 2017

Lesk ja tütred peredega

Olid meile kallis 
ja hoiame mälestust sinust 

nagu oleksid endiselt meiega!  

Kallist ema

KOIDULA UNTI
14.01.1925 - 16.02.2017

Mälestavad 6. surma-aasta-
päeval poeg ja tütar perega

MÄE 27  OTEPÄÄ

KODUMASINATE  REMONT

TEL.  51 566 72

KASUTATUD KODUMASINATE MÜÜK
                1A. GARANTII

Akser OÜ pakub: 
•   Horisontaalpuurimise teenust; 
(torustike paigaldus kinnisel meetodil, kui ei taheta või ei saa lahtiselt kaevetöid teostada)
•   Kanalisatsiooni- ja veetrasside ehitust;
•   Septikute, biopuhastite, imbväljakute müüki ja paigaldust; 
•   Teede ja platside ehitust. 

Võta ühendust akser.oy@gmail.com, tel 53 314 966. 

SÕIDUD
HAIGETELE ja
EAKATELE 
ERIALA ARSTIDE
JUURES KÄIMISEKS

Info telefonil: 5628 0399  OÜ Urmi

Kaastunne Taimile abikaasa 
ja Aserile, Veijole, Leelole 

ja Veevole isa

VEIKO SIKKA

surma puhul.

Tiia ja Toivo peredega

Südamlik kaastunne 
Ehale perega kalli 

ema, ämma ja vanaema

AINO SILLA

surma puhul.

Heino ja Ülle

 REIN ALEV 
27.09.1951 - 26.01.2023

LIA ANTON 
16.11.1941 - 27.01.2023

NIKOLAI METSLIND 
05.07.1948 - 13.02.2023- ostame metsamaterjali, 

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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Otepää valla territooriumil on Riigikogu valimis-
teks moodustatud 3 valimisjaoskonda:

1.Otepää kultuurimaja, Virulombi tn 2, Otepää 
linn, Otepää vald, Valga maakond.
Jaoskonnas saavad hääletada ka teise valimisring- 
konda kuuluvad valijad.
27. veebruar - 4. märts 2023 kell 12.00 – 20.00
5. märts 2023 kell 09.00 – 20.00

Valimiskasti kojutellimine: tel.  5888 7354.

2.Sangaste kultuurimaja, Valga mnt 7, Sangaste 
alevik, Otepää vald, Valga maakond.
3. märts - 4. märts 2023 kell 12.00 – 20.00
5. märts 2023 kell 09.00 – 20.00

Valimiskasti kojutellimine: tel. 5888 7355.

Euroopa Saunamaraton Otepääl on Otepääl ja Tõr-
vas toimuv lustlik orienteerumismäng saunade 
vahel, kus tuleb läbida etteantud ajal võimalikult 
palju kaardile märgitud saunakohti. Võistkond on 
neljaliikmeline, vajalik on auto ja autojuhi olemaso-
lu. Peaauhind on kümblustünn Lemmik Mees OÜ-lt.

XII Euroopa Saunamaratoni Otepääl korralda-
vad: Otepää vald, Tõrva vald, Otepää Kultuurikes-
kused, saunaomanikud koos oma toimkonnaga, 
vabatahtlikud. Saunamaratoni koostööpartneriteks 
on talveraadio Sky Plus, Tõrva Veemõnula, Kanal 
2 – Reporter, Aasta Auto – Škoda esindus Tartus, 
http://EstonianSaunas.com 

17.02.2023 Tõrva
16.30 - 17.50 Tõrva Keskväljakul kohapealne re-
gistreerimine.
18.00 Tõrva Keskväljakul kiired spurdid mees-

3.Puka kultuurimaja, Kesk tn 47, Puka alevik, 
Otepää vald, Valga maakond
3. märts - 4. märts 2023 kell 12.00 – 20.00
5. märts 2023 kell 09.00 – 20.00

Valimiskasti kojutellimine:tel. 5888 7356

KODUS HÄÄLETAMINE 

toimub valimisnädala reedest pühapäevani 
03.-05.03.2023 kell 9.00-20.00.

Taotlust selleks saab esitada jaoskonnakomisjoni 
telefonil.
- reedel ja laupäeval kell 12-20,
- pühapäeval kell 9-14.

OTEPÄÄ VALLA VALIMISJAOSKONNAD

kondade kaupa.
18.00 - 22.00 saunade külastus.
21.00 - 23.00 lõpetamine ja pidu Tõrva Veemõnu-
las koos saunarituaalidega.

18.02.2023 Otepää
8.30-11.30 avatud registratuur Otepää Spordihoo-
nes (Mäe 23, Otepää Gümnaasiumi taga). 
11.00 – 14.00 ettevõtjate laat Otepää Keskväljakul.
12.00 stardid Otepää Keskväljakul.
15.00-18.00 avatud on finiš Otepää Spordihoones. 
18.00 Euroopa Saunamaraton Otepääl ametlik 
järelpidu! 
19.00 Otepää Spordihoone saalis autasustamistse-
remoonia. 

Lisainfo: Ago Arro, tel. 523 5762
E-post: saun@otepaa.ee
Vaata ka www.otepaa.ee


