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Kagu-Eestist pääses Riigikokku
11 inimest

5. märtsil toimunud Riigikogu valimised 
võitis Eesti Reformierakond, saades 37 
kohta ehk kolm rohkem, kui eelmises koos-
seisus. 

Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale 
kuulub Riigikogus 17 (-2), Eesti Keskera-
konnale 16 (-10), Erakonnale Eesti 200 14 
(+14), Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 
9 (-1) ja Isamaa Erakonnale 8 (-4) kohta.

Teised erakonnad valimiskünnist ei üle-
tanud. Valituks ei ostunud ka ükski üksik-
kandidaat.

Valimisringkonnast nr 11 (Võru-, Valga- ja 
Põlvamaa) keegi isikumandaati ei saanud. 

Ringkonnamandaadiga pääsesid 
Kagu-Eestist Riigikokku EKRE nimekir-
jast Rain Epler (3366 häält) ja Ants Frosch 
(2619), reformierakondlased Liina Kersna 
(4073) ja Maido Ruusmann (1500), Eesti 
200 nimekirjast Igor Taro (3275), sotsiaal-
demokraat Anti Allas (1970) ning keskera-
kondlane Ester Karuse (1677).

Kompensatsioonimandaadiga osutusid 
Kagu-Eestist valituks ka Eerik-Niiles Kross 
(1428), Andrus Seeme (723) ja Anti Haugas 
(569) Reformierakonnast ning Priit Sibul 
(1424) Isamaast. 

Erakondadest kogus EKRE Kagu-Eestis 
esialgsetel andmetel 11 759 häält (26,5%). 
Järgnesid Reformierakond 10 655 (24,0%), 
Keskerakond 5949 (13,4%), SDE 5476 
(12,3%),  Eesti 200 5105 (11,5%), Isamaa 

 Hääletamistulemused valimisringkonnas nr 11
  (Valga-, Võru- ja Põlvamaa)

  Hääli kokku 44403

 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond  11759
 Eesti Reformierakond    10655
 Eesti Keskerakond      5949
 Sotsiaaldemokraatlik Erakond     5476
 Erakond Eesti 200      5105
 Isamaa Erakond      3784
 Erakond Parempoolsed      1015
 Erakond Eestimaa Rohelised       555
 Üksikkandidaat        105

3784 (8,5%), Parempoolsed 1015 (2,3%) 
ja Eestimaa Rohelised 555 (1,2%) 
häälega. Üksikkandidaat Argo Mõttus 
sai 105 (0,2%) häält.

Esialgsetel andmetel hääletas Riigiko-
gu valimistel Kagu-Eestis 58,7% valijate 
üldarvust.

Kes tegelikult hakkavad Riigikogus 
tööle, selgub siis, kui on moodustatud 
valitsuskoalitsioon, ministrid paigas ja 
Riigikogust loobujad oma sõna öelnud.
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4. märtsil toimus Otepää kultuurimaja 
pargis talvine üle-eestiline kalaküpsetus-
võistlus Küpsekala 2023. Võistluskalaks 
oli Härjanurme kalatalu tuur. Võistluse 
võitjaks tuli Otepää kohalik grillmeister 
Tarmo Märss Lande Grillikojast (pildil).

Kohal oli 13 meeskonda nii Otepää 
piirkonnast kui ka Eesti BBQ tippude 
seast. Toitu tohtis valmistada ainult 
elaval tulel BBQ-ahjus või grillil. Iga 
võistkond pani heategevuslikule oks-
jonile ühe oma võistlustöö (ühe supi ja 
ühe prae), ülejäänud valmistatud road 
läksid kohtunikele hindamiseks. Oksjo-
nilt koguti 455 eurot, mis annetatakse 
vähiravifondile „Kingitud elu“.

Talvistes tingimustes võistlesid oma-
vahel Sleeping Beauties of BBQ, 
BBQ Symphony, Weber Grillimaailm, 
Smoked Pioneers, Tarvo Israel BBQ 
Team, Valgamaa KÕK Piiripealsed, 
Dreamfire BBQ Team, Orajõe Retro 
BBQ, No Name BBQ Team, Faeton, 
Pühajärve Puhkekodu, Tarmo Märss 
– Grillmeister.ee (Lande Grillikoda) ja 
Grillbaar.

Võitjad selgitas 12-liikmeline žürii, 
kes hindas pearoa üldist välimust karbis, 
kala mahlasust ja maitset ning sobivust 

Otepää Küpsekala võistlusel oli edukas 
Lande Grillikoda

kastme ja lisandiga, supi puhul välimust, 
maitset ja terviklikkust. Žüriisse kuulu-
sid ka näiteks Ivari Padar ja Otepää val-
lavanem Jaanus Barkala.

Peakorraldaja, Otepää Kultuurikes-
kuste juhataja Jorma Riivald tänab kõiki 
küpsetajaid, toetajaid ja publikut, kes 
võtsid vaevaks sündmusele tulla. „Oli 
tõeliselt meeleolukas ja maitsev laupäev. 
Usun, et selline ettevõtmine ei jäänud 
Otepääl viimaseks, töötame selle nimel, 

et uuel aastal üllatada juba uute kalaga 
ja temast valmistatud roogadega,“ lisas 
Jorma Riivald.

Korraldasid ja toetasid: Otepää Kul-
tuurikeskused, BBQ Festival, Deam 
Fire, Otepää vald, Valgamaa Arengua-
gentuur, Nuustaku Pruulikoda, Oilio, 
Paulig, Santa Maria, Kalatalu Härja-
nurmes, Tartu Turg, Nopri Talu, Siidri-
koda, Murimäe Veinikelder, Orupuu 
OÜ. Tegevust toetati projekti „Piirkond-
likud algatused tööhõive ja ettevõtlikku-
se edendamiseks" projektist Valgamaa 
PATEE 2020-2023 raames.

Küpsekala 2023 tulemused
Supp

1. Tarmo Märss – Grillmeister.ee
2. Smoked Pioneers BBQ Team
3. Sleeping Beauties

Pearoog
1. Valgamaa KÕK Piiripealsed
2. Faeton
3. BBQ Symphony

Üldvõit (supp+pearoog)
1. Tarmo Märss – Grillmeister.ee
2. Faeton
3. Grillbaar

MONIKA OTROKOVA
Foto: VALJU ALOEL

Otepää Naisselts koostöös Otepää Valla-
valitsusega ootab ettepanekuid valla aasta 
ema aunimetusele. Selle aunimetuse väl-
jaandmise eesmärk on väärtustada ema 
ja emadust, tunnustada naise rolli laste 
kasvatamisel. Aunimetust antakse igal aas-
tal emadepäeva pidulikul kontsertaktusel 
üle ühele pereemale, kelle laps või lapsed 
saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju 
ja õpetust. Kandidaat peab olema Eesti 
Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike 
registri alusel peab olema Otepää vallas. 

Esitada võib ka eelnevate aastate aasta 
ema nominentideks esitatud kandidaate.

Austatud isiku nimi kantakse Otepää 
Naisseltsi auraamatusse ja antakse üle 
aasta ema meene ja Otepää valla tänukiri.

Ettepanekud palume esitada 25. aprilliks 
2023 Otepää Vallavalitsuse e-posti aad-
ressile: vald@otepaa.ee või tuua kirjali-
kult Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13, 
märgusõnaga „Aasta ema“.

Aasta ema avalduse saab Otepää valla 
kodulehelt www.otepaa.ee/et/aasta-ema

MONIKA OTROKOVA 

Ootame kandidaate 
Otepää valla aasta 
ema konkursileRiigikogu valimiste tulemused
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 30. märtsil.

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

Eriolümpia Euroopa suusavõistlused
toimusid Tehvandil

President Alar Karis külastas Otepääl Tehvan-
dil 1.-2. märtsil toimunud Eriolümpia Euroopa 
suusavõistlusi. 

„Tänane presidendi visiit oli võistlemise kõrval 
meie tipphetk,“ rõõmustas Eriolümpia Eesti 
Ühenduse juhatuse esimees Andres Pool. Presi-
dent Karis märkas eriolümpia sportlaste positii-
vsust ja rõõmu. Seda toetasid Tehvandi staadioni 
suurepärased olud ja päikesepaiste.

Otepää suusaradadele kogunesid 132 eriolüm-
pia sportlast Eesti eri paigust ja veel lisaks 8 
Euroopa riigist: Läti, Leedu, Holland, Sloveenia, 
Slovakkia, Austria, Poola ja Soome.

Koostöös Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga 
toimus Eriolümpia tõrvikujooks Otepää valla-
maja eest Tehvandi staadionile. Politseinikud 
tunnustavad oma osalusega Eriolümpia tegemi-
si ja ühiselt kanti ning süüdati avatseremoonial 
võistluste tuli.

Otepää vallamaja ees tervitasid osalejaid 
Otepää vallavanem Jaanus Barkala, Eriolümpia 
Eesti Ühenduse juhatuse esimees Andres Pool 
ning Kagu Politseijaoskonna patrulltalituse juht 
Madis Soekarusk.

„Eriolümpia toimub Otepääl juba 11. korda 
ja mul on omavalitsusjuhina väga hea meel, et 
need võistlused siin toimuvad,” sõnas Otepää val-
lavanem Jaanus Barkala. „Eriolümpia võistlused 

rikastavad kindlasti meie piirkonda. Tere tulemast 
talvepealinna Otepääle!”

Võistluste avamisel tervitas Tehvandil kultuu-
riminister Piret Hartman, patroon Hannes Her-
maküla, Lions Eesti piirkonna ekskuberner Raivo 
Kokser.

Eestist osales võistlustel Kaasani maailma-
mängudeks valmistunud suusakoondis ja veel 28 
erinevat asutust: kooli, hoolekandekeskust, spor-
diklubi. Sportlased võtsid mõõtu vastavalt oma 
võimetele 100 m, 500 m, 1 km, 2,5 km või 5 km 
rajal. Lisaks toimus teatesuusatamine 4 x 1 km.

Meeleolukal autasustamistseremoonial aitasid 
medaleid jagada Eriolümpia esimees Andres 
Pool, Urmas Paju, Euroopa Eriolümpia esinda-
ja Mirek Krogulec, Eesti Lions asekuberner Tõnu 
Muru, ekskuberner Raivo Kokser. Välisdelegat-
sioonid viivad kodudesse Eesti külalislahkuse ja 
soojuse. Eestlased said kodus uhke võimaluse 
võistelda rahvusvahelistel võistlustel.

Täname oma toetajaid: Kultuuriministeerium, 
Lions Club International, Tehvandi, Liikumisaas-
ta, Corny, Värska Vesi, Korilane, Lays, Coca-Co-
la, Kommipomm! Täname kõiki osalejaid ja peal-
tvaatajaid!

Eriolümpia Eesti Ühendus 
Otepää Vallavalitsus

Foto: MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavolikogu istungil

02.03.2023
n	 Otsustati vabastada ametist palgaline vallavalitsuse liige 

abivallavanem Raivo Kalda.
n	 Otsustati kinnitada Andres Arike Otepää Vallavalitsuse 

liikmeks ja nimetada ta palgalise vallavalitsuse liikmena abi-

vallavanema ametikohale.

Otepää Vallavalitsuse istungil

28.02.2023
n	 Algatati Vidrike külas asuva Tamme katastriüksuse 

detailplaneering.
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kalda tn 26 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 66740, katastritunnus 

55601:003:0080, pindala 1290 m², sihtotstarve elamumaa) ja 

Kalda tn 26a katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1426240, 

katastritunnus 55601:003:1362, pindala 697 m², sihtotstarve 

elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed jär-

gmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kalda tn 26, koha-aadress 

Kalda tn 26, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve elamumaa; 1.2 

katastriüksuse kohanimi Kalda tn 26a, koha-aadress Kalda tn 

26a, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve elamumaa.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Revon All    23. veebruaril
Naomi Juur      1. märtsil
Elli Kurvits      3. märtsil
Jakob Hinn      6. märtsil

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.

n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Pargi tn 8 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 200140, katastritun-

nus 55601:005:0220, pindala 959 m², sihtotstarve elamumaa) 

ja Pargi tn 10 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 200240, 

katastritunnus 55601:005:0210, pindala 1711 m², sihtotstarve 

elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed 

järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Pargi tn 8, koha-aad-

ress Pargi tn 8, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve elamu-

maa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Pargi tn 10, koha-aadress 

Pargi tn 10, Otepää vallasisene linn, sihtotstarve elamumaa.
n	 Anti Villa Cartelloni OÜ-le projekteerimistingimus-

ed Kääriku külas Parvetare kinnistul elamu ja abihoonete 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Uus Lätte OÜ-le ehitusluba Sihva külas Lätte 3 

kinnistul varjualuse püstitamiseks.
n	 Anti OÜ-le Otepää Üürimajad kaks ehitusluba Otepää 

vallasiseses linnas Kopli tn 6b kinnistul kahe auto varjualu-

se koos päikesepaneelidega püstitamiseks.
n	 Anti Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas 

kinnistul asuvale ehitisele (reoveepuhasti) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 40 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 350,24 eurot.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse 

korraldamise toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ Josephine 250 

eurot 22. juunil 2023. a toimuva ürituse „Jaanipäev“ kor-

raldamiseks; 1.2 MTÜ Iiah 250 eurot 2023. a märtsikuus 

toimuva ürituse „Vastlapäeva tähistamine Ädu mäel“ kor-

raldamiseks; 1.3 MTÜ Vidrike Selts 250 eurot 5. märtsil 

2023. a toimuva ürituse „Vidrike vastlapäev koos talvise 

spordipäevaga“ korraldamiseks; 1.4 MTÜ Vidrike Selts 

250 eurot 2023. a aprilli-maikuus toimuva ürituse „Vidrike 

elanike ühine rattamatk“ korraldamiseks; 1.5 MTÜ ARULA 

KÜLASELTS 250 eurot 2023. a aprillikuus toimuva ürituse 

„Arula esmamainimise 604. aastapäeva tähistamine“ korral-

damiseks; 1.6 MTÜ PILKUSE KÜLASELTS 250 eurot 2023. 

a aprilli-maikuus toimuva ürituse „Volbrituli Pilkuse mõisas“ 

korraldamiseks; 1.7 MTÜ PILKUSE KÜLASELTS 250 eurot 

2023. a juuni-juulikuus toimuva ürituse „Kodukohvikute 

päev Pilkuse külas“ korraldamiseks; 1.8 MTÜ PILKUSE 

KÜLASELTS 250 eurot 2023. a augustikuus toimuva ürituse 

„Pilkuse külapäev“ korraldamiseks; 1.9 MTÜ PILKUSE 

KÜLASELTS 250 eurot 2023. a detsembrikuus toimuva 

ürituse „Jõuluõhtu“ korraldamiseks; 1.10 MTÜ Pedaja-

mäe Külaselts 250 eurot 2023. a maikuus toimuva ürituse 

“Kevadine kanuumatk peredele“ korraldamiseks; 1.11 Puka 

Kogukond 250 eurot 2023. a jaanuari-maikuus toimuva 

ürituse “Kultuurikohvik nr 1“ korraldamiseks; 1.12 MTÜ 

VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 250 eurot 2023. a maikuus 

toimuva ürituse „Kevadpidu“ korraldamiseks; 1.13 MTÜ 

VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 250 eurot 2023. a juunikuus 

toimuva ürituse „Jaanipäev“ korraldamiseks.
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tege-

vustoetus järgmiselt: 1.1 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 1000 

eurot (sh 500 eurot Kappermäe seltsimaja majandamisku-

ludeks); 1.2 MTÜ Josephine 1000 eurot (sh 500 eurot Kui-

gatsi külamaja majandamiskuludeks); 1.3 MTÜ PILKUSE 

KÜLASELTS 500 eurot; 1.4 MTÜ VANA-OTEPÄÄ KÜLA-

SELTS 500 eurot; 1.5 MTÜ ARULA KÜLASELTS 500 

eurot; 1.6 MTÜ Pedajamäe Külaselts 500 eurot; 1.7 MTÜ 

Vidrike Selts 500 eurot; 1.8 Nõuni Külaselts 500 eurot; 1.9 

MTÜ Iiah 500 eurot; 1.10 Päidla külaselts 500 eurot; 1.11 

MTÜ Otepää Aedlinn 500 eurot; 1.12 Kodupaiga Külaselts 

500 eurot; 1.13 Puka Kogukond 500 eurot.
n	 Jäeti rahuldamata üks taotlus taotlus korraldatud jäät-

meveoga liitumisest vabastamiseks.

07.03.2023
n	 Määrati Sihva külas asuva Lätte 3 katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:002:0377) uueks lähiaadressiks 

Uus-Lätte. 
n	 Määrati Lauküla külas asuva Luhaääre katastriüksu-

se (katastritunnus 72402:003:1371) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Luha-

ääre, koha-aadress Luhaääre, Lauküla küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Luhanurga, 

koha-aadress Luhanurga, Lauküla küla, sihtotstarve maatu-

lundusmaa.
n	 Anti OÜ-le PASILA ehitusluba Märdi külas Soopõllu 

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 90 
Ilse Lillemaa    16. märtsil
Arnold Vutt    26. märtsil
Helga Visnapuu    27. märtsil
Melanija Pullerits    28. märtsil

 85
Lembit Stamberg      4. märtsil
Valve Puri      6. märtsil
Vilma Kressel      8. märtsil
Imbi Hakk    17. märtsil
Rein Vikard    25. märtsil

 80 
Tõnis Täär    16. märtsil
Eeri Pukk    17. märtsil
Tiit Pohla    25. märtsil
 
 75 
Karl Ratassepp      8. märtsil
Mare Rudzenskene     8. märtsil
Uuno Laul    21. märtsil
Hele Kärema    23. märtsil
Lembit Raudsepp   26. märtsil
Ülo Jürgenson    30. märtsil

 70 
Anita Kallis      1. märtsil
Helgi Hurt      8. märtsil
Juhan Seer    13. märtsil
Mare Jaup    13. märtsil
Inge Pihl    20. märtsil
Ene Vainula    23. märtsil
Tiina Undrus    24. märtsil

MÄRTSI  JUUBILARID

Aprillikuu 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. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldab Otepää Vallavalitsus Sangaste alevikus Mäe 
tee 3 kinnistul olemasoleva abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistin-
gimuste andmise avatud menetlusena. 

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 28.03.2023 elektroonselt e-posti aadressile vald@otepaa.
ee või paberkandjal aadressil Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

Eriolümpia tõrvikujooksuks koguneti Otepää vallamaja ette

Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla medalile

Otepää medal antakse füüsilisele isikule aus-
tusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. 

Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja 
oksüdeeritud. Otepää medali andmise otsustab 
vallavalitsus. Valla medal antakse üle Otepää 
linna 87. aastapäeva kontserdil 1. aprillil 2023.

Avaldus põhjenduse ja elulooliste andmetega 

tuleb esitada 20. märtsiks 2023 Otepää valla-
valitsusele postiaadressil: Lipuväljak 13, 67405, 
Otepää, või e-posti teel: vald@otepaa.ee.

Täiendav info ja avalduse vorm Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo – 
Otepää tunnustab – valla medal.

MONIKA OTROKOVA

Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks 
Sangaste alevikus Mäe tee 3 kinnistul
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Vidrike külas Tamme katastriüksuse detailplaneeringu 
algatamine

Otepää Vallavalitsus algatas Vidrike külas asuva Tamme katastriüksuse 
detailplaneeringu koostamise. 

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi Tamme katastriüksuse 
hoonestusala muutmiseks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja 
abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeritava ala pindala 
on ca 0.92 ha.

Planeeringualal kehtib Otepää Vallavalitsuse 5. oktoobri 2005. a korraldu-
sega nr 2-4/508 kehtestatud Oru katastriüksuse detailplaneering. Hoones-
tusala asukohta kavandatakse muuta selliselt, et arvestatakse Otepää valla 
üldplaneeringus määratud Voki järve 50 meetrise ehituskeeluvööndiga. 
Samuti soovitakse suurendada kõrvalhoonete arvu ja ehitisealust pinda 
ning muuta katusekallet. Voki järvest soovitakse hoonestuseni rajada 
veetorustik sauna teenindamiseks ja Voki järve äärde rajada paadisild. 
Uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringuid algatades puudub. 

Algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel, 
avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja eelregistreerimi-
sel tööajal Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: planeerimisspetsialist 
Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

Planeeringuala piir (tähistatud oranžiga)

kinnistul tiigi rajamiseks.
n	 Anti Karla Pollile ehitusluba Mäha külas asuval Maidu kinnistul puurkaevu rajamiseks.

n	 Anti Ando Pruuelile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Pikk tn 25 kinnistul päikesee-

lektrijaama püstitamiseks.

n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 2a kinnistul asuvale ehitisele (korterelamu) osakasutus-

luba.

n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanded.

n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 3. mai 2018. a korralduse nr 2-3/210 „Sotsiaalteenuse 

osutamise eest isikult võetava tasu suuruse kehtestamine" punkti 1.3 alljärgnevalt: „1.3 sotsiaaltran-

sporditeenus  veotasu 0,85 eurot/kilomeeter, sõidu alustamistasu 10 eurot ja ootetasu 10 eurot/tund.".

n	 Määrati Otepää Külade Ühendusele 12 000 euro suurune kogukondade koostöövõrgustiku tege-

vustoetus.

n	 Määrati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus alljärgnevalt: 1.1 MTÜ EVEKO KOOR (koo-

rilaul) 700 eurot; 1.2 MTÜ Nuustaku (segarahvatantsurühm) 700 eurot; 1.3 MTÜ Sangaste Seltsilised 

(segarahvatantsurühm "Kõvvera Kõdara") 700 eurot; 1.4 MTÜ Sangaste Seltsilised (pererühm "Sangaste 

Rukkikakerdajad") 700 eurot; 1.5 MTÜ Otepää Muusikaühing (puhkpilliorkester) 700 eurot; 1.6 MTÜ 

PILLIPUU (rahvamuusikaorkester "Pillipuu") 700 eurot; 1.7 MTÜ naisrühm Vesiroos (rahvatantsurühm) 

600 eurot; 1.8 MTÜ Otepää Muusikaühing (vanamuusikaansambel) 500 eurot; 1.9 MTÜ Pühajärve 

Koduteater (teatritegevus) 500 eurot; 1.10 MTÜ Sangaste Lõõts (rahvamuusika) 500 eurot; 1.11 MTÜ 

Krahvi Teater (teatritegevus) 450 eurot; 1.12 MTÜ Teater Rukki Narrid (teatritegevus) 400 eurot; 1.13 

MTÜ KARUKÄPP (käsitöö) 400 eurot; 1.14 MTÜ Bossanova (linetants) 400 eurot; 1.15 MTÜ Tõllis-

te-Puka-Sangaste segakoor (koorilaul) 350 eurot; 1.16 MTÜ Pritsumehe Marid (käsitöö) 300 eurot; 

1.17 MTÜ Iiah (eakate tantsurühm Rõõmurullid) 300 eurot; 1.18 MTÜ Iiah (tantsurühm Josephine) 

300 eurot; 1.19 MTÜ Iiah (linetantsurühm KeSa Line) 300 eurot; 1.20 Tantsuklubi Tango (peotants) 

300 eurot; 1.21 MTÜ Segakoor U-Tuur (koorilaul) 250 eurot; 1.22 MTÜ Otepää Pensionäride Ühendus 

(lauluansambel Laulurõõm) 200 eurot.

n	 Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 OTEPÄÄ NAISSELTS 13. mail 2023. a toimuva 

ürituse "Emadepäev" korraldamiseks 450 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS 6. augustil 2023. a toimuva 

ürituse "Käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev" korraldamiseks 530 eurot; 1.3 OTEPÄÄ NAISSELTS 

11. novembril 2023. a toimuva ürituse "Isadepäev" korraldamiseks 430 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS 

17. detsembril 2022. a toimuva ürituse "Talvepealinna Talveturg" korraldamiseks 300 eurot; 1.5 Eesti 

Kirikute Nõukogu 2023. a kevadel projekti "Teeliste kirikud" teatmiku väljaandmiseks 200 eurot; 1.6 

MTÜ Pedajamäe Külaselts 12. augustil 2023. a toimuva ürituse "Pedajamäe järvekino" korraldamiseks 

600 eurot; 1.7 MTÜ Autoklubi TRF44 20. mail 2023. a toimuva ürituse "TRF44 Cars & Castle 2023" kor-

raldamiseks 400 eurot; 1.8 MTÜ Otepää Muusikaühing 28.-30. juulil 2023. a toimuva ürituse "Pühajärve 

XXVI Puhkpillipäevad" korraldamiseks 750 eurot; 1.9 MTÜ Otepää Muusikaühing 2023. a aprillikuus 

toimuva ürituse "Koostöökontsert Cantores Vagantes" korraldamiseks 400 eurot; 1.10 MTÜ KARUKÄPP 

2023. a märtsikuus toimuva ürituse "Pärimuspäev" korraldamiseks 590 eurot; 1.11 MTÜ KARUKÄPP 

2023. a juunikuus toimuva ürituse "Rahvusvaheline õueskudumise päev" korraldamiseks 80 eurot; 1.12 

Otepää Motoklubi 6. mail 2023. a toimuva ürituse "Mootorratturite Kevadpäevad" korraldamiseks 200 

eurot; 1.13 MTÜ Pühajärve Koduteater 2023. a veebruaris toimuva ürituse "Pühajärve kalameeste 

kokkutulek" korraldamiseks 200 eurot; 1.14 MTÜ Teater Rukki Narrid 2023. a aprillis esietenduva 

lavastuse "Nunnad" korraldamiseks 450 eurot; 1.15 OÜ ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 21. jaanuaril 

2023. a Rakvere Spordikeskuses toimunud üritusel "Talvekontsert" osalemiseks 400 eurot; 1.16 MTÜ 

ARULA KÜLASELTS 2023. a juulikuus Otepää kirikusse orelimeister Ernst Carl Kessleri mälestuse 

jäädvustamiseks bareljeefi paigaldamiseks 450 eurot.

AMETLIK INFO

2021. aasta sügisel kandideerisin kohalikel valimistel 
Ühinenud Kogukonnad nimekirjas. Olen jätkuvalt 
tänulik kõigile Otepää inimestele, kes andsin mulle 
kolmanda tulemusena tugeva mandaadi ja võimaluse 
piirkonna rõõmude ja muredega tegelemiseks. Vali-
miste järel nimetas volikogu mind abivallavanema 
ametisse. Teadsin, et just selles ametis saan piirkonna 
arengusse kõige enam panustada. 

Mõned nädalad tagasi, minule tänaseni arusaamatul 
põhjusel, otsustasid omad inimesed, valimisliitu Ühi-
nenud Kogukonnad kuuluvad vallavolikogu liikmed 
mulle ootamatult kokku kutsuda erakorraliselt voli-
kogu istungi ja mind abivallavanema kohalt tagasi 
kutsuda. Konstruktiivne kriitika on alati teretulnud 
ning igati normaalne oleks seda teha kokkusaamisel, 
koosolekutel või muus vormis suuliselt. Ilma selleta 

hakata kirjaliku avaldusega tegema enda valimisliidu 
inimesele ametist tagasikutsumist on kergelt öeldes 
kummaline ning kvalifitseerub selgelt poliitiliseks 
ärategemiseks. Valimisliidu loosung on teadupärast 
ju „Vali kodurahu ja stabiilsus“… Tänaseni ei ole 
saanud minu vastu käe tõstnud valimisliidu liikme-
telt mingitki selgitust nende käitumisele. 

Olen abivallavanema tööd teinud suure pühendu-
misega ja kirega. Kui tõesti oli kellelgi rahulolema-
tus minu tööga, siis oleks olnud viisakas seda mulle 
ka jooksvalt teada anda. Teadmata siiani etteheiteid, 
olen enesekindel, et saaksin anda kõigile neile adek-
vaatse selgituse ja põhjenduse. Jälgides selle prot-
sessi dünaamikat, olen jõudnud aga arusaamiseni, 
et põhjuseid saab tõenäoliselt otsida asjaoludest, et 
ma ei ole olnud nõus kaasa minema erinevate avan-
tüüridega, skeemidega ning keeldunud kategooriliselt 
valla rahakotiga kergekäeliselt ringi käima. Samuti ei 
tee ma kompromisse asjades, mis mängivad Otepää 
arengu osas tähtsat rolli. Mind ei huvita poliitika, 
mulle läheb ainult korda Otepää areng. 

Tänan kõiki toredaid kolleege ja koostööpartnereid, 
kellega sai korda saadetud palju. Mõned käimalüka-
tud projektid võtavad veel aega ning realiseeruvad 
lähitulevikus. Täna tehtud otsustest saavad mõjuta-
tud kõige enam meie lapsed. Kõigest ühe aastaga sai 
tehtud palju. Uute valimiste toimumise ajaks oleks 
saanud kõik selle vähemalt neljaga korrutatud. 

·  Alustuseks sai loodud Otepää vallavalituse struk-
tuuri uus ja piirkonna arenguks ülioluline osakond: 
Ettevõtlus- ja arendusteenistus. Pooled ettenähtud 
ametikohad on tänaseks kompetentsete inimestega 
täidetud ja tegutsemine käib täies hoos. Hoolimata 
sellest, et reklaamime ennast kui turismipiirkonda, 
siis selle valdkonnaga seotud ettenähtud ametite täit-

misele on tehtud osade juhtivatel kohtadel olevate 
inimeste poolt kõvasti vastutööd. Viimastel päevadel 
on isegi kuulda olnud, et selline osakond plaanitak-
se üldse ära kaotada. Kui see vastab tõele, siis piir-
konna arengu jaoks oleks tegemist vastutustundetu 
sammuga. 

·  Uue lasteaia ehitus. Meie piirkonda tuleb järjest 
enam noori elama. Enamuste poliitikute jaoks on see 
justkui probleem. Tegelikult on see suurepärane ning 
meie asi on luua tingimused, et piirkond oleks elus 
ka paarikümne aasta pärast. Täpselt aasta tagasi tõs-
tatasin uue lasteaia vajaduse teema. Esialgu ei soovi-
tud sellest midagi teada, aga tänaseks oleme saanud 
õnneks asjad liikuma. Kahjuks on raisatud vaidlemise 
peale palju aega, aga suure hädaga on siiski õnnes-
tunud kümne kuuga välja kuulutada projekteerimis-
hange. Eesmärk on aasta pärast hoone valmis saada. 
Loodan, et seda ära ei rikuta, sest see on tõesti piir-
konna arengu jaoks väga vajalik. 

·  Fookuses on olnud Pühajärv, selle rand ja park. 
Kui tavaliselt tehakse ainult projekte, siis minu ees-
tvedamisel on hakanud toimuma päris muutused. 
Ehituseks läks juba möödunud aasta lõpus ning selle 
aastaga saab sinna tehtud investeeringuid üle 400 000 
€. Tulevad uued sillad, mängualad, pingid, pehme 
liiv jne. Taas loodan, et juba käimasolevat asja ära 
ei rikuta ning Pühajärve rannast saab juba sel aastal 
tõeliselt uhke vaba-aja veetmise koht. 

·  Linnas olevate tiikide ja parkide korrastamine. 
Eelmisel aastal said värske ilme kaks veesilma ja selle 
ümbrust Piiri ja Hurda tänava piirkonnas. Sel aastal 
on olnud kavas teha korda Virulombi ja Kultuurima-
ja park. Lisaks panustada Linnamäe oru heakorda, 

tehes sinna rahuliku suunaga looduses veetmise piir-
konna: kultuuriteemalised pingid, kirsi- ja õunaaed 
jne. 

·  Valla üldplaneering. Minu vastutada on olnud 
koostatava uue üldplaneeringu vedamine. Juhtko-
misjoni esimehena olen suutnud seda vankrit suunata 
aasta otsa õiges suunas. Palju on teele loobitud takis-
tusi, aga meie prioriteet on olnud Otepää valla ini-
meste tahtel. Ma ei ole lubanud meie tulevikuelu 
dikteerida riigiametnike, looduspargi või kellegi 
teise poolt. Osad volikogu liikmed ja külavanemad 
on küll olnud seda meelt ja võidelnud selle eest, et 
nad saaksid otsustada, mida nende naaber tohib teha 
või mitte. Juhtkomisjoni seisukoht on olnud teine, 
toetades omaniku soovi enda maal ise tegutseda ja 
otsustada. Kui see üldplaneering jääb selliseks või 
sarnaseks praeguse versiooniga, siis järgnevatel aas-
tatel näeme piirkonna hüppelist arengut. Üldpla-
neering läbib märtsi volikogu istungil menetluse ja 
suunatakse aprilliks avalikule väljapanekule. Kõik 
saavad teha siis täiendavaid ettepanekuid ning kui 
vähegi õnnestub, siis seisan nende sisseviimise eest.

Kõike tehtut siia lehte ära ei mahuta. Hoolimata 
sellest, et valla eelarves on raha piisavalt, tulevad 
kahjuks kõik uued ja piirkonda arendavad asjad siin 
Otepää vallas väga raskelt ja aeganõudvalt. Uuele 
abivallavanemale soovin sihikindlust ja suurt teota-
het. Otepää on aga minu südameasi ning panustan 
ka edaspidi piirkonna arengusse samasuguse kirega, 
nüüd aga peamiselt volikogu liikmena.  

RAIVO KALDA

Abivallavanema roll Otepää arengus

Otepää abivalla-
vanemaks sai 
Andres Arike

Kümme Otepää 
Vallavolikogu lii-
get tegi ettepane-
ku kokku kutsuda 
2. märtsil volikogu 
istungi kahe päeva-
k o r r a p u n k t i g a 
– palgalise valla-
valitsuse liikme 
vabastamine ning 
Otepää Vallavalit-
suse liikme kinni-
tamine ja palgali-
se vallavalitsuse 
liikme ametisse nimetamine.

Otsuse poolt vabastada ametist palgaline 
vallavalitsuse liige – abivallavanem Raivo Kal-
da, oli 12 volikogu liiget, erapooletuid oli 2.

Otsuse poolt kinnitada Andres Arike val-
lavalitsuse liikmeks ja nimetada ta palgali-
se vallavalitsuse liikmena abivallavanema 
ametikohale hääletas 11 volikogu liiget, 2 
oli erapooletud.

Andres Arike on varasemalt olnud Otepää 
Vallavolikogu liige, Otepää abivallavanem 
ja SA Otepää Tervisekeskus juhataja. Pal-
galine vallavalitsuse liige – abivallavanem 
koordineerib ettevõtlus- ja arendusteenistu-
se, ehitus- ja planeerimisteenistuse ja ma-
jandusteenistuse tööd.

Raivo Kalda suundus tagasi Otepää Vallavo-
likogu liikmeks.

MONIKA OTROKOVA  

Tasutud tekst
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KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

Kuni 31.03. 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.

Kuni 03.04. 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

17. märtsil kell 18.00  FLÖÖDI RÕÕMUAED. FLÖÖDI RÕÕMUAED viib meid 17. 
sajandi Hollandisse, kus elas plokkflöödivirtuoos Jacob van Eyck. Esineb 
varajase muusika ansambel Cantores Vagantes. Reet Sukk – plokkflöö-
did, renessanssflööt, Taavi-Mats Utt – plokkflöödid, Taniel Kirikal – vokaal, 
plokkflöödid, Robert Staak – lauto. Pilet 5 eurot müügil Fientas ja enne 
algust kohapeal.

22. märtsil kell 11.00  KOOLITUS Eesti Autorite Ühing – ürituste muusikaliste 
teoste litsentseerimine.  Koolituse teemad on:

1.Lühiülevaade Eesti Autorite Ühingu tegevusest ja muudatustest.
2.Kohaliku omavalitsuse litsentsileping – mida see tähendab ürituste korral-

dajatele? Äriühingu litsentsileping.
3.Küsimused-vastused.
Koolituse pikkus 1,5h.  Koolituse viib läbi Marika Plooman. Vajalik etteregistree-

rimine hiljemalt 20. märtsiks: merle.soonberg@otepaa.ee
29. märtsil kell 19.00 Kuressaare Teatri etendus „TÕLL“. Näidendis me Tõllu en-

nast ei näe,aga näeme, kuidas Tõll sünnib. Kuidas sünnivad muinasjutud ja 
legendid. Kuidas luuakse unistusi, mis lisavad inimese elule lootust ja värvi. 
Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Aare Toikka (VAT Teater). Mängivad Piret 
Rauk ja Loviise Kapper. Piletid müügil Piletimaailm.com ja Otepää kultuuri-
majas. Piletiinfo: 17€ - täispilet, 14€ - Pensionär, õpilane, õpetaja, üliõpilane, 
12€ - Grupp alates 10 piletit korraga ostes, 8€ - perekaardi ettenäitamisel 0€

  1. aprillil kell 18.00 Otepää linna 87. sünnipäevapidu. Antakse üle Otepää valla 
medalid. Toimub ka Otepää vallavolikogu Rein Pulleritsu ja vallavanema 
Jaanus Barkala vastuvõtt. Pakume sünnipäevatorti. Tantsuks mängib an-
sambel KLUBI. Sünnipäevapidu on tasuta. Lisainfo Merle 56626481

  6. aprillil kell 19.00-21.30 Komöödiaetendus "Mis mõttes?" Hoogne, kaasav ja 
naljakas improkomöödia etendus, kus Ruutu10 kogenud improviseerijad 
loovad lühikesi koomilisi improviseeritud sketše. Õhtu lõpus on võimalik 
osaleda arendavas improteatri töötoas. 

Õhtu kava:
19.00 – 19.45 Improkomöödia etendus “Mis mõttes?”
19.45 – 20.15 Arutelu teemal “Kuidas Sul läheb? Päriselt.”
20.30 – 21.30 Improteatri töötoad
Pileti hind eelmüügist 10 eurot ja kohapeal 15 eurot. Pileti saad Piletilevist. 

Lisainfo: https://peaasi.ee/peaasi-ajab-naerma/ 

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

19. märtsil kell 12.00-16.00. Improtund Rauno Kaibiaineniga. Eesmärk on pakkuda 
võimalust tutvuda improvisatsioonilise teatriga. Koolitus baseerub harjutus-
tel/mängudel, mille käigus treenime meeskonnatööd, tähelepanu, fantaasiat, 
esinemise julgust, kohalolu, spontaansust jne. Koolitus on TASUTA!

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

Puka Kultuurimajas avatud RUUDU RAHUMARU PASTELLIJOONISTE NÄITUS 
"PARADIISILILLE LAUL". Ruudu Rahumaru (kodanikunimi Sandra Lepik) 
on Elvast pärit kunstnik, fotograaf, maagilis-poeetilise realismi peegeldaja. 
Ruudu loomingu eesmärk on inimese ja ürglooduse hingemaastike ühen-
damine. Näitust saab vaatama tulla kokku leppides tel: 555 33 564 Katrin

Iluaianduse loengud Puka Kultuurimajas. Loengud viib läbi koolitaja Kristiina 
Kikkas. Algus 18.00 - 20.00. Hind 7 eurot / kord. Kursus sisaldab värvilisi 
köidetud koolitus- ning pildimaterjale ja põhipunkte koolitusel toimunust. 
Vajalik eelnev registreerimine.

      Teemad: 
21.03.2023
* Milliseid pinnakatteid aias kasutada?
* Kuidas kujundada peenra servad?
* Kuidas vähendada väetiste ja kahjuritõrje vahendite kasutamist?
  4.04.2023
* Kiviktaimla rajamine. Kuidas juba olemasolevat kiviktaimlat ohjata?
* Vabakujulised ja pügatud okas- ja lehtpuuhekid
* Kuidas hekki kasutamata tekitada privaatsust?
* Mida varjata, mida mitte?

19. märtsil kell 15.00 EVALD RAIDMA 70 JUUBELIKONTSERT. Juubilari õnnitlevad 
Ansambel FIX, Segakoor U-TUUR, PUKA mees- ja naisansambel. Pilet: 10 
EUR. Piletid on müügil fienta.com ja kohapeal. Rohkem infot: 555 33 564 
Katrin Uffert.

  1. aprillil kell 18.00 LASTEDISKO. Ootame kõiki lapsi vanuses 1-18 Puka kultuuri-
majja lastediskole. Tegemist on kostüümipeoga ning parimatele on diplomid 
ja auhinnad. Avatud on Puka noortekeskuse kohvik, kus igaüks saab osta 
endale omal valikul soolaseid ja magusaid suupisteid. Palume varuda sulara-
ha. Sündmust korraldab Krislin Uibo. Küsimuste korral helistada 53587043

  9. aprillil kell 14.00 Puka Kultuurimaja pargis SUUR MUNAJAHT ja muud 
lõbusad LIHAVÕTTEPÜHADE MÄNGUD. Kutsume Teid vanapäraseid li-
havõttepühi tähistama lõbusate mängude ja võistlustega. Munakoksimise 
võistlusel ja munaveeretamise mängus osaleda saavad kõik, kes on kaks vär-
vitud muna kaasa võtnud.  Sündmus on tasuta! Lisainfot: Katrin 555 33 564.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

19. märtsil kell 16.00 LendTeatri etendus “Avameelselt abielust”. Erki Aule poolt 
üllitatud tekst on valminud Eesti abielupaaride intervjuude põhjal. Lavastaja 
Jaanus Nuutre. Laval Irina Radionova, Airé Pajur, Karl Bussov, Margus Möll. 
Pileti hind 5 EUR. Pileteid saab osta fienta.com või Nõuni Kultuurimajast.
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24. veebruaril saime kokku Pärdu talus, et koos 
lustida traditsioonilisel Vistel-vastel vastlapäeval 
(aastast 1996, algatajaks oli tollal meie vahva 
Nõuni Maanaiste Selts). Ikka selleks, et olla koos 
pere ja sõpradega. Üks on kindel olnud – on 
hobused, on kuklid, on lustakas seltskond. Aga kas 
on saan või regi, selle otsustab Ilmataat. Seekord 
otsustas ree kasuks. Kuigi appi pidime kutsuma ka 
atv, et kelgurennist lund õhemaks lükata.  

Avasõnad lausus vallavanem Jaanus Barkala ja 
trall võis alata. Kui on hobused, on lapsed ja kui 
on lapsed, on pere. Kaks tundi imeilusas lumises 
Eesimaa talves möödusid vahvasti. Vastlaliug 
ennustas pikki linasid, osavust sai mõõta vurri 
valmistamisel ja keerutamises ning lustakad teat-
evõistlused tekitasid elevust. Lihapirukad,  vast-
lakuklid ja mustikasupp leidsid õige koha nagu 
niuhti. Talu kõik 17 hobust olid sama õnnelikud 
nagu lapsedki, kes kaasavõetud külakosti rõõm-
salt ära jagasid.

25. veebruaril oli võimalus kultuurimajas 
nautida pidu. Silmailu ja võrratut kõhutantsu 
pakkus Adira, kes oma esimesed ülesastumised 
tegi koos emaga nelja aastaselt. Nüüd on sellest 
ajast möödunud 16 aastat ja väikesest Annikast on 
sirgunud võrratu tantsija Adira. Tantsumuusikat 
pakkus ansambel “Tänatehtu”. Mõnus muusika 
hoidis tantsijad enda kütkes esimesest loost kuni 
viimase kolme lisalooni. Oli kohtumiste õhtu. Said 

Meie Eestimaa sünnipäevahõnguline Nõuni

kokku kunagised kooliõed ning -vennad Nõuni 
kooli aegadest. Mis seal salata, nii mõnigi toonane 
lasteaialaps kallistas oma tollast lasteaiakasvatajat. 
Rõõm oli kahepoolne.

26. veebruaril toimusid järjekordsed Otepää 
Valla Külade Mängud Winterplaces. Nii Nõuni 
noored kui küla tõi koju medalikohti.

Aitäh teile, et kõik koos tähistasime väärikalt 
meie Eestimaa sünnipäeva!

Mis kenasti algab, see toredasti ka jätkub. Väike 
lust on alati tore. Ja lustida päikesega võidu Win-

terplaces, on ülimalt tore. Aitäh teile meie kandi 
ettevõtjad, et aitasite muuta esimese kevadkuu 
päeva vahvaks ning lõbusaks (päris mitu-mitu last 
olid Winterplaces päris esimest korda). 

Suur tänu ka Winterplace rõõmsale töökollek-
tiivile. Lihtsalt super!

Sündmuste fotod: fb Nõuni kultuurimaja

MARIKA VIKS
Nõuni kultuurimaja kultuurikorraldaja

Pähklikese maja sünnipäevaüritused 
olid juubeli väärilised. 28. veebruaril 
algas päev toreda üllatusega – lastele 
ja töötajatele tuli külla jutuvestja Ena 
Mets.  Hubane jutuvestmise nurgake 
saalis ja hingestatud esitus köitis kõiki, 
oldi koos ja elati kaasa. Jutuvestja sõnul 
oli temalgi hea tunne, kuidagi saigi 
„ära” rännata läbi lugude.

Pidupäevaaktus 1. märtsil algas 
Pähklikese hümni ja direktori sõnavõ-
tuga. Tänukirjadega peeti meeles maja 
pikaaegseid töötajaid Eha Seppat, Sirje 
Vuksi ja Ester Mõtsa. Rühmad said 
sünnipäevakingitused ja seejärel esi-
tasid iga rühma lapsed mõne luuletu-
se, laulu või liikumise. Kõige vanem rühm, Krõlli 
rühm, kandis uhkusega rahvariideid ja esitas kaks 
rahvatantsu.

Pähklikese maja vilistlased Oskar Raud ja Heidi 
Suiste esinesid klaveripaladega, millest viimase, 
„Mutionu peo”, esitasid koos Lepatriinude õpetaja 
Maarja Rauaga.

Peo üllatusesinejaks olid Pähklipiigad, ehk seit-
smeliikmeline töötajate ansambel. Loodan, et see 
ei jää neil viimaseks etteasteks, sedavõrd tore oli 

Otepää lasteaia Pähklikese maja 
tähistas sünnipäeva

Mõni hetke on elus ilusam kui teine
mõni hetk on kohe väga, väga ilus....
     Jaan Tätte

Üks imeline ühine hetk oli ka 23. veebruaril Võru-
kaela lasteaiaperel, mil tähistati ühiselt Eestimaa 
sünnipäeva. Vaatamata külmale talveilmale, toimus 
õues pidulik sünnipäevaüritus ning suuremate 
lastega võeti ette paraad lipuväljakule. 

Pidulikult toodi õuele Eesti lipp, lauldi ühiselt 
hümni ja tantsiti kaerajaani. Laste soojad tervitu-
sed ja mõtted meie kauni Eestimaa kohta, tegid 

Seoses SA Otepää Tervi-
sekeskus juhataja Andres 
Arikese asumisega Otepää 
abivallavanema ametikohale 
valis SA Otepää Tervisekes-
kus nõukogu 3. märtsil 2023 
sihtasutusele uue juhataja. 
Peale mõningast kaalumist 
otsustati edutada juhataja 
ametikohale sihtasutuse se-
nine õendusjuht Krista An-
ton. Otsuse kasuks rääkis 
Krista erialane haridus, tead-
mised ja pikaaegne töökogemus. Krista jätkab sihtasu-
tuse juhataja ametikohal ka õendusjuhi kohuste täitmist.

Krista Anton on töötanud meditsiinivaldkonnas 34 
aastat. 2013.aastal asus ta tööle SA-sse Otepää Tervi-
sekeskus, neist viimased 9 aastat on töötanud õendus-
juhina. Õe kõrghariduse on Krista Anton omandanud 
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Eriõe diplomiõppe tervi-
seõe erialal läbis ta Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2016.
aastal. Tema kogemuste pagas tervishoiu- ja sotsiaal-
valdkonnas on mahukas, mis on igati vajalik ka uues 
ametis. Krista Anton on pärit Valgamaalt, viimased 12 
aastat on tema kodulinnaks Otepää.

SA Otepää Tervisekeskus
nõukogu esimees

ERMO KRUUSE  

SA Otepää Tervisekeskus 
uus juhataja

kõigi südamed soojaks. Lapsed ei unustanud ka 
Ukrainat ja meie mõtted oli hetkeks ka nendega. 
Seejärel mindi Eesti hümni saatel koos lipuvälja-
kule, lastes uhkelt lippudele lehvida... ja see hetke, 
seal kõik koos, oli ilusam kui mõni teine. 

Tagasi lasteaiaõuele jõudes, ootas lapsi kaunilt 
kaetud pidulaud kiluvõileibade ja imemaitsva sooja 
nurmenukuteega. Need kaunid ühised hetked, 
panid naeratama nii suured kui ka väikesed Võru-
kaelad ja seda hetke, ei saa meilt võtta keegi.

Võrukaela logopeed LEANA PAUSKAR

Vabariigi aastapäev Võrukaelas

neid kuulata.
Peo lõpetas ühine tants ja trall. Ja muidugi sün-

nipäevatort, selle tegi iga rühm ise!

MARJU ILISTOM
Otepää Lasteaia õppealajuhataja

Foto: MONIKA OTROKOVA

Aukirjad said (vasakult): Eha Seppa, 
Sirje Vuks ja Ester Mõts

Kaitseliidu Valgamaa male-
va Otepää malevkonna pea-
lik on Saamuel Stepanov

Euroopa Sauna-
maratoni kroonika 
kirjutamise konkurss  

Veebruaris toimus XII Euroopa Saunama-
raton Otepääl. Otepää vald koostöös Eesti 
Rahva Muuseumiga korraldab Euroopa Sau-
namaratoni kroonika kirjutamise konkursi. 
Konkurss kestab kuni 1. aprillini 2023.

Konkursile saab saata vahvaid mälestusi 
Euroopa Saunamaratonist läbi aegade. Lisa-
da võib ka põnevaid ja huvitavaid fotosid.

Kes soovib, et nende lood säiliksid Eesti 
Rahva Muuseumis ka järeltulevatele põlve-
dele, neil tuleb mälestuslugudele lisaks saata 
ka vastavasisuline nõusolek, mis on leitav 
Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee.

Saata võib naljakaid juhtumisi sündmu-
selt kui ka kirjeldusi, mis saunamaratoni ajal 
juhtus ja kuidas meeskonna jaoks sündmus 
kulges. Võib kirjutada nii luuletuse kui ka ju-
tustuse.

Saunamaratoni korraldajatest koosnev žürii 
valib välja parima töö. Töö võitja saab prii-
pääsme järgmise aasta Saunamaratonile. 
Žüriil on õigus ka välja anda eriauhindu.

„Euroopa Saunamaratoni on korralda-
tud juba 12 aastat ja selle aja jooksul on nii 
mõndagi juhtunud. Kuna see aasta on Eestis 
kuulutatud sauna-aastaks, siis olekski pas-
lik koguda mälestusi ja lugusid, mis hiljem 
jäävad Eesti Rahva Muuseumi vahendusel 
ka järeltulevatele põlvedele lugemiseks,“ üt-
les Euroopa Saunamaratoni peakorraldaja, 
Otepää Vallavalitsuse spordinõunik Ago Arro.

Valik laekunud töödest avaldatakse Otepää 
valla veebilehel ja Euroopa Saunamaraton 
Otepääl sotsiaalmeedias.

NB! Iga autor võib esitada ühe või mitu 
lugu. Konkursil puudub vanusepiirang. Lae-
kunud tööde hulgast valib žürii välja ühe 
parima ning lisaks antakse eriauhindu. Ära 
unusta oma töö juurde lisada enda nime, 
vanust ning kontaktandmeid! Iga autor võib 
esitada ka kuni 3 fotot. Fotodele palume mär-
kida pildistamise aeg, koht, inimeste nimed 
ja fotograafi nimi.

Töid saab konkursile edastada kuni 1. ap-
rillini 2023 e-postile: saun@otepaa.ee mär-
gusõnaga „Euroopa Saunamaraton Otepääl“.

Vaata ka www.otepaa.ee ja www.facebook.
com/saunamarathon

26. veebruaril toimunud 
Kaitseliidu Valgamaa male-
va Otepää malevkonna üld-
koosolekul nimetati Otepää 
malevkonna järgmiseks 
pealikuks nooremseersant 
Saamuel Stepanov.

Värske pealik on pärit ja 
üles kasvanud Otepääl ning 
kohaliku kogukonna tege-
vustes nii otepäälase kui 
ka kaitseliitlasena pidevalt 
osalenud. Enne eelmise 
Otepää malevkonna pealiku Aleksander Mõttuse lah-
kumist oli ta ka malevkonna pealiku abi. 

Riigikaitselist kogemust omab Stepanov ka läbi töö-
alase tegevuse – ta on tegutsenud Kaitseväe värba-
miskeskuses ja Kaitseministeeriumis. Tänasel päeval 
töötab ta igapäevaselt erasektoris.

KL Valgamaa maleva Otepää malevkond
Foto: KL Valgamaa malev 

Otepää Vallavalitsus annab teada, 
et alates 01.03.2023 osutab Otepää vallas hankelepingu 
alusel sotsiaaltransporditeenust FIE Alar Unt. Teenuse 
hind on 0,85 eurot/km, sõidu alustamistasu 10 eurot ja 
ootetasu 10 eurot/tund.

Sotsiaaltransporditeenuse klientideks on need Otepää 
valla elanikud, kes oma puudest tingitud erivajaduse tõttu 
ei saa kasutada ühistransporti ning kelle abivajaduse on 
hinnanud kohalik omavalitsus. Otepää valla korraldatavat 
sotsiaaltransporditeenust on seega võimalik kasutada 
ainult sotsiaaltööspetsialisti vastava otsuse alusel. Vä-
hekindlustatud isikutel on võimalik teenuse maksumuse 
osaliseks või täielikuks hüvitamiseks esitada sotsiaaltöös-
petsialistile sotsiaalteenuse toetuse taotlus. Teenuse mak-
sumuse hüvitamine otsustatakse vallavalitsuses lähtuvalt 
isiku abivajadusest.

Otepää vallas tegutseb teisigi veoteenuse pakkujaid, 
kelle pakutav teenus võib sarnaneda sotsiaaltranspordi-
teenusele. Oluline on teada, et neid teenuseid Otepää vald 
ei finantseeri. Teenuse maksumuse osalise või täieliku 
hüvitamise taotlemiseks tuleb kindlasti kasutada ainult 
füüsilisest isikust ettevõtja Alar Unti teenust. 

Täiendav info sotsiaaltöö peaspetsialist Marika Paris, 
524 6061.
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Kuidagi ootamatult on ilm hakanud kevademärke näitama. Alles 
see oli, kui külmal veebruarikuu 24ndal kõik randa kogunesime, 
tavakohaselt ujula trepi ja silla lumest puhtaks  rookisime ja ran-
nahoonele lipu heiskasime. Mati oli kaasa toonud pilli ja kõlama 
hakkas Eesti Vabariigi hümn. Meil on grupis koguni neli koori-
lauljat, seetõttu kostus laul üle järve kaugele. Hümni lõppedes 
heitsime   üleriided seljast ja marssisime hoogsal sammul otse 
jääaugu poole. Nagu pildilt näha, kõigil korralikult soojad mütsid 
peas. Pärast karastavat suplust (vesi on tavaliselt +1 kraadi ), jät-
kus pidulik osa juba ruumis kiluvõileibade ja soojade jookidega.

Oma suplushooaja lõpetame nagu eelmiselgi aastal Pühajärve 
Taliujula võistlusega, kuhu on oodata  külalisi ka teistest klubi-
dest. Kavas on paaristeate ujumine, jääääre ujumine ja külma 
vee talumine. Võistlused toimuvad 9. aprillil kell 14.00. Kõik 
on oodatud ja kui sa sel aastal veel ei julge võistlejana osaleda, 
siis pealtvaatajaks oled ikka oodatud ja tassi sooja teed ning 
meeleoluka päeva saad lisaks. 

Võistlejatel tuleb ennnast eelregistreerida vähemalt 1 nädal 
enne võistluspäeva tel. 5228000 või tulla isiklikult kohale püha-
päeviti kella 11.00 – 13.00 vahel. Hilisem registreerumine on 
juba tasuline. 

Taliujujate nimel
ENE KELDER 

Pühajärve taliujula kolmas 
hooaeg

4. märtsil sõideti Otepää valla teedel rahvas-
printi. Nimelt S.M.A. Racing korraldusel peeti 
A1M Motorsport Otepää Rahvasprint 2023, 
kus 12 masinaklassis osales üle saja autosport-
laste. Võidusõit toimus 3,4 km kiiruskatsel, 
mida tuli läbida kolmel korral.

“Selle aasta heitlik talv üllatas võistlejaid 
kinni tuisanud teede ja öösel sadanud värske 
sulalumega, mis tõi kaasa rasked ja muutlikud 
rajaolud kõigis kolmes võistlusvoorus. Võist-
lejatel kulus aega, et oludega harjuda ja see 
muutis võistluse äärmiselt põnevaks. Otepää 
võistluse vastu on alati väga suur huvi ning nii 
koguneski siia kogu Eesti rahvaspordi paremik. 
Samuti oli tore näha palju publikut raja ääres, 
kes võtsid lumetuisuse ilmaga vaevaks tulla või-
dusõitu jälgima.” märkis võistluse juht Marko 
Koosa.

Kõige kiiremad masinad rajal olid krosskar-
did, kus võttis võidu Mait Mäesaar. Rajal osa-
lesid ka SSV klassi bagid – klassivõidu võttis 
Erkki Edur. Kõige nooremate, J16 arvestu-
ses, võitis kolmandas voorus parima aja kirja 
saanud kohalik noormees Robin Roose ja J18 
arvestuses lõpetas parimana Kristian Hallikmä-
gi. Naiste arvestuses oli kiireim Maria Roop. 

Talvepealinnas toimus traditsiooniline A1M Motorsport 
Otepää rahvasprint

SU Liiga võitis Sigmar Tammemägi. Esiveo-
liste klasside kiireimad olid Elvis Leinberg ja 
Hannes Männamets ning tagaveoliste klassi-
des valitsesid Reimo Meitsar ja Kevin Ruddi 
4WD klassi kiireim oli Mirko Kaunis, Lembit 
Nõlvaku ja Alar Rosenbergi ees. Piikrehvidega 
sportklassis võidutses Hardi Sarv.

Täname meie häid toetajaid: A1M 
Motorsport, Ugandi Resto, PixelPrint, A1000 
Market, Hotell Murakas, Makserv OÜ, Liqui 

Moly Eesti, Talvepealinn Otepää, Otepää Win-
terplace, Kultuurkapital, Corpowear, Aasta 
Auto AS, Eco Sauna Project, AN Service OÜ, 
Ring FM, Ralli.ee ja Gustav Kondiiter.

Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt 
www.facebook.com/rahvasprint

S.M.A. Racing 
Foto: URMO SIBUL  

Otepää valla kergliiklusteede tänavavalgustuse lampide uuendamine

Otepää Vallavalitsus viis ajavahemikus no-
vember 2022 – veebruar 2023 ellu riigihanke 
„Otepää valla kergliiklusteede tänavavalgus-
tuse lampide uuendamine“. Projekti raames 
asendati 292 vana valgustit uute LED-val-
gustitega. 

Töid teostati järgmistes lõikudes:
Pühajärve tee lõigus Lipuväljak 9 - Mäe tä-

nava ristmik;
Tatra - Otepää - Sangaste tee kergliiklustee 
(Tehvandi staadionist Väike-Munamäeni);
Sihva - Kääriku kergliiklustee;
Pühajärve äärne kergliiklustee (Pühajärve 
Spa ja Puhkekeskuse pargis);
Pühajärve tee kergliiklustee ja maantee. 

Töid teostas OÜ Kagu Elekter.  

8 .  m ä r t s i l  k ä i s 
Otepää vallamajas 
külas Otepää Las-
teaia koolieelikute 
rühm. 

Kohtuti vallava-
nem Jaanus Barka-
laga ja teiste valla 
töötajatega. 

Aitäh külaskäigu 
eest!

Tekst ja foto: 
MONIKA OTROKOVA

Valgustite vahetus tõi endaga kaasa oluli-
se kokkuhoiu. Kui enne projekti elluviimist 
oli keskmine valgustuspunkti installeeritud 
elektriline võimsus 50 - 100W, siis nüüd on 
see enamuses vahemikus 10 - 20W. Lisaks 
tagavad uued valgustid parema valgustatuse 
ja suurema töökindluse ning on esteetilisema 
välimusega.

Otepää naiskodukaitse valmistas abi Ukrainale

Naiskodukaitse Valga ringkonna Otepää 
jaoskonna naiskodukaitsjad ja abilised 
valmistasid kaevikuküünlaid Ukrainasse 
saatmiseks.

Kaevikuküünalde peal saab soojendada 
toitu ning seda saavad kasutada ka kütte-
ta jäänud elanikud. Otepää naiskodukaitse 
tänab varustajaid, kes annetasid materjali 
küünalde valmistamiseks.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA
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Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga...

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Südamlik kaastunne Epp ja Mikk 
teile kalli ema ja vanaema

VIRVE HIRVE

kaotusel.

Mälestavad kauaaegsed 
töökaaslased TSIK-i päevilt
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IRENE TONSKA 
15.01.1928 - 27.02.2023

TOIVO ILLAK 
03.02.1954 - 20.02.2023

Südamlik kaastunne
Epule ja Mikule armsa 

EMA ja vanaema

kaotuse puhul.

Krista ja Mihkel

Siiras kaastunne Urvele perega 
ema, ämma ja vanaema

ÕIE PRESS

kaotuse puhul.

Hiie ja Georgi

Kauaaegset majanaabrit

IRENE TONSKAT

mälestavad Päidla Uuemaja 1 
majanaabrid 

ja tunnevad kaasa omastele.

Las küünlavalgus
mälestusi paitab

ja leinavalu leevendada aitab...

Südamlik kaastunne Epule 
ja Mikule

VIRVE HIRVE

kaotuse puhul.

Perekond Tiisler

Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud kodu heaks…

ILME-HELGI KÄRT
23.05.1938 - 28.02.2023

Südamlik kaastunne Tiiule 
kalli ema surma puhul.

Perearstid ja pereõed Otepää 
Tervisekeskusest

ANTS KAER 
29.12.1940 - 20.02.2023

VIRVE KÄND 
25.04.1925 - 03.03.2023

Südamlik kaastunne
Varjule kalli

EMA

surma puhul.

Lii, Merike, Anneli, Evelyn, Airi, 
Helen, Arno, Külli, Meeli, Gerli, 

Ülle, Ester, Imbi, Anne

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…

Avaldame sügavat kaastunnet 
Kaup Urvele kalli ema

ÕIE PRESS

kaotuse puhul.

AS Otepää Veevärk

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

VIRVE HIRV

Südamlik kaastunne Epule ja 
Mikule armsa ema ning vanaema 

lahkumise puhul.

Jana, Killy, Kaja, Külli, Aive, 
Maiki

Kaseokstes leinasahin, 
tasane kui tuuleke, 

koduõues vaikne valu, 
ema suikunud unele...

VIRVE HIRV

Avaldame südamlikku kaastun-
net Epule ja Mikule kalli ema ja 

vanaema lahkumise puhul.

Anu ja Hepp koos vanematega

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

Lahkus meie suguvõsa 
alustala

VIRVE KÄND (sünd. SAAR)
25.04.1925 - 03.03.2023

Leinavad neli järeltulevat 
põlvkonda

VIRVE HIRV 
18.11.1936 - 04.03.2023

VIIVI SOOTS 
26.12.1945 - 06.03.2023

EVI MESEK 
13.02.1946 - 23.02.2023

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Rebase talu puukool

pakub:

* kevadine viljapuude lõikus
* taimede ettetellimine

Info: Ahti Tiirmaa, tel 5286605
www.rebasetalu.net

OÜ URMI
TAKSO

Info tel. 56280399

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

Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322

Ehitus-, remont- ja renoveeri-
mistööd. Sisetööd/välitööd, abi-
hooned/kuurid/saunad/lehtlad. 

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
Saunad/dušširuumid. san.tehni-
lised- ja elektritööd. Teostame nii 
väiksemaid töid, kui ka terviklahen-
dusi. Tel. 56021706

Soovin osta ahjuküttega korte-
rit Otepääle või kuni 6km linnast 
väljas. Tel: 56572826 xkasparx@
hotmail.com

18. märtsil kell 9-15 Kevadlaat El-
vas keskväljakul. T. 56618707

Puksiirabi, käivitusabi, veoteenus. 
Tel. 5255545

Mototehnika (mootorratas, ATV, 
mootorsaan jne.) remont, hool-
dus, varuosad Otepää Motoklu-
bis. Tel. 5055545

Valgamaa Rahvakuns-
ti ja Käsitöö Keskselts 

koostöös 
käsitöökauplusega 

Anni Butiik
 

TÄNAB 

kõiki häid inimesi, 
kes aitasid sel talvel 

kootud sokkidega jalad 
soojaks saada 

125 Ukraina võitlejal!

reklaamide hinnad

 1.1 1 lk  290x380 mm    350.- EUR;
 1.2 1/2 lk  142x380, 290x190      180.- EUR;
 1.3 1/3 lk  290x130, 93x380     140.- EUR;
 1.4 1/4 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.



16. märts  20238 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kevadised Otepää Maitsed alustavad aprillis! 

13.-23. aprillini toimub Otepää piirkonna toitlustusasutustes menukas Otepää Maitsete nädal. Otepää 
restoranid pakuvad oma külalistele piirkonna eripäraseid roogi.

Tule kogu pere või sõpradega toiduelamusi nautima!

Jälgi infot Otepää valla sotsiaalmeedias ning kodulehel, Otepää Maitsete Facebookis ja Instagramis 
ning vallalehes Otepää Teataja!

Otepää Maitsed korraldajaks on Otepää Vallavalitsus koostöös piirkonna ettevõtjatega, toetab 
Otepää vald. 

Tegevuste elluviimist toetab meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevus 
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projekt nr. 2014-2020.5.04.19-
0389 "Ettevõtlusaktiivsuse kasv Valgamaal". Investeeringut on toetanud EAFRD MAK 2014–2020 
Leader-meetme raames ja Valgamaa Partnerluskogu.


