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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald
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www.otepaa.ee/ot

Kodukaunistamiskonkursi Kaunis 
Eesti kodu võitjad

Võidupüha tähistamine

Eesti Kodukaunistamise 
Ühenduse Valgamaa 
piirkonna hindamis-
komisjon hindas juuni algul 
konkursile Kaunis Eesti 
kodu esitatud nominente. 
Tänaseks on võitjad 
selgunud.

   Tammuri talu kuulub nn põlistalude 
hulka, seda pole tükeldatud ega jaotatud 
uusmaasaajatele. Taluhoone on sellise 
suurusega siin alates 1877. aastast, enne 
seda olnud siin veidi väiksem maja. 
Seega peaks hoone vanus olema 150-
160 aastat. 1909. a ostis Tammuri talu 
Jaan Kenk, makstes selle eest 1500 tsaa-
rivene kuldrubla. 1928. a võttis Jaan 
tallu uue sulase, oma vennapoja Eduard 
Ilvese, kes on praeguse talupereme-
he Erki Saare vanaisa. Erki Saar on 
Tammuri talu peremees aastast 2000. 
Aastast 2006 elab ta täielikult selles 
talus ja tunneb, et on viimaks jõudnud 
koju peale pikka rännakut. Tammuri 
talus tegutseb üle Eesti tuntud restoran.

Kaunis omavalitsus:
Palupera vald. 
   Palupera vald asub Valga maakonna 

põhjaosas. Valla üldpindala on 123,61 
km², olles üks väiksemaid Valgamaal. 
Naabervaldadeks on Rõngu, Nõo ja 
Kambja vald Tartumaal, Valgjärve vald 
Põlvamaal ning Otepää ja Puka vald 
Valgamaal.

Palupera vald oli enne 1939. aastat 
iseseisev vald algul Otepää, siis Rõngu 
kihelkonnas. Hiljem toimus mitmeid 
piiride muutmisi, kuid uuesti sai Palu-
pera vald omavalitsusliku staatuse 4. 
juunil 1992. aastal.
Vallas on 14 küla, kus elab rahvastiku-

registri andmetel kokku 1116 elanikku 
(01.01.2012. a).

Parim tervisespordikeskus:
SA Tehvandi Spordikeskus.
   Tehvandi Spordikeskus asub Otepää 

külje all Valgamaal. Keskus on rajatud 
omaaegse NSVL Spordikomitee telli-
musel eelkõige talialade olümpiakoon-
dise ettevalmistuskeskusena aastal 
1978. 
  Tehvandit võib pidada Eesti tippsuus-

atajate, sealhulgas olümpiavõitjate „kas-
vulavaks”, kuid lisaks professionaalsete-
le sportlastele on järjest enam tähelepa-
nu pööratud harrastussportlastele, ette-
võtetele ning inimestele, kes soovivad 
veeta aktiivset ja sportlikku puhkust ja 
lihtsalt lõõgastuda. Tehvandil on palju 
võimalusi sportimiseks ja vaba aja veet-

miseks aastaringi, lisaks saunad, jõusaal, 
toitlustus ning konverentsikeskus. 2010. 
a sügisest on avatud rekonstrueeritud 
staadionikompleks, mis viimase aastaga 
saanud täiesti uue ilme ja muutunud 
multifunktsionaalseks aastaringse kasu-
tusega rahvusvaheliseks spordi- ja turis-
mikeskuseks. Suvel on Tehvandil eri 
pikkuste ja raskusastmetega jooksu-, 
kepikõnni-, jalgratta-, rullsuusarajad 
ning jõusaal. Lisaks on siin erinevate 
lihasgruppide treenimiseks ehitatud 
omanäoline 1,2 km pikkune tervisera-
da. Eelmisest aastast alates on Tehvan-
dil avatud disc golfi park, kus toimuvad 
regulaarsed disc golfi päevakud.
   Lisaks võitjatele esitati tänavuse-

le konkursile ka Hilda ja Tõnu Valgre 
kodu Hummuli vallas, Karita ja Jüri 
Kopa Aigo talu Põdrala vallas, Milvi 
Rebase kodu Otepääl, Marika ja Harry 
Trooni kodu Tõlliste vallas, Jane ja Kalle 
Talviku kodu Valgas, korteriühistu Teh-
vandi, Sooru lasteaed, Otepää Gümnaa-
sium ja GMP Clubhotel & Pühajärve 
restoran.
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Valga Maavalitsuse, MTÜ Valgamaa Omavalit-
suste Liidu, SA Valgamaa Arenguagentuur ja 
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu poolt mai al-

guses välja kuulutatud konkursile „Valgamaa ettevõt-
luse auhind“ esitati neljas kategoorias kokku 12 nomi-
nenti.
   Konkurss korraldatakse üks kord aastas ning hinda-

mise aluseks on ettevõtte eelmise aasta tegevus. Kon-
kursi võitjatel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike 
maksude osas.
   Viiendat korda läbi viidud konkursi „Valgamaa ette-

võtluse auhind” eesmärk on tunnustada Valgamaa 
ettevõtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse tegevusega 
on aidanud kaasa maakonna positiivsele arengule.

Meie piirkonnast said auhinna
   Parim tootmisettevõte 2012 on AS Sanwood.

Valgamaa ettevõtlusauhinna võitjad 
on selgunud 

   Sangaste valla üks olulisem tööandja on 15 aastat 
tegutsenud stabiilne ja innovaatiline ettevõte. Lai-
endanud tootmist lähtuvalt maksimaalsest keskkon-
nasõbralikkuse- ja energiasäästu printsiibist. Ettevõtet 
iseloomustab kõrge töökultuur ning võime ja tahe ka 
teiste ettevõtjatega koostööd teha. 
   Samuti on AS Sanwood oluline Sangaste valla kul-

tuuri- ja spordielu toetaja ning kõrge sotsiaalse paind-
likkusega tööandja.
   Parim uustulnuk 2012 on Lumikohvik OÜ.
   Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, kvaliteetsed 

teenused ja leidlikkus nii sise- kui ka väliskujunduses. 
Kohvik-restoran l.u.m.i on Otepääle toonud hubasust 
ja omapära ning lisaks maitseelamustele ja hubasele 
miljööle rikastab ka kohalikku kultuurielu – siin esine-
vad luuletajad, lauljad ja sõnameistrid.

VALGAMAA ARENGUAGENTUUR

23. juuni on Võidupüha. Otepääl tähistatakse 
seda traditsiooniliselt jumalateenistusega 
ja pärgade asetamisega Vabadussamba 
jalamile.
Võidupüha kava:
Kell 11.00  jumalateenistus Otepää Maarja  
  kirikus.
Kell 11.40  pärgade asetamine Otepää 
  Vabadussambale.
Kell 16.15-16.30 Kaitseliidu Valgamaa Maleva 
Otepää Üksikkompanii tulevalve, Võidutule 
jõudmine Otepää valda. Kõigil soovijatel on 
võimalus süüdata oma jaanituli Võidutulest.
   Tänavu saab Võidutuli Valga maakonnas 
alguse Valga linnast. Võidutule toovad 
maakonda naiskodukaitsja Piret Vahtra ja 
kaitseliitlane Armin Aramaa.
   Võidupühaga tähistatakse Vabadussõjas 
Eesti võitu Võnnu lahingus Landeswehri üle 
23. juunil 1919. Võidupüha on eraisikutele 
kohustuslik lipuheiskamise päev.
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Laupäeval, 23. juunil on võidupüha puhul 
Eestis lipupäev. Jaaniööl lippe langetata 
ning lipud lehvivad jaanipä-
eva puhul ka pühapäeval, 24. 
juunil. Eesti lipud heisatakse 
kõikidele elu-, äri- ja büroo-
hoonetele.
   Võidupühal tähistatakse Ees-
ti vägede võitu Landeswehri 
üle ja Cesise (Võnnu) vabasta-
mist 23. juunil 1919. a. Jaani-
päev on suvine pööripäev.
   Lipud heisatakse 23. juuni päikesetõusul või 
hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langeta-
takse 24. juuni õhtul kell kümme. Kui lippu ei 
langetata, tuleb lipp pimedal ajal valgustada.

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Lipupäevad – 
Võidupüha ja Jaanipäev

Kõik konkursist osavõtjad on kut-
sutud maakondlikule tänuüritu-
sele, võitjad on kutsutud ka tra-

ditsioonilisele presidendi vastuvõtule 
augustikuus. Võitjad esitatakse ka va-
bariiklikule konkursile.

Konkursi kaunis Eesti kodu 
võitjad meie piirkonnast:
Kaunis kodu: 
Erki Saare Tammuri talu Mäha külas, 
Otepää vallas.

Pärnu sai 
SUVE-

pealinnaks
Eile, 21. juunil kell 2.09 algas kalendri järgi 

suvi ning Pärnu sai taas 
suvepealinna tiitli. 

   Pärnu suvi avati õhtul pidulikult 
Vallikäärus. Suvepealinna tiitli andis üle 

pärispealinn Tallinn. Tunnistuse, mis 
kinnitas Pärnu saamist suvepealinnaks, 

tõi Pärnusse mereväe patrull-laev Ristna. 
Tseremoonial olid kohal ka kevadpealinna 
Türi ning talvepealinna Otepää esindajad.
   Pärnu on olnud Eestimaa suvepealinn 

1996. aastast.
OT

Heategevusena kogu-
tud rahast ehitatakse 
mänguväljak
2011. aastal algatasid kohvik-restoran l.u.m.i 
ja Veiko Täär ning Otepää vallavalitsus hea-
tegevuskampaania, mille käigus koguti raha 
laste mänguväljaku ehitamiseks.
   Heategevuskampaania avalöögiks oli 
eelmise aasta maikuus kohvik-restoranis 
l.u.m.i toimunud heategevusõhtu, kus esines 
tantsuks Otepää vallavanem Andres Visna-
puu ansambliga „Projekt“. Kampaania ajal 
paigutati Otepääl mitmesse asutusse rahako-
gumiskastid, samuti oli võimalik teha Otepää 
vallavalitsuse arveldusarvele annetusi. Kokku 
laekus laste mänguväljakute tarbeks 488,76 
eurot. Lisaks sellele toetab laste mänguvälja-
kute rajamist 1000 euroga Swedbank ja 1000 
euroga AS Premia Foods. Koostöös auto24 
Rally Estoniaga on kavas laste mänguväljaku-
te projekti ka jätkata – iga rallipassi müügist 
laekub 20 senti mänguväljakute tarbeks.
   Praeguseks on lõplikult selgunud laste 
atraktsioonide koht – Otepää Kultuurikeskuse 
juures asuv park. Parki on kavas püstitada 
kiik ja ronila. Mänguväljaku maksumuseks on 
3583,52 eurot, millele lisanduvad ettevalmis-
tustööd. Puuduoleva summa tasub Otepää 
vald. Ehitustöid teostab ATIX OÜ, tööd 
algavad lähiajal.
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Otepää Vallavalitsuses  

14.06.2012
 Anti Otepää Motoklubi MTÜle luba korraldada Otepää 

valla haldusterritooriumil 15. juuni - 17. juuni 2012 avalik 
üritus motokokkutulek Otepää Tour.
 Väljastati kasutusluba Proformest OÜ klubihoonele 

asukohaga Otepää vald Mäha küla Saagjärve.
 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist rahvusvahe-

lise motovarjuspordi võistluste kulude katteks 800 eurot.
 Kinnitati AS Otepää Veevärk 2011. aasta majandusaasta 

aruanne.

13.06.2012
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Otsa alajaama 

0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Otepää 
vallas Märdi külas.
 Määrati koduteenused ühele vallakodanikule.
 Määrati koolilõpetaja toetust 14le vallakodanikule kogu-

summas 448 eurot.
 Määrati matusetoetust ühele vallakodanikule summas 

128 eurot.
 Määrati ühekordne toetus kahele vallakodanikule kogu-

summas 64 eurot.
 Keelduti ühekordse toetuse määramisest kolmele val-

lakodanikule.
 Kinnitati huvitatud isiku Marek Mägi taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas, Pilkuse külas asuvale 
Väike-Pärna kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitus-
projekti koostamiseks.
 Kinnitati Ene Nikluse taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas, Otepää linnas, Paju tn 12 kinnistule 
abihoone rekonstrueerimise- ja laiendamise projekti koos-
tamiseks.
 Kinnitati Margus Vihalema taotlusel projekteerimistin-

gimused Otepää vallas, Kassiratta küla, Kaasiku kinnistule 
suvila püstitamise projekti koostamiseks.
 Väljastati Peeter Kümmelile ja Priit Viksile ehitus-

luba Otepää valla Pedajamäe külas Priidu katastriüksusele 
elamu püstitamiseks.
 Väljastati ehitusluba UPM-Kymmene Otepää AS-ile 

Otepää valla Pühajärve külas Tehase maaüksusel 10kV ja 
0,4 kV maakaabelliini püstitamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Villu Paveltsile väikeehitise 

(aiamaja) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn 
Kevade tn 8.
 Anti Monster Music OÜ-le luba korraldada Otepää vallas 

Otepää linnas ja Pühajärve külas 23.06.2012. a alates kell 
12.00 kuni 24.06.2012. a kella 15.00 avalik üritus Pühajärve 
Jaanituli 2012.
 Eraldati kultuuriürituse toetust alljärgnevatele kultuu-

riühingutele:
MTÜ Nuustaku naisrahvatantsurühm rahvatant-
surühma 30. aastapäeva korralduskuludeks 100 eurot, MTÜ 
Otepää Naisselts XVI käsitöölaada korralduskuludeks 600 
eurot, MTÜ Otepää Muusikaühing puhkpillipäevade kor-
ralduskuludeks 500 eurot.
 Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 23.05.2012 korraldus 

nr 2-4-275.
 Kinnitati kirjaliku enampakkumise tulemused.

06.06.2012
 Kehtestati Otepää linnas Kolga tee 28 kinnistu detailp-

laneering.
 Suunati vallavanem Andres Visnapuu 07.-08. juunil 2012. 

a teenistuslähetusse Pärnusse.
 Jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

vabastamise taotlus kahel isikul.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks 

isik.
 Eraldati Otepää vallavalitsuse reservfondist Pühajärve 

Põhikoolile 200 eurot ürituse „155 aastat koolihariduse 
andmist Sihval“ toetamiseks ja SA-le Otepää Turism 150 
eurot seoses Otepää turismi edendamise 20. aastapäeva 
toetamiseks.

2

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 10. augustil.

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est: 
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks. 
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

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

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavalitsus kehtestas oma otsusega 
06.06.2012 nr 2-4-298 Otepää linnas Kolga tee 28 
kinnistu (katastritunnus 55601:007:1460) detailp-
laneeringu. Planeeringu eesmärk on kinnistule 
maaküttesüsteemi rajamine.Detailplaneering on 
kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipu-
väljak 13, Otepää).

Detailplaneeringu korduv avalik 
väljapanek

Otepää Vallavalitsus korraldab Otepää vallas 
Otepää külas asuva Kirikla kinnistu (katastritun-
nus 63602:001:1962; 63602:001:1963) detailplanee-
ringu täiendava avaliku väljapaneku. Detailplanee-
ring on olnud avalikul väljapanekul 19.11-17.12 
2010.a. Planeeritav ala asub pastoraadi hoone 
ümber. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata 
pastoraadi krundi piirid, moodustada iseseisev 
äriotstarbeline krunt koos parklaga ning moodus-
tada neli krunti ühepereelamute rajamiseks.
   Avalikul väljapanekul tehti ettepanekuid juur-

depääsuservituudi seadmiseks, planeeringuala 
suurendamiseks ja hoonestusala nihutamiseks. 
Otepää Vallavalitsus on osaliselt ettepanekute-
ga arvestanud. Detailplaneeringu avalik arutelu 
toimus 21.02.2011 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas.
   Detailplaneeringu korduv avalik väljapanek 

toimub 05.07 -- 02.08.2012. Avalik arutelu toimub 
13.08.2012 kell 16.30 Otepää Vallavalitsuse nõuko-
jas aadressil Lipuväljak 13, Otepää.
   Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal 

kättesaadav Otepää vallaveebilehel www.otepaa.
ee Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeerin-
gute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallava-
litsuses.
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapa-

neku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid pla-
neeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväi-
ted esitada kirjalikult posti või elektronposti teel 
Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää 
Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või 
vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada 
oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite 
vastust.

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus otsustas 23.05.2012. a istun-
gil korraldusega nr 2-4-265 vastu võtta ja avalikule 
väljapanekule suunata Otepää vallas Kääriku külas 
asuva Pülme vallatee teemaa detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuala hõlmab tagastamisnõudega 
koormatud Jaasi A306 maaüksust ja Männimäe 
maaüksust (katastritunnus 63601:002:1921). Püha-
järve valla üldplaneeringu kohaselt on maa-ala 
kasutamise juhtotstarve maatulundusmaa. Otepää 
Vallavolikogu on 21.12.2005.a oma otsusega nr 1-
4-53 kinnitanud valla teede ja tänavate nimekirja, 
kuhu kuulub ka detailplaneeringuga kavandatav 
tee.
   Planeeringu eesmärgiks on tee maa-ala ja liiklus-

korralduse põhimõtete määramine. Planeeringus 
on teemaa laiuseks määratud 8 m, teekatte laiu-
seks 6 m.Koostööd on tehtud Keskkonnaameti ja 
Maanteeametiga. Detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 05.07-19.07.2012. Avalik arutelu 

toimub 25.07.2012 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas aadressil Lipuväljak 13, Otepää.
   Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kät-

tesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee/ 
(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringu-
te avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsu-
ses. 
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapane-

ku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planee-
ringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited 
esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää 
Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalit-
sus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.
ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress 
või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.

Detailplaneeringu korduv eskiisi 
arutelu
Otepää Vallavalitsus korraldab Sihva külas 
asuva Juusa-Peetri kinnistu (katastritunnus 
63601:002:0039) detailplaneeringu korduva eskiisi 
avaliku arutelu 05.07.2012 kell 17.00 Otepää Valla-
valitsuse volikogu saalis ( Lipuväljak 13, III korrus). 
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva kinnistu 
kruntideks jagamine, kruntidele ehitusõiguse alade 
määramine, maa sihtotstarbe muutmine, tehnovõr-
kude ja -rajatiste määramine, servituutide vajaduse 
määramine.
   Detailplaneeringuga kavandatakse toitlustus,-

spordihoone ja SPA-hotelli rajamine ning hoonetele 
juurdepääsude tagamine.
   _Info: Otepää vallavalitsuse planeerimisteenistus 

Kadri Ader 7664820

MTÜ Nuustaku 
Ühisturu uudised
Vastvalminud klaasist kaubavitriin hakkas tööle. 
Üllatavalt kiiresti täitusid riiulid lillede ja köögivilja tai-
medega. Väljapanekuks toodi omavalmistatud tarbe- ja 
iluasju. Isegi maavarade näidised tassiti riiulile.
   Nüüd ootame lisaks varajaste aiasaaduste ja marjade 
pakkujaid.
   Koolilapsed, olge ettevõtlikud tehke ehteid, korjake 
marju, põllulilli, pärnaõisi jne. Võib-olla õnnestub 
taskuraha teenida. Usinamatele väikestele ettevõtjatele 
on ettenähtud auhinnad.

KARL MÕTS

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus otsustas 20.06.2012.a istungil 
korraldusega nr 2-4-335 vastu võtta ja avalikule väl-
japanekule suunata Otepää linnas asuvate Lipuväl-
jak 24, Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 
28a kinnistute (katastritunnused 55601:004:1830; 
55601:004:1410; 55601:004:1060; 55601:004:1160) 
ja lähiümbruse detailplaneeringu.
   Ala suurus on 1,4 ha, maa sihtotstarve on ärimaa. 

Planeeringu alal paiknevad avaliku kasutusega 
hooned ja rajatised – endine Elioni hoone, Posti-
maja, Konsum kauplus, Konsumi parkla, Mellex 
kauplus, Ilusalong. Alal on ka haljasala, kus on laste 
mänguväljak. Planeeringu eesmärk on välja selgita-
da olemasolevate avaliku kasutusega ärihoonete 
laiendamise võimalused ja täpsustada liiklus- ja par-
kimiskorraldus piirkonnas. Detailplaneeringu on 
kooskõlastanud Maanteeamet, Maa-amet, Päästea-
met, Terviseamet. Koostööd on tehtud Elektrilevi 
OÜ-ga, Otepää Veevärk AS-iga ja Elioniga.    
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 

09.07-30.07.2012. Avalik arutelu toimub 02.08.2012 
kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil 
Lipuväljak 13, Otepää. Detailplaneering on avaliku 
väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebile-
hel www.otepaa.ee _(Areng ja planeerimine/Planee-
ringud/Planeeringute avalikustamine), Otepää linna 
raamatukogus ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapane-

ku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planee-
ringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited 
esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää 
Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalit-
sus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.
ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress 
või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.
   Info: Kadri Ader 7664820, kadri.ader@otepaa.

ee

Taaskord on lõppenud kooliaasta. Kellegi 
jaoks on see olnud viimane kord kooli tulla, 
kellegi jaoks aga hoopiski millegi uue algus. 

Ees ootab pikk suvi. Teeme siinkohal väikese kok-
kuvõtte Otepää valla koolidest.
   2011/2012 õa õppis Otepää valla koolides kokku 

529 õpilast, kellest 439 õpilast Otepää Gümnaasi-
umis ja 90 Pühajärve Põhikoolis. Tänavu lõpetas 
Otepää Gümnaasiumi põhikooli 51 ning gümnaa-
siumiosa 29 õpilast. Haridus- ja teadusministee-
riumi kiituskirjaga lõpetas Otepää gümnaasiumi 
9. klassi Katrina Ojavee. Gümnaasiumi lõpetas 
väga heade tulemustega Helen Aluvee, kes sai ka 
kuldmedali ning valla hariduspreemia. Paul Ves-
tersteini stipendiumi said Helen Aluvee märkimis-
väärsete tulemuste eest muusikas, väga hea õppi-
mise ja kooli esindamise eest, Kristjan Sõrg pari-

mate spordialaste tulemuste eest ja Tairi Jõe aktiivse 
ühiskondliku tegevuse eest. Otepää Gümnaasiumi 
vilistlane Paul Vesterstein on ettevõtja ja eestluse 
hoidja Ameerika Ühendriikides. Pühajärve Põhi-
kooli lõpetas sel aastal 15 õpilast.
   Sügisel on valla koolidesse astumas vallavalitsuse-

le esitatud avalduste põhjal 45 last, kellest 38 soovib 
õppida Otepää Gümnaasiumis ja 7 Pühajärve Põhi-
koolis. 1. septembril avatakse Pühajärve Põhikoolis 
1. klass liitklassina.

Otepää vallavalitsus

Kooliaasta on lõppenud Majanduspoolest 
valla hariduselus
Järgmisest aastast on oodata majanduskulude 
olulist suurenemist. Suurenevad elektri, kütuse 
ja muud kulud ca 53 000 eurot, millest ca 56 % 
läheb koolide vajaduste katteks. Õpilaste vä-
hesuse tõttu suureneb järgmisel õppeaastal ka 
õpilaskoha maksumus – Otepää Gümnaasiumis 
on see 847 eurot aastas, Pühajärve Põhikoolis 
1750 eurot aastas.
   Otepää vallavalitsus on koos Pühajärve Põhi-
kooli esindajatega otsinud võimalusi, kuidas 
hoida koolihoone kulusid võimalikult madalal. 
Kooli esindajatelt tuli ettepanek lülitada tuleval 
õppeaastal küte välja spordihoone poolsest 
osast. Sellisel juhul toimuks õppetöö esimeses 
korpuses. Võimla küttekulud on ca 48% Pühajär-
ve Põhikooli kütte-elektrikuludest. Vallavalitsuse 
ja põhikooli esindajad selgitavad välja, kuidas 
leida tehnilised lahendused küttesüsteemi üm-
berehitamiseks, suvel on plaanis teha vajalikud 
ettevalmistused.
   Loodame, et koostöös kooli esindajatega 
saame tehtud kõik vajalikud ettevalmistused, et 
uuele kooliaastale vastu minna.

Otepää Vallavalitsus

Jalgpalliklubi FC Otepää 
on võistlustules mitmel 
rindel
FC Otepää jaoks on pool hooajast lõppenud 
ning hetkel hoitakse liigatabelis kümnendat 
kohta. Meeskond jätkab ka suvel oma hooaega 
mängudega Tehvandil. Endiselt osaletakse Eesti 
jalgpalli meistrivõistluste III liiga lõunatsoonis 
ning võetakse osa ka karikavõistlustest.
   Lisaks Tehvandile on aktiivses kasutuses ka 
Aedlinna Arena, kus peavad oma kohtumisi FC 
Otepää rahvaliiga mängijad ning klubi noorkas-
vandikud, kes on olnud sel hooajal eriti tublid 
ning treener Martin Tederi käe all mängivad poi-
sid asuvad oma liigas kõrgel, kolmandal kohal. 
Võimalus näha, kuidas FC Otepää tulevik jalgpal-
li mängib, tekib juba juulikuus, kui 27.-29. juulil 
toimub Aedlinna Arenal traditsiooniline laste 
jalgpalliturniir Otepää Cup. Lisainformatsiooni 
laste turniiri kohta leiab internetist aadressilt 
cup.fcotepaa.ee.
   Üks suurimaid jalgpallisündmusi sel suvel Ote-
pääl on juba traditsiooniline Otepää karikas, mis 
toimub sel aastal 14. juulil Tehvandi staadionil.
Osalema on oodatud kõik meeskonnad Otepäält 
ja lähiümbrusest.
   Kindlasti tasuks oma kalendritesse märkida ka 
7. juuli, kui kell 17 Tehvandil võib näha väga tulist 
jalgpallilahingut, kohalikku derby’t kahe Otepää 
rahvaliigameeskonna vahel, kui omavahel koh-
tuvad FC Otepää ja PJK Revali. 
   FC Otepää kutsub kõiki tribüünidele omasid 
ergutama ning mõnusalt aega veetma jalgpalli 
seltsis. Kohtume staadionil!

ROBERT PIHELGAS, MTÜ Jalgpalliklubi 
FC Otepää pressiesindaja

Meie seiklus Otepääl
Sangaste valla Avatud Noortekeskus käis 23. 
mail väikese grupi noortega Otepää Seiklusparki 
külastamas. Meile räägiti seikluspargist, tut-
vustati ohutusvarustust ja ohutusvõtteid, mida 
rajal eirata ei tohi. Lõpuks saime neid teadmisi 
rakendada rajal. Noored läbisid 5 seiklusrada ja 
tegid pikad õhusõidud. 
   Otepää Seikluspargi oli osaliselt rahastatud 
ESF hankega Eesti ANK-i poolt.

DEA MARGUS, SVANK noorsootöötaja

Piirideta integratsioon
Eesti Punase Risti Valgamaa Selts otsib projekti 
„Piirideta integratsioon“ vabatahtlikke alates 20. 
eluaastast.
   Projekti eesmärk: Koolitada Eesti ja Läti Pu-
nase Risti vabatahtlikke, kes leiavad rakendust 
kohalike seltsides organisatsiooni põhikirjaliste 
tegevuste elluviimiseks.
   Projekti kontaktlaager „7 põhiprintsiipi“ toi-
mub 6.-18. augustil Valgas, J.Kuperjanovi 3a-34, 
kohaliku seltsi baasil.
   Täpsem info tel. 7643 856; 5257 250, Aina 
Pääro, sekretär. Projektis osalemiseks ootame 
kontaktandmeid valgamaa@redcross.ee.
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EELK Otepää Maarja kogudus 
ANANB TEADA

KULTUURIÜRITUSED

22.-23. juuni Pühajärve jaanituli. Suurel suvisel ranna-
peol esinevad: Smilers, Tanel Padar & The Sun, Ott Lepland, 
Koit Toome, Liis Lemsalu, Terminaator. Erikülaline 1990ndate 
diskokuninganna Alexia (Itaalia). Tantsutelgis grand old man 
Ivo Linna & Antti Kammiste. 

Pilet üheks päevaks 12 €, kaheks päevaks 20 €. Alla 10aastastele ja 
kõikidele Jaanidele ning Jaanikatele on sissepääs tasuta. Info: 
www.jaanituli.ee  

27. juuni  kell 20 Kultuurikeskuses. Peotantsuõhtu plaadi-
muusika saatel. Pilet 2 € 

3. juuli  kell 20 Otepää Maarja kirikus. Kaunimad kontser-
did Eesti kirikutes. Maria Listra ja Jassi Zahharov.  Pilet 14 €, 
pensionärile 13 €, (muid soodustusi ei ole).

4. juuli  kell 20 Kultuurikeskuses. Peotantsuõhtu plaadi-
muusika saatel. Pilet 2 €.

Koos kudumise päeval 
osales üle paarikümne 
kuduja

10.juunil toimus Otepää Kultuurikeskuse ter-
rassil ülemaailmne koos kudumise päev. Koos 
kudusid 2 last ja 27 täiskasvanut, kellest 2 olid 
Soome Vabariigi kodanikud. Ühiskudumise, 
kus olid peale kudujate koos ka heegeldajad, 
korraldas MTÜ Karukäpp.
   „Ühise laua taga rääkisime kudumisest üldse, 
igaüks oli kaasa võtnud oma poolelioleva 
töö,“ rääkis MTÜ Karukäpp juhatuse liige Mari 
Mõttus. „Uue töövõttena õppisime selgeks 
võõrasemaõie heegeldamise.“
   World Wide Knit In Public Day ehk ülemaa-
ilmne koos kudumise päev on suurim kudujate 
üritus maailmas, mis algatati 2005.aastal, et 
tekitada säde ja süüdata tuli käsitööd armasta-
vate inimeste südames.

MONIKA OTROKOVA

et mõlemad osapooled on võrdsed ja suhtuvad 
üksteisesse lugupidamisega. Paljud lastekasva-
tusega seotud probleemid, mis varem tundusid 
tõsised, on tegelikult tühised. Lapsi ei tuleks nii 
väga kasvatada, kuivõrd lasta neil endil kasvada 
ja nende isiksusel areneda. Neid kuulates õpime 
ka ise palju. Soovitan perekoolis osaleda, sest 
soe ja lähedane suhe oma lapsega on kindlasti 
paljude lapsevanemate unistus!“
   Henno: „Nagu remondimees kasutab kruvi-

keerajat, haamrit või mutrivõtit vastavalt olu-
korrale, on ka suhtlemises erinevaid situatsioo-
ne. Gordoni perekool õpetas neid olukordi ära 
tundma (“kellel on probleem”), identifitseeri-
des olukorra jaoks kõige efektiivsema tööriista 
(ehk tehnika). Stsenaariumide läbimängimine 
näitas, kui erinevalt positiivselt need, võrreldes 
traditsiooniliste tehnikatega, mõlemale osapoo-
lele mõjuvad. Kuigi Gordoni perekool lähenes 
asjale vanema-lapse suhte keskselt, on need 
teadmised ja oskused osutunud täiesti univer-
saalselt ja efektiivselt rakendatavateks kõiksu-
gustes suhetes. Mulle tunduks vägagi mõistlik, 
kui vald/linn lapsesünnitoetuse asemel/kõrval 
värsketele lapsevanematele sellele koolitusele 
kindlustaks vähemalt ühe koha.“
   Kristel: „Mina sain sellelt kursuselt küll väga 

palju. Mind/minu suhtumist on kõige rohkem 
muutnud sõna “kuulamise” tähendusest aru-
saamine. See on tõeline imerohi suhetes nii 
laste kui ka täiskasvanutega. Enda meelest ei 
ole ma kunagi laste tarkust alahinnanud, kuid 
tegelikult varem ei kuulanud ma neid üldse! 
Selle kolme kuuga (kursuse algusest) on mul 
suhe vanema tütrega tõesti palju lähedasemaks 
muutunud (kuigi meie suhe oli ennemgi väga 
hooliv ja armastav).
   Teiseks: SUHE on oluline. Ehk sina ja mina 

ja meie vajadused. Minu jaoks on see mõte 
hästi vabastav.
   Ja kolmandaks – konflikte ei pea kartma. 

Konflikti lahendamine on väga põnev ja loo-
minguline.“

Kuna tagasiside kursusele oli väga positiivne 
ja huvi kursuse vastu on jätkuv, siis plaanime 
järgmise projektiga alustada eeloleval sügisel. 
Kuna pereelu kvaliteedi määrab suuresti las-
tevanemate omavahelise suhe, oleme kutsu-
nud juulis Rebecca Searsi taaskord Otepääle. 
Pakume praegustele ja tulevastele vanematele 
võimalust osaleda maailmas kõrgelt hinnatud 
kursusel „Teekond soovitud armastuseni“. 
Tegu on maailmaklassi koolitaja ja koolitusega. 
Rohkem infot: https://sites.google.com/site/tee-
kondsoovitudarmastuseni/ 
   Otepää Perekeskuse unistus on luua igasu-

vine suhtekursuse traditsioon, kus just Otepäät 
saavad alguse positiivsed suhtemuutused, mis 
kanduvad üle Eesti ja väljapoolegi. Otepää 
Perekeskuse tegemisi juhivad Kadi Kruuse, 
Maarja Raud ja Sille Jõgeva.

SILLE JÕGEVA

Eelmise aasta sügisel kohtusid Otepääl 
kolm ema, et luua Otepääl Perekeskus. 
Mõte oli keerelnud naiste peas juba 

mõnda aega, kuid reaalset tegutsemist takis-
tas ebaõnnestumine sobivate ruumide leidmi-
sel. Ühel hetkel aga otsustasime, et alustame 
tegevusi, mida ruumide puudumine ei takis-
ta. Novembris registreeriti Otepää Perekeskus 
MTÜ, mille eesmärk on luua Otepääl laste-
ga peredele sõbralik, mitmekülgne ja pidevalt 
arenev keskus, mis aitab suurendada pere-
konna ühtekuuluvustunnet ja pakub ühtviisi 
arendavat keskkonda nii kohalikele lastele ja 
lapsevanematele kui ka külalistele väljaspoolt 
Otepääd. Tegevuse üks peasuundi on ka väike-
lastega perede sportimise ja vabaaja veetmise 
võimaluste suurendamine Otepää piirkonnas 
lastehoiu teenuse pakkumisega.
   Juba samal kuul teavitasime kohvikus l.u.m.i. 

uuest MTÜst ja õhtut ilmestas kauge külaline 
– suhteterapeut ja koolitaja Rebecca Sears 
Washingtonist, kes rääkis paarisuhete olemu-
sest ja suhete muutmise võimalustest.
   Sügisel kirjutasime projekti, mille raames 

taotlesime sotsiaalministeeriumilt raha las-
tevanematele mõeldud koolituse „Gordoni 
Perekooli“ läbiviimiseks. Taotlus rahuldati ja 
veebruaris alustas 28 lapsevanemat suhtle-
mistreeninguga, mis lõppes aprillis. Kursused 
viidi läbi Otepää Pähklikese lasteaia ja Püha-
järve põhikooli ruumides.
   Gordoni Perekool on mõeldud lastevanema-

tele, kes soovivad, et lapse ja vanema suhetes 
oleksid esikohal vastastikune usaldus, mõist-
mine, vastutuse võtmine, lähedus ja armastus. 
Kursusel käsitletakse praktiliste harjutuste, 
arutelude ja lühiloengutega järgmisi teemasid:

- Kuidas aidata lapsi nende probleemide 
lahendamisel
- Kuidas kehtestada end laste mittesallitava 

käitumise puhul
- Kuidas lahendada vajaduskonflikte nii, et 

mõlemad osapooled jääksid rahule
- Kuidas lahendada väärtuskonflikte nii, et 

suhted jääksid endiselt heaks

Parima ülevaate saab kursusel osalenute 
mõtteist: 
   Kadi: „Usun, et Gordoni perekool andis 

mulle kätte suuna, mis viib heade suheteni. 
Üks olulisemaid oskuseid, mille omandasin, oli 
lapse ja minu probleemi eristamine. Samuti sai 
kinnitust teadmine, et mul ei olegi vaja last iga 
hinna eest endale allutada, temalgi on omad 
soovid ja vajadused. Oluliselt vähenes hirm 
tuleviku ees. Selle perioodi vältel õppisin palju 
paremini ennast analüüsima ja tõdesin taas-
kord, et laps on meile parim õpetaja. Arvan, et 
nüüd olen oma lapsele paremaks eeskujuks.“
   Tuuli: „Gordoni Perekoolis sain kinni-

tust sellele, et suhteid lapsega kui ka teistega 
tuleb väärtustada. Omandasin oskusi, mida 
on võimalik kasutada erinevates suhetes nii, 

Otepää Perekeskuse tegemistest

12. klass
klassijuhataja Kirsti Vuks

Helen Aluvee – kuldmedaliga
Madis Anton 
Markus Eensoo
Tairi Jõe 
Laura Kalve 
Elmar Kapp 
Marko Klais 
Silja Kukk 
Triin Kuusk
Gertrud Leopard 
Rasmus Leppik 
Janika Maran 
Helen Merilo 
Marily Milter 
Kadri Mootse 
Anneliis Nukka 
Priit Pihelgas 
Maiko Plinte 
Stella Rein 
Kaisa Roosbaum
Sven Schneeberg 
Rasmus Sotnik
Maarit Stepanov 
Kristjan Sõrg 
Kadri Tamm 
Maarja Treimut
Rauno Varul 
Keili Veidemann 
Vaidika Viljat 

9 A klass
klassijuhataja Ülle Kümmel

Henry Anton 
Sille Babina 
Helen Kahr 
Birgit Kannes 
Mati Karo 
Henri Koha 
Kasper Koosa 
Martin Krüünvald 
Katrin Kurg 
Dairi Lehiste 
Karl Mark 
Sandra Parve 
Kristin Peterson 
Kati Põrk
Henriette Rehelem 
Kirke Ruuven 
Rauno Sotnik 
Saamuel Stepanov 
Sandra Tarikas 
Erkki Teder 
Annika Tiideberg 
Merike Toode 
Randel Uibopuu 
Merily Viks 
Killu Väliste 

9 B klass 
klassijuhataja Anu Saluri

Gertrud Aasaroht 
Kennart Adov 
Heivo Heinmann
Märt Jõearu
Marko Kalev 
Mats Karo 
Karl Kinks 
Grete Madi 
Mari-Liis Majak 
Alex Patrick McGrath-Kirt 
Heli-Riin Meri 
Mihkel Oja 
Katrina Ojavee – HTM kiituskirjaga
Tõnis Palk 
Greete Poderat 
Triinu Sala 
Eneli Sisask 
Kristjan Soome
Sille Sööt 
Kaia Teder
Sten Teemant 
Hendrik Tiido 
Lauri Tiido 
Kevin-Markus Toover 
Anette Veerpalu 
Tanel Vähi 

Otepää Gümnaasiumi lõpetajad

Lõppenud kooliaasta 
Pühajärve Põhikoolis
Kooli III kokkutulek on peetud ja lõpuklassi 15 
neidu-noormeest teele saadetud. Suur tänu 
vilistlastele Kadri Oravale, Ülle Kübarsepale ja 
Gertu Võsule, kelle õlgadel lasus kooli 155. aas-
tapäeva tähistamine. Aitäh Lii Haavistele ja Riju 
Johansonile, kelle toel nägi ilmavalgust kooli 7. 
almanahh “Koolilood“. Loodi kooli vilistlaskogu, 
kuhu kuuluvad erinevate lendude esindajad: 
Kristiina Kopli, Kadri Orav, Ülle Kübarsepp, 
Gertu Võsu, Leana Raev, Jaago Roosmann, 
Malle Mõttus, Kalev Lemmik, Elen Kotkas, Vei-
ko Kukk, Renno Pukk, Reet Kants, Ain Fjodorov, 
Aares Fjodorov. Loodan, et äsjavalitud vilistla-
skogu liikmetel on huvitavaid ja edasiviivaid 
ideid koolielu arendamiseks.
   Kooli 90 õpilasest õppis hindele „5“ 16 õpilast 
ja hinnetele „4“ ja „5“ 35 õpilast. Kooliaasta 
lõppes 1.-8. klasside õpilastele õppereisiga 
Lahemaale, mida toetas KIK. 9. klassi õpilased 
sooritasid edukalt põhikooli lõpueksamid. Nad 
on teinud oma haridustee jätkamise valiku: Nõo 
Reaalgümnaasium (6 õpilast), Tartu HTG, Ote-
pää G, Lähte G, Tallinna Arte G (jalgpalliklass), 
Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool ja Tartu 
KÕK.
   Uus kooliaasta 2012/2013 algab huvitavalt, 
sest esmakordselt tulevad meie kooli 9. klassi 
vahetusõpilased Rieke ja Maike Saksamaalt. 
Kooliaasta läbiv teema on TURVALISUS. Ees 
ootab matk „Tere kool“ ja huvitavad loodusü-
ritused, sest KIK on meie projekti toetanud 3 
061,60 euroga. 
   Soovin kõigile lastele vahvat ja turvalist suve!

MIIA PALLASE

Üks põhjus, miks tulla õppima 
Otepää Gümnaasiumisse
2012. aasta sügisel lülitati Otepää Gümnaasiumi reaal- ja 
majandussuuna õppekavasse energeetikamajanduse algõp-
pekursus. Programmi eesmärk on tutvustada gümnaasiumi 
õppekava raames õpilastele energeetikainseneri elukutset, 
energiakasutuse eriala ning sellega seotud võimalusi tööturul; 
samuti aidata õpilastel teha teadlikud valikud edasiõppimiseks 
kõrgkoolis. 
   Kolme gümnaasiumiaasta jooksul läbivad energiamajanduse 
algõppe valinud õpilased kolm erikursust ning hulga praktilisi 
ülesandeid, mille läbiviimist toetavad erinevate teemade lõikes 
Maaülikooli õppejõud. Kursuste jooksul läbitavad teemad hõl-
mavad energeetikat, energia tootmist, kasutamist ja säästmist, 
taastuvenergeetikat ja energiaressursside ratsionaalset majan-
damist. Gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku uurimistöö teema 
saavad õpilased soovi korral valida energeetikaga seotud 
valdkonnas ning töö ettevalmistamist ja koostamist toetavad 
Maaülikooli energeetika osakonna õppejõud.
   Energeetikamajanduse programmiga luuakse õpilastele või-
malus saada juba enne kutse- või kõrghariduse omandamist 
laiapõhjalisi erialaseid teadmisi ja rakenduslikku haridust, 
samuti on see hea võimalus haridustee jätkamiseks Eesti 
Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli energeetikaga seotud 
erialadel. 

MARGOT KERES, gümnaasiumi õppealajuhataja

Otepää Gümnaasiumi 10. klassi 

sisseastujate avalduste vastuvõtt 

toimub kooli kantseleis alates 18. juunist. 

   Täpsem info kooli kodulehel.

Pühajärve Põhikooli 
õpilased, kes lõpetasid 
2011/2012. õppeaasta 
väga heade tulemustega
1. klass – Mairo Kõiv, Andreas Peterson ja Pipi 
Õun; 2. klass – Liisa Mari Eensalu ja Sofia Nämi
3. klass – Joonas Aart, Annabel Eensoo ja 
Oliver Kiho; 4. klass –Hendri Aaliste, Cärolin 
Trik; 5. klass – Iti-Riin Jaagant; 6. klass – Hanna 
Liis Kiho; 7. klass –Karl Kimmel, Priit Peterson, 
Joonas Rello ja Arnold Sumberg.

Surnuaiapühad Otepääl 
Suurel kalmistul 24. juunil  kell 11.00
Vanal kalmistul 05. augustil  kell 11.00

Jumalateenistused

L 23.06. kl. 11.00 võidupüha jumalateenistus
P 24.06. kl. 11.00 surnuaiapüha jumalateenistus Otepää kalmis-
tul
P 01.07. kl. 11.00 jumalateenistus Otepää kirikus
P 08.07. kl. 11.00 jumalateenistus Otepää kirikus
P 15.07. kl. 11.00 jumalateenistus Otepää kirikus
P 22.07. kl. 11.00 jumalateenistus Otepää kirikus
P 29.07. kl. 11.00 missa (armulauaga jumalateenistus) Otepää 
kirikus
P 05.08. kl. 11.00 surnuaiapüha jumalateenistus Otepää vanal 
kalmistul

Pühajärve Põhikooli 
lõpetajad

Gen Alev
Kärol Belov
Elina Eensoo
Rain Ilves
Henry Kasepuu
Silver Kiho
Teet Kubi
Imre Leopard
Magnus Leopard
Triin Padrik
Mait Peterson
Merylin Tihomirova
Helfart Täär
Signe Täär
Madis Vihmann

klassijuhataja Peeter Kangur

Orienteerujad võitsid medaleid 
maakonna meistrivõistlustelt
8. juunil Rullil toimunud meistrivõistlustel võitsid otepää-
lased 11 medalit.
   Põhiklassis võitis naistest esikoha Merlin Müür ning mees-
test saavutasid Ain Fjodorov, Heiki Saal ja Rasmus Sotnik 
kolmikvõidu. Tüdrukutest (N18) olid kaks paremat Kristiine 
Aluvee ja Silvia Luup, poistest (M18) võitis Rauno Sotnik.
   Veteranide arvestuses said esikoha Liivi Parik (N55) ja Ei-
nar Luup (M40), kolmandad olid Siiri Sotnik (N45) ja Lembit 
Vassil (M50).

OT
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Palupera valla kodanikele ja 
maaomanikele
Seoses avalike teede talihooldusega palub Palu-
pera Vallavalitsus kinnistu omanikke, kelle maa-
dest läheb läbi avalikult kasutatav tee,  puhastada 
tee ääred võsast kuni 1m tee servast. Teeäärne 
võsa takistab masinate liikumist ja lõhub masi-
naid (tuled, peeglid, vigastab värvkatet). Samas 
jäävad lumerohke talve puhul teed kitsaks, kuna 
lund ei ole kuhugi lükata. Oleme seisukohal, et 
talihooldajal on õigus keelduda lume lükkamisest 
nendel teelõikudel, kus on masinate liikumine 
raskendatud tänu teeäärsele võsale. 
   Meeldivale koostööle lootes,

Palupera Vallavalitsus

Palupera Vallavalitsuse istungil 
7.06.2012:
 Nõustuti Hellenurme külas maatulundusmaa maaük-

sus, nr AT1006020003 (5,59 ha) jätta RMK taotlusel riigi 
omandisse ja määrati koha-aadressiks Aakre metskond 
278.
 Nõustuti Neeruti külas maatulundusmaa maaüksus, 

nr AT1006220041 (2,26 ha) jätta RMK taotlusel riigi oman-
disse ja määrati koha-aadressiks Aakre metskond 277.
 Anti üks kriisitoetus arve alusel tasumiseks summas 

71 eurot.
 25. mai 2012.a. Otepää Teatajas avaldatud hangetele 

laekusid pakkumused järgnevate pakkujate poolt (pak-
kujad kõik kvalifitseeriti ja pakkumused tunnistati vas-
tavateks):
   1.hankele “Bussipeatused” (bussipeatuste trimmerda-
mine ja ümbruse korrastamine kevadest-sügiseni) – SOL 
Eesti OÜ, Kobruleht OÜ ja FIE Kalev Lõhmus. Edukaks 
osutus FIE Kalev Lõhmuse odavaim pakkumus – 50 eurot 
käibemaksuta ühe ringi eest.
   2.hankele “Puhkeala” (1,9 ha suuruse Hellenurme puh-
keala niitmine) – SOL Eesti OÜ, FIE Vahto Sikk Vahi talu 
ja Moiraks OÜ. Edukaks osutus SOL Eesti OÜ odavaim 
pakkumus – 450 eurot käibemaksuta ühe korra eest.
   3.hankele „Trimmeritöö“ (Lustimäe puhkekoha, s.o 
2 m jalgteed, puhkekoht, mäe nõlv jõeni ja Hellenurme-
Palupera allee noorpuude ümbruse trimmerdamine 1,5 
m raadiuses ning korrastamine, s.o võrgu vormimine, 
puuduoleva võrgu paigaldus koos toestuskeppidega). 
Edukaks osutus Moiraks OÜ odavaim pakkumus – 300 
eurot käibemaksuta komplekselt ühe korra eest.
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AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

PROJEKTID

PALUPERA VALLA noorte koostöö 
suurendamine

Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti 
meetme Noor Valgamaa. Maaelu arengu toetus, 
meede 4.
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekes-
kus.
Palupera valla roll – omaosaluse osaline kaasfinant-
seerija.
Toetus – PRIA käskkirjaga nr 13-6/1242 (13.06.2012) 
eraldati 6357 eurot, et projekti raames:

· osta Nõuni kultuurimajja piljardilaud 
· osta Hellenurme noortekeskusesse nurga-
diivan ja 5 kott-tooli
· korraldada Nõunis piljardimängukoolitus ja 
piljarditurniir (sügis 2012)
· paraplaaniga sõitmine ja Lennundusmuu-
seumi külastamine (2013, 1-päevane)
· kanuumatk koos motivatsioonikoolitusega 
(2013, 2-päevane)
· riskikäitumise koolitus koos ATV safariga 
(2013, 1-päevane)

Taotleja annab tasuta vara kasutamise lepinguga ja 
kohustustega piljardilaua üle Nõuni kultuurimajale.
Projekti omaosalus 1062,02 eurot.
Projekti lõpp – 1.11.2013.a.

PALUPERA kuuri restaureerimine 
ja ümberehitamine teenindus-
hooneks kogukonnale

Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti 
meetme Kogukonnaalgatused ja koostöö, tegevus 1 
– Väärt elukeskkond.
Toetuse saaja ja kaasfinantseerija – Palupera Valla-
valitsus.
Toetus – PRIA käskkirjaga nr 13-6/1242 (13.06.2012) 
eraldati 13 920 eurot, et projekti raames restauree-
rida Palupera mõisahoone taga asuv kuur, tagada 
tegevusloaga omanikujärelvalve töödele. Projekti 
omaosalus 2600 eurot.
Projekti lõpp – 30.05.2013. a.

Palupera valla 
ARENGUKAVA PROJEKTI 
avalikustamisest
Palupera valla arengukava 2012-2025 projekti 
avalik väljapanek toimub Palupera Vallavalitsuse 
kantseleis tööajal ja Palupera valla veebilehel 
www.palupera.ee ajavahemikul 2.-31. juuli 2012. 
   Avaliku väljapaneku ajal saab arengukava 
projektiga tutvuda ja selle kohta ettepanekuid 
esitada Palupera Vallavalitsusele aadressil 67514 
Valgamaa Palupera vald Hellenurme või e-posti 
aadressile palupera@palupera.ee.   
   Arengukava projekti avalikud arutelud toimu-
vad 13. augustil 2012 kell 16.00 Nõuni kultuuri-
majas ja 14. augustil 2012 kell 16.00 Hellenurme 
kultuurimajas.
   Täiendav informatsioon e-posti aadressilt 
palupera@palupera.ee.

TEADAANNE

16. juunil külastas Palupera mõisakooli Palupera mõisa omaniku, Magnus Matthias Fuch-
si (01.03.1823-21.06.1918 Dorpat; mõisa omanik 1870-1910) lapselapselaps Dagmar Jan-
kowsky (pildil vasakult esimene, neiupõlvenimi Freymuth, sünd. 13.06.1939 Pärnus) abikaasa 
Manfrediga (keskel) Saksamaalt Bilefeldist. Dagmari vanaisa Karl Heinrich Ottomar Fuchs 
(21.04.1850-20.01.1919) on maetud Udernasse.

Tähistasime Nõuni kultuurimajas 8. 
juunil nii möödunud lastekaitsepä-
eva kui ka suvevaheaja algust. Saime 

DJ Bobo ja DJ Burksi hea muusika saatel 
tantsida. Mustkunstniku imelised trikid tegid 
pahviks kõige suurema lobasuugi. Tore, et 
saime ise ka trikkides osaleda. 
   Tantsimas käisid Otepäält tantsut-

rupp Feeling Good. Kommilaual olid head 
kommid, mõnusad pirukaampsud, maitsev 
moosikringel, palju puuvilju ning karas-
tusjooke.Soovijad said endale lasta teha 
näomaalingu- seltskonnaga liitus nii tiig-
reid, kasse erinevates värvitoonides, kui ka 
tiigreid ja kummitusi. Oli hästi tore õhtu 
sõprade seltsis. 
   Aitäh sulle meie valla ettevõtja, kes sa 

meie üritust toetasid!
GRETE LIIVAMÄGI

Tere, suvevaheaeg!

2011. aastal, kui Esta Märss Palupera vallast käis 
Valgjärve valda esindamas Krootusel, pälvis ta tiitli 
Põlvamaa Parim Grillija 2011. Seoses sellega pääses 
Valgjärve vald automaatselt edasi Pärnus toimuvale 
Eesti meistrivõistlustele grillimises – Grillfest 2012.
   Tänavu 9. juuni saavutas Valgjärve valla võistkond 
konkureerides ülejäänud 24 grillvõistkonna Grillfest 
2012 fantaasiavooru 2. koha ja üldarvestuses esiko-
ha, pälvides sellega tiitli Eesti Parim Grillija.
  Eesti Parimad Grillijad elavad Valgamaal Palupera 
vallas!

TERJE KORSS

Koostööst naabritega

Eesti Külaliikumine Kodukant eestvedami-
sel, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahas-
tusel ja Põllumajandusministeeriumi toe-

tusel avavad Eestimaa kolmkümmend küla sel 
suvel oma väravad avalikkusele. 21. ja 28. juulil 
on oodatud kõik eestimaalased ja nende külalised 
osa saama näitustest ja laatadest, töötubadest ja 
võistlustest, matkadest ja ekskursioonidest, oks-
jonitest ja simmanitest, mida neil päevil külades 
korraldatakse. Igal külal on oma programm.
   Valgamaal avab oma väravad huvilistele Palu-

pera külade (Palupera, Miti, Atra, Astuvere) piir-
kond 28. juulil kell 12. 

12.00  Külaväravad avatakse
  Palupera Pritsikuuri juures.

12.30 – 16. 30 käsitöötoad (kasetohust kuubiku 
ja helmeste valmistamine, männikoorest pur-
jepaadi meisterdamine); matk Palupera vaa-
tamisväärsustele, rahvariietest räägib Taivi 
Raudsepp, avatud on külakohvik; kohaliku 
meistri käe all valmivad puukujud, Heino 
Prosti pildinäitus põllutöö masinatest.
17.00  Elva tütarlaste koori kontsert 
  Palupera mõisas. 
19.00  Simman Palupera Pritsikuuri juures,
   muusikat teeb Valdur Parksepp.
   Lisaks veel: kohalike taidlejate eeskava 

ja vahepalad, rahvalikud mängud, oksjon, 
saab süüa külasuppi/putru ja külakooki.
24.00  Külaväravad suletakse.

Jälgi reklaami www.külad.ee, www.palupera.
ee ja Facebookis.

Ootame kõiki praeguseid ja endiseid külaelanik-
ke ning kõiki teisi huvilisi kaugelt ja lähedalt! 

Info: Evelyn Uuemaa (52 27 830) ja 
Kalev Lõhmus (51 39 071).

Avatud külaväravad 28. juulil 
Paluperas

Armas Nõuni kultuuri-
looga seotud inimene!
Tänavu möödub 110 aastat, mil asutati Päidla Laulu- 
ja Mänguselts, millest sai alguse kultuurihuviliste 
ühistegemise rõõm. Nõuni Algool ja kultuurimaja 
on tihedalt koostööga läbi põimunud, laste peod 
toimusid ju kultuurimajas, pereliikmed osalesid 
ringide töös jne. 
   Traditsiooniline Nõuni kooli kokkutulek on seekord 
sünnipäevahõnguline. Ootame sind 7. juulil kell 15 
Nõuni kultuurimajas, et tähistada meie auväärse 
kultuurikolde aastapäeva. Väike aktus, meenutused, 
mõtisklused, ka võimalus eheda pillimuusika saatel 
jalga keerutada. Ja mida veel, selgub siis, kui tuled 
kohale. Osalustasu võimalusel 2 eurot. 
   Ole nii kena, kutsu tuttavad ka kaasa ning teeme 
koos toreda ja meeldiva koosolemise sõprade selt-
sis. Rõõmsa kohtumiseni!

Korraldajate nimel Marika Viks, tel. 5346 5648
Aivo Saar, tel. 5540 146

Talgule
Heino Prosti Põllutöömasinate Muuseum kutsub 
talgule 30. juunil kell 10.00 (Tartumaa, Nõo 

vald, Vissi küla, Tõravere, Variku talu). 
Kontakt Heino Prost – 7351401 ja 55524382. 

Tulijatel teatada hiljemalt 26. juunil. Helistada 
hommikuti ja õhtuti.

23. juunil algusega kell 20 
Nõuni raamatukogu parkimis-

platsil peame 

JAANISIMMANIT
*esinevad kultuurimaja lauljad ja 

tantsijad
*rahvalikud jõukatsumised 
*Jaanid süütavad jaanitule

*tantsuks mängib Toomas Jalajas

Üleskutse
Kallid sõbrad, kevad on käes, suurpuhastused käsil, kindlasti on 
teil asju, millest soovite vabaneda ja mida keegi teine vajab!
   Kui teil on kodus rikki läinud või mittevajalikku tehnikat, mida 
te enam ei vaja (raadiod, telekad, pesumasinad, triikrauad, tol-
muimejad, arvutid jne.) Tuua võib ka nõusid, kardinaid, vaippu, 
mööblit.
   Siis on olemas organisatsioon Glaudius, kes tuleb asjadele 
ise järele, remondib ära ja vähekindlustatud perekonnad, 
paljulapselised pered, invaliidid, pensonärid ja kõik, kellel on 
raskusi toimetulekuga saavad Glaudiuselt need asjad tasuta 
kasutamiseks.

Neeruti jaanituli
22. juunil kell 18 olete 

oodatud Neeruti külaplatsile 
jaaniõhtut pidama.

Neeruti traditsiooniline õnneloos.

Mängud suurtele ja väikestele.

Kella 21st täidab õhtut 
ansambel Lektus.

Kaasa võtta hea tuju ja 
tantsulust!

Üritusele panevad õla alla Palupera 
vallavalitsus ja Neeruti külaselts.

Siit ka üleskutse, 
Oleme laupäeval, 30. juunil Palupera vallas:

•  kell 11.00 – 12.00 Hellenurmes, vallamaja          
    parklas;
•  kell 12.15 – 13.15 Paluperas, külamaja parklas;
•  kell 13.45 – 14.45 Nõunis, suures parklas.

Juhul kui te ise ei pääse liikuma, andke teada, tuleme 
koju ka järgi.
Infot saate telefonil 56 89 31 99, Kersti

 kersti@glaudius.ee
www.glaudius.ee



22. juuni  2012 5S U V E Ü R I T U S E D

Vaatame siiski lähemalt, kuidas meil 
on turismialal läinud?

2011. aastal peatus Eesti majutusette-
võtetes 2,7 miljonit sise- ja välisturisti. 
2010. aastaga võrreldes oli välisturiste 
16% ja siseturiste 10% rohkem. 2009. 
aasta majanduslangus mõjutas Eestit 
vähem (-3,7% külastajate langus) kui 
muud Euroopat, kus külastajate arv 
langes 4,9 % võrreldes 2008. aastaga. 
2010. ja 2011. aastal on Eesti külastajate 
arv teinud suure hüppe. Eelmisel aastal 
külastas Eestit 15,6% rohkem välisturiste 
kui 2010. aastal, mujal Euroopas oli see 
juurdekasv vaid 6,0% (2010. a +13,3%, 
muu Euroopa + 3,2%). Võrreldes muu 
Euroopaga on need muljetavaldavad 
tulemused!
   Kui aga vaadata, kus need tuhanded 

külastajad peatuvad, selgub, et Tallinnat 
külastab 90%, Läänemaad 27%, Põhja-
Eestit 9,4% ning Lõuna-Eestini jõuab 
vaid 8,5% välisturistidest. Ja kuigi Lõuna-
Eestit külastanud välisturistide arv on 
suurenenud 10%, on see number oluli-
selt väiksem, kui kogu Eesti välisturis-
tide arvu suurenemise 15,6%. Seega on 
Lõuna-Eesti välisturistide külastatavuselt 

vaeslapse osas. Seda rohkem peame pin-
gutama, et välisturist ka meieni jõuaks. 
   Miks on meile oluline välisturistide 

juurdekasv? Sel on lihtne põhjus. Kuna 
Eestis elab 1,294 miljonit inimest, ei saa 
külastajate arv meie siseturistide arvelt 
oluliselt kasvada. Seega saab turismima-
jandust suurendada eelkõige välisturisti-
de abiga.
   Kuna Statistkaamet kogub andmeid 

maakondade lõikes, ei saa kahjuks välja 
tuua ainult Otepää piirkonna andmeid. 
Kuna aga kogu Valgamaa turismist on 
koondunud ca 80% Otepääle, siis tege-
likult saamegi infot peamiselt Otepää 
kohta. 
   Valgamaa numbrid kahjuks mingeid 

tõusutrende ei näita. 2011. aastal vähenes 
Valgamaal majutatute ööbimiste arv 2% 
(- 3110 võrra). Kui siseturistide ööbi-
miste arv mujal Lõuna-Eestis kasvas (+ 
7%), siis Valgamaal vähenes see -5% (-
5525 võrra). Kõige suurem langus toimus 
Soomest tulnud külaliste seas. Valgamaal 
ööbis -13% (- 1862 võrra) vähem soom-
lasi kui mujal Lõuna-Eestis, kus soom-
laste ööbimiste juurdekasv oli +5% 
(+3697 võrra). Ainsa positiivse muutus-
ena võib tuua Vene turistid, kelle ööbi-
miste arv kasvas Valgamaal +24% (3055 
võrra). Samas jäi oluliselt alla muule 
Lõuna-Eestile, kus kasv oli 60% (17 855 
võrra). Valgamaad külastas 69% sise- ja 
31% välisturiste, mujal Lõuna-Eestis oli 
see suhe 67/33. Need olid statistilised 
andmed kogu Valgamaa kohta. 

Kuidas on lood Otepääl? 

Otepää Turismiinfokeskus (TIK) 
on käesoleva aasta I kvartalis teenin-
danud kokku 2526 klienti, mis on 26,8% 
madalam kui eelmisel aastal ning võr-
reldes 2007. aastaga 50% madalam. Nii 
kehva aprilli, kui sel aastal, pole TIKis 
kunagi varem olnud.
   Turismihooaja tippkuuks loetakse 

juulit. Eelmise aasta juulis oli Valgamaa 
majutusettevõtete tubadest täitmata 
63%, ainult Jõgevamaal oli täitmatatu-

bade arv veelgi suurem, 69%.
   Kui võrrelda käesoleva aasta esimest 

nelja kuud varasemate aastatega, siis on 
2012. aasta alanud taas langusega. Val-
gamaal ööbis 7% (- 2037) vähem külas-
tajaid kui 2011. a samal ajal. Kui minna 
tagasi 2007. aastasse, siis ööbis Valga-
maal sel perioodil 33 629 inimest, 2012. 
a oli see arv 26 660, mis on koguni 21% 
vähem. Ilmselt mängib siin olulist rolli 
Otepää MK etapi külastajate arvu vähe-
nemine, mis omakorda näitab, kui olu-
lised on suursündmused piirkonna jaoks 
tegelikult. 
   Kokkuvõtvalt võib öelda, et Otepää 

kaotab oma külastajaid Eesti teistele 
piirkondadele ning üldisest Eesti turis-
misektori kasvust meie kahjuks osa ei 
saa. Mujal Eestis tehakse sarnaseid asju 
ja tegevusi, millega Otepääl on kunagi 
alustatud. Üle Eesti on rajatud ning 
hooldatakse sadu kilomeetreid suusa- ja 
matkaradu, avatud on ja avatakse uusi 
mäesuusanõlvasid, luuakse piirkonda-
desse vaatamisväärsusi, teemaparke. 
Näiteks Paides 2010. a avatud ajamuu-
seum on kordades kasvatanud Paide 
külastajaid.

Kas tass on pooltühi või pooltäis? 

Mind rõõmustas tõsiselt, et 30. mail toi-
munud EASi Turismiarenduskeskuse 
ja MKMi (Majandus- ja Kommunikat-
sioonimisteerium) Eesti uue riikliku 
turismiarengukava seminaril kirjeldati 
Otepääd Tartu järel Lõuna-Eesti teise 
olulise reisisihtkohana. See on meie 
jaoks väga oluline sõnum! 
   See, et Otepääd nähakse ühe Eesti 

tõmbekeskusena, annab meile olulise 
konkurentsieelise, sest tulevane riiklik 
turismiarengukava toetab piirkondlike 
tõmbekeskuste igakülgset väljaarenda-
mist, et tagada kliendile kvaliteetne ja 
mugav teenus kogu reisi vältel. 
   Turismisihtkoha arendamisel on 

vajalik kolme osapoole – turismiaren-
dajate, ettevõtjate ja kohaliku omavalit-
suse tõhusat ja tulemuslikku koostööd. 

Need kolm osapoolt on nagu tabureti 
kolm jalga, kõik peavad võrdselt hästi 
toimima, sest muidu ei seisa tool püsti. 
Taburet on veelgi kindlam, kui see seisab 
neljal jalal. Neljas jalg, mis annab stabiil-
suse, on kohalik elanik. Vaid õnnelikud 
ja rahulolevad piirkonna püsielanikud 
suudavad luua ja pakkuda külastajate-
le kvaliteetseid teenuseid ja meeldivaid 
emotsioone. 
   Nüüd on meil võimalus võtta see roll ja 

vastutus, et olla Eesti üks olulistest tõm-
bekeskustest. Mida oleme valmis selleks 
tegema?
   Ees ootab suvi. Otepääl korraldatakse 

erinevaid kontserte, toimuvad kaks rah-
vusvahelist suurüritust – Rally Estonia 
ning triatlon Tri Star 111.
   20.-21. juulil toimub Rally Estonia. 

Tänavu oleme koos korraldajatega 
mõelnud, kuidas Otepää piirkond võiks 
rahvusvahelisest suurüritusest, kuhu 
oodatakse kuni 20 000 külastajat, või-
malikult palju kasu saada. Otepää Turis-
miinfokeskus teeb kõigi lähipiirkonna 
majutusettevõtetega koostööd ning vahe-
tame pidevalt infot, et tagada kuni 30 km 
raadiuses majutuskohtade maksimaalne 
täituvus. Siinkohal annan edasi korral-
dajate sõnad meie toitlustus- ja teenin-
dusettevõtetele, ümbruskonna kauplus-
tele, tanklatele: palun püüdke tagada 
kaubaga varustatus kogu ürituse ajaks, 
sest oluliselt suurema külastatavusega 
peavad arvestama kõik teenindusasutus-
ed kiiruskatsete piirkondades. Mõistlik 
oleks pikendada ka ettevõtte lahtioleku-
aegasid. 
   Kohalikel elanikel on võimalik kii-

ruskatsete piirkondades rajada oma 
maadele tasulisi telkimis- ning parki-
misalasid, samuti võib seal müüa oma 
talutooteid ja -saadusi (NB! Ralli korral-
dajate sõlmitud kokkulepped ei luba ralli 
ametliku toitlustajaga konkureerida!)
   Lisaks on meie piirkonnale pakutud 

võimalust osaleda ralli kaubatänaval, et 
tutvustada läbi erinevate atraktsioonide, 
maitseelamuste ja tegevuste Otepääd 
ja Lõuna-Eestit. Rohkem infot saab 
Otepää Turismiinfokeskuse või korral-

dajate käest.
   8. juunil toimus SA Otepää Turismi 

eestvedamisel matkateemaline ümar-
laud Bernhard SPA hotellis. Osalesid 
nii Otepää piirkonna turismiettevõtjad, 
Otepää valla, RMK ja Looduspargi esin-
dajad. Kutsutud oli SA Vapramäe-Vella-
vere-Vitipalu juhataja Gea Järvela, kes 
tutvustas lähemalt, kuidas naaberpiir-
konnas Elvas matkaradade arendamine 
ning külastajate teenindamine toimub. 
Kõlama jäid mõtted, et meie ettevõtjad 
ise saavad oma teenuseid muuta põneva-
maks ja meeldejäävamaks. Otepää piir-
konnas on olemas giidid, kes on valmis 
läbi viima matku Pühajärve ümbruses ja 
mujal Valgamaal. RMK hooldab ja kor-
rastab vähemalt 2 korda nädalas matka-
radu ning lõkkeplatse, spordivahendite 
laenutajatega saab kokku leppida ning 
vajaliku varustuse rentida. Kas jõuaksime 
koostöös veel selleks suveks mõne toreda 
matkapaketi välja töötada?
   See on vaid väike osa sellest, mida 

juba täna saab teha. Turismiinfokesku-
se poolelt saan lubada, et anname oma 
parima olemasolevate võimaluste piires, 
et külastajatele Otepää piirkonda tutvus-
tada, luua võimalusi koostööks nii üritus-
te korraldajate kui kohalike ettevõtete 
ja elanike vahel ning jagada võimalikult 
operatiivset infot suvesündmuste ja -
aktiivsete puhkamisvõimaluste kohta. 
Kui sul on küsimusi, näiteks kuhu oma 
külalistega minna või mida põnevat teha, 
siis oleme avatud iga päev ning heamee-
lega pakume lahendusi, mis sind edasi 
aitavad. 
   Lõpetuseks toon ühest uuringust päri-

nevad tulemused. Mis motiveerib reisima 
uude sihtkohta? 
   SÕPRADE SOOVITUSED 86 %, 

internetist lugemine 69%, sooduspakku-
mised 14%, reklaam 10%. (Aivar Ruukel 
2011). Loogem siis koos neid toreda-
id põhjuseid, et sõpradel oleks, millest 
rääkida.  

ENE REEDI, SA Otepää Turism

Kõik statistilised andmed pärinevad Statisti-
kaameti www.stat.ee leheküljelt ning EASi ja 
SA Lõuna-Eesti Turism ettekannetest.

Kuidas Otepääl 
läheb?

Otepää on nii Eestis kui ka naaber-
riikides üsna hästi tuntud turis-
misihtkoht. Turismiringkondades 
ringi liikudes on pidevalt kuulda 
isegi kadetsevaid ohkamisi, et mis 
teil viga, Otepääl on ju kaks turis-
mihooaega – suvi ja talv, toimuvad 
suured rahvusvahelised üritused, 
Otepääd on ju nii ammu tuntud jne, 
teil läheb kõik väga hästi. Seda on 
loomulikult kena kuulda ja sellistes 
ütlustes on suur osa tõtt ka sees.

Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja RAHU
Muusikaline koomusk madina ja pauguga.
Lavastaja: Andres Dvinjaninov, kunstnik: Silver 
Vahtre, muusikaline kujundus: Kaunimate Aastate 
Vennaskond.
    Laval: Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste, Andres 
Dvinjaninov, Artur Linnus, Ingrid Isotamm, Marianne 
Kütt, Toomas Lunge, Indrek Kalda jt.
   Näitemäng eestlaste igipõlistest valikutest laulude 
saatel. Küsimused 19. sajandi keskpaigast: vastu 
hakata või leppida, lahkuda või jääda on üpris 
aktuaalsed tänapäevalgi. 171 aastat tagasi kääris 
Pühajärve mail mässuvaim. Talupoegade salaplaan 
vereimejatest mõisnikud maha jätta ja massiliselt 
kodumaalt minema kolida suruti aga mõisnike soovil 
ja tsaarivalitsuse abil Pühajärve mõisas valusalt 

OTEPÄÄ SUVETEATER 
Pühajärve ääres  Poslovitsa rannas

maha. Õnneks pole eestlase elu ainult vastuhakk ja 
peksasaamine. On lootust ja armastust, nalja ja naeru, 
trilli ja tralli.
   “Pühajärve sõda ja rahu” on Otepää Suveteatri esi-
meseks pääsukeseks, kes laulab sumedatel suveõhtutel 
muusikalis-ajaloolises  laulumängus Pühajärve ääres 
kaheksal õhtul juulis ja augustis.
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas:

27.07 kell 20.00
28.07 kell 15.00
29.07 kell 15.00

Piletid Piletilevist, Piletimaailmast ja tund enne algust 
kohapealt. Info: www.suveteater.ee

07.08 kell 20.00
08.08 kell 20.00
09.08 kell 20.00
11.08 kell 18.00
12.08 kell 18.00

27.-29.juuli, 7.-12.august 
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01.07.
Sangaste lossi õuel kell 12.00
Heina ja mee päev
Mee- ja leivalaat, kus põhirõhk kodumaisel 
meel ja meetoodetel.
Info: www.sangasteloss.ee 

01.07.
Sangaste lossi õuel kell 16.00
Lauluga maale 2012 salvestus
Saatejuhid Gerli Padar ja Jüri Aarma, 
külaliseks Ott Lepland.
Info: www.sangasteloss.ee 

03.07.
Kaunimad kontserdid Eesti kirikutes. Maria 
Listra, Jassi Zahharov
Otepää kirikus
Pileti hind 14€, pilet pensionärile 13€ , *pilet 
kehtib koos soodustust tõendava dokumendi-
ga (vajalik kohapeal) (muid soodustusi ei ole)

juuli
Pühajärve rannavolle 2012
Pühajärve rand
Oti Spordiklubi
Info: Neeme Ernits, 5064950

04.07.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

07.07.
31. Jooks ümber Pühajärve
Stamina SK
Info: www.stamina.ee

07.07. 
Pühajärve SPA&Puhkekeskuse pargis 
kell 10.00
Öko- ja loodustoodete LAAT
Korraldaja: Ökosahver
Info: www.okosahvaer.ee 

6 S U V E Ü R I T U S E D

07.07.
Pühajärve SPA&Puhkekeskuse park ja rand
Pühajärve regatt
Korraldaja EAF/SAK Tartu
Info: www.aerutaja.ee 

07.07.
Otepää Golfiväljak
Valgete ööde karneval šampuse, maasikate 
ja sambaga
Info: www.otepaagolf.ee 

08.07.
Pühajärve rahvatriatlon
Stamina SK
Info: www.stamina.ee

09.-12.07.
Pärnu Filmifestival Otepää Kultuurikeskuses. 
Info: 765 5212

11.07.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

12.07.
Otepää Golfiväljak
Küla Golf
Info: www.otepaagolf.ee 

14.-15.07.
Tehvandi disc golfi park
EMV Disc Golf´is
Korraldaja: Eesti Disc Golf´i Harrastajate Liit 
Info: http://discgolf.ee/

14.07.
Otepää Karikas 2012 – Otepää valla MV 
jalgpallis
Tehvandi staadion
FC Otepää
Info: www.fcotepaa.ee

15.07.
kell 10.00
Pühajärve rannavolle 2012
Pühajärve rand
Oti Spordiklubi, Neeme Ernits, 5064950

18.07.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

19.07.
Otepää l.u.m.i kohvik, kell 20.00
Maarja-Liis Ilus – Kuldne põld
Pilet  Piletilevis 12 €, kontserdi päeval ja koha-
peal 13€
Info: www.lumikohvik.ee

20.-21.07.
auto24 Rally Estonia 2012 
Lõuna-Eesti teedel
www.rallyestonia.com

20.07.-22.07. 
Otepää Kultuurikeskus
Tantsupidu autobaasis 2012
Algus mõlemal päeval 22.00 ja lõpp 6.00.
Peaesineja Terminaator.
20.07.   KLUBIPÄEV
Kell 22.00-6.00
DJ Ahto Kalda, Argo Lepik, Whirl
Esinejad: Mia, Lehepuu ja DJ TT, Respekt. 
Laval tantsutüdrukud
21.07.  ROCKI PÄEV
Kell 22.00-6.00
DJ  Ahto Kalda, Argo Lepik. VJ  Ivo Lani
Esineja: TERMINAATOR. Laval tantsutüdru-
kud
Tegevus laval toimub kogu ürituse ajal. On 
võimalik osta 2 päeva käepaelad.Lisandub 
baar, söök, jook jms.
Info: www.tantsupidu.eu, facebook/

tantsupidu2012

Otepää piirkonna    SÜNDMUSTE  
w w w.otepaa.ee 

Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

22.07.
Kunstimäe puhkemaja kell 20.00 
Jäääär – Kaunite kohtade kontserdid
JÄÄÄÄRE neliku selle suve rosinateks on 
ANN KUUT tšellol ja viiulil ning ULLA KRIGUL 
tuuleklaveril.
Pilet 12€. Piletid müügil Piletilevis ja 1h enne 
algust kohapeal.
Info: www.jaaaaar.eu

22.07. 
kell 11.00
Otepää rattamaratoni avatud raja sõit
Tehvandi staadion
Oti Spordiklubi
estoniancup.ee

24.07- 29.07.
PÜHAJÄRVE XV PUHKPILLIPÄEVAD 
24.07. Kell 9.00 Rõngu turul: Pühajärve- Rõn-
gu PO
Puhkpillipäevade kõik kontserdid on tasuta.
Info: Arno Anton 508 8013

25.07.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

26.07.
PÜHAJÄRVE XV PUHKPILLIPÄEVAD 
Kell 19.00 Hellenurme Mõisapargis: Rõngu 
Pasunakoor
Puhkpillipäevade kõik kontserdid on tasuta.
Info: Arno Anton 508 8013

26.07.
Akustiline kontsertsari “Lumisuvi”:
Kohvik-restoran l.u.m.i suvehoov kell 20.00
Ott Lepland
Piletid on eelmüügis Piletilevis hinnaga 14 € ja 
kohapeal 15 €
Informatsioon telefonil 524 7011

PÜHAJÄRVE XV PUHKPILLIPÄEVAD 
27.07. Kell 14.00 Pühajärve XV Puhkpillipä-
evade avamine: PÜHAJÄRVE- RÕNGU PO 
kontsert Pühajärve Põhikooli aulas
Kell 19.00 Big Band TARTU ja Kreet Stuben-
der kontsert Puhajärve Puhkekodu pargis
Kell 21.00 Saksofonikvarteti Salvador Sax 
Kvartett kontsert Pühajärve Põhikooli aulas
Puhkpillipäevade kõik kontserdid on tasuta.
Info: Arno Anton 508 8013

27.07.
Otepää kirikus
Mait, Mikko ja Jakko Maltis – Muusika ühen-
dab me käed.
Pilet 10 € müügil Piletilevis. Alates 01.06.2012 
pilet 11 €. Kontserdipäeval pilet 12 €. Soodus-
tusi ei ole!

27.07.
Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja 
RAHU kell 20.00
Lõbus kurbmäng lauludega
Lavastaja: Andres Dvinjaninov. Kunstnik: Sil-
ver Vahtre. Muusikaline kujundus: Kaunimate 
Aastate Vennaskond. Laval: Hannes Kaljujärv, 
Jüri Lumiste, Andres Dvinjaninov, Artur Lin-
nus, Ingrid Isotamm, Marianne Kütt, Toomas 
Lunge, Indrek Kalda jt.
Näitemäng eestlaste igipõlistest valikutest 
laulude saatel.
“Pühajärve sõda ja rahu” on Otepää Suve-
teatri esimeseks pääsukeseks, kes laulab 
sumedatel suveõhtutel muusikalis-ajaloolises  
laulumängus Pühajärve ääres kaheksal õhtul 
juulis ja augustis.
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas
27., 28., 29. juulil ja 7., 8., 9., 11., 12. augustil
Piletid Piletilevist, Piletimaailmast ja tund 
enne algust kohapealt.
Info: www.suveteater.ee

JUUNI

22.06.
Otepää Golfiväljak
Jaani Golf (Otepää Grand Prix 2. osavõistlus)
Info: www.otepaagolf.ee 

22.06.
Sangaste jaaniõhtu
Sangaste lossi õuel kell 20.00
Tantsuks ans Uued Tuuled

22.06.
Puka jaaniõhtu
Puka rahvamaja pargis kell 22.00

22.06.
Kastolatsi küla jaanik
Potimetsa kell 18.00

22.06.
Väike-Kantso talu kell 17.00
Vidrike küla jaanituli

22.06.
Tõutsi, Kaurutootsi, Kassiratta, Ilmjärve küla-
de jaanituli kell 18.00  
Mängud, tantsud, mängib Pühajärve Puhkpill

22.-23.06.
Pühajärve Jaanituli.
Suurel suvisel rannapeol esinevad: Smilers, 
Tanel Padar & The Sun, Ott Lepland, Koit 
Toome, Liis Lemsalu, Terminaator. Erikülaline 
1990ndate diskokuninganna Alexia (Itaalia). 
Tantsutelgis grand old man Ivo Linna &Antti 
Kammiste.
Pilet üheks päevaks 12€, kaheks päevaks 20€. 
Alla 10 aastastele ja kõikidele Jaanidele ja 
Jaanikatele on sissepääs tasuta.
Info: www.jaanituli.ee

23.06. 
Voki lõkkeplats kell 20.00
Sihva küla jaanipidu

23.06. 
Annimatsi kämping kell 21.00
ANNIMATSI JAANIROCK
Punt M.T.V.A ning Sander Peterson (Supers-
taar Taavi vend) kutsuvad sind appi, et rokkida 
läbi Jaaniöö. 
Mis muusika? 
Kuula: www.purevolume.com/steelstorm ja 
www.youtube.com/watch?v=lWeeGj1gqXY.

Kübaratrikke teeb Diskorjokker Vlatz!
Piletiraha ei küsita, pidulistele kohapeal ma-
jutus koos hommikusöögiga 15€ üks öö ja 2 
ööd 25€ (1 inimene). Jaaniussikesed ja sõnaja-
laõied priilt kaubale peale – otsimine/leidmine 
igaühe enda riisikol! 
Avatud baar ja tellida saab süüa-juua, koha-
peal ka grillimisvõimalus.
Suvi teeb meeletuks- ela ja naudi!
Lisainfo: tel 511 0317, www.annimatsi.ee

23.06.
Leigo talu kell 20.00
Jaaniöö bossarütmis
Teistmoodi jaanipidu Leigol. Musitseerib 
Raivo Tafenau ja Sergo Bastos, pilet 14 eurot. 
13-17a 12 eurot.
Info: www.leigo.ee

27.06. 
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

28.06.
Tehvandi kell 17.45
Otepää discgolfi neljapäevak
Korraldajad: Otepää vald ja Karupesa Team
Info: Tauno Tõld, 525 4844

29.06.
kell 19.00
Otepää Open 2012 – Otepää valla lahtised 

MV tänavakorvpallis
Tehvandi korvpalliväljak Otepää vald
Martin Teder, 5624 2785

30.06.
Tänavakorvpall
Sprite Streetball 2012
Otepää Keskväljak
Info: www.tanavakorvpall.ee

30.06.
GMP Clubhotel “Pühajärve Restoran” kell 
20.00
Margit Tali ja Andres Vago
Info: 50 73 374
www.clubhotel.ee

30.06.
kell 18.00 
SIMMAN Vooremäel koos Rõngu puhkpilli ja 
kapelliga
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  KALENDER 22. juuni – 30. august

27.07.
Otepää Golfiväljak 
G4S lahtised 2012
Info: www.otepaagolf.ee 

27.-29.07.
Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2012
Aedlinna staadion
FC Otepää
Info: cup.fcotepaa.ee

27.-29.07.
Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2012
Aedlinna staadion
FC Otepää
cup.fcotepaa.ee

27.-29.07.
Pühajärve Puhkekeskuses
Rahvusvaheline suhteseminar “Teekond 
soovitud armastuseni”, koolitajaks Washing-
tonis kõrgelt hinnatud suhteterapeut ja töö-
tubade läbiviija MDiv, LPC Rebecca Sears. 
Koolitus inglise keeles eesti keelse tõlkega. 
Rohkem infot tel: 56 152 958, Sille Jõgeva 
(Otepää Perekeskus MTÜ) või
https://sites.google.com/site/teekondsoo-
vitudarmastuseni

28.07.
PÜHAJÄRVE XV PUHKPILLIPÄEVAD 
Vabaõhukontserdid Otepää Lipuväljakul 
(Vallavalitsuse ees), vihma korral Otepää 
Kultuurikeskuses  
Kell 14.00 Väike-Maarja PO  
Kell 15.00 Keila PO
Kell 16.00 Pühajärve PO
Kell 19.00 KOONDORKESTRI kontsert Rõn-
gu kirikus
Puhkpillipäevade kõik kontserdid on tasuta.
Info: Arno Anton 508 8013

28.07.
Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja 
RAHU kell 15.00
Pühajärve ääres Poslovitsa rannas

28.07.
kell 12.00
Honda Otepää rattamaraton 2012
Tehvandi staadion
Oti Spordiklubi, Neeme Ernits, 5064950
www.estoniancup.ee

28.07.
Oti pubi
Otepää Rahvasprint. Eesti Autospordi Liidu 
rahvasprindi karikavõistluste üks etapp. 
Harrastajatele mõeldud kiirusvõistlus, mis 
viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldi-
seks liikluseks suletud teedel.
Info: www.smaracing.ee 

29.07.
PÜHAJÄRVE XV PUHKPILLIPÄEVAD 
Kell 12.30 KOONDORKESTRI kontsert Ote-
pää kirikus
Koondorkerstrit juhatavad Bert Langeler, 
Valdo Rüütelmaa ja Arno Anton.
Puhkpillipäevade kõik kontserdid on tasuta.
Info: Arno Anton 508 8013

29.07.
Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja 
RAHU kell 15.00
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa 
rannas

AUGUST

juuli-august
Otepää suvetuur 2012 
Otepää valla võrkpalliväljakud
Oti Spordiklubi
Info: Neeme Ernits, 5064950

01.08.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

02.08.
Tehvandi kell 17.45
9. Otepää discgolfi neljapäevak
Korraldajad: Otepää vald ja Karupesa Team
Info: Tauno Tõld, 525 4844

02.08.
Sangaste lossihoovis kell 20.00
Dave Bentoni kontsert
Pilet Piletilevist 12€, kohapeal 15€
Info: www.sangasteloss.ee

03.-05.08.
2012 Tristar Estonia 
Otepää 
113km Klubi
Info: www.tristar.ee

03.-04.08.
Leigo Järvemuusika Festival
Info: www.leigo.ee

04.08.
Sangaste Rukkimaja esisel platsil
Sangaste Rukkifestival 2012
Kavas V Rukkihundi Rahvajooks, leiva ja 
leivakõrvase ning käsitöölaat, rukkutoitude 
konkurss, Valgamaa parima koduleiva kon-
kurss ja palju muud põnevat.
Info: www.rukkimaja.ee 

04.08. 
kell 15.00
Tehvandi staadion
FC Otepää vs EMÜ SK
www.fcotepaa.ee

05.08.
Otepää Kultuurikeskuse pargis kell 10.00
Otepää XVI käsitöölaat ja rahvamuusika 
päev.
Laadal saab osta käsitööd ja taimi kavas õpi-
toad, palju tegevusi kogu perele.
Esinevad Otepää isetegevuskollektiivid.
Info: 765 5212; 5332 6679 

05.08
Restu
78. Restu spordipäev
Kell 10.00 
Kell 14.00 “RESTU RAMMUMEES 2010”
Kohal Eesti parimad

05.08.
Otepää Golfiväljak
Otepää Golfiklubi rajamängu karika poolfi-
naalid ja finaalid
Info: www.otepaagolf.ee 

w w w.otepaa.ee 
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07.08.
Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja 
RAHU kell 20.00
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas

08.08.
Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja 
RAHU kell 20.00
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas

08.08.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

09.08.
Tehvandi kell 17.45
10. Otepää discgolfi neljapäevak
Korraldajad: Otepää vald ja Karupesa Team
Info: Tauno Tõld, 525 4844

09.08.
Akustiline kontsertsari “Lumisuvi”:
Kohvik-restoran l.u.m.i suvehoov kell 20.00
Tanel Padar
Piletid on eelmüügis Piletilevis hinnaga 14 € 
ja kohapeal 15 €
Informatsioon telefonil 524 7011

09.08.
Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja 
RAHU kell 20.00
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas

10.08.
Otepää Golfiväljak
Äripäev Business Golf Open
Otepää kvalifikatsioon
Info: www.otepaagolf.ee 

11.08.
Otepää valla MV korvpallis
Tehvandi korvpalliväljak
Otepää vald
Info: Martin Teder, 5624 2785

11.08.
Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja 
RAHU kell 18.00
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas

11.-12.08.
Otepää Golfiväljak
Otepää Golfiklubi meistrivõistlused
Info: www.otepaagolf.ee 

12.08.
Otepää kirikus kell 19.00 
Lenna Kuurmaa ja Märt Avandi Öö valge on 
õnn
Pilet kuni 31.05 14 €, alates 1.06. 16 €. Soo-
dustusi ei ole.
Alla 6aastastele lastele sissepääs tasuta!

12.08.
Peep Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA ja 
RAHU kell 18.00
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas

12.08. 
kell 10.00
Võrkpalliturniir ”Otepää suvetuur 2012”
Annimatsi
Oti Spordiklubi, Neeme Ernits, 5064950

13.-17.08.
EJL Jalgpalli Suvelaager
Aedlinna staadion
EJL / FC Otepää
Info: www.jalgpall.ee

15.08.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

16.08.
Tehvandi kell 17.45
Otepää discgolfi neljapäevak
Korraldajad: Otepää vald ja Karupesa Team
Info: Tauno Tõld, 525 4844

17.-19.08.
Otepää Golfiväljak
Eesti meistrivõistlused rajamängus
Info: www.otepaagolf.ee 

19.08.
6. Otepää matk
Sihtpunkt Juusa järv
Sihtpunktid avatud kell 10.00-12.00.
Otepää vald
Martin Teder, 5624 2785

19.08. 
kell 21. 00 
Viies Öölaulupidu Puka rahvamaja pargis

20.08.
Bach V mälestusturniir petankis
Otepää petankiväljak
Valgamaa Spordiliit
Info: Tõnu Ainsoo, 523 3299

20.08.
Iseseisvuspäeva tähistamine Kirikumõisas. 
Kell 12.00
Näidislahing, relvanäitus, sõdurisupp, kontsert. 
Korraldavad Kaitseliidu Otepää üksikkompanii, 
Naiskodukaitse Otepää jaoskond, Otepää Kul-
tuurikeskus. Esinevad ans Põldsepp ja Pojad.
Info: Mari Mõttus 766 4816

22.08.
10. Otepää orienteerumiskolmapäevak
Päidlapalu
Voldemar Tasa, 5150 092
Info: www.hot.ee/otepaapaevak

22.08.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

23.08.
Tehvandi kell 17.45
Otepää discgolfi neljapäevak
Korraldajad: Otepää vald ja Karupesa Team
Info: Tauno Tõld, 525 4844

25.08. 
kell 10.00 
Puka lahtised meistrivõistlused kergejõusti-
kus Puka staadionil.

29.08.
11. Otepää orienteerumiskolmapäevak
Alaküla
Voldemar Tasa, 5150 092
Info: www.hot.ee/otepaapaevak

29.08.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong plaadimuusika saatel. 
Pilet 2 eurot.
Info: 765 5212

30.08.
Tehvandi kell 17.45
Otepää discgolfi neljapäevak
Korraldajad: Otepää vald ja Karupesa Team
Info: Tauno Tõld, 525 4844
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5. augustil kell 10.00 algab Otepää Kul-
tuurikeskuse pargis traditsiooniline 
käsitöö- ja rahvamuusikapäev. 
  Otepää Naisseltsi korraldatav käsitöö- 

ja rahvamuusikapäev toob kokku käsi-
tööhuvilisi ja rahvamuusika austajaid nii 
lähedalt kui ka kaugelt. Toimub traditsi-
ooniline käsitöölaat, kus saab osta rah-
vuslikku käsitööd, toidukaupu, roosiisti-

Leigo 
Järvemuusika 
2012 

3. august
17.30 -18.30 „Ilusaid Eesti viise läbi 

aegade“ Evelin Pang, Hele Kõrve
19.30 - 20.30 Iiris Vesik
21.00 - 22.00 Mari Boine (Norra)
22.30 -23.30 Siiri Sisaski uus rockpro-

jekt „Hommikupuu“

4. august – „NEEME JÄRVI 75“
17.00 -18.00 Chopin klaverikontsert, 

Mihkel Mattisen
18.30 - 19.30 Haldjahäälne Cecil Corbel 

(Prantsusmaa) oreli saatel, orelil Aare-
Paul Lattik
20.30 - 21.30 Eesti noorte Sümfoonia-

orkester, dirigent Neeme Järvi „Suuri 
avamänge läbi aegade“
22.00 - 23.00 Eesti Noorte Sümfooni-

aorkester, dirigent Neeme Järvi Beet-
hoven „5 Sümfoonia“

Piletid müügil Piletilevis www.piletilevi.ee

www.leigo.ee

Tänavu möödub kümme aastat an-
sambel Dagö albumi “Toiduklubi” 
ilmumisest. “Toiduklubi” on Dagö 

ajaloos kindlasti tähtsamaid verstaposte. 
Aastal 1998 alustanud Dagöl oli selleks 
ajaks ette näidata parima folk-etno-bändi 
tiitel ja mitu Eesti Muusikaauhindade 
nominatsiooni esimese albumi “Dagö” 
eest ning “Lühima Öö Improvisatsiooni-
festivali” peaauhind, samuti Jethro Tulli 
soojendusbändi roll, kuid esinemiskut-
sed peaaegu puudusid. Vaid mõned üksi-
kud päevased sutsud “kogu-pere-üritus-
tel“, tasuta taimede jagamise aktsioonid 
Raekoja platsil ning muud nipet-näpet. 
No tõesti ei olnud tore!
   Kui teise albumi salvestamise algfaasis 

lahkus bändist ka Tiit Kikas, oli ansam-
bel põhimõtteliselt laiali minemas. Kuna 
aga muusik oskab muusikat kõige pare-
mini teha, võttis Peeter Rebane helipildi 
kujundamise enda kanda ja 2002. aasta 
suvehakul ilmus “ Toiduklubi” kõigest 
hoolimata. Sel ajal mängisid Dagös 
Peeter Rebane, Raul Vaigla, Taavi 
Kerikmäe, Toomas Rull ja Lauri Saat-
palu.
   Juba plaadiesitluskontsertidel Tal-

linnas tselluloositehase tühjas hoones 
(millest hiljem sai Rock Café) ning 
teistes linnades oli kõik äkki teisiti. 

20.-21. juulil sõidetakse Lõuna-Eesti teedel taaskord 
Rally Estonia. Nagu kahel eelimiselgi aastal, paiknevad ralli 
võistluskeskus ja hooldusala Otepääl Tehvandi Spordikeskuse 
staadionil. Rallitrass kulgeb Valga-, Tartu-, Võru- ja Põlvamaa 
teedel. 
   Sisuliselt toimub auto24 Rally Estonia raames 2 rallit korraga. 

Kõigepealt stardivad Historic-autod (enne 1988. a valmistatud 
ja võistelnud ralliautod) ning nende järel kaasaegsed ralliautod. 
Tegemist on  meistrivõistluse 5.osavõistlusega. Esmakordselt 
peetakse Eestis autospordi Euroopa meistrivõistluste etapp: 
FIA Historic-autode Euroopa meistrivõistlused, lisaks Eesti, 
Läti, Balti ning Põhja-Euroopa regiooni meistrivõistlused kaa-
saegsetele ralliautodele. Korraldajad ootavad sel aastal radade 
äärde 20000 pealtvaatajat ning osalema kuni 200 võistlusautot.
   Ralli avatseremoonia toimub Tehvandi Spordikeskuse staa-

dionil, kus tutvustatakse lühidalt ka osalejaid. Seejärel suundu-
vad võistlusautod kiiruskatsetele. Reedel läbitakse 5 kiiruskat-
set, neist viimane on Otepää linnakatse, millelt toimub otseüle-
kanne TV6-s ja internetis. 
   Teisel päeval sõidetakse 7 katset ja finišipoodiumile ning 

autasustamisele jõuavad autod Tehvandi staadionile tagasi 
kella 18.00ks. Lisaks kiiruskatsetele saab võistlusautosid näha 
ka hooldusalal (Service Park). Ralli parimaks jälgimiseks 
peaksid pealtvaatajad soetama endale ralliprogrammi, mis 
ilmub Sportland Magazines juuli alguses ning Autolehe vahel 
18. juulil. Programmis on iga katse kohta kaart ja kirjeldus ning 
soovitused parimate vaatamispaikade kohta, kus pealtvaataja-
tele on korraldatud ka toitlustus. Pealtvaatajaile edastatakse 
värskeimat infot Rally Estonia kodulehel www.rallyestonia.ee 
ning uudiseid TV6 ja TV3 vahendusel. Ralli toimumise ajal 
saab kohapeal kuulata Sky Plusi ralliraadiot.
   Võistluse stardis loodetakse näha võimalikult palju erine-

vate võistlusklasside maailma tippe. Tulla on lubanud eelmise 
aasta võitja Mads Østberg ning maailmameister Martin Prokop 
WRC-autodega. Registreerimine on veel avatud ja nimekiri 
täieneb pidevalt. Kindlasti on stardis Eesti, Läti, Leedu, Skan-
dinaavia, Venemaa, Valgevene, Tšehhi ja Poola rallieliit.
   auto24 Rally Estonia on mootorispordiüritus, millele on 

lisatud erinevaid atraktsioone nagu reedeõhtune kontsert, lin-
nakatse live-ülekanne, Lõunakeskuse lasteala, Cosmopolitani 
naisteala ja kaubandustänav, seega tegemist on kogu perele 
mõeldud meelelahutusüritusega. Cosmopolitani naistealal tut-
vustatakse huvitavaid uusi tooteid ja pakutakse naistele meele-
pärast tegevust. Lõunakeskuse lastealale on sissepääs tasuline, 
ent ostes laste rallipassi on sellega sissepääs piiramatu. Lapsi 
rõõmustavad batuudid, liumägi, Sky Jump, tegelustelk ja palju 
lõbusaid mänge. Alates 4aastastest võib jätta lapsed allkirja 
alusel lastealale järelvaatajate hoole alla.
   Nagu juba mainitud, toimub reede õhtul koostöös Sky 

Plusiga kontsert, kus esinevad Tanel Padar and the Sun, Getter 
Jaani ja Ott Lepland. Lisaks on pealtvaatajad õhtul oodatud 
lõõgastuma RE ametlikku pubisse Oti Pubi ja ametlikku ööklu-
bisse Comeback.
   Kohtumiseni auto24 Rally Estonial!

Rallipasse saab osta alates 2. juulist Otepää Turismiinfokesku-
sest, mis on avatud iga päev 10.00-17.00.
   Rallipasside hinnad:

Eelmüügist 2.-19. juuli 2012
Täiskasvanu  - 15 EUR
Laps kuni 12 a (k.a) - 10 EUR

   Otepäälase kaardiga rakendub ühele täiskasvanu piletile 
soodustus - 50%. Otepäälase kaardi soodustusega pileteid saab 
osta ainult Otepää Turismiinfokeskusest.

auto24 Rally Estonia

Sangaste loss kutsub
Imeilus Sangaste loss koos kuningliku 
mõisapargiga asub Valgamaa metsade 
vahel, Lossikülas. Loss kuulus kunagi 
kohalikule Rukkikrahv Bergile. Pärast 
Bergi surma on lossis tegutsenud ka 
pioneerilaager. Tänapäeval pakub loss 
majutus- ning toitlustusteenust. Lossis 
saab imetleda muuseumieksponaate 
ning jalutada ringi, tunnetades krah-
viajastu hõngu. Avame lastele lossi-
keldris Hiirte Mängumaa ning pakume 
lossihoovis elektriautosõitu! Veidi suu-
remaid lõbustavad villisesafari, tünni- 
ja soomesaun ning BBQ lossihoovis. 
Kohtumiseni Sangastes!
 Leia meid ka Facebookis: Sangaste 

Loss, www.sangasteloss.ee
sangasteloss@gmail.com
+372 767 9303

Meie suvised sündmused:

1. juuli

 Kell 12:00
MEE- JA HEINA PÄEV
Palju vahvaid tegevusi - vikatiral-

li, laat, heinapebrevann, paadisõi-
dud, Hiirte mängumaa lastele, eri-
nevad õpitoad.
 16.00
LAULUGA MAALE
Esinevad Ott Lepland, Gerli Padar 

ning Jüri Aarma!

21. august

Nukuteatri etendus „Naksitrallid“ 
lossihoovis

FC Otepää:
04.08 kell 17:00 Tehvandi staadionil
 FC Otepää - EMÜ SK 
19.08 kell 17:00 Tehvandi staadionil 
FC Otepää - SK Tääksi 
31.08 kell 18:00 Tehvandi staadionil
FC Otepää - Põlva FC Lootos 

FC Otepää rahvaliiga meeskond:

27. juuni 19:00 Aedlinnas 
FC Otepää rahvaliiga vs Los Huevones 
30. juuni 17:00 Aedlinnas 
FC Otepää rahvaliiga vs JK Rannu Vald
07. juuli 17:00 Tehvandil 
FC Otepää rahvaliiga vs PJK Revali 

FC Otepää (03) ehk lapsed:

12. august 11:00 FC Otepää (03) - JK 
Tammeka I (03) 
26. august 11:00 FC Otepää (03) - JK 

Tammeka II (03)

Muud tähtsad üritused:
14. juuli - Otepää Karikas Tehvandi 

Staadionil
27.-29. juuli - laste jalgpalliturniir 

Otepää Cup Aedlinna Arenal

kuid ja lilletaimi müüvad Juhani Puukool 
ja roosikasvataja Rein Joost.
   Esinevad Otepää isetegevuskollektii-

vid ja külalised Valga Muusikakoolist. 
Kavas on eri õpitoad ja näitused ning 
palju tegevusi nii lastele kui ka täiskas-
vanutele. Õpitubasid viivad läbi Võru 
Käsitüü Selts ja Ülenurme käsitööselts, 
näituse käsitööst paneb üles Ülenurme 
käsitööselts.
   “Kutsume kõiki huvilisi käsitöö- ja rah-

vamuusikapäevast osa võtma ja müüjaid 
oma kaupa pakkuma,” ütles Otepää 
Naisseltsi esinaine Riita Aader.
   Laada korraldab Otepää Naisselts, 

toetavad ja aitavad Otepää Vallavalitsus, 
Otepää Kultuurikeskus, kohaliku oma-
valitsuse programm ning Eesti Kultuur-
kapital.
   Täiendav info: Riita Aader 5332 6679

Traditsiooniline Otepää käsitöö- ja rahva-
muusikapäev pakub palju põnevat

Rahvas tuli ja möllas. Sellest julgustatu-
na toimus Dagö esimene suvetuur koos 
Ultima Thulega 2003. aasta suvel. Väl-
jamüüdud vabaõhukontserdid andsid 
kinnitust, et Dagö valduses oli nüüd ka 
igale bändile kõige väärtuslikum auhind 
– publik!
   “Toiduklubi” valiti 2002. aasta Eesti 

parimaks bändialbumiks. Albumi lood 
“Jää” ja “Toiduklubi” on Dagö hitid tän-
aseni.
   Väikese ümmarguse tähtpäeva tähista-

miseks annab Dagö selle suve augustikuu 
neljal neljapäeval kontserdid kulinaarse-
te lisanditega.
Kontserdid toimuvad:
2. augustil kohviku “Komeet” terrassil 

Solarise katusel;
16. augustil Põhjaka mõisa õuel;
23. augustil Otepää GMP Clubhotel 

Pühajärve restorani õuel ja
30. augustil Kõue mõisas Harjumaal.
Algusaeg kell 21.00.
Ettekandmisele tuleb kogu “Toiduklu-

bi “ album ning muudki. Puhvetid on 
tasemel!
Olete väga oodatud.

Dagö: Peeter Rebane, Henno Kelp, 
Kristjan Priks, Tarvi Kull, Lauri Saatpalu

Dagö - Toiduklubi
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Puka Vallavolikogus 
 Ettekandega politseitööst esines politseimajor Tõnu 

Kürsa.
 Toimus määruste eelnõude “Puka valla eelarve koos-

tamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” ja “Reservfondi 
vahendite kasutamise kord” esimene lugemine.
 Kinnitati Puka valla jäätmehoolduseeskiri.
 Kinnitati Puka valla korraldatud jäätmeveo rakenda-

mise kord.
 Arutleti osaühingu Puka Vesi asutamist, põhikirja 

ja asutamise lepingut.
 Vaadati läbi Puka valla hallatavate asutuste koos-

seisud, anti revisjonikomisjonile ülesandeks veelkord 
tutvuda esitatud materjalidega ning teha omapoolseid 
ettepanekuid koosseisude kohta.
 Kivikandur OÜ esitas Põlva-Valga-Võru regiooni 

Keskkonnaametile taotluse Helmi-Aakre liivamaardlas 
Helmi-Aakre kruusakarjääris maavarade kaevandamise 
loa muutmiseks. Taotletakse luba masinate tankimist ja 
remonti teostada selleks ettenähtud teenindusplatsil. 
Keskkonnaameti kaalutlustest selgub, et kõigist ohutus-
eeskirjadest kinni pidamisel masinate hooldus, väikse-
mahulised remonditööd ja tankimine karjääris selleks 
ettenähtud teenindusplatsil ei kahjusta keskkonda ning 
ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus, vallavolikogu 
andis nõusoleku kaevandamisloa muutmiseks.  
 PM Kaubandusgrupp OÜ esitas Keskkonnaametile 

taotluse korrastamistingimuste väljastamiseks Helmi-
Aakre liivaamaardla Ruusamäe liivakarjäärile, vallavo-
likogu nõustus korrastamistingimuste väljastamisega.

Puka Vallavalitsuses 

mais ja juunis
 Anti nõusolek:

1.Meegaste külas asuva Peebu maaüksuse, 50 ha maa 
ostueesõigusega erastamiseks.
2.Projekteerimistingimuste väljastamiseks Semperi kin-
nistu omanikule päikesepargi rajamiseks.
3.Kasutusloa väljastamiseks OÜ-le Jaotusvõrk Meegaste 
külas asuva Teppani kinnistu liitumiseks elektrivõrguga; 
Puuritsa alajaama F2 pingeparandustööle.
4.Vennaru katastriüksuse jagamisega kaheks: Vennaru 
ja Lennuvälja, sihtotstarvetega maatulundusmaa.
5.Ehitusloa väljastamiseks Pühaste külas asuva Küünre 
kinnistule paistiigi taastamiseks.
 MTÜ Puka Vilistlaskogu korraldab Puka kooli kuld- 

ja hõbelennu osalemist keskkooli lõpuaktusel, vallava-
litsus toetab 60.- euroga.
 Vallavalitsus toetab Projekti Young and Able liikmeid 

kunstilaagri korraldamisel 64.- euroga (üks korraldaja-
test Helena Hendrikson).  
 Tunnistati lihtmenetlusega riigihankele „Komsi küla 

puurkaev-pumpla rekonstrueerimine“ edukaks OÜ 
Tulves pakkumus kui hinna poolest kõige soodsam.
 Tunnistati lihtmenetlusega riigihankele „Puka 

Keskkoolis, Aakre lasteaed algkoolis ja Puka lasteaias 
tuletõkkeuste paigaldamiseks“ edukaks Raidmar Ehitus 
OÜ pakkumus kui hinna poolest kõige soodsam.
 Otsustati maksta toimetulekutoetust juunis seitsmele, 

matusetoetust neljale ja sünnitoetust ühele taotlejale. 
Ühekordset toetust maksti 92 euro ulatuses.

 P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

www.puka.ee
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AMETLIK INFO

XLI 
VÕRTSJÄRVE SUVEMÄNGUD 

toimuvad 7. juulil k.a 
Rõngu vallas. 

Mängude juhend Puka valla kodulehel. 
Ootame võistlejaid.

Puka valla koolilaste 
tunnustamine
Aakre Lasteaed-Algkool
Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistri-
võistlused kergejõustikus Risto Johanson kaugus-
hüppes III koht.
Maakondlik matemaatika olümpiaad Kaspar Laines-
te I koht.
Pranglimise rahvusvaheliste peastarvutamise 
võistluste maakondlik filiaal Risto Johanson II koht.

Puka Keskkool
Vene keele olümpiaadi maakonnavoor Merlicande 
Lehtsaar I koht.   
Valgamaa koolinoorte 2012. a meistrivõistlused 
kergejõustikus Andry Tutk PA vanuseklassis 100 m 
jooksus I koht, Merlicande Lehtsaar TA vanuseklas-
sis kuulitõukes I koht.
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused korvpallis 
I koht 6.-7 .klassi poiste arvestuses Richard Oolo, 
Karel Tilga, Karel Sarv, Mihkel Tamm, Kristen 
Kask, Raimond Toomsalu.   
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused jalgpallis 
gümnaasiumi poisid III koht Reeno Sööt, Kaidar 
Kingo, Agris Possul, Hendrik Mekk, Alari Suun, 
Risto Mikk Jürgenson ja külalisvõistlejatena Siin 
Frantz ja Harry Raidoja.   
Valgamaa koolide klassivõistkondade rahvastepall 
2.-3. klassi poisid III koht.
Kaur Kadaja, Henry Kahro, Erich Daniel Kanarik, 
Karmo Tutk, Steve Vahi, Kristjan Kõiv, Gaili Toom-
salu.   
Vabariiklik Naiskodukaitse ja Kodutütarde esmaabi-
võistlus Laura Melk võistkondlik I koht. 

Puka valla üritused
22. juunil kell 22.00 JAANIÕHTU Puka 

rahvamaja pargis.

30. juunil kell 18.00 SIMMAN Vooremäel 
koos Rõngu puhkpilli ja kapelliga

19. augustil kell 21. 00 viies Öölaulupidu 
Puka rahvamaja pargis

25. augustil kell 10.00 Puka lahtised 
meistrivõistlused kergejõustikus Puka 

staadionil.

Vallaametnikud puhkusel
Vallasekretär Anita Kallis 02.-20. juuli (tööpäevad 
puhkuse ajal teisipäeviti, telef. 510 0177).
Vallavanem Heikki Kadaja 02. juuli – 15. august.
Vanemspetsialist Marika Uibo 9.-22. juuli.

Laste päev Aakres

10. juuni hommikul kogunesid usinad lapsed Aakre 
rahvamajja, et teha enne lavastuse esietendust veel 
üks proov. Näidendit „Tere kevad“ õpiti kaua ning 
esietendus oli kõigi jaoks tähtis. Suur aitäh Ilme 
Hansonile, kes tegi lastega suurt tööd ning õpetas 
neile lühinäidendi selgeks.
   Pärast etendust sai väljas teha suuri seebimulle 

ja maalida kividele erinevaid putukaid. Huvilistele 
tehti näomaalinguid ja soenguid. 
   Kokku osales laste päeval 40 last, kellel olid veel 

kaasas kas ema-isa, vanaema-vanaisa või suuremad 
õed-vennad.
   Aakre külaseltsi juhatus tänab kõiki osalejaid. 

Suur aitäh Kerstile, Kaiale, Alvarile ja Liisile, kes 
aitasid kaasa selle toreda päeva õnnestumisele.

MTÜ Aakre külaseltsi juhatus

Aakre külaselts kutsub

AAKRE KÜLA JAANITULELE
22. juunil kell 21 

Aakre rahvamaja juurde.

Muusikat mängib Tauri Anni.

Väikese-Emajõe kahe silla jooks

Puka vallas Purtsi külas asuva Haabaneeme talu 
peremees ootab jooksuhuvilisi 11. augustil 

Väikese-Emajõe kahe silla vahelisele jooksule, ca 
15 km. Kogunemine Pikasilla staadionil kell 11.30, 

sealt viiakse võistlejad bussiga stardipaika. 
   Start kell 12.00 Jõgeveste parklas. 

Eesmärk on Puka valla ja Põdrala valla sportlaste 
ühise spordipäeva läbiviimine ja jõeäärse kauni 

looduse nautimine. 

   Registreerimine kohapeal, võimalik ka eelre-
gistreerimine.

   Info telefonil 515 4766, Arno Korb, Karm Korb.

Puka kultuurimajas sai 9. juunil kiitusega lõ-
putunnistuse Pille Markov. Lõputööd – kolm 
õlimaali tehnikas maali jäävad sinna vaata-

miseks pikemaks ajaks.
   Õnnitleme kogu kunstikooli perega Pillet ja 

soovime talle head suve! 
ESTI KITTUS

Täna siin seistes saan aru, kui pika tee ma olen 
läbi käinud. Aastal 2004 astusin ma korra-
ga kahte kooli. Siis ma veel ei teadnud, et 

mulle pakub kunstikool nii suurt huvi. Lapsena 
meeldis ikka joonistada ja meisterdada, kuid aja-
pikku muutus kunstikool nii tähtsaks kohaks. Peale 
tunde leidsin alati sinna tee. Ei tahtnud sellest loo-
buda, kuigi paljud seda tegid. Järjest rohkem ja 
rohkem kogunes koju erinevaid maale, joonistusi 
ja meisterdusi. Nüüd on hea neile pilk peale heita. 
Kuid praegu seisavad teie ees minu kolm lõputööd, 
ühispealkirjaga „Erinevused“.  
   Esimese maali pealkirjaks on „Suurlinna kass“. 

Mulle meeldis väga just nende majade maalimine, 
sest olen alati armastanud igasugust värvide mängu 
ja segamist. Kass ise kujutab endast suurlinna ela-
nikku, kellel pole kunagi millegi üle muret. Ta on 
uhke ja kõnnib mööda katuseid. Kuid südames 
igatseb ta loodust – kohta, kust ta tegelikult pärit 
on. Sellepärast ta jääbki vahel katusele istuma ja 
mõtlema. 
   Teisel maalil „Ustav koer“ on kujutatud lihtsat 

maakoera. Tema peremees suri ja ta pidi kolima 
uude koju. Aga ta jooksis ära. Olid külmad ajad, 
kuid ta pidas vastu. Kuu aja möödudes kuulsid ta 
uued omanikud, et on leitud kirjeldusele vastav 
koer. Ja ta jõudis tagasi. Tal oli raske retk selja taga 

Puka Kunstikooli lõpetas Pille Markov

ning kuigi ta oli vana koer, suutis ta harjuda uue 
eluga uues kodus. 
   Kolmas on abstraktne maal „Koos“. See võtab 

kõige lihtsamalt kokku erinevuste ühtesulamise. 
Iga erinevat värvi kass on südames looduslaps. Iga 
erineva suurusega koer on oma hoolitsevale pere-
mehele ustav. Ja iga erinev inimene soovib oma 
elus edasi jõuda. Just erinemine ongi see, mis meid 
tegelikult ühte liidab.
   Tänan vanemaid, kõiki toetajaid ja õpetajaid, kes 

olid mulle nende kaheksa aasta jooksul ja lõputöö-
de valmimisel toeks! Eriti suur tänu õpetaja Esti 
Kittusele!

PILLE MARKOVI kõne lõpetamisel

4.-9. juunini oli projektimees-
konnal võimalus 

neljandat korda end proovile panna, tutvustades 
oma maa folkloorset rahvalaulu- ja rahvatantsu 
kaugel Bulgaarias.
   Projekti „Õpime tervislikult elama” neljas 

alateema oli „Kultuur ja tervis”. Meil oli koolis 
korraldatud õpilaste ja õpetajate seas vestlusring 
nimetatud teemal ning järeldused kaasa võetud 
partnerriikidele tutvustamiseks.
   Videoklipid oma kooli õpilaste rahvalaulu ja 

rahvatantsuga jõudsid lisaks Bulgaaria koolile 
Austriasse, Leetu, Lätti, Poolasse, Türki, Itaali-
asse. Bulgaaria kooli korraldatud folklooripäeval 
tantsis meie kooli esindus uhkelt „Kaera-Jaani” 
selleks puhuks õmmeldud linastes kleitides. Rah-
vatantsuõpetaja Eva Kosk võttis oma rühmale 
lisaks tantsutundidesse ka kaks õpetajat ja kaks 
varasemat rahvatantsijat.
   Inimene õpib kuni elab. Pikad vahemaad ja 

valitsev 35kraadine kuumus on tänaseks möö-
danik, alles on väga head reisimälestused bul-
gaarlaste külalislahkusest. Soovitame kõikidel, 
kes külastavad Sofiat, leida aega sealse ajaloo-
muuseumi külastamiseks, nautida rahvustoite, 
võtta aeg maha ja imetleda sealsete mägikülade 
loodusrikkust, sajanditaguseid kloostreid oma 
puhtuse ja korraga ning liivaranda Sunny Beachil. 
Õpilaste võistlustööna valminud liivaskulptuurid 
olid lihtsad, samas rahvuspärased ja tähendusrik-
kad. Kellel meist viimati oli aega kalale minna? 
Jah, Bulgaarias oli see võimalus ja veel kalakas-
vatuses. 
   Koduteel mõtlesime pingsalt, kuidas meie 

kooli vastuvõtul püsida teemas „Vägivalla enne-
tamine”. Puka-maile ootame partnerkoole 20. 
septembril.

Projektimeeskonna nimel 
koordinaator LIIDIA SAARMANN

Puka Keskkooli õpetajad ja õpilased 
Comeniuse-projekti kohtumisel Bulgaarias

Aime Soonvald, Liidia Saarmann, Kersti Undrits, Anni Suun ja kaks saatjat Bulgaaria koolist
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PROJEKTID

Tööhõiveprojekt ootab 
osalejaid
1. mail 2012 käivitas Sangaste vald tööhõiveprojekti 
„Noorte ja vanemaealiste töötute aktiveerimine 
Sangaste ja Tõlliste vallas“.  Projekti toetab Euroopa 
Sotsiaalfond meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise 
suurendamine“ raames. Projekti eesmärk on tuua aktiiv-
sesse tööellu tagasi vanemaealisi, vanuses: 50 – 74 ning 
aidata tööturule noori, vanuses:16-24. 

Aktiivsed tegevused algavad augustis, mil komplekteeri-
takse 16-inimeselised koolitusrühmad, eraldi nii noortele 
kui vanemaealistele. Esimeseks mahukaks tegevuseks on 
3-nädalane psühholoogilise eneseregulatsiooni koolitus. 
Koolitusel õpitakse tundma oma võimeid ning vajadusi 
ning seatakse samme  tänasest homsesse. Edaspidi on 
osalejatel võimalik omandada erialaseid oskusi: noortel 
läbi erialakoolituste ning tööpraktika, vanemaealistel läbi 
tööpraktika konkreetses ettevõttes.

Iga projektis osalejaga kohtub karjäärinõustaja, vajadusel 
saab abi psühholoogilt või võlanõustajalt. Osalejatele 
on abiks tugiisikud, kes viivad läbi ka tööklubisid, kus 
saadakse ülevaade tööturul olulistest oskustest, nagu: 
CV ja kaaskirja koostamine, tööintervjuuks valmistumine, 
kohanemine tänapäeva tööturu nõudmistega jne.

Kuigi projekti koolitus- ja nõustamistegevused toimuvad 
Sangaste vallas, on projekti  väga oodatud ka inimesed 
naabervaldadest.  Projektis osalemise eeltingimusteks on, 
et inimene ei ole juba töö ning õpingutega seotud, ta on 
projekti jaoks sobivas vanuses ning tal on suur soov tõsta 
oma konkurentsivõimet tööturul.

Projektis pakutavad teenused on osalejate jaoks tasuta; 
tööpraktika ning erialakoolituse perioodil makstakse 
osalejatele stipendiumi, samuti toetatakse osalejaid tran-
spordiprobleemide lahendamisel.

Projektil on veel üks eesmärk - kujundada kvaliteetset 
tööjõudu  kohalike tööandjate jaoks. Koostööd on tegema 
oodatud kõik ettevõtted, ettevõtjad, asutused, organisat-
sioonid ehk kõik, kes võiksid pakkuda projektis osalejatele 
tööpraktika võimalust. Praktika juhendamise eest maks-
takse tasu.

Augustis on plaanis läbi viia valdades projekti infotunnid, 
selleks ajaks on paigas ka koolituste täpne ajakava ning 
projekti meeskond komplekteeritud. Eelregistreerumine 
gruppidesse on aga juba alanud. Projektis osalemiseks, 
samuti küsimuste ja ettepanekutega praktika küsimustes 
saab pöörduda projektijuhi poole: Astrid Org (e-post: 
astridorg@gmail.com; tel: 53225365 või 5283552). 

ASTRID ORG, projektijuht

Käes on jälle üks aastahammasratta murde-
punkt. Suvi murrab sisse ja looduses algab 
kiire viljade valmisküpsetamise aeg. Eu-

roopas murrab rahvamasse jalgpall ja Vahemere-
äärsetes riikides ägiseb äbarik euro. Niipalju äär-
muslikke reaktsioone eufooriast ahastuspisarateni 
võib leida vaid rahanduses, armastuses ja jalgpal-
lis. Kired keevad ja lootused kaovad ning tekivad 
hetkega. Keegi, kellele mingi peeglike seina peal 
on öelnud, et ta on ilusaim ilma peal, peab üht-
äkki muruse ja porise särgiga koju sõitma. Teisest 
inetust pardipojast saab ühtäkki ilus luik. Jalgpall 
on nagu elu ja elu on nagu jalgpall!
   Eesti mees ja nainegi tulevad Jaaniks Iirimaalt, 

Soomest ja mujalt oma päriskoju, laovad musta 
leiva võid ja kilu täis ning hakkavad lõkkemater-
jali kokku kandma. Jupijumalad Tallinna minis-
teeriumitest panevad lühikesed püksid jalga ja 
T-särgi selga ning tulevad jaaniõhtuks ka maale 
rahva sekka ennast näitama ja muu Eesti elu 
vaatama. Õllekannu sisu teeb upsaka ja uhkegi 
vahel lahkeks ning ühtäkki joriseb päälinnajorss 

kaelakuti koos ääremaa eestlasega laulu ,,Ma 
mustlasena…“.
   Õhk on rahu täis ja õhk on suve täis. Kõrge 

rohi metsa all on ka lootust ja ootust täis, sest seal 
hakkab jaaniööl sõnajalg õitsele. Õigel otsijal on 
õis juba ennegi hinges ja liblikas kõhus, sest otsi-
mine on vahel olulisem ja mõnusamgi, kui leidmi-
ne. Võivad ju kadunud prillid otsijal vahel lihtsalt 
ninal olla.
   Saun ja jaan kuuluvad kokku, nagu pistik ja 

stepsel. Saun puhastab hinge ja ihu, et uuesti 
elule kasitumana vastu astu. Saun on sotsiaal-
ne ja ihuline lähedus, saun on eestlasele püha 
puhtuse rituaal. Saunas jagatakse eluasju ja korru-
tatakse oma tõdesid, saun liidab ja ei lahuta. Saun 
on ihu ja hinge matemaatiline tehe ja  olmeline 
tehing, kus värske kaseviha lehk lummava odöö-
rina rammestab ja raugeks teeb. Sauna kohta on 
teada lugu, kus Rooma paavsti poolt usuvendade 
vagadust kontrollima saadetud lõunamaa munk 
kirjeldab oma kontrollretke Revalisse. Ta seletab, 
et need külmal ja karmil maal jumalat teenivad 

mungad on ikka väga pühad mehed, sest sulgevad 
end õhtuti madalasse musta ja kuuma ruumi, kus 
oigavad ja nuhtlevad end vitsakimpudega, tähis-
tamaks Kristuse kannatusi. Juurde joovad mingit 
kibedat sogast jooki ja söövad musta leiba pisikes-
te roiskunud kaladega. Ühesõnaga väga vagad ja 
visad mehed need kauge põhjamaa mehed.
   Kallid kogukonnad meil ja meie ümber! 

Olgu Jaanipäev teile ihu- ja hinge harmoonili-
se koostöö starteriks ja elujõu toitjaks! Nuhelgu 
Jaaniöö lõkked kurja me ümber ja kasvatagu 
head me sees! Tulgu te pered kokku ja sõbrad te 
juurde, sest Jaaniaeg on kokkuhoidmiseks ja kok-
kusaamiseks!
   Võtkem see kann õlut ja/või pits peenemat rii-

giviina Meie Riigi rajajate – oma emade ja isade 
ning vanavanemate terviseks ning andkem au 
oma maale ja kodule Lõuna-Eestis! Meil on Me 
oma rahvas, meil on meie maa ja meil on Jaa-
nipäev! Rahulolu ja nautimist kõigile ja põued 
sõnajalaõisi täis!
   Jaanipäevaks ja Võidupühaks! 

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG 
vallavalitsuse ja volikogu nimel

Suvesussi sahisedes…

Hommik algas Viljandi Nukuteatri eten-
dusega “Kõige maitsvamad on...”. Pärast 
etendust ootas lapsi juba väga lahe ja lõbus 

kloun, kes kõik rongkäiku sättis ja lasteaia õuele 
juhtis. Vahepeal pakkus Silva Agro lastele pidupä-
eva kommi, mis suu magusaks ja meele rõõmsaks 
tegi. Lasteaias sai kõigepealt tantsida paar lustakat 
tantsu koos klouniga, siis olid valmis kandleringi 
lapsed oma mänguoskusi näitama koos juhenda-
ja Koidu Ahkiga. 

   Edasi võisid lapsed valida eri sektsioonidest 
tegevusi: sõita sai elektriautodega, batuudil 
möllata, savitöötoas osaleda, näole maalida. Igale 
alale jagus lapsi ja tundus, et rõõmu ja tegevust 
oli küllaga. Suur tänu lasteaed Kratila juhata-
jale Maire Murumaale, kes klouni rollis jagas 
lastele rõõmu ja Keeni kooli algklasside lapsed ja 
kodused lapsed lahkelt oma õuele kutsus.
   Naistepäeval oksjonil kogutud 91 euro eest 

osteti lastekaitsepäevaks näomaalingu värvid ja 

1. juuni oli meeleolukas Sangaste valla lastekaitsepäev
tasuti nukuteatri etenduse transport.
   Suur tänu Heidi Sibulale savitöötoa läbiviimi-

se eest ning aitäh Rein Orule elektriautode kasu-
tamise eest. Aitäh näomaalingute tegijad, Dea 
Margus ja Tiina Kukk. Kindlasti toimub toredaid 
ettevõtmisi ka järgmiste aastate lastekaitsepäeva-
del.

MERLE TOMBAK

1. juulil Sangaste lossihoovis

12.00 HEINA JA MEE PÄEV 
16.00 LAULUGA MAALE

12.00 12.20 registreerimine vikatirallile
12.20-12.30 Vikati teritamise ja niitmise 

kiirkursus
12.30 START 

(1-3liikmeliste võistkondade eelregistreerimine ja 
lisainfo Merle Tombak 56472632).

Vikatiralli ehk heinaniitmisvõistluse start ja finiš 
on Sangaste Lossi juures. Heina niitmine on kavas 

Sangaste valla ilusates ja põnevates kohtades. 
Kellel oma vikat armas, võtku julgelt kaasa.

NB! Peaauhinnaks kuldne vikat. 

Mee ja leiva laat 
Ootame laadale mett ja meesaadusi, leiba ja  

leivakõrvast ja muud kodukootut. Laadale 
registreerimine 56702374.

* Taime välimääramine-milliseid taimi  
 sisaldab rehatäis heina.
* Erinevate heinakuhjatehnikate esitlus.
* Saadaolevast heinast erinevad salatid.
* Lossis avatud loodusfotode näitus.
* Altköetav heinapebrevann ISHIASE  
 VASTU. 
* Lastele põhuralli Hiirtemaa 
 (lossi keldris).
* Sangaste valla tantsurühmad ja 
 ümberkaudsed pillimehed.
* Lossitiikidel sõidutab rahvast Viljandi 
 paadimees. 

Kavas on järgmised õpitoad
Kaseviha tegemine – materjal kohapeal olemas.

Heinast peakatte valmistamine – materjal 
kohapeal olemas.

Õpitoad algavad kell 14.00 ja 15.00.
14.00 võimalik minna matkale Sangaste 

lossiparki, et avastada ja tutvuda krahv Bergi 
poolt rajatud dendropargi vaatamis-

väärsustega.
NB! KOGU PÄEV ON TASUTA, KUID SAAB 

TEHA ANNETUSI RUKKIMONUMENDI 
RAJAMISEKS.

(monumendi makett on tutvumiseks 
Sangaste lossis).

Dave Bentoni suvetuur 
Lõuna-Eestis
Juba eelmisel aastal soovis Kiisatamme Kultuuritalu kutsuda Dave 
Bentoni laulma Sangaste lossi. Oma tiheda suvegraafiku tõttu ei 
õnnestunud meil siis sobivat aega leida ja nii lükkus meie soov 
sellesse suvesse. Kontserdi tingimuste kokkuleppimisel tuli meil 
mõte proovida oma oskuseid ja teha ühe kontserdi asemel lausa 
seitsmest koosnev suvetuur.
   Dave’i repertuaar koosneb romantilistest armastuslauludest 
inglise, hispaania ja eesti keeles ning nii sobib kontsert suurepä-
raselt kauneimatesse Eestimaa paikadesse. Valides maalilisemaid 
ja romantilisemaid paiku said kontserdipaikadeks Lõuna-Eestist 
kolm lossi ning Eesti mõisad, mis Dave’le on tundunud meeldivai-
mad nii looduse kui ka publiku sooja vastuvõtu poolest.
   Nii korraldab Kiisatamme Kultuuritalu Dave Bentoni selle suve 
tuuri Eesti kaunimatesse lossidesse ja mõisatesse: avakontsert 
Sangaste lossis 2.08, Alatskivi lossis 3.08, Taagepera lossis 4.08, 
Saku mõisas 9.08, Roosna-Alliku mõisas 10.08, Vihula mõisas 
11.08 ja lõpetame Olustveres 16,08. Kuna neis paigus on alati 
olnud soovijaid rohkem kui saalid võimaldavad, siis proovime, kui 
vähegi ilm lubab, anda kontserdid losside ja mõisate hoovides.
   Dave Bentonit saadab 5liikmeline band. Kavasse kuuluvad muu-
hulgas kaunid lood Frank Sinatra ja Nat King Cole repertuaarist. 
Piletid tulevad müügile juuli teisel poolel Piletilevisse ja kohalikes-
se müügipaikadesse. Hinnad on eelmüügil 12 € ja kohapeal 15 € 
(Saku mõisas vastavalt 14 € ja 17 €). 
   Täpsemat infot saab küsida: info@kiisatamme.ee, ja Tuuli Meri-
maa telefonil 507 4718.

5. augustil
78. Restu spordipäev

Võistlus tiitlile
“RESTU RAMMUMEES 2010”

9.00-9.45 Registreerimine võistlustele
60, 800, 1000, 1500 m jooks, palli- ja odavise, 
kaugushüpe, kuulitõuge ning võrkpallivõistlus 

(3 meest+3 naist). Eraldi arvestus lastele, 
noortele, täiskasvanutele, veteranidele. 

10.00 Spordipäeva avamine.
14.00 Rammumehe võistlus. Kohal Eesti 

parimad.

Avatud Rukki Maja müügipunkt. 

OLE KOHAL!

Sangaste kirikus
11. augustil kell 18.00

Credo Allika Kammerkoor (Tallinnast)

Kaasa tegev Piret Rips-Laul
Kooris laulab 28 inimest vanuses 25-40. Enamus koori 

lauljatest on õppinud või harrastanud vähemal/ suuremal 
määral muusikat, mitmed lõpetanud/õpivad Eesti 

Muusika- ja Teatriakadeemias.

Kavas Eesti heliloojad: R. Eespere, M. Kõlar, P. Uusberg 
ja P. Rips-Laul ning palju teisi kauneid laule välismaa 

autoritelt.
Solist Mirjam Mesak, kes õpib laulmist Inglismaal.

Kontsert on tasuta, annetus kirikule.

Tartu Verekeskus ootab doonoreid verd 
loovutama  28. juunil

kell 9.30-11.30 Sangaste seltsimajas,
kell 12.00-14.00 Keeni Noortekeskuses.

Valgamaa liigub 
2012. aasta Valgamaa Jooksusari

5. etapp 
Sangaste Rukkihundi jooks

4. augustil
Osavõtuks registreerimine kella 10.00-10.45

 Sangaste lossi õues.

Start kell 11.00 Sanagste lossi eest 9,1 km (põhi-
jooks).
Vanuseklassid: TP 15-18a., N 19-34 a., M 19-39 a., 
N35-44., M40-49., N45+, M50+.

Start harrastajate jooksule ja kepikõnnile kell 11.10.
Täiendav info: Priit Areng, 5299058

Sangaste valla 

22. juunil 
Sangaste lossi õuel.
algusega 20.00.

Tantsuks ansambel Uued Tuuled.
Kavas erinevad jaanikumängud-köievedu, 
naisekandmisvõistlus, saapavise üle tiigi.

Otsida saab saladuslikku sõnajalaõit.
Kohal meie raudnaelad rahvatantsijad ja 

kantritantsijad.

Avatud lossikohvik.
Tule süütavad Murueide tütred

Olete kõik lahkelt oodatud!

JAANITULI 
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Südamlik kaastunne Meelisele

VANAEMA
surma puhul.

Töökaaslased E-ehitusest ja 
kaubakeskuse II

Südamlik kaastunne Reinule kalli 
ema 

LINDA MÕTTUSE 
kaotuse puhul.

Mari ja Peeter, Liisa ja Jan 
peredega.

LINDA MÕTTUS
19.06.1928-17.06.2012

ELFRIEDE LUTS
18.12.1914-03.06.2012

Avaldame kaastunnet Reinule 
kalli 

EMA 
surma puhul.

Perekond: Leetmaa ja Juhkam

LINDA MÕTUS
Mälestame kauaaegset Otepää 

apteegi raamatupidajat. Südamlik 
kaastunne omastele.

Endised töökaaslased Anu, Maie, 
Helle, Koidula

Südamlik kaastunne 
Rein Mõttusele kalli 

EMA 
surma puhul.

Endised naabrid Lille 3-st ja perek. 
Lokk

Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial 

vaid heliseb igavesti. 
Kallist ema,vanaema ja 

vanavanaema

HELMI LEHTLAT 
09.08.1918 - 11.06.2012 

leinavad tütred peredega.

Soe kevadtuul võttis sul käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda...

Südamlik kaastunne Virvele ja 
Elmole lastega ja lastelastega kalli

REIN MÄNNIKU
surma puhul.

Maaja, Ilve ja Ants Orasson 
perega.

MILLA-TRESENNE KUTSAR
05.05.1916-16.06.2012

MATI NARUSKI
25.12.1940-22.05.2012

Rõngu vallamaja juures
kell 9.30–10.35
Sangaste 
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 11.30–12.30

III kvartalis
3. ja 17. juuli
7. a 21. august
4. ja 18. september

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pan-
gakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja 
välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid 
erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste 
tingimustega www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 
6 310 310.

Pangabuss peatub:

Veriora vallamaja parklas
kell 12.30–13.30 

III kvartalis
12. ja 26. juuli
9. ja 23. august
13. ja 27. september

Otepää keskväljakul
kell 13.30–17.30

III kvartalis
3., 10., 17. ja 24. juuli
7., 14., 21. ja 28. august
4., 11., 18. ja 25. september

Antsla vallavalitsuse juures
kell 10.00–12.00

III kvartalis
10. ja 24. juuli
14. ja 28. august
11. ja 25. september

Puka A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

III kvartalis
9. ja 23. juuli
13. ja 27. august
10. ja 24. september

AS Pühajärve Puhkekodu 
võtab puhkuseasendajana 

tööle

hooldusmehe
(hoonete ja tehnosüsteemide 

hooldus)

Info tel 59 181 303

Alates 1. augustist vajatakse maja-
hoidja-töömeest Otepää Audente-
ses, aadressil Lipuväljak 14. Info tel 
53490493

Aedade ja terrasside ehitus. 5675 
3918

Ohtlike puude raie, tel. 56 796 176

Ehitus-remonttööd. 5353 6160

Kuiv kütteklots lahtiselt 4 m3 
115 EUR-i, pakitud 40 L kotis 1,8 
EURi. Puitbrikett 20 kg kott 2,8 eur 
(140eur/t). Tellimine: 51978500

Männikooremults, 5197 8500

Müüa kruusa, mulda, kildu. 5291256

Müüa lõhutud küttepuid koos veo-
ga. Tel. 5373 0644

Müüa 3m küttepinde. Tel. 505 6107

OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud 
küttepuid koos kohale toomisega. 
Samas teostab lõhkumise teenust. 
Info. tel. 5383 7099

Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28 €/
rm, kask 34 €/rm. Hind koos veoga, 
koorem 6 rm. Tel. 5394 6271

Otepää aedlinnas (Tamme pst. 4) 
müüa maja. Tel. 5803 8396, Erika

Uma Tara OÜ pakub aedade ja 
tänavakivide paigaldamise teenust. 
Täpsem info: Martin Arak +372 52 
41 048, arakmartin@gmail.com. 
Tehtud tööd: fotki.com/arakmartin

KU U LU T U S E D

vvaarikaaarika--
korjajaidkorjajaid 

juulis, augustis 
Asukoht: Ilmjärve küla, 

Otepää vald
Info ja registreerimine: 
5698 5765, Teder.

Vajatakse 
töödejuhatajat 

ja

Mõttes tuleme ikka Su juurde 
hinges mälestus hell ja soe.

Maailma suurim turvalahenduste pakkuja

G4S otsib Lõuna piirkonna turvatehnika meeskonda

TEHNIKUID
kes teostavad nõrkvoolusüsteemide s.h turvasüsteemide paigaldus ja hooldustöid

Kandideerimise eelduseks on :

• eelnev töökogemus nõrkvoolusüsteemide paigaldamisel ja/või hooldamisel

• hea nõrkvoolusüsteemide tundmine

• hea suhtlemise ja arvuti kasutamise osakus

• tehniline haridus

• B kategooria juhiload

Kasuks tuleb turvasüsteemide tehnik III kutsetunnistuse olemasolu!

Hea töö eest pakume:

• vaheldusrikast tööd ja karjäärivõimalust

• erialast koolitust

• tulemustele väärilist tasu

Töökohana võimalus valida Põlvamaa, Tartumaa või Võrumaa.

Kandideeri läbi kodulehe (www.g4s.ee) või anna oma huvist teada 
e-posti aadressil katrin.seeberg@ee.g4s.com. 

Lisainfo telefonil 5144967. Kandideerimise tähtaeg 30.06.2012.

LEO TANNI
02.12.1930 – 03.07.1992

20. surma-aastapäeval mälestavad lesk ja 
lapsed peredega.

Ikka veel mõtleme tänuga kõi-
kidele neile, kes olid meiega 

leinas kalli

MATI NARUSKI

viimsele teekonnale saatmisel.

Omaksed

Täname häid sõpru, naabreid, 
sugulasi ja tuttavaid, kes olid 

meile toeks kalli abikaasa ja isa

HEIKI KÄÄRIKU
muldasängitamisel.

Tänuga Ingrid ja Kimmo Käärik.

Tule, lase endale 
head teha

OTEPÄÄ TERVISETOAS
Edgari külalistemajas!

AROOMITERAAPIA ja 
KLASSIKALINE MASSAAŽ

Pille Visnapuu      Kontakt  58053779 

MEEMASSAAŽ 
Aili Mitt    Kontakt  5027989

VANA-EESTI MASSAAŽ e 
SOONETASUMINE 

Merle Anton      Kontakt  5204254

JUUNIS-JUULIS AVAMISE 
PUHUL SOODSAD HINNAD!

Kerge Puhkus OÜ Marguse Puhke-
keskus Otepääl  www.marguse.ee

PAKUB TÖÖD:

ADMINISTRAATORILE
KOKALE

TOATEENIJALE
Täpsem info Toni Meijel 

tel. 5340 0987, 
CV saata meiliaadressile: 

toni@marguse.ee
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Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,

- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Üheskoos on turvalisem
12.-13. juunil toimus Harjumaal Nelijärvel Tervist Edendavate Laste-
aedade võrgustiku V suvekool, kus osalesid ka kahe Valgamaa lasteaia 
esindajad. Kokku on TEL võrguistikuga liitunud pisut üle kahesaja 
lasteaia, Valgamaalt kolm – Hummuli Lasteaed Sipsik, Puka Lasteaed ja 
Otepää Lasteaed.
   Kõige staažikam võrgustikus tegutseja on Hummuli Lasteaed Sipsik, 
kel kogemust juba kümme aastat. Eelmise aasta maikuus liitus võrgus-
tikuga Lasteaed Pähklike, kuid kahest lasteaiast ühe moodustamisel 
tekkis Otepää Lasteaed ja võrgustikku püsimajäämiseks tuleks tervise-
kasvatuse tegevuskavasse kirjutada ka Võrukaela maja eesmärgid.
   Puka Lasteaed sai oma liitumisõnnitlused kätte just sellel üritusel – 
seega ollakse maakonnast kõige värskemad olijad. Kuid see ei tähenda 
veel, et kõige rohelisemad, sest võrgustiku maakonna koordinaatoriks 
on Puka lasteaia direktor Tiina Trees, kellel on palju uudseid ideid ja 
arendavaid nõuandeid. Näiteks on üheskoos plaanis korraldada sport-
likke tegevusi, milledest saaksid osa võtta ka võrgustikuga mitteliitunud 
lasteaiad.
   Suvekooli kahel päeval osales kokku umbes 160 lasteaednikku. Pukast 
ja Otepäält kokku neli. Selleaastaseks teemaks oli „Ohutu ja turvaline 
lasteaed“, mille raames toimunud messil oli võimalus näidata oma 
lasteaias tehtut ning tutvuda ka teiste lasteaedade väljapanekutega. 
Tuletõrjeolümpial sai katsetada oma leidlikkust ja meeskonnatööoskusi. 
Teisse päeva oli planeeritud ohutusalased töötoad, milles palju kasu-
likke nõuandeid liikluskasvatusest, mürgistuste ennetamisest, lasteaia 
koostööst ja elupäästvast esmaabist.
   Suvekoolis osalemine andis juurde tahet edaspidiseks tegutsemiseks 
ja tarkust ohtusid märgata ning neid ära hoida.

Otepää Lasteaia õppealajuhataja MERIKE TIIMANN

Vasakult Nele Bend Puka lasteaiast, Ester Mõts Otepää lasteaiast ja Tiina 
Trees Puka lasteaiast Nelijärve ääres.
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Varguste ärahoidmiseks saab vara 
omanik ise küllalt palju ära teha. 
Lihtsameelselt loota, et kuuri kõr-

vale järelevalveta jäetud murutraktoriga 
midagi ei juhtu, on selge enesepetmine.
   Varaste tegutsemise loogika on väga 

lihtne. Autoga ringi sõites valitakse välja 
suurema murulapiga talud ja suvilad – just 
hooldatud murupinna suurus näitab ära, 
kas selleks on vaja murutraktorit ja järeli-
kult peab see majapidamises olema. Järg-
misena käib pilk üle territooriumi veen-
dumaks, kus murutraktorit hoitakse ja 
kui lihtne sinna siseneda on. Tahan rõhu 
asetada just sõnale lihtne, sest suurem osa 
maal hoitavast liikuvtehnikast seisab kuuris, 
millel seinalaudade vahelt võib toonekurg 
tiibasid kokkupanemata läbi lennata, asi 
sealt siis vargal sisse minna on. Lukk ukse 
ees ja lukustatud uks on vara omaniku poolt 
juba hea algus, kuid kahjuks peab tõdema, 
et sageli on lukk valitud hinna, mitte kvali-
teedi järgi ning on nii primitiivne, et isegi 
varas võib ennast solvatuna tunda. 
   Olen varguste teemal esinedes tihti kasu-

tanud näitena ühte majapidamist Otepää 
regioonis, kus kohale minnes selgus, et 
pererahvast kodus ei olnud ning kõik uksed 
olid külalislahkelt lukustamata. Koer täitis 
küll kohusetruult valvuri ülesandeid kuid 
lühike kett lubas võõrastel vabalt ringi 
liikuda. Garaažiukse ees oli korralik sepa 
valmistatud lukk, kuid selle võtit ei olnud 

Hei, noor! 
Oled 16-22aastane vaba hing? 
Meeldib luule, fotograafia või 
värvid? Tahad alustada suve 
loominguliselt? 
   Tule laagrisse LOOMINGU ÕUN 
ja avasta maailma koos teiste 
kunstihuvilistega! Laager leiab 
aset Valgamaal Tõrva Noortekes-
kuses 26.-28. juunil.
   Lisainfo: http://
youngandable2011.blogspot.com. 

Facebook: Laager LOOMINGU 
ÕUN või Young and Able.

27. juulil kell 14.00 pannakse Pühajärve Põhi-
kooli aulas pasunad taas hüüdma ja algavad jär-
jekordsed, juba XV. Pühajärve Puhkpillipäevad. 
Juubelifestivalil osalevad orkestrid on kõik Eesti-
maalt: Keilast, Väike-Maarjast, Valgast, Rõngust 
ja Otepäält. Küll on aga dirigentide koosseis rah-
vusvaheline: John Stanley (USA), Bert Langeler 
(Eesti-Holland), Valdo Rüütelmaa (Tallinn) ja 
Arno Anton (Otepää). 
   Puhkpillipäevade programm pakub kuulamist 

nii vabas õhus Rõngu turul, Hellenurme Hoolde-
keskuses, Otepää Lipuväljakul ja Pühajärve Puh-
kekodu pargis, kui ka Pühajärve Põhikooli aulas 
ning Rõngu ja Otepää kirikutes. 
   Juubelifestivali külalisesinejateks on seekord 

Big Band TARTU ja saksofonikvartett SALVA-
DOR SAX KVARTETT. Ootame põnevusega 
huvitavaid kontserte. 
   Kõik kontserdid on tasuta.

Korraldajad KÜLLI TEEARU ja ARNO ANTON

I Valgamaa 
Maarahvapäev

21. juulil algusega kell 13.00 
toimub Helme lossimägedes I 

Valgamaa Maarahvapäev. 
Sellel aastal algab see kell 13.00 
-15.00 vestlusringiga „Eestimaa 

maaelu 2013. aastal ja perspektiiv 
2014 kuni 2020“. Sellel esinevad 
põllumajandusministeeriumist 
minister ja veel mõned spetsia-

listid, Riigikogu maaelukomisjoni 
esimees K. Kõva, Valga maava-

nem, nõuandesüsteemi juht, PRIA 
esindaja. 

   Kell 13 algaksid võistlused 
köieveos, kus igast vallast on 

võistkond 4+1+1 (neli meest, üks 
naine, üks kapten). Võistkonna üks 

liige on kas vallavalitsusest või 
volikogust. Võistkonnast 4 liiget ja 
kapten peavad olema tegevpõllu-

mehed või maaettevõtjas.
   Kõik maaettevõtjad ja nende 
toetajad saavad küsida vestlus-
ringis osalejatelt otse küsimusi 
ja arutleda meie ühise eesmärgi 
– maaelu säilitamise ja arengu 

kohta.

JAAN BACHMANN, Valgamaa Põl-
lumeeste Liidu ja Valgamaa PL 

Nõuandekeskuse juhataja

Valgamaa Kodukandi 
Ühendus ja Eesti 

Roosiklubi
korraldavad:

30. juunil kell 10.00 - 15.00 
Otepää vallas Pedajamäe külas, 

Pedajamäe talus, 
pargiroosiõite NÄITUSE ja 

infopäeva.

Kavas:
Rooside valik, istutamine, väetami-
ne, pritsimine ja lõikamine. Lektor 

Rein Joost.
Näitus ja rooside müük jäävad ava-

tuks kella 10.00 - 18.00.

Õppepäeva toetab Kohaliku oma-
algatuse programm.

Kohvipaus: 2 eurot.
Oma osavõtust anna teada

 tel. 5274273

teid triatlonispetsiifikast: kuidas toimub üleminek 
ühelt alalt teisele, mis on erinevat triatloni rattasõi-
dus ja jooksus. Iga tekkiv küsimus saab vastuse oma 
ala spetsialistilt.
  Pered kaasa ja mõnusalt Lõuna-Eesti kuppelmaas-

tikule triatloniga tutvust tegema. Triatlon kõigile!
   Ootame sind, registreerida saab kuni 24. juunini.
   Täpsem info: www.21cc.ee/puhajarvel/

Otepää Open 2012
Otepää valla lahtised meistri-

võistlused korvpallis

29. juunil kell 19.00 
Tehvandi korvpalliväljakul

Kogunemine stardipaigas 18.30
Võistkondade loosimine 18.45

Autasustamine 22.00

Võistkonnad loositakse kohapeal.
Mängitakse 3x3 tänavakorvpalli 

reeglite järgi.
Eelregistreerimine 28. juunini 

martin.teder@otepaa.ee tel 5624 

2785

Osavõtt tasuta, parimatele 
AUHINNAD!

Kohtumiseni palliplatsil!
Võistlust korraldab Otepää vald

25. juuni – 5. juuli avab 21CC Triatloniklubi filiaa-
li Pühajärvel. Oodatud on kõik spordihuvilised, nii 
kohalikud elanikud kui ka oma suvekodus peatujad. 
Treeningud on suunatud nii sportlastele (algajad ja 
edasijõudnud), nende kaaslastele kui ka lastele.
   Teeme tutvust kõigi kolme triatloni osaalaga ja 

kõiki treeninguid juhendavad 21CC Triatloniklubi 
treenerid. Lisaks treeningutele jagame ka näpunäi-

Tee triatloniga tutvust Pühajärvel - Triatlon kõigile!

Ilmjärve kool 1767 – 1977
Endise Ilmjärve kooli õpetajate ja õpilaste kokkutulek toimub 15. juulil. 
Koguneda kell 13 koolimaja juurde. Pildistamine ja jalutuskäik kooliaias. 
Seltskondlik osa Kappermäe seltsi külakeskuses Lokumärdil.
Osalegem!
Kaasa võtta ilus ilm, hea tervis, rõõmus tuju, meeldivad koolimälestused, 

piknikukorv endale ja sõbrale ning mõni euro.

Info tel. 5398 6021. Valter Luuse

Vara valvamine algab omanikust
peale paigaldamist keegi kasutanud ning võti oli 
luku sisse lihtsalt ära roostetanud. Toodud näite 
puhul ei teki küsimust, kas vargad tulevad, vaid 
millal vargad tulevad.
   Vargused käivad  lainetena ja on seotud hoo-

ajaga. Kevadel sagenevad jalgrataste ja autoreh-
vide vargused, suvel varastatakse aiatehnikat ja 
vanametalli, sügisel kõike seda väärtuslikku, mis 
suvilasse maha jäeti. Talvel varastatakse suuski 
ja lumelaudu. Valdava osa piirkonna vargus-
juhtumitest moodustavad vanametalli vargused 
ja vargused talumajadest, mis on kohandatud 
suvilateks või hoopis tühjana seisavad. Vaname-
talli puhul on lausa klassikaliseks saanud selle 
hoiukoht, milleks on enamjaolt talumetsa serv 
või kraaviperv. Omaniku jaoks lihtne, silma alt 
ära, kuid vargale just nina ette. 
   Haruldased ei ole ka diislikütuse vargused ja 

põhilisteks kahjukannatajateks on rasketehnika 
omanikud. Pättidele on kütusevargus tehtud 
väga lihtsaks. Ringi liikudes on tihti näha, kuidas 
ehitusobjektidel on tehnika jäetud ööseks ilma 
valveta ja sageli ka täis kütusepaagiga, et vargal 
oleks ikka midagi võtta. 
   Jalgrattad, nagu teisedki vähegi hinnalised 

asjad on väga vargatundlikud ning neil tuleks 
korralikult silm peal hoida. Paraku on väga 
levinud ratta hoidmise koht trepikoda, kus 
pahatihti uks lukus ei ole. Mõni aeg tagasi 
pidasime kinni joobes jalgratturi ning piisas vaid 
paarist läbikäidud trepikojast, kui leidsime selle, 
kust lukustamata jalgratas oli jalavaeva vähen-
damiseks kaasa võetud.

   Igal omanikul on võimalusi selleks, et 
vähendada riske ja raskendada varaste 
tegutsemist. Lihtsamad abinõud selles 
vallas on korralik lukk ja tugev uks, naabri-
valve, valvesignalisatsioon, GSM-valve, lii-
kumisanduritega prožektorid ja erimärgis-
tatud esemed. Enda kodukoha lähiümbrus 
on suure tõenäosusega paljudele niivõrd 
tuttav, et osatakse tähele panna seal tii-
rutavat võõrast sõidukit või ringiluusivaid 
inimesi. Kahtluste puhul tasub alati teatada 
nendest politseile telefonil 110. Sellised 
andmed võivad anda politseile väga olulist 
infot – mida täpsem on info, seda parem: 
auto mark, värvus ja number, isikute tunde-
märgid, liikumissuund jne.
   Seega saame kõik anda omapoolse 

panuse, et varga elu võimalikult raskeks 
teha. Üks pool on oma vara valvamine, 
teine ja väga oluline osa on varguste mit-
tesoodustamine ehk kahtlast päritolu ja 
odavalt pakutava kraami ostmisest keeldu-
mine. Vargal pole ju mõtet varastada, kui ta 
tunnetab, et tema käest varastatud kraami 
keegi ei osta. Ja alati tuleb asjale kasuks, 
kui sellistest kaubapakkujatest politseile 
teada anda. Mõnikord pole inimesed 
endale teadvustanud, et varastatud asjade 
omandamise ja hoidmise eest näeb seadus 
ette kriminaalvastuse.

Otepää konstaablijaoskonna piirkonna-
vanem JAANUS KOKKONEN


