
Asutatud
1932

Reede, 10.  august  2012     Nr  13 (343)

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

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Käsitöömeistrite ja rahvamuusikute 

päev oli meeldejääv üritus

Kavas oli traditsiooniliselt käsitöö-
laat ning erinevad õpitoad nii las-
tele kui ka täiskasvanutele, oma 

loosiõnne sai proovile panna suures laa-
daloteriis. Vaadata sai erinevaid käsi-
töö- ja maalinäitusi. Käsitöönäitusel oli 
vilditud käsitööesemeid, keraamikat ja 
kudumeid, oma maale tutvustas Ingrid 
Okas, klaasigraveerimise kunsti näitas 
Arvo Kivi. Õpitubasid viisid läbi Võru 
Kreutzwaldi Muuseum, Ülenurme kä-
sitööselts, Otepää Naisselts ja perekond 
Rea.
   Huvilised said vaadata Ulrike Kochi 

filmi regilaulust. Otepää Naisselts 
pakkus suppi. Käsitöö- ja rahvamuu-
sikapäevast osavõtjaid tervitas Otepää 
vallavolikogu aseesimees Peeter Holts, 
päeva juhtis Alar Haak.
   Üritusel astusid üles nii Otepää 

isetegevuslased kui ka külalised kau-
gemalt – kandleõpetaja Koidu Ahk ja 
tema õpilased Valga Muusikakoolist. 
Päeva esinemist alustas Otepää laulu-
laps Joonas-Hendrik Mägi, tantsulusti 
pakkusid eakate ansambel Tantsurõõm, 
rahvatantsurühma Nuustaku naisrühm, 
rahvatantsurühma Nuustaku segarühm, 
rahvatantsurühm Vesiroos ja Otepää 
noored. Laululusti tõid eakate kollektii-
vid Laulurõõm ning Relami. Meeldejää-
va etteaste tegid Otepää Avatud Noor-
tekeskuse noored oma moeetendusega. 

Laadalised said ka näha Otepää noorte 
tantsutrupi FeelingGood tantse.
   Nagu tavaks, valiti ka tänavu parimad 

laadaväljapanekud. Parima väljapaneku 
tiitli sai Põlva Talupood, parimaks rah-
vuslikuks väljapanekuks kujunes korvi-
punujate müügikoht.
   Laada peakorraldaja, Otepää Nais-

seltsi esinaise Riita Aaderi sõnul kujunes 

käsitöö- ja rahvamuusikapäe-vast igati 
meeldiv üritus. „Tänan kõiki, kes mulle 
oma abi pakkusid ning olid selleks 
valmis kasvõi varahommikul,“ ütles 
Riita Aader. „Aitäh laadamüüjatele 
osavõtu eest, tänan kõiki kollektiive ja 
esinejaid, tänan laadakülalisi. Kohtumi-
seni järgmisel aastal!“
   Laada korraldas Otepää Naisselts, toetasid ja 

5. augustil toimus Otepää 
Kultuurikeskuse pargis 
Otepää Naisseltsi korralda-
tud 16. käsitöömeistrite ja 
rahvamuusikute päev. 

aitasid Otepää vald, Otepää Kultuurikeskus, koha-
liku omavalitsuse programm, Eesti Kultuurkapital 
ning reisibüroo Partnerreisid.

MONIKA OTROKOVA

Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeval tantsiti, lauldi, vaadati näitusi, osteti ja müüdi.
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1. augustil avati uus kiirabijaam Otepääl, Tartu mnt 
1 B. Kiirabijaama avamisest võttis osa sotsiaalminis-
ter Hanno Pevkur. Uue hoone õnnistas sisse EELK 
Otepää Maarja vaimulik Marko Tiirmaa. SA Tartu 
Kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee rõhutas, et 
nüüd on oluliselt paranenud nii kiirabi kui ka kogu 
Otepää võimalused ja see pakub turvatunnet igale 
otepäälasele. Samuti tähendab see head koostööd 
paljudele asutustele ja institutsioonidele, kes toovad 
Otepääle lisaväärtust – näiteks Rally Estonia või Tartu 
Maraton. Ago Kõrgvee tänas ka kohalikku omava-
litsust hea koostöö ja kiirabijaamale soodsa asukoha 
eraldamise eest.
   Uus hoone loob kaasaegsed tingimused kiirabitee-

nuse osutamiseks ning eeldused suurürituste meditsii-
niliseks turvamiseks. Üheks tingimuseks suurürituste 
korraldamise puhul on ka võimalus maandada kopte-
rit. Otepää kiirabijaamal on katusel helikopteri maan-
dumisplats.
   Sotsiaalminister Hanno Pevkur, kes saabus kohale 

helikopteriga, sõnas, et kopteriplats võib tunduda küll 

ülepakkumisena, kuid Otepää tingimusi arvestades on 
see väga vajalik. Minister avaldas lootust, et iga otepää-
lane ja Otepää külaline leiab vajadusel sellest majast 
kindlasti abi.
   Otepää volikogu esimees Aivar Nigol ja aseesimees 

Peeter Holts tänasid SA Tartu Kiirabi hea koostöö eest 
ning soovisid kiirabijaama kollektiivile edu. Samuti 
tõdeti, et omal ajal tehtud valik ehitada kiirabijaam just 
sellele asukohale on ennast õigustanud.
   Kiirabihoone avamist jäi lõpetama Jassi Zahharovi 

ja Margus Kappeli kontsert.
   Kiirabihoone projekteeris Lunge & KO arhitektuuri-

büroo ning ehitajaks oli AS Tartu Ehitus. Uues hoones 
on kaasaegsed tingimused kiirabibrigaadi tööks ja 
olmeks. Hoones on ruumid patsientide erakorraliseks 
vastuvõtuks, kahe kiirabiauto paigutamiseks ning vaja-
dusel täiendavate kiirabibrigaadide olmeks.
   SA Tartu Kiirabi on Otepääl teenust pakkunud üle 

10 aasta.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 

MONIKA OTROKOVA

Otepää teedel võib nüüd 
näha elektriautot

Otepää vald esitas sotsiaalministeeriumile taot-
luse saada enda valdusesse tasuta elektriauto. 
Juulikuus saabus Otepääle esimene elektriau-

to – Mitsubishi i-Miev. Elektriauto on Otepää vallava-
litsuse sotsiaalteenistuse käsutuses ning sellega teevad 
vajalikke sõite põhiliselt sotsiaaltöötajad.
   Laadida saab elektriautot Otepää vallavalitsuse 

hoone hoovis, kus asub laadimispunkt. Avalik laadi-
mispunkt on planeeritud Otepää Alexela tanklasse, 
ehitustööd veel hetkel käivad. Otepää avalik laadimis-
punkt on üks osa üleriigilisest laadimispunktide võr-
gustikust, laadimispunkte on üle Eesti 160.

MONIKA OTROKOVA

Otepääl avati uus kiirabijaam

Elektriautod olid populaarsed 19. sajandi keskpaigast kuni 
20. sajandi alguseni. Järgnenud sisepõlemismootorite 
areng lükkas elektriautode kasutamise pikaks ajaks tahap-
laanile. 1970.-80. aastate energiakriis algatas aga taas dis-
kussiooni elektriautode kasutuselevõtu üle. Tänapäevastes 
elektriautodes kasutatakse liitium-ioonakusid. 16 kW aku 
võimaldab ca 150 km läbisõidu. Tavapärase 220 V 16 A voo-
luvõrguga ühendatuna laeb aku ca 6-8 tundi. Kiirlaadijaga 
on laadimisaeg 20-30 minutit, mille jooksul saab aku laetud 
80% ulatuses. Elektriautode toetust finantseeritakse Eesti 
Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud lepingu 
alusel CO2 kvoodi müügist saadud vahenditest.
   Allikas: www.elmo.ee

Taasiseseisvumis-
päev Otepääl

Taasiseseisvumispäeva 
tähistamine jõustruktuuride 

tutvustamise ja õppe-
lahinguga toimub 

20. augustil Otepääl 
Kirikumõisas.

11.00 relvanäitus koos 
Kaitseliitu ja Naiskodukaitset 
tutvustava väljapanekuga
12.00 õppelahing
14.00 kontsert ansambliga 
„Põldsepp ja Pojad“

Juubelifestival 
Otepääl

24. - 29. juulil toimusid 
Pühajärve XV puhkpillipäe-
vad. Oli, mida vaadata ja 
kuulata – meeleolukalt 
sume Big Band Tartu, ilusa-

te kooskõladega Salvador Sax Kvartett, 
populaarsete filmimeloodiatega Väike-
Maarja Pasunakoor, kaunid meloodiad 
Keila Linnaorkestrilt, heakõlaline Otepää 
Tromboonikvartett, lahe sõpruskond 
Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester ja 
Festivaliorkestri kontserdid Rõngu ja 
Otepää kirikus. Festivaliorkestri moodus-
tasid 66 pillimeest siit ja sealt – Valgast, 
Tartust, Rõngust, Keilast, Väike-Maarjast, 
Tõrvast, Otepäält. Orkestrit juhatasid 
John Stanley USAst, Bert Langeler, Valdo 
Rüütelmaa ja Arno Anton. 
   Muljeid puhkpillipäevadest on palju 
– head sõbrad, mitmekesine muusika, 
erinevad esinemised, sisukad proovid, 
südamlikud ja teotahtelised dirigendid, 
tõeline kogemus tunda suure orkestri 
koosmõju, parimad toitlustajad Eve ja 
Kalju perega, suurepärane publik...
   Puhkpillipäevade toetajad: Otepää 
Vallavalitsus, Rõngu Vallavalit-
sus, Palupera Vallavalitsus, Eesti 
Kultuurkapital,Pühajärve Puhkekeskus, 
Otepää Lihatööstus Edgar. Aitäh kõigile, 
kes puhkpillimuusikat oma südames 
kannavad ja muusikakultuuri arengule 
kaasa aitavad! 
   Suur tänu!

KÜLLI TEEARU, korraldaja

Pühajärve Põhikool, Mtü Kappermäe Selts, Mtü 
Otepää Loodusselts kutsuvad lapsi vanuses 9-15

VII Otepää piirkonna laste 

LOODUSL A AGRISSE
23.-25. augustil
Alustame 23. augustil kell 14.00 Pühajärve 
kooli juures. Liigume jalgratastega ja ööbime 
Tõutsi külas Lokumärdi talus telkides.
   Registreeru: pille@pyhajarve.edu.ee või 
helista 56653807, Pille.
Korraldajad: Pille ja Peeter Kangur, Tarmo Evestus, 
Margit Turb.  Projekti rahastab KIK.

Täname käsitöö- ja rahvamuusikapäeva peakor-
raldajat Otepää Naisseltsi ja esinaist Riita Aaderit 
ning kõiki kaasaaitajaid ning abilisi! Soovime 
jaksu edaspidiseks!

Otepää Vallavolikogu / Otepää Vallavalitsus
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Otepää Vallavolikogus 
istung 21.06.2012
 Otsustati lugeda vallavanem Andres 

Visnapuu vallavanema ametikohalt tagasi 
astunuks 31. juulist 2012. a. Otsustati asjaaja-
mise ja vallavanema kätte usaldatud vara anda 
vastavalt asjaajamise korrale üle abivallavanem 
Merlin Müürile hiljemalt 31. juulil 2012. a.
 Algatati Otepää vallas Nüpli külas Suure-

Kalda kinnistu detailplaneering.
 Algatati Otepää vallas Pilkuse külas Tornimäe 

detailplaneering.
 Algatati Otepää linnas Linnamäe tee 1 kin-

nistu detailplaneering.
 Kinnitati Otepää valla 2011. aasta majan-

dusaasta aruanne.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 18.11.2010. a 

otsust nr 1-4-69 „Valgamaa Omavalitsuste Liitu 
astumine ja esindajate nimetamine“.
 Anti nõusolek võõrandada kirjalikul 

enampakkumisel järgmised kinnistud: Tartu 
Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna 
kinnistusregistri registriossa nr 2294640 
kantud kinnistu Pühajärve tee 14 alghinnaga 40 
000 eurot; Tartu Maakohtu kinnistusosakonna 
Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa 
nr 1376340 kantud kinnistu Vana-Kooli alghin-
naga 50 000 eurot.
 Kehtestati noorte projektlaagri pidamise 

kord.
 Kehtestati määrusega Otepää valla 2012. 

aasta eelarve muutmine ja lisaeelarve. 

Otepää vallavalitsuses  

31.07.2012
 Väljastati FIE Endel Käärile sõidukikaart 

taksoteenuse osutamiseks sõidukiga Toyota 
Hiace (riiklik registreerimismärk 498 TDR).
 Vähendati Otepää Vallavalitsuse ametiasu-

tuse koosseisus olevate ametikohtade arvu ala-
tes 03. augustist 2012. a ühe ametikoha koha 
võrra – heakorraspetsialist 1,0 kohta.
 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Virulombi 2 maaüksusel 
ehitise (mänguväljak) püstitamiseks.
 Väljastati kasutusluba Rain-Mati Pesor 

mänguväljakule asukohaga Otepää vald 
Vidrike küla Tiigi-Kantso.

30.07.2012
 Anti 113KM Klubi MTÜ luba korraldada 

Otepää valla haldusterritooriumil 03.08.2012. 
a kuni 05.08.2012. a avalik üritus TriStar111 
Estonia.
 Anti Aivar Varovile luba paigaldada rek-

laami suurusega 1,5 x 0,75 m = 1,12 m², asuko-
haga Pühajärve tee, Otepää linna territooriu-
mile alates 30.07.2012. a kuni 30.09.2012. a.
 Määrati matusetoetust ühele isikule sum-

mas 128 eurot.
 Määrati sünnitoetust kuuele isikule kogu-

summas 1536 eurot.
 Anti MTÜ-le Eesti Rahvamajade Ühing 

luba korraldada Otepää vallas Otepää linnas ja 
Otepää külas Linnamäel 07. augustil 2012. a aja-
vahemikus kell 12.30 kuni kell 14.30 avalik üri-
tus VI Üleriigilised Rahvamajade Suvepäevad.
 Peeti võimalikuks Järveotsa katastriük-

suse 63601:003:0147 ja Pisi-Inni katastriük-
suse 63601:003:0145 vaheliste piiride muutmist 
ning määrati moodustatavate katastriüksuste 
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 31. 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

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-
totstarbed vastavalt moodustatud katastriük-
suse plaanidele.
 Kinnitati allkirjaõiguslikud isikud Otepää 

Vallavalitsuses.
 Tunnistati lihthankemenetluse „Otepää 

Vallavalitsuse IT hooldusteenuse hanki-
mine“ riigihanke läbiviimise otsusena tun-
nistati edukaks pakkumuseks pakkuja Arvuti 
Traumapunkt OÜ poolt esitatud pakkumus 
summas 2 210,2 eurot ja 2 senti (ilma käibe-
maksuta) kui vastavaks tunnistatud pakku-
muste hulgast madalaima hinnaga pakku-
mus.
 Tunnistati lihthankemenetluse „Pühajärve 

lasteaia trepikoja juurdeehitustööde omani-
kujärelvalve“ riigihanke läbiviimise otsusena 
edukaks pakkumuseks pakkuja Prodecoro 
OÜ poolt esitatud pakkumus summas 450 
eurot (ilma käibemaksuta) kui vastavaks 
tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima 
hinnaga pakkumus.
 Tunnistati lihthankemenetluse „Otepää 

Gümnaasiumi tuulekasti ja fassaadi taasta-
mistööd“ riigihanke läbiviimise otsusena 
edukaks pakkuja Ando Meema OÜ poolt esi-
tatud pakkumus summas 11 250 eurot (ilma 
käibemaksuta) kui vastavaks tunnistatud 
pakkumuste hulgast madalaima hinnaga 
pakkumus.

19.07.2012
 Peeti võimalikuks jagada Neitsi katastriük-

sus kaheks katastriüksuseks ning määrata 
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 
vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-
nidele.
 Väljastati kasutusluba SA Tartu Kiirabi 

kiirabijaamale asukohaga Otepää vald Otepää 
linn Tartu mnt 1B.
 Anti Oti Spordiklubi MTÜle luba kor-

raldada Otepää valla haldusterritooriumil 
28.07.2012. a avalik üritus Samsung Estonian 
Cup, XIII Honda Otepää Rattasõit.
 Väljastati Marvest OÜle ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Valga põik 3 ehitise (äri-
hoone) laiendamiseks.
 Anti AS Avallone Lõuna-Eesti luba korral-

dada Otepää vallas Otepää linnas Virulombi 
2 asuvas Otepää Kultuurikeskuses 20.07.2012. 
a alates kell 22.00 kuni 22.07.2012. a kell 06.00 
avalik üritus “Tantsupidu autobaasis”.
 Anti Hansa Ilutulestikud OÜle luba korral-

dada Otepää vallas, Otepää linnas Pühajärve 
rannapargi kinnistul 31. juulil 2012. a. ajava-
hemikus kell 22.45 kuni kell 23.00 ilutules-
tik.
 Määrati ühekordne toetus ühele isikule 

summas 64 eurot.
 Määrati matusetoetust kahele isikule 

kogusummas 256 eurot.
 Eraldati MTÜ Nuustaku naisrahvatant-

surühmale 30. Tegevusaastapäeva puhul 
Otepää Vallavalitsuse reservfondist 150 
eurot.
 Tunnistati riigihanke „Pühajärve lasteaia 

trepikoja juurdeehitus” pakkumuste hinda-
miskomisjoni otsusena edukamaks pakku-
museks OÜ Talismus pakkumus ehitustööde 
teostamiseks maksumusega 21 630 ilma käi-
bemaksuta.
 Algatati Otepää vallas Pühajärve külas Salu 

kinnistu detailplaneering.

 Anti Leif Rahvusvahelise Meelelahutuse 
OÜle luba paigaldada alates 23.08.2012. a kuni 
30.08.2012. a. Otepää linna territooriumile 15 
reklaami suurusega 1,18 x 0,59 m = 0,69 m² ja 
määrati reklaamimaksu suuruseks kokku 115 
eurot.
 Anti Tartu Suveteatri Selts MTÜle paigaldada 

alates 22. juulist 2012. a kuni 12. augustini 2012. a 
riigi tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää – Sangaste 
kilomeetrile 25, Otepääle sissesõidu kohale, avaliku 
ürituse Otepää Suveteater reklaambänner ja mää-
rati reklaamimaksu suuruseks 3,20 eurot päevas, 
kokku 64 eurot.
 Anti AS-le Avallone Lõuna-Eesti luba pai-

galdada alates 08. juulist 2012. a kuni 22. juulini 
2012. a riigi tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää 
– Sangaste kilomeetrile 25 Otepääle sissesõidu 
kohale avaliku ürituse Tantsupidu Autobaasis 
reklaambänner ja määrati reklaamimaksu suu-
ruseks 3,20 eurot päevas, kokku 48 eurot.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest kaks isikut.
 Jäeti rahuldamata kaks taotlust korraldatud 

jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 113 

eksemplari töövihikuid summas 398,84 eurot.
 Määrati sünnitoetust kahele isikule kogu-

summas 768 eurot.

11.07.2012
 Väljastati SA Mäha Küla Arendusele ehi-

tusluba Otepää valla Mäha külas Looritsa 
maaüksusel; Taga-Mäha maaüksusel; Jõhvika 
maaüksusel; Mäetaguse maaüksusel; Maidu 
maaüksusel; Mäha maaüksusel; Mäe maaüksu-
sel; Sannamäe maaüksusel; Pihlaka maaüksusel 
ja Liivaoru maaüksusel Mäha järve saneerimi-
seks (sh tõkend-paisu ehitamiseks).

05.07.2012
 Anti S.M.A. Racing MTÜle luba korraldada 

Otepää linnas 28.07.2012. a kell 09.00 kuni kell 
19.00 avalik üritus EAL võistluskalendrisse kuu-
luv rahvasprint.
 Anti MTÜle Otepää luba korraldada Otepää 

linnas 05.08.2012. a kell 07.00 kuni kell 18.00 
avalik üritus Otepää XVI Rahvamuusikute ja 
Käsitöömeistrite päev.
 Väljastati ehitusluba AS-le Alexela Oil 

elektriauto kiirlaadimispunkti püstitami-
seks Otepää vallas Otepää linnas Tartu mnt 
24katastriüksusel.
 Väljastati Lauri Nämile ehitusluba Otepää 

valla Märdi külas Soosaare katastriüksusel 
suvila püstitamiseks.
 Anti nõusolek MTÜ Alo Ojassalu Tennise-

klubi’le viia läbi Otepää valla haldusterritooriu-
mil tenniselaager ajavahemikus 02.07-16.07.2012 
(toimub Arula Külalistemajas Otepääl) vastavalt 
esitatud taotlusele.
 Määrati ühekordne toetus ühele isikule sum-

mas 64 eurot.
 Määrati matusetoetust kahele isikule kogu-

summas 256 eurot.
 Otsustati võõrandada kirjalikul enam- või 

kordusenampakkumisel järgmised kinnistud: 
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaos-
konna kinnistusregistri registriossa nr 2243840 
kantud kinnistu Pilkuse vallamaja kordu-
senampakkumisel alghinnaga kaheksateist 
tuhat (18 000) eurot. Tartu Maakohtu kinnis-
tusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri 
registriossa nr 1376340 kantud kinnistu Vana-
Kooli enampakkumisel alghinnaga viisküm-
mend tuhat (50 000) eurot. Tartu Maakohtu kin-
nistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusre-

gistri registriossa nr 2294640 kantud kinnistu 
Pühajärve tee 14 alghinnaga nelikümmend 
tuhat (40 000) eurot.
 Kinnitati riigihanke „Otepää valla tänavate 

remont 2012” pakkumuste hindamiskomis-
joni otsusena soodsamaks pakkumiseks Elva 
Kommunaal Grupp pakkumus remonttööde 
teostamiseks maksumusega 33 035,02 ilma käi-
bemaksuta.
 Anti OÜle Ilutulestiku Keskus Arnika 

luba korraldada 07.07.2012. a kell 23.55 kuni 
08.07.2012. a kell 01.00 ilutulestik Otepää vallas 
Kääriku külas Kääriku Spordikeskuse territoo-
riumil.
 Anti X3M Marketing OÜ luba korraldada 

Otepää valla haldusterritooriumil Kääriku 
külas Kääriku Spordikeskuse territooriumil 
07.07.2012. a kell 08.00 kuni 08.07.2012. a kell 
12.00 avalik üritus ETK Grupi suvised perepä-
evad.
 Väljastati KÜle Munamäe ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Munamäe 18 maaüksusel 
ehitise rekonstrueerimiseks.
 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää 

valla Sihva külas Uue-Kooli maaüksusel ehitise 
(Pühajärve Lasteaed ja Raamatukogu) laienda-
miseks.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas Tõutsi külas 
Tõutsi F1, F2 pingeparanduse elektriprojekti 
koostamiseks .
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas Vana-Otepää 
külas Krepi kinnistul eramu kaitse nimivoolu 
suurendamise elektriprojekti koostamiseks.
 Kinnitada KÜ 5 & 3 taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas, Pühajärve 
külas külas, Kannistiku 5 kinnistule kortere-
lamu laiendamise (katlamaja) ja küttesüsteemi 
rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
 Väljastati Marek Mägile ehitusluba Otepää 

valla Pilkuse külas Väike-Pärna katastriüksusel 
suvila püstitamiseks.
 Väljastada KÜ-le Muhe ehitusluba Otepää 

valla Otepää külas Keskuse väikekoht 1 maaük-
susel ehitise rekonstrueerimiseks.

20.06.2012
 Väljastati A&K Holding OÜ-le ehitusluba 

Otepää valla Sihva külas Ülikooli residents 
maaüksusel ehitise (majutushoone) täielikuks 
lammutamiseks.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest alates 21. Juunist 2012. a kuni 31. detsemb-
rini 2012. a üks isik.
 Määrati ühekordset toetust neljale isikule 

kogusummas 149 eurot.
 Määrati koolilõpetaja toetust 58le isikule 

kogusummas 2090 eurot.
 Eraldati raha spordiklubide toetuse reservist 

500 eurot toetust MTÜ’le Noortesport tänava-
korvpalli Eesti Meistrivõistluste Otepää etapi läbi-
viimiseks ja 200 eurot toetust MTÜ’le Otepää 
Spordiklubi Andres Saali osalemiskulude kat-
teks Euroopa noorte meistrivõistlustel.
 Kinnitati Imre Jakobsoni taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää 
linnas, Palupera tee 35A kinnistule abihoone 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Männiku-Triinu 

katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning 
määrata moodustatavate katastriüksuste 
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-
totstarbed vastavalt moodustatud katastriük-
suse plaanidele.
 Kinnitati Heido Orava taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas, Nüpli küla, Väike-
Ruusa kinnistule sauna püstitamise projekti 
koostamiseks.
 Väljastati Raivo Paavelile ehitusluba Otepää 

valla Arula külas Veskioru katastriüksusel 
elamu rekonstrueerimiseks.
 Kinnitati Malle Kurmi taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas, Kääriku küla, 
Arimäe kinnistule elamu rekonstrueerimise 
projekti koostamiseks.
 Kinnitati huvitatud isiku Timo Tasuja taot-

lusel projekteerimistingimused Otepää vallas, 
Pühajärve külas asuvale Pühalepa kinnistule 
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 

Otepää vallas Otepää linnas asuva Lipuväljak 24, 
24a, 28, 28a kinnistute ja lähiümbruse detailp-
laneering.
 Kinnitati Tiiu Räätse taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas, Otepää linnas, 
Tähe tn 8 kinnistule elamu rekonstrueerimise- 
ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Jana Saare taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas, Nüpli külas, Oti 
kinnistule elumaja rekonstrueerimise ja abi-
hoone ehitusprojekti koostamiseks.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 27.10.2011 

korraldust nr. 2-4-518 ja
12.01.2012 korraldust nr. 2-4-15.
 Väljastati ehitusluba Riigimetsa Majanda-

mise Keskusele Otepää valla Otepää linnas 
Kolga tee 28 kinnistule ehitise (maakollektor) 
tehnosüsteemide muutmiseks.
 Määrati haridustoetust ühele isikule sum-

mas 150 eurot.
 Määrati sünnitoetust kuuele isikule kogu-

summas 1152 eurot.
 Määrati matusetoetust kahele isikule kogu-

summas 246 eurot.
 Anti ühele vallakodanikule üürile elu-

ruum.
 Anti Tanel Sammule aastatel 2012-2016 tasu 

eest üürile avalike ürituste korraldamiseks val-
lavara.
 Anti RUF Eesti ASle luba korraldada ilutules-

tik Otepää vallas, Otepää külas Villa Müllerbeck 
territooriumil 29.06.2012 kell 23.45-30.06.2012 
kell 00.10.
 Anti Stamina Spordiklubi MTÜ-le luba 

korraldada Otepää vallas Pühajärve külas 
07.07.2012. a alates kella 12.00 kuni kella 14.00 
avalik üritus 31. jooks ümber Pühajärve ja 
08.07.2012. a alates kella 12.00 kuni kella 14.00 
alates avalik üritus Pühajärve rahvatriatlon.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas Mäha külas 
Männiku kliendi hoones asuva amortiseeru-
nud keskpinge JS-ga kiosk alajaama asemele 
uue komplektalajaama elektriprojekti koosta-
miseks.
 Peeti võimalikuks jagada Looduspargi 

katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning 
määrata moodustatavate katastriüksuste 
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-
totstarbed vastavalt moodustatud katastriük-
suse plaanidele.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Tülsu 

alajaama 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi 
püstitamiseks Otepää vallas Pilkuse külas.
 Vaadati läbi üks vaie.
 Anti Tartu Suveteatri Selts MTÜ-le luba 

korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 
Nüpli külas 27.07.2012. a kuni 12.08.2012. a ava-
lik üritus Otepää suveteatri lavastus “Pühajärve 
sõda ja rahu”.

1.1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 
2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja 
(katastritunnus 63602:002:2110, pindala 5,29 ha, 
asukoht: Pilkuse küla, Otepää vald) kordusenam-
pakkumisel alghinnaga kaheksateist tuhat (18 
000) eurot.

1.2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 
1376340 kantud kinnistu Vana-Kooli (katastri-

tunnus 63601:002:2050, pindala 0,2 ha, asukoht: 
Sihva küla, Otepää vald) enampakkumisel 
alghinnaga viiskümmend tuhat (50 000) eurot.

1.3. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 
2294640 kantud kinnistu Pühajärve tee 14 
(katastritunnus 55601:004:1860, pindala 255 m2, 
asukoht: Pühajärve tee 14, Otepää linn, Otepää 
vald) alghinnaga nelikümmend tuhat (40 000) 
eurot.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada 31. augustil 
2012. a kella 11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Val-
lavalitsuse kantseleisse sekretäri kätte kinnises 
ümbrikus märgusõnaga “Pilkuse vallamaja” või 
Vana-Kooli või Pühajärve tee 14.
   Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse 
tööaegadel helistades ette: kontaktisik Mairo 
Kangro (766 4810). Täiendav info kirjaliku enam-
pakkumise kohta Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee rubriigis „Otepää Vallavalitsus müüb“

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Otepää vallas: Elektrikatkestusest Otepää vallas 15. juulil

15. juulil toimus Otepää piirkonna alajaamas rike, mis jättis 
Otepää elanikud ligi kuueks tunniks elektrita. Otepää Valla-
valitsus esitas elektrikatkestuse kohta arupärimise Elektrilevi 
OÜle.
   Elektrilevi OÜ vastusest selgus, et üks Otepää piirkonda 
varustav trafo oli tol hetkel remondis. 15. juuli varahommikul 
lülitus rikke tõttu välja ka teine trafo, mille tõttu jäid Otepää 
elanikud elektrita. Rikkega asuti kohe tegelema, Otepää linna 
elektrivarustus taastati kell 12.25. Elektrilevi OÜ kinnitas, et 
teeb kõik endast oleneva elektrikatkestustega seotud riskide 
minimeerimiseks ja Otepää piirkonnale kvaliteetse elektriva-
rustuse tagamiseks.

MONIKA OTROKOVA
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6. augustil toimunud valla üldplaneeringu 
avalik arutelul osales paarkümmend huvilist, 
nende seas nii maaomanikke, vallakodanikke 
kui ka ettevõtjaid.
   Otepää valla üldplaneering on valminud 

koostöös konsultatsioonifirmaga Hendrikson 
& Ko, üldplaneeringu keskkonnamõjude stra-
teegiliseks hindamiseks on kaasatud keskkon-
naekspert Arvo Järvet Tartu Ülikoolist. Otepää 
valla üldplaneeringut tutvustasid vallavalitsuse 
planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Ülle 
Luuk ning planeerimisspetsialist Kadri Ader. 
Ülevaate üldplaneeringu ülesehitusest andis 
Marika Pärn firmast Hendrikson & Ko, Arvo 
Järvet rääkis keskkonnamõju strateegilisest 
hindamisest. Avalikku arutelu modereeris 
Hendrikson & Ko keskkonnaosakonna juhata-
ja Heikki Kalle.
   Koostatava üldplaneeringu avalik väljapanek 

toimus 28.05-25.06.2012. Planeeringulahendus 
oli kodulehel kättesaadav kuni 06.08.2012, 31. 
juulist oli üleval üldplaneeringu täiendatud ver-
sioon avaliku väljapaneku järgselt.
   Üldplaneeringu edasine menetlusprotsess 

näeb ette koostöö jätkamist Keskkonnaame-
tiga, seejärel esitatakse üldplaneering maava-
nema järelevalvesse. Maavanema nõusolekule 
järgneb üldplaneeringu kehtestamine vallavo-
likogus.

   Üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitati 
30 kirja vastuväidete, ettepanekute, küsimus-
te ja arvamustega, mis puudutasid planee-
rimisseaduse, keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täitmist, 
ruumilise planeerimise põhimõtteid (sh pla-
neeringu põhilahendust) ning planeeringu 
menetlust.
   „Avaliku arutelu peamiseks eesmärgiks on 

avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete ja 
ettepanekute arutelu ja omavalitsuse seisu-
kohtade põhjendamine,“ sõnas planeerimis-
spetsialist Kadri Ader. „Avaliku väljapaneku 
eel, planeeringu koostamise käigus on Otepää 
vallavalitsus ja planeeringu koostajad teinud 
koostööd kogukonna ja ametiasutustega ning 
paljud küsimused on leidnud lahendused.“ 
Otepää vallavalitsus on osaliselt arvestanud 
avaliku väljapaneku ajal huvitatud isikute 
poolt tehtud ettepanekute ja vastuväidetega 
ning on ettepanekute tegijatele põhjendanud 
planeeringulahendust ja -menetlust. Kirjalikud 
ettepanekud ja vastuväited ning Otepää valla-
valitsuse seisukohad on kättesaadavad planee-
rimisteenistuses.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
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Otepää vald kuulutab välja 

KONKURSI 

vallavanema kandidaadi leidmiseks.

Nõuded kandidaadile:  
kandidaat peab vastama teenistusse astumiseks avaliku 
teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Kandideerimisdokumendid:
1. kirjalik avaldus,
2. CV, sh töö- või teenistuskäik,
3. haridust tõendava dokumendi koopia,
4. omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab teenistus-
se astumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud 
nõuetele,
5. visioon Otepää valla arengust,
6. konkursil osaleja soovil muud dokumendid. 

Kandideerimisdokumendid esitada kinnises ümbrikus 
märgusõnaga ”VALLAVANEMA KONKURSS” Otepää 

Vallavalitsusele aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää vald, 
Valgamaa hiljemalt 13. augustil 2012. a kell 18.00 või di-
gitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@otepaa.ee.

   Info: telefonil 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

1. augustil toimus Otepää lasteaia detailplanee-
ringu eskiisi avalik arutelu. Detailplaneeringu 
ala hõlmab Otepää linnas Tehvandi, Mäe, 
Kopli ja Munamäe
tänavatega piirnevat kvartalit.
   Detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada 

planeeritava Otepää lastaia ehitamise võimalik 
asukoht, maa sihtotstarvete, parkimisalade ja 
avalikkusele suunatud maa-alade (mängu- ja 
spordiväljakud) määramine, liikluskorralduse 
muutmise ettepanekud ja vajadus, tehnoraja-
tiste rajamise võimalikkuse väljaselgitamine. 
Planeerimistöid teostab Artes Terrae OÜ.
   Detailplaneeringu ala suurus on ca 7 

ha. Alale on kavas ehitada uus, kaasaegne, 
200kohaline lasteaed.
   Avalikule arutelule kogunenud huvilistele 

tegi põhiliselt muret liikluskorraldus planee-

DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneeringu avalik eskiisi 
arutelu

Otepää Vallavalitsus korraldab Otepää linnas 
asuva Linnamäe tee 1 kinnistu (katastritunnus 
55601:004:1340) detailplaneeringu eskiisi avaliku aru-
telu 22.08.2012 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas 
( Lipuväljak 13, II korrus). Planeeritava ala lähiümbru-
ses kehtib 09.11.2005.a korraldusega nr 2-4-601 keh-
testatud Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada olemaso-
leva hoone teenindus-ärihooneks laiendamise võimalu-
sed ja täpsustada liiklus-ning parkimiskorraldus pla-
neeringualas.
   Info: Enelin Alter 766 4820, enelin.alter@otepaa.ee

Toimusid detailplaneeringute 
avalikud väljapanekud

Otepää vallas Kääriku külas asuva Pülme vallatee 

detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 05.07-
24.07.2012 ning avalik arutelu 25.07.2011. Avaliku väl-
japaneku ajal esitas kodanik 12 ettepanekut, vastuväi-
det ja küsimust, mis puudutasid planeerimisseaduse 
täitmist, ruumilise planeerimise põhimõtteid ja pla-
neeringu menetlust.
   Detailplaneeringu avalikul arutelul ettepanekute 
tegija osales. Otepää vallavalitsus on osaliselt arves-
tanud avaliku väljapaneku ajal kodaniku poolt tehtud 
ettepanekute ja vastuväidetega ning on ettepane-
kute tegijale põhjendanud planeeringulahendust ja 
-menetlust. Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning 
Otepää vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad 
planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 7664820).

Otepää vallas Pilkuse külas asuva Mäemõisa kinnistu 
detailplaneeringu korduv avalik väljapanek toimus 
11.06 - 09.07.2011. Avalik arutelu toimus 30.07.2011 kell 
16.00 Otepää Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ajal 
esitas 3 kodanikku ettepanekuid, vastuväiteid ja küsi-
musi, mis puudutasid planeerimisseaduse täitmist, 
ruumilise planeerimise põhimõtteid ja planeeringu 
põhilahendust. 
   Detailplaneeringu avalikul arutelul ettepanekute 
tegijad osalesid. Otepää vallavalitsus on arvestanud 

osaliselt avaliku väljapaneku ajal kodanike poolt tehtud 
ettepanekute ja vastuväidetega ning on ettepanekute 
tegijatele põhjendanud planeeringulahendust ja -
menetlust. Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning 
Otepää vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad 
planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 7664820).

Otepää vallas Otepää linnas asuva Lipuväljak 24, 24a, 
28, 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimus 09.07-30.07.2012, avalik aru-
telu toimus 02.08.2012 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuses. 
Avaliku väljapaneku ajal esitas 4 kodanikku ettepane-
kuid, vastuväiteid ja küsimusi, mis puudutasid planee-
rimisseaduse täitmist, ruumilise planeerimise põhi-
mõtteid ja planeeringu põhilahendust. 
   Detailplaneeringu avalikul arutelul osales neljast 
ettepanekute tegijast kolm. Otepää vallavalitsus on 
osaliselt arvestanud avaliku väljapaneku ajal koda-
nike poolt tehtud ettepanekute ja vastuväidetega ning 
on ettepanekute tegijatele põhjendanud planeerin-
gulahendust ja -menetlust. Kirjalikud ettepanekud ja 
vastuväited ning Otepää vallavalitsuse seisukohad on 
kättesaadavad planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 
7664820).

Toimus Otepää valla üldplaneeringu 
avalik arutelu

Otepää lasteaia detailplaneeringu 
eskiisi avalik arutelu

Algavad külavanemate 
koolitused
Leader-programmi raames algab Otepää küla-
vanematele ning teistele aktiivsetele küla liik-
metele neljast koolitusest koosnev seeria, mille
eesmärgiks on muuta külaelu Otepää vallas 

aktiivsemaks. Koolituste seeria lõpeb ühise 
ringreisiga Raplamaale.
   Koolitused toimuvad Pilkuse küla seltsima-

jas ning koolitajateks on üle-eestiliselt tuntud 
kogukonna koolitajad Eha Paas, Krista Haba-
kukk, Piret Jeedas ja Margus Timmo.
   Esimene koolitus on juba 25. augustil kell 

10.00 Pilkuse seltsimajas. Koolituse teemaks on 
külavanemate tegevus ja ülesanded ning kooli-
tuse tulemusena teab külavanem, mis on tema 
ülesanded ning ta suudab kohalikku külaelu 
koordineerida. Seekordset koolituspäeva 
juhivad Eha Paas ja Krista
Habakukk.
   Osalema on oodatud nii Otepää külava-

nemad kui ka teised aktiivsed inimesed, kes 
tahavad oma küla jaoks midagi teha. Koolitused 
on tasuta ning ette on nähtud ka kohvipausid.
   Palun andke oma osalemissoovist teada 

hiljemalt 22. augustiks meiliaadressil: 
ajaansoo@solo.ee.

ANNIKA JAANSOO, MTÜ Meie Otepää

Otepää hooldekodu 
katust renoveeritakse
SA Otepää Tervisekeskusele kuuluv Otepää 
hooldekodu katus renoveeritakse. Vana katu-
sekate vahetatakse kiviprofiiliga teraskatuse 
vastu, otsaseinad soojustatakse. Remonditööd 
lähevad kokku maksma 33 745,49 eurot, millest 
EAS rahastab 29 704 eurot. Täismaksumusest 
puudu jääva summa tasub Otepää vald.
   Hooldekodu katust hakkab ehitama OÜ 

Elektrikeskus, mis on asutatud 1999. a elektri-
tööde tegemiseks, alates 2001. a tegeleb firma 
ka ehitustöödega. Tööd algavad sel nädalal. 
Projekti järgi peavad tööd olema lõpetatud 
2012. aasta oktoobris.
   Uus katus ja soojustatud seinad hoiavad 

hoone külmal ajal soojana ning seega muutub 
hooldekodu ka energiasäästlikumaks.
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ringualal. Selleks, et leida paremaid lahendu-
si liikluskorralduse osas, kaasatakse edasisel 
detailplaneeringu menetlemisel liiklusspetsia-
liste.
   Kõigil asjast huvitatutel on võimalik nädala 

jooksul saata oma ettepanekud Otepää lasteaia 
detailplaneeringu suhtes e-posti aadressil kadri.
ader@otepaa.ee Palume ettepanekud saata hil-
jemalt 14. augustiks.
   Ettepanekud koondatakse ja edastatakse pla-

neerijale, kes viib võimalusel muudatused sisse. 
Täiendatud eskiisi avalik arutelu on plaanis 
korraldada selle aasta septembrikuus.
   Otepää lasteaia detailplaneeringu materjali-

dega on võimalik tutvuda Otepää valla kodule-
hel www.otepaa.ee rubriigis „Ehitus ja planee-
rimine“. Täiendav info: Kadri Ader 766 4820, 
Kadri.Ader@otepaa.ee.

MONIKA OTROKOVA

11., 12.august Otepää Suveteater Pühajärve ääres 
Poslovitsa rannas. Piletid Piletilevist, Piletimaailmast ja tund 
enne algust kohapealt. Info: www.suveteater.ee

12. august kell 19.00 Otepää Maarja kirikus Lenna Kuurmaa ja 
Märt Avandi „Öö valge on õnn“. Pilet 16 €. Soodustusi ei ole. 
Alla 6-aastastele lastele on sissepääs tasuta!

15. august kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses Pariisi noored 
viiulivirtuoosid – galakontsert. Pilet 4 € (täiskasvanud), 2 € 
(õpilased, pensionärid).

17. august kell 18.00  Otepää kirikus Suvehelid 6: 
Muusika viie U-ga kontsert. Esinevad Lauriine Kalajas (viiul), 
Saimi Ester Kortelainen (viiul), Bibi Lotta Ladva (tšello), Elke 
Unt (orel). Sissepääs prii.

20. august kell 12.00 Iseseisvuspäeva tähistamine Kirikumõisas. 
Näidislahing, relvanäitus, sõdurisupp. Kontsert – Põldsepp 
ja Pojad. Korraldavad Kaitseliidu Otepää üksikkompanii, 
Naiskodukaitse Otepää jaoskond, Otepää Kultuurikeskus. 

22., 29. august kell 20.00  kultuurikeskuses Tantsusalongid 
plaadimuusika saatel. Pilet 2 €.

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

13.-17. august Aedlinna staadion. EJL Jalgpalli Suvelaager. 
EJL / FC Otepää, www.jalgpall.ee

16. august kell 17.45 Tehvandi. 11. Otepää discgolfi 
neljapäevak.  Otepää vald ja Karupesa Team, Tauno Tõld, 
525 4844

19. august kell 10-12 6. Otepää Matk. Sihtpunkt Juusa 
järv. Otepää vald, Martin Teder, 5624 2785

19. august kell 17.00 Tehvandi staadion. FC Otepää vs 
SK Tääksi.  www.fcotepaa.ee 

20. august kell 9.00 Otepää petangiväljak. V 
A.Steinbachi mälestusturniir. Valgamaa Spordiliit, Tõnu 
Ainsoo, 5233299

22. august Päidlapalu. 10. Otepää orienteerumiskolmapäevak. 
Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

23. august kell 17.45 Tehvandi. 12. Otepää discgolfi 
neljapäevak. Otepää vald ja Karupesa Team, Tauno Tõld, 
525 4844.

29. august Alaküla. 11. Otepää orienteerumiskolmapäevak. 
Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

järgmistele erialadele:
klaver, akordion (eriti on oodatud 7-8aastased lapsed, kuna koolil on uus 
noorte akordion), erinevad puhkpillid (trompet, tromboon, tuuba, altsarv; 
kuni kohti jätkub: klarnet, saksofon, plokkflööt), löökpillid (ksülofon), 

muusikaline EELKOOL toimub

E, 27. augustil kell 10.00-18.00,
T, 28. augustil kell 10.00-18.00.
Ette valmistada üks laul!  Koolitare 7 II korrusel.
Info tel. 7655109, 53033037, muusikakool@otepaa.ee

   Otepää Muusikakooli AVAAKTUS toimub
1. septembril kell 12.00 muusikakooli õuealal (vihmaga muusika-
kooli saalis).
  Muusikalise eelkooli aktus toimub

5. septembril kell 17.00  (muusikakooli saalis Koolitare 7 I korrusel).

Otepää Muusikakooli 
JÄRELKONKURSS

15. juulil kogunes Pedajamäe küla rahvas naa-
berkülla Ketta tallu sepp Mart Salumaa juurde 
perepäevale. Vaatamata tujukale ja vihmasele 
ilmale oli rahvast päris palju ja päev möödus 
kiiresti. Sepp näitas ja õpetas puusöe valmista-
mist, tutvustas sepatöö põhitõdesid, rääkis ohu-
tustehnikast ja materjalidest, näitas sepikoda ja 
rääkis huvitavaid lugusid. 
   Neile, kel tekkis sepatöö vastu suurem huvi, 

korraldab sepp kahepäevased kursused, mille 
käigus õpetatakse seda tööd sügavamalt ja 
valmistatakse meistri käe all praktiline ese. 

Perepäeval jätkus tegevusi: keetsime koos tõr-
vaseepi, küpsetasime viikingite kuninghauda-
de arheoloogiliste leidude eeskujul sepistatud 
küpsetusseadeldistel pannkooke ja valmistasi-
me maitsva wokiroa. Poistele korraldati lõbus 
kalapüügivõistlus ja jäi aega ka hämaras rehe-
toas kõik koos talu ajaloost põnevaid jutte 
kuulata ning maailma asju arutada. 
   Perepäeva ja sepakursuste läbiviimist toetus tuli 

EAS kohaliku omaalgatuse programmist ja Otepää 
Vallavalitsuselt.

HELEENA JÕGI

Pedajamäe küla perepäev peeti naaberkülas
OTEPÄÄ LASTEAED

võtab konkursi korras tööle 
alates 01.09.2012

rühmaõpetaja (täiskoormus),

muusikaõpetaja (osaline koormus),
alates 01.10.2012

rühmaõpetaja (asendus).

Avaldust, CV-d ja haridust tõendavate dokumen-
tide koopiaid ootame 15. augustiks 2012 aadressil 

Pühajärve tee 22, Otepää 67403, Valgamaa või 
e-aadressil marju.ilistom@otepaa.ee.

Info tel 5303 3034
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Palupera Vallavolikogus 
istung 26. 06. 2012
 Kuulati Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni ette-

kannet ja sõltumatu vandeaudiitori Vilja Kübar á aruan-
net Palupera valla 2011. majandusaasta aruandele, kus 
tehti ettepanekud konsolideeritud aruanne kinnitada. 
 Kinnitati Palupera valla 2011. aasta konsolideeritud 

majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2011 bilansima-
hus 19527723 eurot ja 2011. aasta eelarve täitmise aruanne 
seisuga 31.12.2011 summas 1010765 eurot.
 Kehtestati Palupera valla muusikakoolide õpilaste 

toetamise kord. 
 Anti volitused Maa-ametile teostada aadressiandmete 

süsteemi infosüsteemis muudatusi.
 Anti arvamus Palupera kruusamaardla Palupera III 

kruusakarjääri korrastamistingimuste koostamiseks.
 Otsustati võtta vastu osaühingult PALU-TEENUS val-

lavaraks järgnevad vallasasjad – Päidla reoveepuhasti 
(soetatud 2002. aastal) ja Päidla küla veehaare, joogiveeto-
rustik (soetatud 2001. aastal) ning nimetati vastuvõetud 
vallavara valdajaks Palupera Vallavalitsus. Kinnitati 
Palupera vallas vee-ettevõtjaks ja vallavara kasutajaks 
osaühing PALU-TEENUS (10352579) Hellenurme, Nõuni 
ja Palupera külade ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga 
kaetud tegevuspiirkonnas ning Päidla küla joogivee ja 
kanalisatsioonirajatistega kaetud tegevuspiirkonnas FIE 
ERMO KRUUSE PÕRGUMÄE TALU (10599676). Teenuste 
osutamine võetakse üle hetkel kehtivate hindadega. 
Halduslepingud vee-ettevõtjatega sõlmitakse hiljemalt 
kolme kuu jooksul otsuse jõustumisest eesmärgiga 
kasutada ja hooldada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonie-
hitisi üldistes huvides valla valitsemise otstarbel alates 
lepingu allkirjastamisest kuni 5 aastaks. Päidla küla tee-
ninduspiirkonnas arvleb tarbijatega endine vee-ettevõtja 
osaühing PALU-TEENUS kuni akteerimiseni, 1. juulini 
2012. Vee-ettevõtjatele lubati vallavara kasutusse anda 
tasuta. Vallavara kasutajad on kohustatud oma valdu-
sesse võetavat vara majandama heaperemehelikult ning 
hoolitsema kõigiti selle säilimise ja korrashoiu eest.
 Tutvuti ja tehti muudatusettepanekuid Palupera valla 

arengukava 2012-2025 projekti. Arengukava projekt 
suunata avalikule väljapanekule, mis toimub Palupera 
Vallavalitsuse kantseleis tööajal ja Palupera valla vee-
bilehel 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. Enne augustikuus toimuvaud avalikke arutelusid, 
hiljemalt 10. augustiks 2012 oodatakse ettepanekuid ja 
parandusi ka  volikogu komisjonidelt ja hallatavatelt asu-
tustelt.
 Arutati MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed lapseva-

nemate osalemisel uuesti esitatud tegevusplaanide sisu-
kust, jätkusuutlikkust, uusi laekunud avaldusi puudujää-
kide ja selgitustega lasteaia juhtimises ning igapäevases 
õppetöös. Tehti uuesti ettepanekud ühingu juhatusele.
 Seoses MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia ümberkor-

raldustega II poolaastast ja esitatud analüüsidest tulene-
valt otsustati vähendada ühingule eraldatud osalustasu 
veel 8218,60 eurot. MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaiale 
määratud osalustasude kokkuhoiusummast eraldati 1536 
eurot Palupera mõisa peahoone akende tööjooniste pro-
jekti uuendamiseks, 300 eurot Nõuni küla neiu Merily 
Viks toetamiseks järgmisel õppeaastal vahetusõpilasena 
Hollandis, 376 eurot valla 20. juubeliürituse kulude kat-
teks, 50 eurot noortele osalustasude osaliseks katmiseks 
Valgamaa noorte suvekoolis, 100 eurot kaasaskantava 
lipuvarda ja koti ostuks ning 160 eurot eelmise aasta kul-
tuurikulude katteks.
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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

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 toimuvad 
13. augustil 2012 kell 16.00 Nõuni kultuurimajas 
ja 14. augustil 2012 kell 16.00 Hellenurme kultuu-
rimajas.
   Täiendav informatsioon e-posti aadressilt 
palupera@palupera.ee.

TEADAANNE

MTÜ Hellenurme Mõis korraldab 
AVALIKU KONKURSI 

eralasteaia direktori
 ametikoha (1,0) täitmiseks.

Nõudmised kandidaadile
 Vastavus haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 

“Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §3 sätestatud 
nõuetele.
 Väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljen-

dusoskus.
 Avatud ja loominguline mõtteviis.
 Väga hea koostöö ja suhtlemisoskus.
 Analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõi-

me, õpi- ja otsustusvõime, pingetaluvus.
 Varasem juhtimiskogemus.
 Arvuti kasutamise oskus.

Töö kirjeldus, iseloom jm täpsustatult http://lastea-
ed.palupera.ee/
Konkursil osalemiseks esitada
1. Avaldus; 2. Elulookirjeldus
3. Ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõenda-
vate dokumentide koopiad
4. Nägemus lasteaia arengusuundadest ja eesmärgid 
töötades direktorina ning kolme aasta tegevuskava 
nende elluviimiseks tulenevalt olemasolevast olu-
korrast – lasteaed mõisakompleksis, üks segarühm, 
koostöö Palupera põhikooliga ja kohaliku omavalit-
susega jms. 
5.Palgasoov.

   Dokumendid palume esitada MTÜ Hellenurme Mõis-ale 
hiljemalt 17. augustiks 2012. a direktori asetäitja Maimu 

Noorhani meiliaadressile maimu.noorhani@mail.ee , koopia 
vallavanem Terje Korss meiliaadressile terje@palupera.

ee või postiga ühingu aadressil Hellenurme, Palupera vald, 
67514 Valga maakond. Võimalik, et kandidaadid kutsutakse 

etteteatamisel ka vestlusele.
   Lisainformatsioon telefonil 7679506.

28. juulil toimusid 
Paluperas Avatud 
külaväravad, mis 
algasid kell 12.00 

Palupera Pritsikuuri juurest. Pärast avamist said 
huvilised osaleda MTÜ Palupera Käsitöökoja 
organiseeritud erinevates töötubades – meisterda-
da männikoorest paati ning kasetohust helmeid ja 
karbikest. 
   Suurt huvi pakkus vene traktorite väljapanek, 

mille eksponaadid olid kohalikud elanikud kohale 
toonud ning ka Heino Prosti vanade põllutöömasi-
nate näitus, mida omanik ise tutvustas. Käsitööhu-
vilised said kuulata Taivi Raudsepa tutvustust rah-
variiete valmistamisest. Kõige pisematele pakkusid 
ohtralt tegevust meie valla noortevolikogu liikmed. 
   Kell 17 andis Elva tütarlaste koor Palupera 

mõisas kontserdi ning kell 19 algas Pritsikuuri 
juures simman. Mathilded, Marbellad ja Kõueõied 
esitasid elavale akordioni tantsumuusikale väga 
mitmekesiseid vahepalasid. Anita Pavlova juhen-
damisel mängiti lustakaid rahvalikke mänge. Pinget 
pakkus ka oksjon, millel müüdi ära Kodukandi välja 
pandud toidukorv ja Andres Rattasepa valmistatud 
puukuju „Suvenautleja“. Oksjonist saadud raha 
läheb järgmise külaprojekti omaosaluseks. Häma-
ruse saabudes süüdati tõrvikutega piduliku tantsu 
saatel ka lõke. Kogu peo vältel said soovijad maitsta 
külasuppi ja putru. 
   Külaväravad suleti ühise lauluga südaööl. Rõõm 

oli näha väga paljusid praeguseid ning ka endisi 
külaelanikke peost osa võtmas. Suur aitäh kõigile, 
kes peo korraldamisele kaasa aitasid! 

Korraldusmeeskond

Avatud külaväravad Paluperas

7. juulil tähistati igati auväärse kultuurikolde 110. 
aastapäeva. Aastal 1902 loodi Päidla Laulu- ja Män-
guselts ehk sai alguse kultuurihuviliste ühistegemine 
meie kandis. Aastal 1905 ehitati Tüki taluperemehe 
eestvõttel seltsimaja. 
   Kultuurikolde nimetused on muutunud, kuid isete-

gemise rõõm läbi aastakümnete on jäänud. Meie 
külas on ikka olnud auväärsel kohal nn. 3 K-d ehk 
kauplus, kool, kultuurimaja pluss raamatukogu. 
   Seekord saidki kokku need toredad inimesed, 

kellel oli kauneid mälestusi noorusaegadest ja kes 
praegu aktiivselt oma jälge kultuurilukku jätavad. 
Laululusti jagasid „Lõbusad lesed“ ja lasteansam-
bel, tantsuhoos keerutasid „Pääsusilmad“ ja line-
tantsijad ning meie noorte hip-hopi tantsugrupp. 
Südamlik aplaus oli parim tänu! 
   Kes ajalugu ei mäleta, elab tulevikuta. Tagasivaa-

te kooli ajalukku tegi Marju Saar ning kultuurima-
ja ajaloost kõneles Aivo Saar. Meenutused rahva 
hulgas tõid päevavalgele nii mõnedki põnevad 
seigad. Väikesel näitusel sai uudistada Nõuni kool-
meistri Mikk Väärsi laulikut aastast 1848, Eesti 
näitemängu sõpradele mõeldud näidendiraamatut 
„Muru Miku meelehaigus“ aastast 1882 ning palju 
muudki põnevat. Slaidiprogrammi vahendusel põi-
musid sündmused erinevatest kümnenditest. 
   Meiepoolne tänu kultuurivankri vedajatele ja 

tõmbajatele ning toetajatele. Igale osalejale jäi 

mälestuseks väike voldik, meenutamaks hetki meie 
kultuuriloost. 
   Pidu läks eriti hoogsaks, kui saabus RändMuu-

sikMees, mees nagu orkester. Pille jagus publikule-
gi rütmi kaasamängimiseks. Ühislaul on ikka eest-
lasi ühte liitnud ja tekitanud sidet eri põlvkondade 
vahel. Imemaitsev tort, mõnusad värsked pirukad, 
külm jook, muusikale kaasatatsuv jalg – nii kogus 
pidu tuure. Kui küsisin väikese Eleriini käest, kas 
ta teab, mis maja on tordi peal, sain kiire vastuse: 
„Jaa, kultuurne maja!“. Kellel jagus veel huvi ja 
jaksu, tegid väikese jalutuskäigu vanasse armsasse 
koolimajja, kus elustusid viiekümne aasta tagused 
mälestused – kuidas kull väikest lindu taga ajades 
klassiaknast sisse lendas, sinna oma elu jättis ning 
topisena looduslookappi näitvahendiks rändas.
   Üritust toetas Kultuurkapital ja Palupera vald. 

Tore, et isetegemise lusti ja tahtmist meie kandi 
rahval on jagunud ja tundub, et jagub ka edaspi-
diseks. Aitäh sulle, kes sa oma kohalolekuga selle 
suvepäeva oma südamesoojusega veel soojemaks 
muutsid! Kohtumiseni ja rõõmsa jällenägemiseni!
   Kui su fotoalbumis on toredaid pilte Nõunist, 

kultuuritegemisest, koolist jne., eriti veel sellest 
kaugest ajast, siis anna märku: viks.marika@gmail.
com või tel. 5346 5648. Tänud ette!

MARIKA VIKS

110 aastat kultuurilugu tollases 
Tüki, tänapäevase Nõuni mail

Nõuni triatlon on rahvaspordiüritus, milleks 
treenimisel ei pea loobuma sünnipäevator-
dist, kulutama oma raha spordiklubi aasta-

kaardile, ronima vette, kui selle temperatuur on 15 
kraadi. Osalemiseks on vaja vaid tunda Nõuni järve 
kutset. 
   29. juulil tundsidki paljud triatlonisõbrad sedasa-

ma kutsungit, mis käskis ujumisrüü, kondiraputa-
ja ja jooksukäimad kokku pakkida ja minna järje-
kordsele Nõuni triatlonile. Kui soojas järvevees oli 
kümmeldud ja selle käigus 150 meetrit edasi liigu-
tud, ootas ees ring ümber järve – jalgrattal. Adre-
naliinitase tõusis mäkke ja tee ühes sellega. Metall-
sõbral läbiti 7,5 kilomeetrit. Seekordsel triatlonil ei 

pritsinud rattasõidu ajal pori kahes suunas, küll aga 
said käed nagu väikesed amordikesed tunda veidi 
raputust kruusateel. Nõuni endise koolimaja juures 
tuli abivahend maha jätta. Kui ratast enam toeks 
polnud, tuli pista punuma ning lootma vaid alajä-
semetele – ees ootas 1,5 kilomeetrit jooksu Kullipe-
sa puhkealale. Jalgadele anti käsk: „Sibage nüüd!“ 
Finišijooneni täitsid käimad käsku, sest teadsid, et 
järgmine selline korraldus antakse neile alles aasta 
pärast samas kohas. 
   Samas said esimese spordipisiku külge ka kõige 

pisemad, läbides tilluduatloni raja kas emme lüka-
tavas kärus või kolmerattalisele valu andes.

Triatlonil osaleja MERIKE ENNOK

Toimus üheksas Nõuni triatlon

Suvepuhkuse järgselt avab 13.augustil 
uksed taas MTÜ Hellenurme Mõis 

eralasteaed.
Palume teatada soovist oma laps lasteaeda tuua, kas 

esmakordselt või taas, mainides ära ka kuupäeva.

Info vajalik majandusjuhatajale tel 7666778.

Olete oodatud laupäeval, 
25. augustil algusega kell 20.30 

Nõuni endise koolimaja randa

MUINASTULEDEÖÖ 
PÄIKESELOOJANGU-KONTSERDILE.

Mõnusa kontserdielamuse lõkketulede kumas 
pakub vokaaloktett „Enelas“ 
Võta mugav istumisalune ise kaasa.
Tule ja naudi võrratut õhtut!

TANTSUPÄEV 
Hellenurme Mõisapargis

20. augustil algusega kell 14.30
Esinevad  tantsutrupid Otepäält, Nõunist, Elvast, 
Sangastest, Pukast, Valgast ja Hellenurmest. 
Kell 16.00 Õpituba kultuurimajas, kus esinevad 
kontsertiga lauluansamblid Kõueõied ja Seitse vaprat 
vanaema.
Kohvilaud.
Maalide näitus.
Üritus on tasuta tänu Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgru-
pile, Palupera vallale ja lihatööstusele OÜ Edgar.

Info tel. 5662 2044

Line-kantri tantsuring
Septembris alustab reedeti tööd Hellenurme kul-
tuurimajas MTÜ Tantsuklubi Mathilde line-kantri 
tantsuring. 
Proov kestab 1,5 tundi ja maksab 1 euro.
Osalemissoovist teata Selmale tel. 5814 0993. 
Täpsustatud info hiljem.

VVV sihtasutus korraldab 3. matka

JALGSIMATKA RÕNGU LINNAMÄEL
11. augustil algusega kell 11.00.
Kogunemine 10.45 Rõngu Linnamäe parklas. Palume osa-
võtt registreerida http://broneerimine.mobiserv.net/, meili 
teel triinu@vvvs.ee või telefonil 5254172.  Üritus on tasuta. 
Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
25. augustil kell 11.00 toimub „KOPRAMATK“. 
Vaatame, kus ja kuidas koprad elavad. Otsime nende 
tegutsemisjälgi. Matka kestus ~3 h. Retkejuht: Rein Kiiman. 
Palume registreerida: 56451150.
   Kell 15.00 toimub „SEIKLUSMATK METSAS“. 
Matka kestus 3 tundi. Rada võib olla kohati raskesti läbitav, 
(osalemise vanus alates 7. eluaastast). Grupi suurus 20.
   Kell 20.00 toimub „PÜHAD TAIMED”. Loodusretk 
kunstihuvilistele matkasellidele, nii suurtele kui ka väikes-
tele. Matk kestab 1,5 tundi, sellele järgneb filmiprogramm, 
“tulevärk” ja üllatused. Matk algab Vapramäe Peedu pool-
sest parklast. Retkejuhid Kristi Paatsi ja Annereet Paatsi. 
Registreerimine telefonil 5206651 (Annereet).
   Matkapäevad on tasuta. Toetab SA KIK.
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Puka Vallavolikogus 
28. juunil
 Kinnitati Puka valla 2011. majandusaasta aru-

anne.
 Kinnitati Puka valla 2012. aasta lisaeelarve.
 Kehtestati Puka valla eelarve koostamise, vastuvõt-

mise ja täitmise kord.
 Kehtestati reservfondi vahendite kasutamise kord.
 Anti volitused vallavalitsusele aadresstoimingute 

seonduva töö (koha-aadressi määramine, muutmine ja 
kehtetuks tunnistamine jne) teostamiseks.
 Maanteeameti Lõuna regioon pöördus Keskkonnaameti 

poole korrastamistingimuste väljastamiseks Helmi-
Aakre liivamaardla Vuti liivakarjäärile ( kat. tun-
nus 60801:001:0321). Loajärgselt on karjäär kavandatud 
korrastada metsamaaks. Korrastamistingimusi esitades 
lähtub Keskkonnaamet kaevandamise keskkonnamõju 
hindamise soovitustest, arvestab maaomaniku poolt maa 
kasutada andmisel esitatud nõudeid, kohaliku omavalit-
suse arvamust ning õigusaktidest tulenevaid nõudeid. 
Volikogu andis nõusoleku korrastamistingimuste väl-
jastamiseks Vuti liivakarjääri korrastamiseks.
 Aakre asula aadressandmete korrastamiseks on teinud 

ettepanekuid Aakre küla ning selle ümbruse elanikud. 
Volikogu määras Aakre külasse liikluspinnad ning maa- 
ja katastriüksustele lähiaadressid. Määrus avalikusta-
takse Aakre raamatukogus.

Puka Vallavalitsuses 
juulis
 Nõustuti kirjaliku nõusoleku väljastamisega 

Vooremäele varjualuse rajamiseks.
 Määrati projekteerimistingimused Pühaste alajaama 

F3 ja Vaardi alajaama F2 rekonstrueerimiseks.  
 Toimetulekutoetust maksti juulis 7-le isikule, ranitsa-

toetust kaheksale esimesse klassi astuvate laste vanema-
tele (a’ 19,17€), sünnitoetust kolmele (a 319,56€) ja matu-
setoetust kahele (a 63,91€) taotlejale.
 Kolli külas asuva Mäe katastriüksuse uueks nimeks 

kinnitati Tuuleväe.
 Nõustuti Pühaste külas asuva Mürgi katastriüksuse 

jagamisega kaheks iseseisvaks katastriüksuseks – Mürgi 
ja Väikemürgi, sihtotstarbega maatulundusmaad.

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

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

Puka valla üritused

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

25. augustil kell 10.00 Puka lahtised 
meistrivõistlused kergejõustikus Puka 

staadionil.

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 
eelregistreerimine.

   Info telefonil 515 4766, Arno Korb, Karm Korb.

AMETLIK INFO

Alexandra Everst 19. juulil
Lenna Jete Jaanus 27. juunil

Kevadel varakult otsustasid Puka ja Tõrva 
meesansamblid, et korraldavad suvel ühise 
kontsertreisi. Reisi sihtkohaks valiti Kihnu. 

Augustikuu esimese laupäeva varahommikul asu-
tigi teele. Reisist võttis osa peale meesansamblite 
veel Tõrva meeste saateansambel. 
   Mandrilt saatis meid sombune ja vihmane ilm, 

kuid saarel säras päike. Särasilmsed võõrustajad 
olid sadamas meil vastas. Tore oli samas meenuta-
da noorusaega, kui sõideti lahtise veoautoga eks-
kursioonile ja pidudele. Kohaliku rahvamaja juha-

Kontsertreis Kihnu
taja tutvustas meile maja ja rääkis Kihnu rahva 
tegemistest. Kihnus on suvekuudel palju kultuu-
riüritusi-kontserte, teatrietendusi ja muid sündmu-
si. Talvel püütakse võimalusel oma rahvaga kor-
raldada mõned puhkeõhtud. Keskuseks on kuju-
nenud kool, kirik, muuseum ja rahvamaja. Samal 
päeval tutvustas Kihnu folkloorirühm muuseumis 
oma kava, nii saime meiegi osa sealsest kultuurist. 
Saarel pakutakse võimalust rentida jalgratast, kuid 
seda oli võimatu saada, kuna saar on turiste täis.
   Meie kontsert oli välja kuulutatud kella kahek-

saks ja nii jäi meil aega saarega tutvumiseks. 
Kihnus toimus samal õhtul veel tantsuõhtu, mida 
korraldab kohvik ja see on tavaks, et suvel toimu-
vad tantsuõhtud just kohvikus. Seekord mängis 
tantsuks  ansambel mandrilt. Rahvast jagus igale 
poole. Meesansambli ühiskontsert kestis pea kaks 
tundi, vahepaladeks mängisid akordionistid, lõõt-
samees ja laulis solist.  
   Südamlik tänu Tõnis Ainsole meeste juhenda-

mise eest, Olav Napritsonile sponsorluse eest, bus-
sijuht Arvole, kes meid sõidutas ning Tõrva linna-
valitsusele ja Puka vallavalitsusele. 

Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Puka vallas 
Kolli külas 
kaduma 
läinud koer 
Nero. 

Infot koera 
kohta 
oodatakse 
telefonil 

521 3061.

Tulemused

Naiste paarisvõrkpall – II  Terje Kartau, Mari Loor-
mann, Anniki Jaama.
Naiste tänavakorvpall – I  Cärol Tutk, Kaisa Ööbik, 
Maria Mekk, Mari-Liis Jõgeva.
Mälumäng – IV  Tõnis Mark, Eerik Müts, Marko 
Koort, Kristjan Moorast, Agur Ostrak.
Laste pendelteatejooks – VII  Kamilla Arak, 
Sirli Pikker, Gerli Rosenberg, Sandra Kuus, Maria 
Požarova, Karel Kuus, Kristen Kask, Karel Sarv,Eiki 
Puiestee, Taavi Eistre, Karli Kõiv. 
Täiskasvanute pendelteatejooks – V  Andrus Loos-
kari, Henri Püüa, Karl Kadaja, Tõnu Ainsoo, Lauri 
Looskari, Inger Zimmer, Kristi Nagla, Maria Mekk, 
Agne Sööt.
Automaadi AK4 lahtivõtmine – V  Jaanis Veski-
mets.
Petank – VII  Ene Aigro, Kristjan Moorast, Martti 
Männiste.

Vibulaskmine – IV  Inger Zimmer, Henno Kets.
Lüpsipingiheide – V  Piret Vahi, Karl Kadaja.
Sangpomm – V  Romet Tiirmaa, Karl Kadaja, Mati 
Raudsepp.
Vigursõit mootorpaadiga – VII  Rein Puurits.
Vallajuhtide mitmevõistlus – III  Heikki Kadaja, 
Heldur Vaht.
Kalapüük – V koht  Ardi Kurg ja Andres Orastu.
Meeste tänavakorvpall – VI  Tarmo Jõesaar, Erki 
Kurvits, Arvi Neemste, Reijo Jõesaar.
Laste rahvastepall – V  Marge Anette Koort,Kaidi 
Puiestee, Annabel Teder, Kamilla Arak, Lisanna 
Arak, Henri Härm, Eiki Puiestee, Taavi Eistre, Calvin 
Savisaar, Kaur Kadaja.
Kergejõustikus kokkuvõttes III koht.
Mehed kuni 18 a: Andry Tutk 100 m IV, kaugus II, 
Reeno Sööt 1500 m VI, kaugus III. 
Mehed 19-39: Henri Püüa 100 m VI, kaugus III, Karl 

Puka vald  XLI Võrtsjärve suvemängudel Rõngus

Kadaja 100 m VII, kuul XI, Andrus Looskari kaugus 
IV, kuul II, Jaanus Hiiemäe kuul III, Jaan Sõrra kuul 
VI.
Mehed 40-49: Tõnu Ainsoo 100 m I, kaugushüpe I, 
kuul III; Mati Raudsepp 100 m IV, kaugus II, kuul I; 
Kunnar Vahi 1500 m III.
Naised 18 ja nooremad: Mari- Liis Jõgeva 100 m 
III, 800 m V, kaugushüpe III, kuul XI; Anni Suun 100 
m IX, kaugushüpe XII, kuul X, Merlicande Lehtsaar 
kuul IV. 
Naised 19-34: Inger Zimmer 100 m III, 800 II, kau-
gushüpe V, kuul V; Kristi Nagla kuul II.
Naised 35-44: Piret Vahi  kuul II. 
Naised 45+: Kaire Kuvvas 60 m II, 500 II, kaugus 
III, kuul V.

Täname võistlejaid!
Puka vallavalitsus

Sotsiaalnõunik Airin Hermann puhkusel 
15 aug. - 25 sept. 

Reede, 17. august
18.00 - 19.15 Festivali avamine Valga kesks-
taadionil 
18.20 - 18.32 Eesti Kaitseväe Orkestri tattoo
18.35 - 19.15 Eesti Kaitseväe Orkestri kont-
sert
20.00 - 23.00 Ansambli VENNASKOND 
kontsert ja kultuuriprogramm (Pikk tn 16a territoo-
riumil). Valga Rockiklubi esitleb: BRAIN DRAIN The 
RAMONES tribuut
Pääse kultuuriprogrammile: täiskasvanutele 3 € ning laste-
le/õpilastele/üliõpilastele 2 €.

Laupäev, 18. august
8.00 -15.00 Rahvusvaheline vanavaralaat 
(Pikk tn 16a territooriumil)

• Sepa õpituba (pronksi valamine), atrakt-
sioonid lastele (tasuline)
11.00 - 11.45  Kaitseväe vormide tutvustus 
12.00 - 15.00  Kultuuriprogramm - esinevad 
kohalikud kultuurikollektiivid Valgast ja Valkast   
Pääse vanavaralaadale: täiskasvanutele 1 € ning lastele/
õpilastele/üliõpilastele 0.50 €.
13.00 - 20.00 Koostööpartnerite, klubide ning 
jõustruktuuride tutvustused (Rükkeli tn)
 Sõjameeste laagris tutvustatakse 
jõustruktuuride tegevusi ning tehnikat
15.00 - 16.00 Sõjameeste marss Valga linnas 
marsruudil Jaama pst – Vabaduse tn. Kolonnis 
liiguvad sõjamehed ajaloolistes vormides ning 
sõjatehnika läbi aegade.
16.30 - 17.00 Pinnalt päästmine Pedeli jõel 
(Pika tn silla juures). Inimese päästmine veekogult 

Rahvusvaheline  Valga Militaarajaloo Festival
Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga poolt.
17.00 - 17.25  Valga Koerteklubi demonstratsi-
oonesinemine (Transpordi tn).
17.30 - 17.55  Piirilinna Bigbandi kontsert 
(Transpordi tn).
18.00 - 19.00 Näidislahing „Eesti 1944„. 
Loomutruud näidislahingu episoodid 1944. aasta 
lahingutest. Näidislahingus osalevad sõjaajaloo 
klubide liikmed ja militaarne tehnika.
20.00 Jõekääru kontsert Pedeli jõe poolsaarel. 
Kõlavad palad Eesti popklassika varasalvest ja erine-
vatest muusikalidest ning Alo Mattiiseni isamaalised 
laulud. Esinevad Tanja Mihhailova, Gerli Padar, Mikk 
Saar Propeller ja Peeter Volkonski ning palud teised. 
Pilet müügil Piletilevis ja Statoilis hinnaga 9, 12, 15 €. Koha-
peal 12, 15, 18 €.
Temaatilised näitused
13.08 - 18.08.2012  „20 aastat taastatud Kaitseväge“ 
SA VIKP territooriumil (Pikk tn 16a). E - R  08.00 
– 16.00,  L  08.00 – 15.00.  Lisainfo: www.valga.ee

17.- 18. augustil toimub Valga linna tippsündmus – rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival, mis 
iga aastaga areneb ja täieneb.

Otepää kihelkonnas avati Ilmjärve kroonu-
mõisa maadel Ilmjärve kool 1767. aastal. 
Kool töötas vahelduva eduga kuni 1977. 

aastani, andes koolitarkust enam kui kaks sajandit 
tuhandetele maa lastele.
   Sageli kodu- ja kooliteed rohtuvad, kuid ei 

unune. Mida vanemaks lähevad mälestused, seda 
nooremaks mõtted noorpõlve kodu ja kooli ajast. 
Ilmjärve kooli vilistlased on hakanud korraldama 
kokkutulekuid alates 1986. aastast. Järjekordne 
kokkutulek toimus 15. juulil.
   Vana koolimaja juurde kogunes 58 endist õpilast 

ja õpetajat koos saatjatega. Vanuselt ja välimuselt 
väga eripalgelised, kellest kõige vanem lõpetas 

kooli 1939. aastal ja noorim lahkus koolist selle sul-
gemisel, 1977. aastal. Tulijaid võttis vastu kooli õuel 
meeleoluka mänguga Pühajärve puhkpilliorkester. 
Pildistamise järel siirduti Tõutsi külla Lokumärdi 
tallu, kus vilistlasi võõrustas Kappermäe Selts oma 
värskelt renoveeritud majas.
   Pärast piknikulaua katmist algas seltskondlik 

osa, mida juhtis Pühajärve kooli õpetaja Maie 
Eensalu. Orkestri saatel alustati lauluga „Mäles-
tus Ilmjärve koolist“. Laulu autor on manalamees 
Manivald Milk (lõpetas kooli 1934. aastal). Lei-
naseisakuga mälestati ja austati siit ilmast lahku-
nud koolikaaslasi.
   Järgnesid sõnavõtud, tervitused ja vilistlaste 

meenutused, mis vaheldusid orkestrimängu, Püha-
järve kooli õpetaja Lii Petersoni viiuli ja vilistlase 
Enno Kasemetsa akordioni helide saatel mineviku 
meelislauludega.
   Kappermäe Seltsi juhtiv jõud ja Tõutsi külava-

nem Peeter Kangur tutvustas seltsi tegevust, selt-
sihoone renoveerimise käiku ja tulevikuplaane. 
Need täituvad kindlasti energiliste seltsi aktivistide 
Peeter ja Pille Kanguri, Ene-Mall Vernik-Tuubeli 
ja teiste tublil juhendamisel.
   Siinkohal tuleb nentida ajaloolist tõika: kui 

vanasti Ilmjärve seltsielu keskuseks oli koolima-
ja, siis nüüd võõrustab külaselts oma majas kooli 
vilistlasi!
   Tervitusi vilistlastele tõi Pühajärve kooli direktor 

Miia Pallase ja tuntud haridustegelane Ene-Mall 
Vernik-Tuubel. Oma tervitusi kokkutulijatele oli 
saatnud endine kauaaegne direktor (1955-1963) 
Vilbret Prii ja õpetaja (1956-1963) Aino Prii ning 
kooli vilistlane ja endine Pühajärve vallavanem 
Tõnis Kaur. Vanimat osavõtjat, 87aastast vilistlast 
Aksel Laulu (lõpetas kooli 1939. aastal) peeti 
meeles tähtpäevalise mälestuskruusiga.
   Kuulati vilistlaste meenutusi ja mälestusi. Väga 

huvitavad ja omapärased olid Maie Pervik-Sõstra 
ja Ando Eensalu kooliteed.
   Nii möödusid tunnid kiiresti. Korraldajaid peeti 

meeles arvukate lilledega. Oldi tänulikud korral-
dajatele ja eriti Kappermäe Seltsile.
   Koosviibimise lõpul võeti vastu ühine otsus tulla 

jälle kokku kolme aasta pärast. Kuna senised kok-
kutulemistele kutsujad on vanad ja väsinud või 
juba manalas, siis valiti uus, 5liikmeline korraldus-
komitee. Edu ja toimekust nendele, sest tulijaid on 
alati, kui on ainult kutsujaid ja korraldajaid.

Sellele kokkutulekule kutsuja ja kooli lõpetaja 
1943. aastal VALTER LUUSE

Ilmjärve kool – 245

Vilistlaste taaskohtumine

VA
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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.

Sangaste Vallavolikogu liikmed

   1. Marju Karavin 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Valla-
volikogu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa San-
gaste vald, kinnistu nr 1266440 (abikaasade ühisvara). 6. 
Sõiduauto Volkswagen Caravelle, v.a. 1996 (abikaasade 
ühisvara); sõiduauto Volkswagen Golf, v.a. 1996 (abikaa-
sade ühisvara); veoauto Scania, v.a. 1990 (abikaasade 
ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank arveldusarve. 9. Ei ole. 
10. Ei ole. 11. Sangaste Vallavalitsus tööharjutuse juhen-
daja töötasu. 12. 15.06.2012
   1. Lea Korbun 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 950140 (abikaasade ühisvara). 6. Sõi-
duauto Ford Mondeo, v.a. 1999 (abikaasade ühisvara); 
ratastraktor MTZ-82, v.a. 1988 (abikaasade ühisvara). 7. Ei 
ole. 8. SEB Pank arveldusarve; Swedbank arveldusarve. 
9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Vanaduspension. 12. 09.04.2012
   1. Katrin Kõiv 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 1442440 (abikaasade ühisvara); maatu-
lundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 764340 
(abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa San-
gaste vald, kinnistu nr 1163940 (abikaasade ühisvara); 
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 
1345740 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valga-
maa Sangaste vald, kinnistu nr 5040 (abikaasade ühisva-
ra); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu 

nr 1759340 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa 
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1915840 (abikaasa-
de ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 1865940 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto 
Suzuki Leana, v.a. 2006 (abikaasade ühisvara); veoauto 
Ford Transit, v.a. 1989 (abikaasade ühisvara); sõiduauto 
Hyundai H1, v.a. 2003 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. 
Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei 
ole. 10. Ei ole. 11. Uuela talu raamatupidaja töötasu; Puka 
Kultuurimaja ringijuhi tasu; Õru valla ringijuhi tasu. 12. 
30.04.2012
   1. Tatjana Laadi 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Korteriomand Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 1706840 (abikaasade ühisvara); korte-
riomand Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1831940 
(abikaasade ühisvara); korteriomand Tartumaa Tartu 
linn, kinnistu nr 4305603 (abikaasade ühisvara). 6. Sõi-
duauto Jeep Cherokee, v.a. 1990 (abikaasade ühisvara). 
7. OÜ Laadi&Kõrgesaar 1 osa, 1278 eurot, koguväärtus 
1278 eurot; OÜ Heart 1 osa, 20 000 krooni, koguväärtus 
20 000 krooni. 8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank 
arveldusarve. 9. Swedbank 17 589,07 eurot. 10. Ei ole. 
11. OÜ Laadi&Kõrgesaar arsti töötasu; OÜ Aivalus arsti 
töötasu; Kaitsevägi arsti töötasu. 12. 21.04.2012
   1. Karli Oja 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Ei ole. 6. Sõiduauto Audi A6, v.a. 2000; 
sõiduauto Volvo S80, v.a. 1999. 7. Ei ole. 8. Swedbank 

arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. AS Sanwood liimikil-
bitehase meistri töötasu. 12. 02.05.2012
   1. Virgo Roose 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangas-
te vald, kinnistu nr 1546640. 6. Sõiduauto Volkswagen 
Jetta, v.a. 1989; sõiduauto M-2140, v.a. 1986; sõiduauto 
Volkswagen Passat, v.a. 1995 (abikaasade ühisvara). 7. AS 
Sangaste Linnas 25 aktsiat, 100 krooni, koguväärtus 2500 
krooni; OÜ Köstrimäe 1 osa, 2556 eurot, koguväärtus 2556 
eurot; LHV Pensionifond M 3615,793 eurot, koguväärtus 
3781,94 eurot. 8. Swedbank arveldusarve; Swedbank 
väärtpaberiarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei 
ole. 11. Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkes-
kuse peaspetsialisti töötasu. 12. 29.04.2012
   1. Taivi Rästas 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 1092140 (abikaasade ühisvara); korteriomand 
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1950040 (abikaasa-
de ühisvara). 6. Sõiduauto BMW, v.a. 1992 (abikaasade 
ühisvara); sõiduauto Volkswagen Sharan, v.a. 1996 (abi-
kaasade ühisvara); sõiduauto Volkswagen Golf, v.a. 1991 
(abikaasade ühisvara); sõiduauto BMW, v.a. 1996 (abi-
kaasade ühisvara); haagis Respo, v.a. 2008 (abikaasade 
ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank 
arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Pühajärve Põhikooli 
lasteaiaõpetaja töötasu. 12. 30.04.2012
   1. Tõnu Saarman 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Tartumaa Ülenurme vald, 
kinnistu nr 705204 (abikaasade ühisvara); elamumaa Pär-
numaa Tahkuranna vald, kinnistu nr 2472306 (abikaasade 
ühisvara); korteriomand Tartumaa Ülenurme vald, kinnis-
tu nr 1586704 (abikaasade ühisvara); ehitis Jõgevamaa 
Põltsamaa linn (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto VAZ 
2121, v.a. 1983 (abikaasade ühisvara); sõiduauto Volkswa-
gen Touareg, v.a. 2008 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. 
SEB Pank arveldusarve; Swedbank arveldusarve. 9. Ei ole. 
10. Ei ole. 11. Parlamendipension. 12. 25.04.2012
   1. Diana Sarapuu 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Valla-
volikogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Võrumaa Urvaste vald, 

2012. aasta majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon sisaldab järgmisi andmeid:

1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi; 2. Ametikoht; 3. Asutus (tööandja); 4. Ametipalga aste ja ametipalk; 5. Kinnisvara (kuni kinnistus-
raamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad): otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number; 6. Riiklikku registrisse kantud 
sõidukid: sõiduki liik, mark ja väljalaske aasta; 7. Aktsiad ja muud väärtpaberid: eminent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus; 
8. Pangaarved: pank, arve liik ja nende arv; 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu 
ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal; 10. Muud varalised kohustused, 
mille suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta; 11. Muud regulaarsed tulud; 
12. Deklaratsiooni koostamise kuupäev.

kinnistu nr 1422241 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto 
VAZ 21063, v.a. 1990 (abikaasade ühisvara); sõiduauto 
Škoda Octavia, v.a. 2009 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 
8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei 
ole. 10. SEB Liising 5500 eurot. 11. Keeni Põhikooli direk-
tori töötasu; töövõimetuspension. 12. 03.04.2012
   1. Tõnu Varjun 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa, Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 459640 (abikaasade ühisvara). 6. Ei ole. 7. Ei 
ole. 8. SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. SEB Liising 
4928,23 eurot; SEB Pank 4786,96 eurot. 11. AS Sanwood 
tootmisjuhataja töötasu. 12. 04.07.2012

Sangaste Vallavalitsuse liikmed
 
  1. Priit Areng 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Vallava-
litsus. 4. 33. aste, 830,85 eurot. 5. Maatulundusmaa Val-
gamaa Sangaste vald, kinnistu nr 950240. 6. Sõiduauto 
Subaru MV Pick-Up, v.a. 1990; sõiduauto Volkswagen 
Golf, v.a. 1979; huvipaat Toronto, v.a 1980. 7. OÜ Areng 
osa, 2500 eurot, koguväärtus 2500 eurot. 8. Swedbank 
arveldusarve. 9. Swedbank 5711,67 eurot. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. 26.04.2012
   1. Ruth Muttik 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Val-
lavalitsus. 4. Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 1202240; elamumaa Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 1549040, 1/3 osa kaasomandist; maatu-
lundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 949840; 
maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 
1497040; maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kin-
nistu nr 1788540; korteriomand Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 2296740. 6. Sõiduauto Ford Escort Turnier, v.a. 
1997; sõiduauto Lada 112, v.a. 2004; ratastraktor T-16, v.a. 
1979; sõiduauto kerghaagis MAZ 81144, v.a. 1990. 7. Ei 
ole. 8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 
9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. MTÜ Sangaste Asundused pan-
sionaadi juhataja töötasu; töövõimetuspension; puudega 
inimese toetus. 12. 14.05.2012

Deklaratsiooni hoidjale on laekunud järgmised majanduslike huvide deklaratsioonid:

Käes on taas suve lõpukuu august oma sume-
date öödega ning maha on jäänud mitme-
kesine ja emotsioone pakkuv kultuurisuvi. 

Augustis on võimalik külastada Tsirkus-Madiga-
ni, mis on Rootsi-Saksa tsirkus ja peatub Sangas-
te Rukkimaja õuel 11. augustil. Samal päeval saab 
kuulata kontserti Sangaste kirikus, kus esineb Tal-
linnas tegutsev Credo Allika kammerkoor ning 
kaastegev on ka Piret Rips-Laul. 21. augustil kell 
19.00 toimub Sangaste Lossis Nuku- ja Noorsoo-
teatri etendus Naksitrallid.
   Sangaste valla jaaniõhtu on pika traditsiooniga 

ja viimastel aastatel ikka rahvarohke olnud, kuid 
on väga innustav, kui ka uued ettevõtmised hästi 
vastu võetakse. Esmakordselt toimunud heina ja 
mee päev oli rõõmupakkuvalt rahvarohke.
   Kindlasti meelitas kohale Ott Lepland, Gerli 

Padar ja saade Lauluga Maale. Kuid kindlasti ka 
imeilus ilm, põnevad tegevused ja mitmekülgne 

kava. Suur tänu inimestele, kes aitasid esimest 
heina ja mee päeva korraldada – Kakulaane, 
Kiisatamme, Silva-Agro, Kunstimäe ja Sangas-
te Loss olid nõus ette valmistama ja vastu võtma 
vikatiralli meekonnad. Nõu ja jõuga oli abiks San-
gaste Linnas. Kesa-Agro, Sangaste Linnas, Silva-
Agro olid vikatirallil väljas oma meeskonnaga. 
Lihtsalt suurepärane! Esimesel vikatirallil osales 
seitse võistkonda ning kuldse vikati omanikuks sai 
Kakulaane Turismitalu meeskond.
   Kakulaane turismitalu oli laadaplatsil väljas 

harukordse, altköetava heinapebrevanniga, mis 
pakkus palju huvi ja lusti. Kiisatamme turismita-
lu viis läbi kaseviha tegemise õpitoa, mis kujunes 
äärmiselt populaarseks nagu ka Merike Tiimanni 
heinakübara valmistamise õpituba. 
   Heina ja mee päeva korraldamine näitas, et 

Rikkalik kultuurisuvi Sangastes
ühise eesmärgi nimel on valla ettevõtted valmis 
koostööd tegema ja tulemus on seetõttu ka hea. 
Loodan väga, et siit saab alguse pikaajaline ja 
meeldiv koostöö valla erinevate ettevõtete vahel. 
   Järgmisel aastal on Sangastes samal ajal rah-

vusvaheline folkloorifestival Baltica, nii et teine 
heina ja mee päev saab teoks ja ikka koos teiega 
head inimesed!
   Dave Bentoni kontsert meelitas Sangaste lossi 

üle 300 inimese ning vääris igati kohaletulekut ja 
-olekut. Imeilus õhtu professionaalse muusikaga.
   Augusti esimene pühapäev kuulus nagu ikka, 

Restu spordipäevale ja rammumehe võistluse-
le. Kaks viimast aastat on päev varem toimunud 
Rukkifestival. Nendest sündmustest lähemalt 
juba järgmises lehes.

MERLE TOMBAK

Mõnus reis Soome

Sangaste eakad asusid 6. juuli varahommikul, 
õigemini öösel, Tallinna poole teele, et kell 
8 väljuvale Helsingi laevale jõuda. Vaatama-

ta varasele hommikutunnile olid kõik rõõmsad ja 
reipad ja seda terve reisi jooksul. Helsingis asuvas 
Kinapori Päevakeskuses elavad eakaaslased juba 
ootasid meid. Tutvusime majaga, nende eluoluga ja 

siis andsime neile kontserdi laulu ja tantsuga. 
   Aeg kiirustas takka, sest tahtsime jõuda Imatra 

kose avamisele. Kõik sujus suurepäraselt – võimas 
vaatepilt ja uljad inimesed ületasid trosside abil 
kose, ainult et Sibeliuse muusika asemel kõlas 
turuplatsil rokk-muusika. Ööbisime Mansika-
la suvehotellis. Vaikne koht, kõigi mugavustega 
kaheinimese toad, kõik vajalik olemas.
   Teine päev tervitas taas päikesega. Suundusi-

me Punkaharjule kunstimuuseumi, mis asub kal-
jukoopas. Väga põnev! Seejärel sõit Savonlinna, 
vaatasime vanaaegseid sadamakõrtse, mis ka 
praegu tegutsevad, Olavinlinna kindlust ja õhtuks 
läksime Punkaharju kämpingutesse ööbima. 
Kämpingud asusid otse järve kaldal, julgemad 
käisid ujumaski. Rahvast oli seal palju, kuid valit-
ses vaikus ja rahu. Taas kõik mugavused ja hom-
mikuks köetud saun. 
   Viimane päev algas sõiduga Mikkelisse ilusas-

se, puhtasse ja valgusküllasesse kirikusse. Seejä-
rel ootas meid Puumala vaatlustorn, kuhu sõitsi-
me liftiga. Imetlesime Saima järvede ja linna ilu. 
Põikasime läbi veel kohalikult turult ja siis tagasi 
Helsingisse, et õigeaegselt Tallinna laevale jõuda.
   Saima järvistu vaated, sõit ühelt saarelt teisele 

läbi kaljude rajatud teedel – see ongi ilus ja 
rahulik Soomemaa. Et see meeldejääv reis sai 
teoks, oleme südamest tänulikud teile: Sangas-
te Vallavalitsus, Venda Vihmann, Aavo Vällo, 
Andres Puksov, Sanwood, Peeter Mänd, Heimar 
Lenk, Rein Randver, Ülo Tulik, Priit Sibul. 
   Veelkord suur, suur tänu kõigi 42 reisilise poolt. 

Palju tänu ka Otepää Bussile ja jussijuht Kalle 
Adovile, giid Virve Toomile. Meil on suur rõõm, 
et meie eakate ümber on nii palju häid, toredaid 
ja hoolivaid inimesi. 
   Aitäh ka teile, kallis reisiseltskond – olite tõesti 

mõnusad, vahvad kaaslased!
Reisi organiseerija ja korraldaja LEA KORBUN

Keeni Põhikool alustab 
kooliaastat
Piduliku aktusega laupäeval, 1. septembril kell 
11.00 kooli spordisaalis.
Bussiringid alustavad kell 10.00.

1. septembril kell 13.00-15.00 toimub Keeni koolis 
sportlik perepäev. Osalema on oodatud kõik Keeni 
kooli õpilased koos vanemate, vanavanemate, sugulaste 
ja sõpradega.
Koolieelikuid ootame kooli 3. septembril kell 8.00.

Eelmüüki ei toimu ja kassast saab ainult sularahaga 
pileteid osta! Kassa avame kell 12.00

Tsoon A: täispilet 15€, sooduspilet 11 €.
Tsoon B: täispilet 11€, sooduspilet 9 €.
Tsoon C: täispilet 8€, sooduspilet 5 €.

Sooduspilet kehtib 3-17aastased lapsed ja pensionärid.
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Teade
Skanska EMV AS teostab perioodil 09.08-30.11.12 
Vastsemõisa silla ümberehitustöid.

Ajavahemikul 13.aug. -31. okt. on sild liiklusele 
SULETUD. 

Ümbersõit marsruudil Laksi-Vastsemõisa-Lauküla.



10. august  2012 7K U U L U T U S E D

Sulle on antud uni nii pikk, 
tähtede sära ja igavik …

Südamlik kaastunne Jaanika 
perele ja kõigile tema lähedastele 

kalli venna

OVE RISTMÄGI 
kaotuse puhul.

Merike ja Maire perega, Siina

ASTA HENNO 
13.10.1929-16.06.2012

Avaldame kaastunnet poegadele 
Antile ja Elmole peredega ema

VALVE PARIKU 
kaotuse puhul.

Naabrid perek. Niitoja

Avaldame kaastunnet Elmole 
perega kalli

VALVE PARIKU 
surma puhul.

Perek. Shmigun, Laine, Roosbaum, 
Raudsepp, Meema, Nigula ja Terve.

Südame sügavaim valu
vaikiv kui igavik on....

Meie siiras kaastunne Elmole, 
Virvele, lastele ning lastelastele 

kalli

VALVE PARIKU
surma puhul.

Ilve, Maaja ja Ants Orasson 
perega.

On sulgunud igaveseks üks eluraamat, 
jäävad teod, jäävad mõtted, jääb 

mälestus.
Kallist tädi, vanatädi ja 

vanavanatädi

EHA REIDOLF
24.05.1922 – 02.07.2012

leinab ristitütar perega.

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Avaldame kaastunnet Urve 
Treesile kalli 

venna 
surma puhul.

Naabrid: Haldi, Heldur, Viivi, Milvi, 
Olev, Meeta, Martin, Helmi, Aime, 

Aino.

Avaldame kaastunnet Eero Dorchi 
perele kalli tütre 

ANU 
surma puhul.

Pühajärve Jahiselts

Avaldame kaastunnet Eerole kalli 
tütre

ANU 
kaotuse puhul.

Aivar, Mart ja Martin

EDUARD PIHLA
04.03.1924 – 20.08.2010

2-sel surma-aastapäeval mälestab lesk.

Aknale läida üks helendav küünal 
taevatähile juhatan teed, 

kuulan – Su nime vaikselt nüüd hüüan.
Igatsen Sind üha enam ja veel.

UUDO TREES 
01.12.1942-23.07.2012

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

Männikooremultš, 5197 8500

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

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

Müüa soodsalt küttepuid (50cm). 
501 1446

Müüa turbabriketti kojutoomisega, 
tel. 5066684

Müüa metsakuiv kuusk saetult/ lõ-
hutult või 3 m. jupid, tel. 5055702

Müüa lõhutud küttepuud, lepp 28€, 
kuiv kuusk 28€. Telef. 5832 5375

Müüa lõhutud küttepuid koos ko-
jutoomisega. Hind alates 26 eur/rm. 
Tel. 5093 453; 7654 300

Heinamaade niitmine jäätmaaniidu-
kiga. tel. 5076791.

Müüa pakettaknad, mitteavanevad. 
1200x1200 mm (2 tk) ja 800x800 
mm (2 tk). Lengi laius 200 mm. 40 
eur tükk, 50 28705

Ostame raieõigust ja metsakinnis-
tuid. Teeme valgustusraieid ja met-
sakorralduskavasid. Tel. 5253126.

Ostan vana talumööblit ja muud 
sisustust. Huvi pakub ka väiksem 
kruuvipink. Tel. 5333 1154 Ülo

Ostan veneaegseid märke ja me-
daleid. Paku julgesti!!! Tel. 53395 
8295, Madis

Vanade ja katkiste kodumasinate 
tasuta ära vedu (televiisorid, pesu-
masinad, külmkapid, el. ja gaasiplii-
did jne). 5386 9008

Vaja oma tehnikaga töömeest, kes 
saeb palgid küttepuudeks ja laob 
riita, tel. 5186503

Soovin üürida 1toal. ahiküttega kor-
terit Otepääl, tel. 5572203

KU U LU T U S E D

EVALD KAHRO
1912 11.08 – 2008 30.03

100. sünniaastapäeval mälestavad lesk, lapsed ja 
lapselapsed peredega.

Olgu koit Sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon.

Olgu vaikne tuulekohin 
unelauluks sinule.

Kusagil õitsevad meelespead, 
tasa liiguvad tuules.

Mälestus kaunis ja hea, 
kestab kaua mälus ja luules.

EHA REIDOLF
24.05.1922 – 02.07.2012

Mälestame kauaaegset kaubandus-
töötajat ja avaldame siirast kaas-
tunnet õde Helgile, Heljule, Elsale 

perekondadega.
Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.

Mälestame 

EHA REIDOLFI

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Hooldekodu pere

Mälestame endist töötajat ja
südamlik kaastunne Elmo ja Anti 

perele

VALVE PARIK´u
surma puhul

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Mälestame 

LINDA MÕTTUST

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Hooldekodu pere

Armsaid radu Sa enam ei käi, 
kodutare Sind leinama jäi.

Kallist ema, vanaema ja vanava-
naema

VILMA TAMME
27.02.1921 – 08.08.2012 

leinavad tütred ja tütrepoeg 
perega.

Südamlik kaastunne Ulvi Tammele 
kalli isa

MANIVALDE TELLMANNI 
kaotuse puhul.

Otepää Lasteaia Pähklikese maja 
kollektiiv

Südamlik kaastunne Urmas Laivi 
perele 

isa, 
vanaisa ja äia 

kaotuse puhul.

Otepää Vineeritehase IV vahetus

Mälestame 

MANIVALDE TELLMANNI

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Hooldekodu pere

Tuul puudeladvus tasa liigub 
me vaikses leinas langetame pea

Mälestame 
kallist ema LIIDIA PIHLA

18.11.1924 – 10.07.1977 
35-ndal surma-aastapäeval,

kallist isa EDUARD PIHLA 
04.03.1924 – 20.08.2010 
2-sel surma-aastapäeval
ja venda MATI PIHLA
28.11.1951 – 30.08.2008 

4-ndal surma-aastapäeval.
Omaksed

HELDUR KIIVIT 
09.09.1939-12.06.2012

IIVI RAUDSEPP 
06.05.1947-12.06.2012

HILDA KOOVIK 
28.07.1925-10.06.2012

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

Soovid kodulehte, pilkupüüdvat ja 
soodsa hinnaga? Võta ühendust: 
margusson@gmail.com, 76 55959. 
www.hm-kodulehed.ee

Müüa hästi hoitud, 3a. vana digi-
kompaktkaamera FinePix F50fd 
(12MP, 3x zoom). Hind: 45 EUR (os-
tuhind 2700 EEK). Helista 76 55959

Soovime üürida suvilat või maja 
Otepääl või selle läheduses. Ee-
listatud oleks Pühajärve ümbrus. 
Sobib ka pikemaks ajaks. Tel: 5346 
7777.

... aeg andis teised tagasi 
ei emasüdant – iialgi!

VILMA TAMM
Südamlik kaastunne Evile perega ja 

Theale kalli emakese 
kaotuse puhul.

Elsa, Tõnu, Malle, Õnne ja Silvi 
raamatupeost.

Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial

vaid heliseb igavesti.

Südamlik kaastunne Teale, 
Evile ja Margole perega kalli 

ema,vanaema ja vanavanaema

VILMA TAMME
surma puhul.

Anni, Jüri, Tiiu ja Taimi perega.
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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

Balti riike läbiv velotuur 
„Balti keti tuur“ 

jõuab Otepääle

Balti Velotuuri nime kandvat maanteerataste võistlust alustati 1955. 
aastal ning viimane start toimus aastal 1992. Alates 2011. aas-
tast on taaselustatud kunagine ülipopulaarne velotuur Tallin-

nast Vilniusse. 
   Balti riike läbiv maanteesõidu profivelotuur toimub traditsioonili-

selt augusti teisel poolel, tähistamaks Balti keti aastapäeva. Velotuuri 
I etapp algab 21. augustil Tallinnast, Riigikogu hoone eest ning lõpeb 
samal päeval Viljandis. 22. augustil jätkub II etapp Viljandist Otepääle 
ning etapi lõpuosas sõidetakse ümber Pühajärve 3 lisaringi. Mäefinish 
on planeeritud Pühajärve tee - Mäe tn. ristmikule orienteeruvalt kell 
14.45 - 15.15, etapi finiš on Tehvandi Spordikeskuse ees Valga maan-
teel orienteeruvalt 15.45 - 16.30.
   Seoses velotuuri ohutuse tagamisega on kehtestatud 22. augustil aja-

vahemikul 14.00 – 17.00 võistlustrassil liikluspiirangud.
   Liikluseks suletavad teed ja tänavad: Pühajärve tee alates Pärna 

tänavast Aedlinna suunas kuni Puka teeristini, Lipuväljak, Keskväljak, 
Valga mnt. alates Sporditeest kuni Oti Pubi ristmikuni ning Spordi-
tee kogu ulatuses. Aedlinnas on suletud Tamme tn. ristmik ja Kase tn. 
ristmik. Aedlinnast pääseb Otepää suunas Kolga tee ristmikust, Ote-
päält Aedlinna jõudmiseks kasutada Pedajamäe - Pühajärve teed, Ote-
päält Sihva - Kääriku suunas liiklemiseks ümbersõit Vidrike või Palu 
- Arula suunast.
   Ülejäänud võistlusrajal marsruudil Sihva – Pühajärve - Otepää 

kuni Lipuväljaku ristmikuni, Valga maanteel Keskväljaku ristmikust 
kuni Sporditeeni on liiklus lubatud samas suunas võistlejatega vasta-
valt liiklusreguleerijate juhistele. Ühes suunas on liiklus suletud Mäe 
tänaval alates Tehvandi tänavat kuni Sporditeeni, Valga maanteel 
alates Sporditeest kuni Keskväljaku ristmikuni. 
   Alates 14.00 kuni 17.00 on kogu võistlustrassi ulatuses peatumine ja 

parkimine keelatud.
   Võistlejate turvalisuse tagamiseks palume järgida ajutisi liiklusmär-

ke ning politsei ja liiklusreguleerijate märguandeid.
   Täpsem info: www.baltichaintour.com.

TÖÖHÕIVEPROJEKTI 
INFOTUNNID

Sangaste valla tööhõiveprojekti „ Noorte 
ja vanemaealiste töötute aktiveerimine 
Sangaste ja Tõlliste vallas“ infotunnid 

toimuvad järgmiselt:

   Sangaste vallamaja volikogu saalis teisi-
päeval, 14.augustil, kell 10.00, Tõlliste val-
lavalitsuse ruumides Laatres teisipäeval, 
21. augustil, kell 10.00, Otepää volikogu 
saalis Otepääl, Lipuväljak 13, III korrus, 
neljapäeval, 23. augustil, kell 11.00, Õru 
Vallavalitsuses neljapäeval, 23. augustil, 
kell 13.00.
   Rohkem infot: www.sangaste.ee (töö-

hõiveprojekt), Facebook-is konto:Sangas-
te Tööhõiveprojekt.

   Tel: projektijuht Astrid Org - 52 83 552; 
mentorid: Marju Karavin - 53989514; 
Rando Undrus – 5044938.

Hotell Villa Müllerbeck Otepääl 

VÕETAKSE TÖÖLE:

Kandideerimiseks palume saata oma pildiga CV villa.mullerbeck@gmail.com

Restorani klienditeenindaja
(hea palk – 4,10 eurot tunnis)
kelle peamisteks ülesanneteks on:
- külaliste teenindamine
- organiseerib saali ühtlase täituvuse
-tellimuste vastuvõtmine ja serveerimine
-kokteilide valmistamine
- jookide serveerimine
- klientidega suhtlemine
- tellimuse võtmine,täitmine
- leti ning saali korrashoid
- kassa tegemine
- eelnev töökogemus restoranis. Eesti, inglise ja soome 
keele tundmine suhtlustasemel. Korrektne välimus. 
Hea suhtleja ja positiivselt meelestatud isik!

Administraator – osalise tööajaga
kelle peamisteks ülesanneteks on:
- hotelli külastajate sisse- ja väljaregistreerimine
- külastajatele info jagamine ja abistamine nii telefoni 
ja meili teel kui ka vastuvõtulauas
- muud sarnased ja seonduvad ülesanded
- klientide oskuslik ja viisakas teenindamine.
Nõudmised kandidaadile:
- esinduslik välimus;
- oskus vabalt suhelda eesti, vene ja inglise keeles;
- positiivne ellusuhtumine;
- avatud suhtleja
- energilisus
- entusiasm
- sõbralikkus ja optimistlikkus
- pakkuda kvaliteetse ja sõbraliku teeninduse külasta-
jate vastuvõtmisel, olla visiitkaart meie hotellile!

Köögi/restorani abiline

puri@purjeklubi.ee; tel. 511 0574

Lenna Kuurmaa ja Märt 
Avandi tulevad Otepääle
12. augustil kell 19.00 saab Otepää kirikus 
nautida Lenna Kuurmaa ja Märt Avandi ning 
puhkpillikvinteti Reval Wind esituses tuntud 
eesti laule uues seades. 
Kontsert on üheks osaks Lenna Kuurmaa ja 
Märt Avandi kontserdisarjas „Öö valge on 
õnn.“      Täiendav info: www.kaunismuusika.ee

Viimased etendused – 
Peep Pedmansoni Pühajärve 
sõda ja rahu 
Otepää Suveteatris etenduv Pühajärve sõda 
ja rahu jutustab eestlaste igipõlistest vali-
kutest laulude saatel. Etendusi on võimalik 
nautida veel 11. ja 12. augustil kell 18.
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas, tund 
enne algust kohapealt, samal päeval piletid kalli-
mad. Täispilet 13 , sooduspilet 10 .


