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Talvepealinn Otepää andis valitse-
missaua kevadpealinnale Türile
20. märtsil algas kevad. 
Talvepealinn Otepää andis 
Türile valitsussaua üle.

Talvepealinnast olid Türile kevadet 
tervitama sõitnud vallavanem Jaanus 
Barkala ja Otepää Kultuurikeskuste 
juhataja Jorma Riivald.

Kevadpealinna tiitli üleandmise pidus-
tused algasid Türil õhtul. Türi Kultuu-
rikeskuse parklas avasid pritsumehed 
kevadõhtu kohviku, lapsed said teha 
ponisõitu ja kaasa lüüa mängudes. 
Türi järve ääres oli soojaks köetud 
kümblustünn ja saun. Esinesid lauljad 
ja tantsijad.

„Talv oli Otepää jaoks väga hea – jagus 
nii küla, kui lund, kui ka päikest, võib 
igati rahule jääda! Valitsemissaua pole 
meil aga kahju käest anda, sest lund 
oli sellel aastal tõesti palju, nii et linna 

Euroopa kultuuripealinn 
Tartu 2024 tutvustas Põlvas 
“Pealinna peol” 27 uut pro-
jekti, mis tiitliaastal Peip-
si-äärest Läti piirini Lõu-
na-Eestis publikuni jõuavad.

„Tegu on suure ja olulise 
programmipusle tükiga, 
mis tõstab esile Tartu ning 
Lõuna-Eesti paikkondlikud 
eripärad, mis on Euroopale 
ja osalt mujal Eestiski veel 
vähetuntud, kuid mida koha-
likud kõrgelt väärtustavad,” 
rääkis Tartu 2024 loovjuht 
Kati Torp.

Programmi avamisel soo-
jendas publikut Ukraina 
DJ Putrik ning pidulisi hul-
lutas rokkorkester Karmid Torud 
koos Lenna ja ansambliga Redel. 
Kontserdi lõpuakordi andsid Zetod 
eesotsas Jalmar Vabarnaga. Peost sai 
osa mitutuhat inimest.

„Erakordne oli näha Põlvas nii 
palju inimesi, et tähistada kultuu-
ripealinna tulekut,” rääkis Tartu 
2024 juht Kuldar Leis. „See näitab, 
et 2024. aasta Eesti tippsündmust 
teatakse ja oodatakse,” jätkas Leis.

Programmi avamisel kattis õhtuks 
Põlva kultuurikeskuse valguslõuen-

Tuhanded said osa Tartu 2024 programmi 
avamispeost Põlvas 

dina kunstnik Rene Liivamägi. 
Õuealal pakkus silmailu installat-
sioon, mis tutvustas 2024. aasta 
Euroopa kultuuripealinna program-
mi Lõuna-Eestis. Kultuurikeskuses 
avas Toomas Kuusing graafika- ja 
maalinäituse „Harilikud maail-
mad”, mis jääb huvilistele avatuks 
17. aprillini.

Kultuuripealinna-aastal jõuab Lõu-
na-Eestis publikuni 27 põhiprogram-
mi projekti.

Otepää Naisselts koostöös Otepää Val-
lavalitsusega ootab ettepanekuid valla 
aasta ema aunimetusele. Selle väljaand-
mise eesmärk on väärtustada ema ja ema-
dust, tunnustada naise rolli laste kasva-
tamisel. Aunimetust antakse igal aastal 
emadepäeva kontsertaktusel üle ühele 
pereemale, kelle laps või lapsed saavad 
kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpe-
tust. 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.

Ettepanekud palume esitada 25. april-
liks 2023 Otepää Vallavalitsuse e-posti 
aadressile: vald@otepaa.ee või tuua kir-
jalikult Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 
13, märgusõnaga „Aasta ema“. Avalduse 
saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.
ee/et/aasta-ema

MONIKA OTROKOVA 

Ootame kandidaate 
Otepää valla aasta 
ema konkursile

Programmi kohta leiab rohkem infot 
Tartu 2024 kodulehel 
https://tartu2024.ee/. 

Tartu 2024 tutvustab kultuuripea-
linna tervikprogrammi 19. oktoobril. 

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 
avapidustused saavad alguse 26.–27. 
jaanuaril 2024.

KAIDI-LISA KIVISALU
kommunikatsioonispetsialist 
Foto: MAANUS KULLAMAA/

Tartu 2024

Kevadpealinnas käisid 
(vasakult): Otepää Kul-
tuurikeskuste juhataja 
Jorma Riivald ja 
Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala 

tuli mitu korda lumest tühjaks vedada. 
Oleme küll talvepealinn, aga ootame 
samuti kevadet,“ sõnas vallavanem 
Jaanus Barkala valitsemissaua üleand-
misel.

Talvepealinn Otepää andis Tallinna 
vahendusel Türile üle valitsemissaua, 
heisati kevadpealinna lipp ja Türi sai 
24. korda õiguse kanda pealinna tiitlit. 

Tervitajate hulgas oli külalisi Tallinnast, 
teemapealinnade esindajaid Pärnust, 
Narvast ja Otepäält ning Paide linna ja 
Järva valla inimesi.

MONIKA OTROKOVA 
Foto: TEET REIER
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 13. aprillil.
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Otepää tähistab sünnipäeva

1.  aprillil tähistab Otepää linn 87. sünnipäeva 
meeleoluka peoga. Palju õnne, kallis kodukoht 
Otepää! On traditsioon, et linna sünnipäeval 
antakse välja Otepää medal. Kuna väärikaid 
otepäälasi on palju, siis otsustati seekord välja 
anda mitu Otepää medalit. Tulge peole neid 
inimesi oma silmaga vaatama! 

Oma kodulinna ajalugu on põnev

Põlise otepäälasena uurisin huviga Otepää Tea-
taja 1936. aasta 1. aprilli erinumbrit. Põnev, et 
87 aastaga ei ole suurt midagi muutunud ja 
linna arengusuunad on ikka sarnased. Otepää 
tulevik ei saa olla ei tööstus ega kaubandus, 
vaid turismi ja puhkusega seonduv. Oluliseks 
peetakse Otepää kui suvituslinna arendamist. 
Aedlinnas jagatakse esimesi ehituskrunte, et 
linn saaks areneda, kujundatakse randa ja te-
hakse suuri plaane Pühajärvega. Otepää kuld 
on Pühajärv ja selle maaliline ümbrus. Esime-
sed aedlinna krundid olla omandanud väärikad 
Tartu linnakodanikud, mida peetakse vägagi 
positiivseks tulevikumärgiks. Aedlinnast pidi 
saama sisemaa ilusaim, vaikseim ja eeskujuli-
kum puhkuse-, rahu- ning ilukuurort. Arutelul 
on tõsine konkureerimine suvituslinn Tõrvaga, 
kes peab oma suvituslinna ametliku staatuse al-
guseks alles 1937. aastat. Nii et, start oli vägagi 
üheaegne. Tarvis on leida suvitajaid kodumaalt 
ja välismaalt, et saada sellega tööd ja raha. 

Ebaoluline pole ka talispordi arendamine. 
Kaitseliit on rajanud esimese suusahüppemäe. 
Järgmisel aastal plaanitakse rajada kunstlik 
kelgumägi, vastavalt välismaa eeskujudele ja 
Apteekrimäe alla tehisjärv. Tähtsaks peetakse 
koolide ja vabaharidustöö arengut. Uus linn 
– Otepää – peab saama oma ümberkonna 
vaimsuse keskuseks. Heakord ja selle eden-
damine peab saama prioriteediks. Ei saa ju 
alevist linnaks saanud Otepää jätkata endisel 
heakorra tasemel. 

Kuna Otepääl ei ole oma raudteeühendust, 
siis seetõttu on uus linn muust maailmast väga 
eraldatud. Regulaarse, aastaringse bussiliini 
rajamine ja käigushoidmine Otepää ja Palupe-
ra raudteejaama vahel peab olema elutähtis. 
Seatakse sihte teede parendamiseks. Linnapea 
Julius Niklus on arvanud: “Oluline on kodanike 
arusaam sellest, et üheskoos võidame kerges-
ti kõik raskused. Lahkhelid tulevad igal pool 
likvideerida ja püüda selle poole, et Otepää 
areneks.“

Vastselt linnaõigused saanud Otepääl ei ol-
nud elektrit, mistõttu seati selle muretsemi-
ne esmatähtsaks ülesandeks. 1938. aastaks 
edenesid elektrifitseerimistööd niivõrd, et 27. 
novembril 1938 lõi Otepää linn esmakordselt 

elektrituledes särama. Elektri olemasolu tä-
hendas majanduslikku ja kultuurilist arengut. 
16. detsembril alustas tööd statsionaarne kino, 
seati tööle jahuveski elektri jõul jne. Põneva 
faktina võib mainida, et linnaõiguste saamisel 
oli Otepääl 370 maja, 42 tänavat ja elas mõni 
hing üle 2000 elaniku. Noore linna majanduslik 
olukord oli raske. Tuli tõsta veelgi linnaelanike 
maksukoormat. Maksunimetuste arv tõusis 
kümnele: kinnisvaramaks, naturaalkohustuste 
asemaks, kogukonna-, koera-, hobuse-, jal-
gratta-, sildi-, kantselei-, aadresslaua- ja täna-
vakasutamise maks. Kokkuvõtvalt saab öelda, 
et linnarahva elu ei olnud algusaastatel mitte 
kergete killast, aga saadi hakkama.

Otepää on hea koht elamiseks

Eesti kõige rahulolevamad inimesed elavad 
Muhu vallas. Nii selgus värskest üleriigilisest 
elanike rahulolu uuringust, kus koguti tagasisi-
det kohalike omavalitsuste pakutavate avalike 
teenuste ja üldise elukeskkonnaga rahulolu 
kohta.

Üldise rahulolu indeksi põhjal platseerus 
Otepää igati väärikale 21 kohale 79 omavalit-
suse hulgas. Otepää tugevate külgedena toodi 
välja, et perearstid, lasteaiad ja koolid asuvad 
kodu lähedal. Kiideti valla rohekeskkonda ja 
elukeskkonda, head jäätmekäitlust, sõiduteede 
korrasolu, autode liikluskorraldust, parkimiskor-
raldust ja suvist teede hooldust. Hinnati oma 
eluaset ja selle ümbrust ning sportimisvõima-
luste rohkust. Kodu ümbrust peeti turvaliseks 
nii päeval kui öösel. Otepää mainet hinnati kõr-
geks ja soovitati seda elukohaks ka sõpradele.

Eelmine rahulolu uuring viidi läbi kaks aas-
tat tagasi. Tuuakse välja, et kahe aastaga on 
paremaks muutunud avalikud alad, roheala-
de piisavus ja nendele ligipääsetavus, üldine 
miljöö, sõiduteed ja tänavad ning juhtimine 
ja elanike kaasamine kohaliku omavalitsuse 
arengu kavandamisse.

Astusime kevadesse

Esmaspäeval, 20. märtsil kell 21.25 algas kevad. 
Kevadine pööripäev toob kaasa uue hingamise, 
energia ja väe. Kevad on uute alguste, lootuste 
ja rõõmu aeg. Kevade tulekuga lõppes meie tal-
vepealinna staatus ning valitsussau läks üle ke-
vadpealinn Türile. Kaunist kevade algust kõigile!

Juba päiksekiirtes sulab lumi,
purikatelt tilgub vett. 
Üksik mesilane uitab,
otsib kevadõitelt mett.

JAANUS BARKALA
Vallavanem

Otepää Vallavolikogu istungil

23.03.2023
n	 Otsustati jätta algatamata Otepää valla üldplaneeringut 

muutva Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee 6, Püha-

järve tee 8, Lipuväljak 7a, Lipuväljak 7b ja Alajaama haljasala 

katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 

hindamine.
n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuvate Pühajärve tee 

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

haljasala katastriüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtad.
n	 Otsustati maksta palgalisele vallavalitsuse liikmele Andres 

Arikele ajavahemikul 3. märts 2023. a – 31. detsember 2023. a 

isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist 

sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 

0,30 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Otsustati maksta vallavanemale Jaanus Barkalale aja-

vahemikul 1. jaanuar 2023. a – 31. detsember 2023. a isikliku 

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduau-

to kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30 

eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Otsustati maksta volikogu esimehele Rein Pulleritsule 

ajavahemikul 1. jaanuar 2023. a – 31. detsember 2023. a isikliku 

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduau-

to kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30 

eurot/km, kuid mitte rohkem kui 250 eurot kuus.
n	 Otsustati maksta volikogu aseesimehele Peeter Kangurile 

ajavahemikul 1. jaanuar 2023. a – 31. detsember 2023. a isikliku 

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduau-

to kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30 

eurot/km, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus.
n	 Otsustati maksta volikogu aseesimehele Aivar Nigolile 

ajavahemikul 1. jaanuar 2023. a – 31. detsember 2023. a isikliku 

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduau-

to kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30 

eurot/km, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus.
n	 Anti vallavanemale ja palgalisele vallavalitsuse liikmele 

2023. aasta puhkus järgmiselt: Jaanus Barkala 22.05 -28.05.2023;

06.06-12.06.2023; 26.06.- 16.07.2023; Andres Arike 17.07.- 

30.07.2023; 14.12.- 31.12.2023.
n	 Kinnitati õigus- ja korrakaitsekomisjoni liikmeks Saamuel 

Stepanov.
n	 Kehtestati Otepää Lasteaia põhimäärus.
n	 Kehtestati Otepää valla 2023. aasta lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

14.03.2023
n	 Otsustati seada Otepää valla omandis olevale Neeruti 

külas asuvale 5820016 Neeruti karjääri-Lande-Neeruti tee kin-

nistule reaalservituut side maakaabelliini ehitamiseks ja oma-

miseks Neeruti külas asuva Kooli kinnistu kasuks.
n	 Anti Signe Jänesele projekteerimistingimused Põru külas 

Lepaniidu kinnistul abihoone-sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Mariliis Pinnile ehitusluba Sihva külas asuval Kösti 

kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Kääriku külas Hindreku kinnistul asuvale ehitisele 

(elamu) kasutusluba.
n	 Anti Kääriku külas Hindreku kinnistul asuvale ehitisele 

(abihoone) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas J. Hurda tn 16 kinnistul 

asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnis-

tul asuvale ehitisele (majandushoone) kasutusluba.
n	 Anti Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnis-

tul asuvale ehitisele (puhkemaja) kasutusluba.
n	 Anti Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnis-

tul asuvale ehitisele (puhkemaja) kasutusluba.
n	 Määrati viiele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Otsustati mitte määrata ühele isikule tervisetoetust.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 170 

eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Erik Veidemann    17. 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 toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule kogusummas 400 eurot.
n	 Määrati OTEPÄÄ TEATRILE kultuurialase huvitegevuse 

tegevustoetus summas 450 eurot.
n	 Otsustati korraldada suuline enampakkumine Otepää 

vallasiseses linnas Lipuväljak 20 asuva korteriomandi (kin-

nistu registriosa nr 1018940, eriomandi esemeks on eluruum 

nr 8, üldpinnaga 45,80 m²) võõrandamiseks alghinnaga 85 000 

eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon 

koosseisus: 1. Valdur Sepp (komisjoni esimees); 2. Janno Sepp; 

3. Teet Suits.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas asuv Apteekrimäe kin-

nistu otsustuskorras Otepää Spordiklubile tasuta kasutusse.
n	 Määrati vallavanema Jaanus Barkala asendajaks tema 

äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema 

asendamise järjekorrale: 1.1 palgaline vallavalitsuse liige Andres 

Arike; 1.2 vallavalitsuse liige Valdur Sepp; 1.3 vallavalitsuse liige 

Elmo Saul; 1.4 vallavalitsuse liige Lauri Õlli.
n	 Nimetati MTÜ-s Valgamaa Ühistranspordikeskus 

Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Andres Arike.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2023. aasta hankeplaan.
n	 Otsustati korraldada Otepää valla üldplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik 

väljapanek ajavahemikul 24. aprill - 24. mai 2023. a. Otsustati 

korraldada Otepää valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud: 1. 

28. juunil 2023. a kell 18.30 Nõuni kultuurimajas; 2. 29. juunil 

2023. a kell 18.30 Puka kultuurimajas; 3. 3. juulil 2023. a kell 

18.30 Sangaste kultuurimajas; 4. 4. juulil 2023. a kell 18.30 

Otepää kultuurimajas.

21.03.2023
n	 Nõustuti Arula külas asuva Kuutsemäe mets katastriük-

suse 55701:001:0543 riigi omandisse jätmisega riigi maare-

servina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8. 

Määrati katastriüksuse 55701:001:0543 koha-aadressiks Valga 

maakond, Otepää vald, Arula küla, Kuutsemäe mets ja sihtots-

tarbeks maatulundusmaa.
n	 Nõustuti Keeni külas asuva Taga-Juramäe katastriüksu-

se 55701:001:0498 riigi omandisse jätmisega riigi maareservina 

vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8. Määrati 

katastriüksuse 55701:001:0498 koha-aadressiks Valga maakond, 

Otepää vald, Keeni küla, Taga-Juramäe ja sihtotstarbeks maa-

tulundusmaa.
n	 Nõustuti Meegaste külas asuva Ees-Variku katastriüksu-

se 55701:001:0549 riigi omandisse jätmisega riigi maareservina 

vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8. Määrati 

katastriüksuse 55701:001:0549 koha-aadressiks Valga maakond, 

Otepää vald, Meegaste küla, Ees-Variku ja sihtotstarbeks maa-

tulundusmaa.
n	 Nõustuti Vana-Otepää külas asuva Uandioja katastriük-

suse 55701:001:0455 riigi omandisse jätmisega riigi maareservi-

na vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8. Määrati 

katastriüksuse 55701:001:0455 koha-aadressiks Valga maakond, 

Otepää vald, Vana-Otepää küla, Uandioja ja sihtotstarbeks 

maatulundusmaa.
n	 Nõustuti Otepää vallasiseses linnas asuva Pedapõl-

lu katastriüksuse 55701:001:0521 riigi omandisse jätmisega 

riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 

punktile 8. Määrati katastriüksuse 55701:001:0521 koha-aad-

ressiks Valga maakond, Otepää vald, Otepää vallasisene linn, 

Pedapõllu ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
n	 Seati Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus elektrivõrgu talu-

miskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi 

ulatuses Kastolatsi külas asuvale Veski-Uandi kinnistule.
n	 Anti Priit Vakmannile projekteerimistingimused Räbi 

külas Kõrgekalda kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Priit Vakmannile projekteerimistingimused Räbi 

külas Kõrgekalda kinnistul tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Aivo Meemale ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Ranna tee 5 kinnistul ja Pühajärve külas Aakre mets-

kond 57 kinnistul Pühajärve paadisadama supelrannarajatiste 

rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Silva-Agro OÜ-le ehitusluba Sangaste alevikus Valga 

mnt 11 kinnistul asuva kauplus-lao rekonstrueerimiseks. Tun-

nistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 8. juuli 2019. a korraldus 

nr 2-3/291 „Kauplus-laole ehitusloa andmine“ ja selle alusel 8. 

juulil 2019. a antud ehitusluba nr 1912271/18088 Sangaste ale-

vikus Valga mnt 11 kinnistul asuva kauplus-lao (ehitisregistri 

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korral-
dab Otepää Vallavalitsus Otepää vallasiseses 
linnas Valga mnt 12 // Olümpiakeskus Tehvan-
di kinnistul tugiteenuste hoone ehitusprojekti 
koostamiseks projekteerimistingimuste andmi-
se avatud menetlusena. 

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 
11.04.2023 elektroonselt e-posti aadressi-
le vald@otepaa.ee või paberkandjal aadres-
sil Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 
Otepää.

Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Otepää vallasiseses 
linnas Valga mnt 12 // Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul

Otepää valla teedel on alates 22. märtsist 2023  
looduslikest mõjudest tingitud ajutine liikluspii-
rang mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 
8 tonni. Piirang kehtib kuni 30. aprillini 2023.

Raskema kogukaaluga mootorsõiduki liik-
lemine on kohalikel teedel lubatud vaid oma-
valitsuse väljastatud eriloa alusel. Kehtestatud 
liikluspiirangute eiramisest tulenevad kahjud 
hüvitab või heastab rikkuja.

Siinjuures palub Otepää vald ka vallaelanike 
abi. Kui märkate vallateedel tavalisest suuremat 
veokit, mille kaal ületab lubatut, siis palun andke 
sellest teada Otepää valla e-postile: vald@ote-
paa.ee Palume juurde lisada kellaaja, kuupäeva 
ja teavitaja andmed.

Valla teedele paigaldatakse liiklusmärgid, 
massipiirangute kohta saab infot ka kaardira-
kendusest www.tarktee.ee

Otepää valla teedel on kehtestatud sõidukite massipiirangud
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Otepää vallas 
on alates märt-
sikuust tööl uus 
sotsiaaltöötaja 
Carmen Mets.

Carmen on 
pärit Otepäält. 
Ta on lõpetanud 
Pühajärve Põ-
hikooli ja Sindi 
kergetööstus-
tehnikumi õmb-
leja erialal. 2021. 
aastal lõpetas ta 
Tallinna Tehnikakõrgkooli sotsiaaltööspet-
sialisti erialal bakalaureuse kraadiga. Praegu 
õpib ta Tartu Ülikooli juures eelkoolipeda-
googika täienduskoolituses.

Varasemalt on Carmen töötanud teenin-
duses ja lasteaias õpetaja abina. „Minu süda 
on Otepääl, olen alati tahtnud kaasa aidata 
sünnikodu elukeskkonna paremaks muutmi-
seks, seetõttu tuli ka soov siia tööle tulla,“ 
ütles Carmen Mets.

Sotsiaaltööspetsialisti põhilisteks tööüle-
sanneteks on Isikute toimetulekuraskuste 
ennetamiseks, kergendamiseks või kõrval-
damiseks abi osutamise korraldamine ja 
sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning 
ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Kontaktid:
Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Carmen.Mets@otepaa.ee

Foto: ALDO LUUD

Otepää vallas on 
tööl uus sotsiaaltöö-
spetsialist

kood 111029559) rekonstrueerimiseks.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Vabastati üks isik erandkorras korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest.
n	 Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus ühele 

koondislasele 500 eurot) järgmiselt: 1.1 Otepää Spordiklubi 

(koondislased Markkus Alter, Andero Kapp, Mariia-Liisa 

Länik, Hanno-Henri Reidolf, Artti Aigro, Richard Viks, Änni 

Perv) 3500 eurot; 1.2 MTÜ Kagu Biathlon (koondislased 

Pauline Puusaar, Ivar Všivtsev, Anlourdees Veerpalu) 1500 

eurot; 1.3 MTÜ Tartu Slalom (koondislane Ako Armin Raid, 

Hans Markus Danilas) 1000 eurot; 1.4 A.R Pro Ski Team 

(koondislane Anni Lii Unn) 500 eurot; 1.5 Jalgpalliklubi FC 

Elva (koondislane Karlotta Levin) 500 eurot.
n	 Määrati treeneri tööjõukulu lisatoetus järgmiselt: 1.1 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI (treener Kertu 

Siim-Wilcox 7560 eurot, treener Peeter Siim 7348,95 eurot) 

14 908,95 eurot; 1.2 MTÜ Tartu Slalom (treener Kaarel Grün-

berg) 7560 eurot; 1.3 Otepää rattaklubi (treener Ekke-Kaur

Vosman) 7560 eurot; 1.4 Otepää Spordiklubi (treener Silver 

Eljand) 7560 eurot; 1.5 MTÜ Kagu Biathlon (treener Jelena 

Všivtseva) 5147,10 eurot; 1.6 Jalgpalliklubi FC Otepää 

(treener Martin Raid) 5040 eurot; 1.7 A.R Pro Ski Team 

(treener Anatoli Šmigun) 4198,95 eurot.
n	 Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1 

MTÜ Yess 13 333,90 eurot; 1.2 Jalgpalliklubi FC Otepää 

9240,20 eurot; 1.3 Otepää Spordiklubi 8126,30 eurot; 1.4 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 7578,75 eurot; 

1.5 MTÜ Karupesa Team 6775,05 eurot; 1.6 Tartu Spordiselts 

“Kalev” 6713,95 eurot; 1.7 Jalgpalliklubi FC Elva 4582,50 

eurot; 1.8 MTÜ Kagu Biathlon 4190,05 eurot; 1.9 Otepää rat-

taklubi 3995 eurot; 1.10 Sulgpalliklubi Fööniks 3525 eurot; 

1.11 Võimlemisklubi “Rütmika” 2467,50 eurot; 1.12 Otepää 

Motoklubi 2427,55 eurot; 1.13 MTÜ Tartu Slalom 2115 eurot; 

1.14 MTÜ Meridemm 1645 eurot; 1.15 A.R Pro Ski Team 1410 

eurot.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 

MTÜ Karupesa Team 750 eurot 2023. a jaanuaris, veebrua-

ris ja märtsis toimuvate spordiürituste „Valgamaa suusasari 

2023“ korraldamiseks; 1.2 MTÜ Karupesa Team 500 eurot 

14. - 15. jaanuaril 2023. a toimunud spordiürituse „FIS Eesti 

Meistrivõistlused murdmaasuusatamises“ korraldamiseks; 

1.3 Otepää Spordiklubi 300 eurot 2023. a jaanuaris, veeb-

ruaris, märtsis, oktoobris novembris ja detsembris toimuvate 

spordiürituste „Apteekrimäe suusasari 2023“ korraldami-

seks; 1.4 MTÜ S.M.A. Racing 2000 eurot 4. veebruaril 2023. 

a toimunud spordiürituse „Otepää talveralli 2023“ korralda-

miseks; 1.5 Jalgpalliklubi FC Otepää 400 eurot 5. - 6. veeb-

ruaril 2023. a toimunud spordiürituse „Otepää Futsal Cup 

2023“ korraldamiseks; 1.6 Loodusturism OÜ 500 eurot 11. 

veebruaril 2023. a toimunud spordiürituse „7. Pühajärve mat-

kamaraton tõukekelkudel 2023“ korraldamiseks; 1.7 MTÜ 

Tartu Slalom 500 eurot 11. - 12. veebruaril 2023. a toimunud 

spordiürituse „FIS Baltic Cup mõesuusavõistlus“ korralda-

miseks; 1.8 Jalg- palliklubi FC Otepää 800 eurot 12. - 13. 

veebruaril 2023. a toimunud spordiürituse „Otepää Lahtised 

MV saalijalgpallis“ korraldamiseks; 1.9 Klubi Tartu Maraton 

2000 eurot 2023. a veebruar - september toimuva spordiüri-

tuse sarja „Tartu Maratoni Kuubik 2023“ korraldamiseks ja 

Tartu Maratoni raja hooldamiseks võistlusvälisel perioodil 

2023. a; 1.10 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 

600 eurot 1. aprillil 2023. a toimuva spordiürituse „Otepää 

mängud - slaalom“ korraldamiseks; 1.11 MÄESUUSAKLUBI 

VÄIKE-MUNAMÄGI 500 eurot 2. aprillil 2023. a toimuva 

spordiürituse „Valgamaa meistrivõistlused slaalomis 2023“ 

korraldamiseks; 1.12 Otepää Spordiklubi 200 eurot 9. aprillil 

2023. a toimuva spordiürituse „Otepää mängud - suusahüp-

ped“ korraldamiseks; 1.13 Pühajärve Taliujula MTÜ 350 

eurot 16. aprillil 2023. a toimuva spordiürituse „Pühajärve 

Taliujumise võistlused“ korraldamiseks; 1.14 Otepää rat-

taklubi 500 eurot 29. aprillil 2023. a toimuva spordiürituse 

„5. Otepää GP“ korraldamiseks; 1.15 Otepää rattaklubi 500 

eurot 30. aprillil 2023. a toimuva spordiürituse „3. Otepää 

Rattaralli“ korraldamiseks; 1.16 ORIENTEERUMISKLUBI 

ILVES 600 eurot 2023. a aprill - oktoober toimuvate spordiüri-

tuste „Orienteerumisneljapäevakute etapid Otepää vallas 

2023“ korraldamiseks; 1.17 Otepää Motoklubi 250 eurot 6. 

mail 2023. a toimuva spordiürituse „Mootorratturite keva-

dpäevad“ korraldamiseks; 1.18 Eesti Jalgratturite Liit 800 

eurot 15. juunil 2023. a toimuva spordiürituse „Eesti Meistri-

võistlused Grupisõidus“ korraldamiseks; 1.19 Otepää Spor-

diklubi 200 eurot 20. - 24. juunil 2023. a toimuva spordiürituse 

„Jaanipäeva Suusahüppevõistlus“ korraldamiseks; 1.20 MTÜ 

Valged Teed 800 eurot 1. juulil 2023. a toimuva spordiüritu-

se „Sangaste Valgete Teede Rattaralli“ korraldamiseks; 1.21 

MTÜ Triatloniakadeemia 2000 eurot 8. juulil 2023. a toimuva 

spordiürituse „Otepää Triatlon 2023“ korraldamiseks; 1.22 

MTÜ Stamina Spordiklubi 1000 eurot 8. - 9. juuli 2023. a 

toimuva spordiürituse „42. ümber Pühajärve jooks ja Püha-

järve pargitriatlon 2023“ korraldamiseks; 1.23 Jalgpalliklubi 

FC Otepää 300 eurot 2023. a juulis toimuva spordiürituse 

„Otepää lahtised MV jalgpallis 2023“ korraldamiseks; 1.24 

Jalgpalliklubi FC Otepää 900 eurot 2023. a juulis toimuva 

spordiürituse „Laste Jalgpalliturniir Otepää Cup 2023“ kor-

raldamiseks; 1.25 MTÜ Stek Spordiklubi 400 eurot 2023. a 

augustis toimuva spordiürituse „Valgamaa Jooksusari - Puka 

etapp“ korraldamiseks; 1.26 MTÜ Stek Spordiklubi 400 eurot 

2023. a augustis toimuva spordiürituse „Puka staadionijooks“ 

korraldamiseks; 1.27 Klubi VOPS 350 eurot 19. augustil 2023. 

a toimuva spordiürituse „Pühajärve Spinning 2023 Otepää 

valla MV“ korraldamiseks; 1.28 MTÜ S.M.A. Racing 1000 

eurot 9. septembril 2023. a toimuva spordiürituse „Otepää 

Sügisene Rahvasprint“ korraldamiseks; 1.29 MTÜ Karupesa 

Team 300 eurot 1. oktoobril 2023. a toimuva spordiürituse 

„Tehvandi Krossijooks 2023“ korraldamiseks; 1.30 Otepää 

rattaklubi 400 eurot 1. novembril 2023. a toimuva spordiüri-

tuse „2. Otepää GP tsüklokrossis“ korraldamiseks.
n	 Otsustati anda Otepää medal järgmistele isikutele: 1.1 

Svetlana Oper; 1.2 Melanija Pullerits; 1.3 Argo Raid.
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „01112 Vallavalitsus“ 

1875 eurot järgmiselt: 1.1 1250 eurot 2023. a Seefeldis Virtuse 

suusaalade MM-võistlustel edukalt esinenud Hans Teearu 

premeerimise (preemia netosumma 1000 eurot) kulude kat-

miseks; 1.2 625 eurot 2023. a Seefeldis Virtuse suusaalade 

MM-võistlustel edukalt esinenud Hans Teearu treeneri Kalju 

Ojaste premeerimise (preemia netosumma 500 eurot) kulude 

katmiseks.

AMETLIK INFO

25. märts on märtsiküüditamise aastapäev. Märtsiküüditamine oli 1949. 
aasta 25. kuni 28. märtsini aset leidnud Nõukogude Liidu võimude kor-
raldatud Eesti elanike massiline vägivaldne ümberasustamine Eestist 
Venemaale, peamiselt Vene NFSV Siberi piirkonda ja vähesel määral 
Kasahhi NSV-sse.

Otepääl asub märtsiküüditamises hukkunuid ohvrite mälestuskivi Keeni 
raudteejaamas. Otepää vallavanem Jaanus Barkala asetas kivile pärja.

„Öeldakse, et aeg parandab kõik haavad. Märtsiküüditamisest on möö-
das 74
aastat ning neid, kes olid selle koletu töö tunnistajateks, on vähe alles 
jäänud. Olgugi, et selle aja jooksul on üles kasvanud mitu inimpõlve, siis 
mõned mälestused jäävad valusasti hinge. See sündmus on meie rahva 
jaoks üks neist, mida me peame mäletama, et see tulevikus ei korduks,“ 
sõnas vallavanem Jaanus Barkala.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Märtsiküüditamises hukkunute 
auks asetati pärg

Otepää vallavanem Jaanus Barkala asetas 
mälestuskivi juurde pärja

Otepää Maitsete kevadhooaeg sai inspiratsiooni-
koolitusel hoo sisse

13.-23. aprillil toimub Otepää Maitsete 
kevadhooaeg. Osa võtavad viis Otepää piir-
konna restorani – Ugandi Resto, Pühajärve 
Spa&Puhkekeskus, Munaka Resto, Edgari 
Trahter ja GMP Pühajärve Restoran. Resto-
ranide kokad käisid Tallinnas inspiratsiooni 
ammutamas. Inspiratsioonikoolituse toimu-
mispaigaks oli Academic Food Lab.

Otepää valla ettevõtlus- arendusteenistu-
se juhataja Riina Savisaar ütles, et Otepää 
restoranide kokad said profikokkade Priit 
Toomitsa ja Andrus Laaniste juhendami-
sel uusi ideid, et muuta Otepää Maitsete 
menüüd veelgi täiuslikemaks. „Koolitusel 
keerati road täiesti pööraselt teistpidi ja tehti 
lihtsatest komponentidest fantastilised res-
toraniroad. Toitude valmistamisel kasutati 

võimalikult palju toorainet, mis on Otepää 
piirkonnale omane,“ lisas Riina Savisaar.

Samal ajal toimus ka meediakoolitus foto-
graafi Jaak Nilsoni juhendamisel, kus õpiti, 
kuidas nutitelefoniga teha häid piltide ning 
uuriti sotsiaalmeedia postituste hingeelu. 
Paralleelselt roogade valmimisega said koo-
litusel osalejad kohe kätt proovida nii toi-
duvalmistamise kui ka toitude pildistamisel.

Koolitusel osalevad restoranide töötajad 
olid päevaga väga rahul ning soovisid ka 
edaspidi selliseid teadmiste ammutamise 
päevi. Koolituse korraldas Otepää Valla-
valitsus.

Otepää Maitsete nädal toimub 13.-23. april-
lil, mille käigus Otepää restoranid pakuvad 
oma külalistele piirkonna eripäraseid roogi. 

Menüüde hinnaks on 23-29 eurot. Jälgi infot 
Otepää Maitsete Facebooki lehelt ja Otepää 
valla kodulehelt www.otepaa.ee.

Otepää Maitsed korraldajaks on Otepää 
Vallavalitsus koostöös piirkonna ettevõtja-
tega, toetab Otepää vald. 

Tegevuste elluviimist toetab meetme "Piir-
kondade konkurentsivõime tugevdamine" 
tegevus "Piirkondlikud algatused tööhõive 
ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projekt 
nr. 2014-2020.5.04.19-0389 "Ettevõtlusak-
tiivsuse kasv Valgamaal". Investeeringut on 
toetanud EAFRD MAK 2014–2020 Lea-
der-meetme raames ja Valgamaa Partner-
luskogu.

MONIKA OTROKOVA



30. märts  20234
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

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

  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

  2. aprillil kell 11.00 Dekupaaž ja mixed meedia tehnikas Kanamunade kau-
nistamine. Vajalikud materjalid juhendajal kaasas. Töötuba viib läbi Triin 
Pannel. Osalustasu 10 eurot. Pane ennast kirja: merle.soonberg@otepaa.ee

  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/ 
28. aprillil kell 11.00-13.00 Ingrid Lukase töötuba «ELUMELOODIA». Ingrid 

jagab sinuga oma teadmisi autentsest ja väärtust tõstvast suhtlemisviisist. 
Annab sulle konkreetseid näpunäiteid selle kohta, kuidas seda igapäevaelus 
läbi kõne- ja tunnetehääle rakendada. Samuti luuakse koos üks väelaul ja 
aktiveeritakse sinu lauluhääl. Osalustasu 10 eurot. Pane ennast kirja: merle.
soonberg@otepaa.ee

28. aprillil kell 18.00 Jazzkaar esitleb Ingrid Lukas & Band kontsert 
«ELUMELOODIA». Jazzkaare raames kontserdi Šveitsis pesitsev Eesti 
lauljanna Ingrid Lukas, kes esitleb oma värsket albumit "ELUMELOODIA". 
Rohkem infot Otepää Kultuuriruum Facebooki lehelt  Pilet 5 eurot müügil 
Fienta.com ja tund enne algust kohapeal.

29. aprillil kell 19.00 Trad.Attack! – EESTI TUUR #2. Trad.Attack! teeb seda 
taas  – EESTI TUUR #2 ehk 15 kontserti ÜLE KOGU EESTI! Teisel ringil 
ümber Eesti esitleb ansambel oma uut stuudioalbumit “Bring It On” ning 
loomulikult ei puudu aprillis toimuvalt tuurilt ka vanad hitid. Muusikasõbra 
pilet eelmüügist 24 eurot / noore fänni pilet 10 eurot (8-17a k.a. Kehtib isikut 
tõendava dokumendi alusel) müügil Ticketer.ee 

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

  2. aprillil kell 12.00 Suur naljapäev LASTELE. Külla tuleb kloun, toimuvad naljakad 
mängud ja võistlused. Pakume pannkooke ja morssi. Sündmus on tasuta! 
Vajalik eelregistreerimine: Marina 5300 8226

  6. aprillil kell 18.30 Dekupaažtehnikas munade värvimine. Töötuba juhendab 
Tiina Lall. Kõik vajaminev materjal ja vahendid juhendajalt. Omaosalus 7 
eurot. Info ja eelregistreerimine: Tiina 5561 5300

16. aprill kell 12.00 Kommide valmistamise töötuba Marika Sootsi eestvedamisel. 
Õpitoa omaosalus 7 EUR. Vajalik eelregistreerimine: Marina 5300 8226

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

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

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 kooli-
tusel toimunust.  Vajalik eelnev registreerimine

    Teemad: 
 04.04.2023
    * Kiviktaimla rajamine. Kuidas juba olemasolevat kiviktaimlat ohjata?
    * Vabakujulised ja pügatud okas- ja lehtpuuhekid
    * Kuidas hekki kasutamata tekitada privaatsust?
    * Mida varjata, mida mitte?
  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 liha-
võttepühi tähistama lõbusate mängude ja võistlustega Puka Kultuurimaja 
pargis. Munakoksimise võistlusel ja munaveeretamise mängus osaleda 
saavad kõik, kes on kodust kaks värvitud muna kaasa võtnud.  Sündmus 
on tasuta! Lisainfot: Katrin 555 33 564.

15. aprillil kell 12.00 Otepää valla “Tähtede lava 2023” eelvoor. Tule kuulama 
ja oma lemmikutele kaasa elama. Noortele esinejatele tuleb külla JAAGUP 
TUISK. Sündmus on tasuta. Lisainfo: Katrin 555 33 564

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

  9. aprillil kell 12.00 LUSTAKAS MUNAKOKS. Toimuvad lustakad võistlused, 
lustisõitu teeb Perdo talu hobune. Võta kaasa vahva värvitud muna. Rohkem 
infot: Marika 5346 5648

Otepääl tegutsev naiste tantsugrupp 
Karmeelia (Esteetika- ja tantsukool) 
osales 3. märtsil Elvas toimunud Tant-
suolümpial, kus saavutas tantsuga "Nun-
nad on hoos!" oma kategoorias 14 tantsu 
hulgast 4. koha!

6. aprillil jõuab Euroopa kultuuripealinn 
Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluv projekt 
Peaasi ajab naerma Otepää kultuurimajja. 
Komöödiaetendusel „Mis mõttes?“ astuvad  
lavale pikaajalise kogemusega improtajad 
improkomöödiateatrist Ruutu10. Pärast eten-
dust on kõigil võimalik ennast proovile panna 
improtöötoas, mida juhendavad teiste seas ka 
otepäälased Hindrek Vou ja Kairi Rebane.

Hindrek on kahe lapse isa ja igapäevaselt 
iseenda tööandja. Ta toetab inimeste füüsi-
list ning vaimset tervist massaaži ja idamaa-
de loodusteraapiatega. Improni aga jõudis 
tänu oma elukaaslasele – Kairi Rebasele, 
kes samuti tundis huvi improkomöödia vastu.

Lugu, kuidas Hindrek improväljaõppeni 
jõudis, on ehe näide sellest, kuidas midagi, 
mis peab ellu tulema, ka leiab oma tee. Hind-
reku elukaaslasel Kairil oli pea kuu aega 
arvutis avatud Peaasi.ee kutse improteatri 
koolitusele. Ent esialgu Hindrek mõttega 
kaasa ei läinud. Ta arvas, et väikeste laste ja 

Kuidas impro aitab elus rõõmu hoida?

muude kohustuste kõrvalt on võimatu seda 
aega leida. 

„Mul  jäi aga mõte kripeldama. See kõlas 
põneva väljakutsena ja mugavustsoonist 
väljumisena,“ räägib Hindrek. Nii täidetigi 
sooviavaldus Tartu 2024 projekti Peaasi ajab 
naerma improkomöödia  grupiga liitumiseks 
ning eelmise aasta sügisel asuti koos õppima 
improteatri saladusi. Pool aastat hiljem ütleb 
Hindrek, et see oli parim otsus. „Impro on 
toonud meie ellu rohkem rõõmu ja võimalust 
veeta iganädalaselt paarina lõbusalt aega,“ 
lisab ta. 

Hindrekule meeldib impro juures just jär-
gmise hetke ootamatus. Ta tunneb end imp-
rotades täiesti vabalt ja väljaõppes käimisel 
oli üheks positiivseks aspektiks ka toetav 
grupp. „Tunnen, et impro aitab mul iga-
päevaelus olla väljendusrikkam ja julgem“, 
kirjeldab Hindrek kokkuvõtvat emotsiooni 
peale lõpuetendust, mil ka väljaõppega finišis-
se jõuti. 

„Veel  naudin hetkes olemist, mida imp-
rotamine võimaldab. Sest hetkes olles on 
ju alati kõik asjad hästi. Ma ei saa tegeleda 
muretsemise ja improga samaaegselt“, naerab 
Hindrek. Veel lisas ta, et grupi toetus oli väga 
motiveeriv ning eksimisvõimaluse lubamine 
ilma hukkamõistuta oli parimaid vabaduse-
tundeid improtunnis käimise juures. „Sest 
enamasti aitas eksimine olukorra lõbususu-
sele kaasa – kõik purskasid ju naerma!“ 

Komöödiaetendus “Mis mõttes?” ja sellele 
järgnev vestlusring ning improtöötoad toimu-
vad 6. aprillil Otepää Kultuurimajas.

Lisainfo: https://peaasi.ee/peaasi-ajab-naer-
ma/

KAIDI PAJUMAA
Peaasi ajab naerma! 

kommunikatsioonispetsialist
kaidi.pajumaa@peaasi.ee

5340 2828

Laupäeval, 18. märtsil olid Otepää kultuuri-
majja kutsutud Otepää linna kollektiivid, et 
korraks aeg maha võtta ning nautida hetke 
enne suviseid suurpidusid. Toimus tradit-
siooniline kultuurikollektiivide ühine pidu.

Juba kaks aastat pole olnud võimalik 
Otepää kultuurimajal tänada oma kollek-
tiive tehtud töö eest ja selle ajaga on nad 

Otepää isetegevuslased pidasid pidu

korda saatnud uskumatuid tegusid, millest 
üks ja kõige olulisem – kollektiivid jätkuvalt 
tegutsevad.

Traditsiooniliselt on olnud igal tänupeol 
ka teema ning selle aastane teema oli 
”Kultuur Tulevikus”. Kõik kollektiivid said 
lendu lasta oma fantaasia ning kes soovis, 
sai seda ka tantsude vahel teistele näidata. 

Samuti pakkus suurt elevust nii luuletuste 
kirjutamine kui ka erinevad viktoriinid.

Otepää kultuurimaja teeb suure kummar-
duse kõigile linnakollektiividele ning kohtu-
me juba uutel sündmustel!

MERLE SOONBERG
Otepää kultuurikorraldaja
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19. märtsil kogunes Puka rahvamaja rahvast täis. 
Selleks oli ka põhjust. Tähistasime tuntud pillime-
he ja meie ansamblite juhendaja Evald Raidma 70.
sünnipäeva. 

Õnnitlema olid tulnud sugulased, ansamblite 
lauljad, bändikaaslased, õpilased, sõbrad ja tänulik 
publik, kes tema töid ja tegemisi pikki aastaid aus-
tanud. Tervitasid ka segakoor U-TUUR, Puka 
mees- ja naisansambel, Merle Lilje ja legendaarne 
Fix. Õhtu juhatas sisse Meelis Külaots, kelle tutvus 
juubilariga on kestnud üle 47 aastat.

Suureks üllatuseks Evaldile oli Merle Lilje esi-
nemine. Kogu rahvas laulis tema lauludele kaasa. 
Kontserdi ametliku osa lõpetas ansambel Fix, kus 
Evald on mänginud 51 aastat. Kontserdi lõppedes 
seisis publik saalis püsti, aplodeeris ega tahtnud 
ansamblil lavalt lahkuda lasta.

Jõudis kätte õnnitluste aeg ja õnnitlejaid oli 
palju. Ei ole vist Eestis inimest, kes Evald Raidmat 
ei tunne. Me kõik teame teda suuresti tänu muusi-
kale, mida ta endas kannab ja meiega jagab. Ta on 
pikaajaline Fixi liige, muusik ja muusikaõpetaja. 

Evald alustas klaveriõpinguid juba 6-aasta-
selt ning laulma hakkas vist lausa samal ajal kui 
rääkima. Kui paljudele seostub Raidma nimi eel-

Tuntud muusik Evald Raidma sai 70

kõige ansambliga Fix, siis tegelikult on mees muu-

sikaga seotud mitmeti: õpetaja, kontsertmeistri ja 
salongimuusikuna ning lisaks valdab ta mitmeid 
instrumente.

Evald mängib ansamblis Fix aastast 1972 ning on 
olnud paljude FIXi lugude arranžeerija ja põhiline 
solist. Ta on kirjutanud ise laule ja andnud välja 
oma albumi. Samuti on ta töötanud mitmetes 
teatrites ning olnud veel ansamblites Kuldne Trio, 
Günf, Simple Man, Eve Projekt ja Melody. Lisaks 
muusikaõpetaja tööle juhendab ta Puka mees- ja 
naisansamblit ning segakoori U-Tuur ning on tegev 
mitmes kultuurimajas.

Suur rõõm ja õnn on meil kõigil, et Evald elab 
Otepää valla naabervallas ja juhib kolme meie valla 
kollektiivi. Meie meesansambel jõudis tänu Evaldi
juhendamisele isegi ERMis oma kontserdiga 
edukalt esineda.

Juubilar tänab sugulasi, sõpru, õpilasi, muusikakol-
lekiive, külalisi, kõiki õnnitlejaid ja kõiki, kes selle 
ilusa kontserdi toimumisel kaasa aitasid.

KATRIN UFFERT
Puka kultuurikorraldaja

Foto: ALVAR HALJASMETS

MTÜ Iseseisvalt Iseendaks on aasta tagasi asuta-
tud organisatsioon, mis tegeleb väikelaste arengu 
toetamisega Montessori pedagoogika alusel ning 
praktiliste oskuste õpetamisega. 15. märtsist kolis 
MTÜ Elva vallast Aakrest Otepää valda Kuigatsis-
se, kus toimetatakse edaspidi Kuigatsi külamajas.

MTÜ juhatuse liikmete vahetuse tõttu tundus 
kolimine loogilise sammuna, kuna kõik liikmed on 
seotud Valgamaaga ja kaks liiget Otepää vallaga. 
Lisaks annab kolimine võimaluse laiendada orga-
nisatsiooni tegevust uues asukohas. Uued ruumid 
toetavad MTÜ arengut ning eesmärkide täitmist.

MTÜ Iseseisvalt Iseendaks peamiseks ees-
märgiks on toetada 1,5-7-aastaste laste iseseisvu-
mist ja arengut Montessori pedagoogika alusel. 
Samuti soovitakse õpetada lastele praktilisi oskusi 
ning tõsta lapsevanemate teadlikkust Montesso-
ri pedagoogikast. Organisatsiooni eesmärkide 
saavutamiseks korraldatakse mänguhommikuid. 

MTÜ Iseseivalt Iseendaks kolis Kuigatsisse – edendades 
Montessori pedagoogikat ja kogukonna loomist  

Hiljutised uuringud näitavad, et inimeste eba-
kindlus tuleviku suhtes on kasvanud. Kohalike 
toetamiseks korraldatakse Otepääl aprilli alguses 
selleteemaline avalik üritus.

Siseministeeriumi tellimusel tehtud uuringust 
tuleb välja, et ligi pooltele Eesti inimestele teki-
tab kõige suuremat muret sõjaolukord. Järgneb 
põgenike suur sisseränne (45%), terrorirünnak 
(35%) ning elutähtsa teenuse pikaajaline katkestus 
(40%). (Turu-uuringute AS, 2022).

Valgjärvel elav 24-aastane Katariina Alesya on 
kogenud ärevust seoses tervisliku olukorraga: 
"Mul on olnud depressioon 13-aastasest saati. 
Pidasin kõike mõttetuks ja tühiseks, üsna kiiresti 
olin eri sõltuvuste haardes,” kirjeldab Katarina 
.”Kõige sellega kaasnes suur häbitunne. Elasin 
päev korraga, sest ma tõesti ei tahtnud homset 
näha,” ütleb ta.

“Piibel andis minu elule lisaväärtust, leidsin sel-
lest ajakohast ja praktilist nõu,” kirjeldab hetkel 
juuksuriks õppiv Katarina, kuidas ta oma olukorras 
abi leidis. “Olen õppinud rõõmu tundma vaata-
mata oma diagnoosile. Elu on muutunud niivõrd 
loogiliseks ja nauditavaks,” ütleb ta.

Keeni kooli neljanda klassi õpilane Tairon Toi osales 
edukalt Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatud kunstikon-
kursil "Koomiks on kunstiteos". Konkurss toimus seitsme 
erineva alateema vahel, millest õpilased said valida. 

Taironi valitud alateema oli "Minu suur seiklus". Tairon 
osales esimeses vanusekategoorias (7-10aastased). 

Konkursile laekus kokku veidi üle 400 töö, mis esitati 
45 Eesti huvi- ja üldhariduskoolist. Žürii valis välja kol-
me vanusekategooria esikolmiku ning lisaks ära mär-
kimist väärivad tööd, millest edaspidi pannakse kokku 
rändnäitus. Taironi töö pälvis kohtunike poolt kiitust 
- nad märkisid, et tema töö on isukalt joonistatud ning 
omab huvitavat stiili.

Keeni kool plaanib külla kutsuda antud rändnäituse, 
et tutvustada konkursi parimaid töid. Taironi kaasamine 
konkursil osalemisse on ka kindlasti üks suur põhjusi 
näituse külla kutsumiseks. Lisaks annab näitus õpilastele 
suurepärase võimaluse näha erinevate vanusegruppide 
loovust ja inspiratsiooni ning saada aimu sellest, kuidas 
koomiksid võivad olla tõeline kunstiteos.

Digitaalselt saab tutvuda konkursi võitjate ja pare-
mikuga Eesti Kunstikoolide Liidu kodulehel: https://
kunstikoolid.ee/selgunud-on-koomiksikonkursi-valja-
paistvamad-kunstiteosed/

Tekst ja foto:
KRISLI UIBOPUU

Keeni kooli õpilane Tairon 
Toi pälvis tunnustust Eesti 
Kunstikoolide Liidu 
koomiksikonkursil

Kogukonna inimeste toetamiseks praegusel 
ebakindlal ajal korraldab Otepää Jehoova tunnis-
tajate kogudus kohalikus koosolekusaalis avaliku 
sündmuse teemal “Kindlustundega tulevikku”. 
See toimub 2. aprillil kell 11 Otepääl, aadressil 
Kopli 9.

Otepää koguduse vanema Tarmo Rello sõnul 
ei ole tegu ainult usklike üritusega: “Oodatud on 
kõik, kes on mures tuleviku pärast, sõltumata sel-
lest, mida nad usuvad.” 

Tegemist on esimese osaga kahest avalikust 
üritusest, mis korraldatakse kõigis Jehoova tun-
nistajate kogudustes aprilli alguses. Otepäälasi 
kutsutakse kuulama ka ettekannet Jeesuse sur-
ma tähendusest, mis toimub teisipäeva, 4. aprilli 
õhtul.

Sissepääs nendele üritustele on tasuta ja re-
gistreeruda ei ole vaja, programmi on võimalik 
jälgida ka videoülekande teel. Lisainfot sündmuste 
kohta leiab Jehoova tunnistajate ametlikult vee-
bilehelt jw.org (Meist -> Koosolekud).

Lisainfo: Jan-Jesaja Alliku
Jehoova tunnistajate kontaktisik
jesaja.alliku@gmail.com, +372 5340 1881

Otepää elanikele suunatud sündmus aitab leida 
turvatunnet tuleviku suhtes

Luulekevad 2023 

Ootame kõigilt luulehuvilistelt mistahes teemadel 
võistlusluuletusi (soovitavalt 5-6) 15. maini e-posti aad-
ressil: intuitiiv@gmail.com.

Õpilastel palume teatada ka kooli ja klassi või kursuse, 
täiskasvanuil vanuse ja elukutse.

Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võtame ühendust 
ning paremiku luuletustest avaldame trükis luulevihi-
kuna.

Eesti Luuleklubide Liit

Kolmapäeviti tehakse lastega süüa ning reedeti 
plaanitakse hakata tegema erinevaid käelisi ning 
sensoorseid kunstilisi tegevusi. Lisaks toetab MTÜ 
Montessori-huvilisi lapsevanemaid ning loob toeta-
vat kogukonda.

MTÜ Iseseisvalt Iseendaks tegevused on 
leidnud positiivset vastukaja ning huvi Montesso-
ri pedagoogika vastu on kasvamas. Uus asukoht 
Kuigatsis annab võimaluse veelgi laiendada organi-
satsiooni tegevust ning aidata kaasa laste arengule 
ja praktiliste oskuste omandamisele.

Lisaks MTÜ eesmärkidele toetada Montesso-
ri pedagoogikat ja praktiliste oskuste õpetamist 
lastele ning luua toetav kogukond, on nüüd Kui-
gatsi külamajas olemas ka lastele mõeldud luge-
misnurk. See on võimalikuks saanud tänu heale 
koostööle Kuigatsi raamatukoguga, mis asub 
samas majas.

MTÜ Iseseisvalt Iseendaks juhatuse liikmed 

on õnnelikud, et saavad nüüd pakkuda lastele ka 
sellist võimalust ning loodavad, et see aitab kaasa 
laste lugemisharjumuste ja lugemisoskuste aren-
damisele.

Kõik huvilised on oodatud osalema MTÜ Ise-
seivalt Iseendaks korraldatavatel mänguhommi-
kutel ning võtma ühendust MTÜ-ga, et saada 
rohkem infot nende tegevuste ja eesmärkide 
kohta. Osalema on oodatud pered ka kaugemalt 
kui vaid Otepää vald. 

Kutsume tutvuma meiega sotsiaalmeedias 
Facebook https://www.facebook.com/iseseisvalt.
iseendaks Instagram https://www.instagram.com/
iseseisvalt.iseendaks või kirjutades iseseisvalt.
iseendaks@gmail.com.

Osalemine toimub registreerimise alusel, kuna 
kohtade arv on piiratud.

KRISLI UIBOPUU

Üritused Keeni 
raamatukogus

21. aprillil 12.00 kohtumine kirjaniku ja luuletaja Contra-
ga Keeni põhikoolis, tähistame noortekirjanduse päeva.

23. aprillil kell 9.00 linnuhommik “Kas on linnukesel 
muret?” Päeva viib läbi ornitoloog Margus Ots MTÜ 
Linnuvaatleja, korraldaja Keeni raamatukogu. Üritust 
toetab Eesti Kultuurkapital.

Kogunemine 9.00 Sangaste lossi kollase raami juu-
res, seejärel retk Sangaste mõisa pargis (kestvus 1,5 
tundi). Seejärel siirdume Sangaste raamatukokku, kus 
igaüks saab meisterdada omale väikelinnu pesakasti. 
Omaosalus 5 eurot/ pesakasti kohta.

Kohtade arv piiratud, palun eelregistreeri: 
Heili.Kalbri@otepaa.ee või tel 53072043.

Üritused Sangaste 
raamatukogus

5. ja 12. aprillil kell 18.00 toimub Sangaste raa-
matukogus maalimise töötuba „Kodu on minu 
kindlus”. Juhendaja Epp Margna.

Omaosalus 6 eurot/ in. Üritust toetab Eesti 
Kultuurkapital.

NR 1 töötoas on rõhuasetus kavandamisel ja 
ettevalmistamisel. Ülevaade mustritest ja kir-
jamisest meie rahvakunstis, mustrite tähen-
dusest, nende kasutamisest tõrjemaagilises 
kontekstis. 

Osaleja võib juba sel korral võtta kaasa talle 
sobiva puutüki (näit. vana pütilaua või ka uue 
lauajupi) ja sellele saab kavandada oma kujutist.

NR 2 töötoas maalime akrüülvärvidega oma 
kaitsja/valvuri või mõnes muus võtmes „hoidja“ 
kaasavõetud puidule.

Kohtade arv piiratud, palun eelregistreeri: 
Heili.Kalbri@otepaa.ee või tel 53072043.
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Laskesuusatamise õhkrelva noortesarja täna-
vune hooaeg tipnes 5. märtsil viimase etapiga 
pealinnas, kus selgus ka üldjärjestus. Õhkrel-
va sarjas, kus noored biatlonistid võistlevad 
kunagise tipplaskesuusataja Even Tudebergi 
auhindadele, oli kokku seitse etappi. Tänavu-
ne hooaeg algas mullu suvel Haanjas, seejärel 
võisteldi Elvas, Nõmmel, Kuningamäel, Teh-
vandil, Mammastes ning sarja viimane mõõ-
duvõtt leidis aset taas Nõmmel.

Hooaja viimase etapi tulemused olid järg-
mised:
N8 – 2.Aana-Lee Mets, 3.Loviisa Kalda
N9 – 2. Tuule Laine Peips
M9 – 1.Ranno-Artur Kukk
M11 – 1.Mairon Niilus, 5.Märten Mätas
N12 – 1.Ann-Marii Mets
M13 – 4.Matis Mändmets
N – 1.Martiina Mätas
M – 1.Tristan Klimbek, 2.Simeon Kümmel, 
7. Jakop Kojus

Kogu sarjas osales üle 230 noort, Kagu 
Biathloni esindas noortesarjas kokku 20 noort 
biatlonisti. Sarja üldarvestuses võitsid pooltes 
vanusegruppides Kagu Biathloni noorsport-
lased: Ranno-Artur Kukk (M9), Mirell Uus 

Kagu Biathlon noored tegid õhkrelvasarjas puhta töö

(N11), Mairon Niilus (M11), Ann-Marii Mets 
(N12), Andorres Veerpalu (M12), Martiina 
Mätas (N) ja Simeon Kümmel. Lisaks võitsid 
üldarvestuses 2.koha Aana-Lee Mets (N8) ja 

Märten Mätas (M11).

JELENA VSIVTSEVA
Kagu Biathlon laskesuusatamise treener  

VALGAMAA SPORDIVETERANIDE LIIKUMISAASTA 
SPORDIPÄEV

1. APRILL 2023 kell 10.00   Valga Spordihallis, J. Kuperjanovi 36, Valgas

Kavasolevad alad:

Kell 10.00 – 11.45  LASKMISE MV õhupüssist
 Istudes 10+10 lasku, õhupüss; N M 35-59; N M 60+

Kell 10.00 - 11.45   Korvpalli vabavisked  vanuseklassideta
    Petanki täpsusvisked vanuseklassideta
    Hoota kaugushüpe kahe hüppe summa
    Kuulitõuge vasaku ja parema käega tõuke summa

Kergejõustikus: NM 35-49 a; 50-59a; 60-69 a; 70-79 a; 80+
Kuuli raskus: vanus 35-49a: N-4kg, M-7kg; 50-59a: N-3kg, M-6kg; 60-69a: N-3kg, M-5kg; 
70-79a: N-2kg, M-4kg; 80+: N-2kg, M-3kg.                        Vanus sünnikuupäeva järgi.

Kell 11.45 – 12.30  Mälumängu MV     20 küsimust, kuni 3-liikmeline võistkond

Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest! 

   AUTASUSTAMINE kell 12.30

Info: Leini Kirsimäe 51983404,  Mati Raudsepp 55628537.

Eelregistreerimine kuni 3. apr tasuta. Hiljem lisandub 
osavõtumaks.
Registreerida saab tel 5228000 
või enekelder@gmail.com
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TÄNAVAKORISTUS

Tehnikateenused ja rent
Kaeve- ja planeerimistööd
Treilerveod
Käärtõstuki, kerghaagiste, 
vibroplaadi, maakiilu jne 
rent

Tel: +372 55 71 494
www.tehnikateenus.ee

Su jalg ei astu enam 
armsaid koduradu,

ei ava käsi koduväravat...

Mälestame head naabrimeest

AARE KÕO`D

Südamlik kaastunne Aimele, 
Agnese, Andruse, Lea ja Ahti 

peredele.

Kösti talu pere

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

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

Südamlik kaastunne Aimele, 
Agnesele ja Andrusele peredega

kalli abikaasa, isa ja vanaisa 
kaotuse puhul

AARE KÕO

Mälestavad Aavo, Tarmo 
ja Toomas peredega

Südamlik kaastunne Aimele, 
lastele ja lastelastele armsa 

abikaasa, isa ja vanaisa 

AARE KÕO

kaotuse puhul.

Naabrid Sirje ja Ülo

Mis tulema peab – see tuleb,
kellel saab otsa aeg – see läheb.

Südamlik kaastunne Aimele 
armsa

ABIKAASA

kaotuse puhul.

Ene, Sirje, Sveta

EVA KAARNA 
30.12.1934 - 22.03.2023

Päikese valgust eneses kandsid,
soojust teistele edasi andsid...

Südamlik kaastunne omastele

EVA KAARNA

lahkumise puhul.

Leinavad majakaaslased

Sügav kaastunne Aimele perega
kalli 

AARE KÕO 

kaotuse puhul.

KÜ Munamäe

Aeg annab, aeg võtab
aga mälestused jäävad...

Mälestame endist karavaanerit 
ja avaldame sügavat kaastunnet 
Aimele, Andrusele ja Agnesele 
peredega ning lähedastele kalli

AARE KÕO
kaotuse puhul.

Karavani kaaslased Juhan, Maie, 
Vello, Aime, Toivo, Ilme, Aavo

SÕIDUD
HAIGETELE ja
EAKATELE 
ERIALA ARSTIDE
JUURES KÄIMISEKS

Info telefonil: 5628 0399  OÜ Urmi

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tiiu Kärt`ile kalli

  
EMA

surma puhul.

Keskuse 1 majanaabrid

- 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

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

Pelletikatlad ja põletid. Pelletika-
minad Itaaliast. Soodsad ja suu-
re kasuteguriga soojuspumbad.  
info@kuttesusteemid.ee, tel: +372 
5607 9997, www.kuttesusteemid.ee

Küttesüsteemide ehitus. Katla-
majad ja sõlmed. Põrandaküte, 
radiaatorid, soojuspumpade pai-
galdus.Hooldus ja avarii 24/7. Tel: 
+372 53 512 612, 
www.torutoodtartu.ee

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

Elektritööd    520 50 16

Autode kokkuost     5533060

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

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

KU U LU T U S E D
Võtame müüki aiasaaduseid, is-
tikuid ja muud kodutoodangut.
Müügil kasvuturvas. Techne tank-
la, tel 5089416

VILJAPUUDE NOORENDUS-, KU-
JUNDUS-, ja HOOLDUSLÕIKUS. 
KEVADISED HOOLDUSTÖÖD 
MARJA- JA ILUAIAS.Tel. 52 35 113

Teen tööampse: puude lõhkumi-
ne, riitapanek ja väiksemad tööd 
mootorsaega. Tel  58255506

Müüa lõhutud küttepuid koos 
veoga, koorem 6 rm Tel: 5251746

Korstnate ehitus ja remont koos 
vajalike plekitöödega. joosep.
sepp@mail.ee tel. 56189517

Tänavakivi ja äärekivi 
paigaldus. 

Septikute paigaldus, drenaaži 
ja kanalisatsiooni paigaldus. 

Tel 55 649 350     Email: info@rohelineheakord.ee

Valmimas on Otepääl 

Kopli 2a üürimaja. 

Kui on soovi uues elamus 
korterit üürida, 
siis palun võta ühendust 
e-posti teel:
otepaamajad@gmail.com.

Meie valla tähtsad 
tegelased peavad kevade 

alguses juubeleid:

Melanie Pullerits 90  28.03

Rein Vikard 85           25.03

Uuno Laul 75              21.03

Elage ümbritsevate armastuses 
ja headuses.

Austuse, lugupidamise 
ja õnnesoovidega otepäälased

Otepää Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Otepää 
vallasiseses linnas Lipuväljak 20 asuva korteriomandi 
(kinnistu registriosa nr 1018940, eriomandi esemeks on 
eluruum nr 8, üldpinnaga 45,80 m2) alghinnaga 85000 eurot. 

Suulise enampakkumise tingimustega saab tutvuda val-
lavalitsuse dokumendiregistris. Enampakkumisest võivad 
osa võtta kõik isikud, kelle osavõtt ei ole tingimuste koha-
selt keelatud. Osavõtutasu 100 eurot ja tagatisraha 8500 
eurot tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 11. aprillil 
2023. a kell 9:30.

Suuline enampakkumine toimub 11. aprillil 2023. a kell 
10.00 Otepää Vallavalitsuses III korrusel volikogu saalis 
(Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada järgmised 
dokumendid:

1. isikut tõendav dokument;
2. volitusi tõendavad dokumendid;
3. tõendid tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta.
Korteriomandi ja seda puudutavate dokumentidega saab 

tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontak-
tisik majandusteenistuse juhataja Teet Suits (tel 766 4810; 
502 2316, e-post Teet.Suits@otepaa.ee). 

Otepää Vallavalitsus müüb korteriomandi
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MTÜ Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi

ÜLDKOOSOLEK

toimub laupäeval, 15.04.2023 kell 11.00 
aiandusmajas J. Hurda 5, Otepää*

Päevakord:
1. 2022. a majandusaasta-aruande ettekanne ja kinnitamine;
2. Revidendi aruanne;
3. Kokkuvõte seltsi 2022. a. toimunud üritustest;
4. 2023. a tööplaani koostamine ja kinnitamine;
5. Sõnavõtud, ettepanekud.

Sinu osavõtt on vajalik!
Juhatus

RATASTRAKTORITE JA LIIKURMASINATE
TEHNOÜLEVAATUSTE GRAAFIK 2023
Ülevaatust teostab A-Ülevaatus OÜ

08.04.2023  10.00  RESTU
08.04.2023  11.00 KEENI
08.04.2023  14.00 MÄGISTE
08.04.2023  15.30 KUIGATSI
09.04.2023  10.00  PUKAMÕISA
09.04.2023  13.30 KOMSI
09.04.2023  15.00 PALUPERA
16.04.2023  8.30  AAKRE
16.04.2023  10.30 HELLENURME
16.04.2023  12.00 VOKI 
16.04.2023  13.00 VIDRIKE
23.04.2023  11.00 NÕUNI

30.-

25.-

KUUPÄEV

Info tel. 766 3751 , 5801 5208, 551 6920

KELL

TRAKTOR

HAAGIS

ÜLEVAATUSE KOHT


