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Avati Tehvandi Spordikeskuse
renoveeritud peahoone

23. juunil

P

Kell 11.00
jumalateenistus EELK
Otepää Maarja kirikus.
Kell 11.40
pärgade asetamine
Otepää mälestussamba jalamile.
Kell 16.30
tuleurni süütamine
mälestussamba jalamil.
Kell 16.30-17.30 KL Otepää Üksikkompanii tulevalve.
Kõigil soovijatel on võimalus süüdata oma
jaanituli võidutulest.

Lipupäevad –
Võidupüha ja Jaanipäev
Linti lõikavad: vasakult Tehvandi Spordikeskuse juhataja Alar Arukuusk, Riigikogu aseesimees Laine Randjärv,
Otepää vallavanem Merlin Müür, Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Jaak Saarniit, Eesti Olümpiakomitee president Neinar Seli, kultuuriministeeriumi asekantsler ning SA Tehvandi Spordikeskuse nõukogu esimees Tõnu Seil
ja AS Rand&Tuulberg nõukogu liige Aivar Tuulberg.
ka rahvusvahelistele treeninglaagritele
pakkuda lisaks meie muudele teenustele ka korralikku ja ning modernset toitlustuse ja ööbimisvõimalusi,“ ütles spordikeskuse juhatuse liige Alar Arukuusk
Tehvandi Spordikeskus rajati omaaegse NSVLi spordikomitee tellimusel

eelkõige talialade olümpiakoondise
ettevalmistuskeskusena 1978. aastal.
1993.–2005. aastani kandis Tehvandi
keskus nime Eesti Olümpia Õppetreeningkeskus Tehvandi ja seda rahastas
kultuuriministeerium.
2005. aastast muutus tegutsemisvorm

Otepää vald tunnustas tublisid õppureid
19. juunil toimus GMP Clubhotel Pühajärve Restoranis vallavanema vastuvõtt
tublidele õppuritele. Vastuvõtule olid
kutsutud Otepää valla koolide õpilased,
kes saavad valla poolt haridustoetust:
medaliga või kiitusega kooli lõpetajad, olümpiaadidel ja konkursidel häid
tulemusi saavutanud õpilased ja nende
juhendajad.
Vastuvõtul tänasid ja tunnustasid valla
tänukirja ja hariduspreemiaga koolinoori ja nende juhendajaid vallavanem
Merlin Müür ja volikogu esimees Aivar
Nigol.
Vastavalt Otepää valla haridusalase
tunnustuse jagamise korrale tunnustab
Otepää vald vallakodanikest õpilasi, kes
õpivad valla haridusasutustes, mitmesuguste preemiatega. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu saab 150 eurot, gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanu 100
eurot, põhikooli kiitusega lõpetanu 70
eurot. Otepää Muusikakooli põhiõppe
kiitusega lõpetanu 40 eurot. Vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel eduka
esinemise eest saavad õpilased ja nende
juhendajad: I koht õpilane 100 eurot ja
juhendaja 100 eurot, kontsertmeister 50
eurot, II koht õpilane 70 eurot ja juhendaja 70 eurot, kontsertmeister 35 eurot,
III koht õpilane 40 eurot ja juhendaja 40
eurot, kontsertmeister 20 eurot. Lasteaedade lapsi ja nende juhendajaid toetatakse: I – III koht lapsele/laste rühmale
meene 70 euro väärtuses ja juhendaja
70 eurot.
Lisaks sellele makstakse valla kodanikest õpilastele, kes õpivad Otepää valla
haridusasutustes, koolilõpetaja toetust
– 9. klass 32 eurot ja 12.klass 45 eurot.

www.otepaa.ee/ot

Võidupüha tähistamine
Otepääl

7. juunil avati Tehvandi
Spordikeskuse täielikult
renoveeritud peahoone.
rojekt „Tehvandi Spordikeskuse
peahoone rekonstrueerimine“ sai
toetust rohelise investeerimisskeemiga hõlmatud objektina, mille elluviijateks olid Rahandusministeerium ja Riigi
Kinnisvara AS. Ehitustöid rahastati
Kyoto protokolli alusel toimuvast heitkoguse kvoodimüügi tulust. Rekonstrueerimistööd valmisid 31. mail 2013. a.
Tehvandi peahoone, rahvakeeli „Pentagon“, rekonstrueerimistööde peatöövõtjaks oli AS Ehitusfirma Rand
& Tuulberg. Peahoone rekonstrueerimistöödega lammutati vana katus, mis
asendati murukatusega ning soojustati
fassaad. Ehitustööde käigus uuendati
kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, tehti
vundamendi hüdroisolatsioonitööd ja
ehitati uued sajuveetorud.
Lisaks tehti hoone sihtasutuse rahastusega siseviimistlustöid, ehitati uued
vee- ja kanalisatsioonitorud ning pandi
uus elektrisüsteem ja välisvalgustus.
Hoones paikneb SA Tehvandi Spordikeskus büroo ja laoruumid, 86 majutuskohaga Tehvandi hotell ja 92 kohaga
Tehvandi restoran. Peahoone juures
asub 32 kohaline autode parkla.
„Hoone renoveerimist on planeeritud
juba pikka aega, kuna hoone oli amortiseerunud ning ei vastanud enam tänapäeva nõuetele. Nüüd saame nii Eesti kui

SANGASTE
vald
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Otepää Gümnaasiumis ja Pühajärve Põhikoolis kokku lõpetavad tänavu
kooli 90 õpilast.
Haridustoetuse ja valla tänukirja
said:
Otepää Gümnaasiumi 9.b klassi
õpilane Maris Sala, kes saavutas üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil I koha,
juhendaja Terje Reiljan.
Otepää Gümnaasiumi 12 B klassi
õpilane Eve Kurvits, kes saavutas vabariiklikul koolimeedia konkursil parima
koolilehe uudisintervjuu „Kool ilma
peata“ eripreemia, juhendaja Marika
Paavo.
Otepää Gümnaasiumi koolitelevisiooni meeskond – meediaklassi õpilased
Ingrid Kelder, Kadri Palmiste, Erkki
Teder, Randel Uibopuu, Saamuel Stepanov, Martin Krüünvald ja KevinMarkus Toover. OGTV saade pälvis

vabariiklikul koolimeedia konkursil I
koha. OGTV tegemisi juhendab meediaõpetaja Marika Paavo.
Otepää Gümnaasiumi 5.a õpilane
Liisi Kukk, kes saavutas vabariiklikul
karikatuurivõistlusel „Mida naerad
koolijüts“ III koha. Juhendaja Jelena
Salumaa.
Otepää Muusikakooli põhiõppe kiitusega lõpetanud Vivian Mitt ja Maris
Turb.
Otepää Gümnaasiumi hõbemedaliga
lõpetanud Eva-Maria Oja.
Otepää Gümnaasiumi põhikooli kiitusega lõpetanud Marje Jõearu, Lilian
Mitt ja Maris Sala.
Lisaks sellele lõpetas Otepää Gümnaasiumi kiitusega naabervallast pärit
tubli õppur Kätlin Unt.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

– kultuuriministeerium, Otepää vald
ja Eesti Suusaliit asutasid riigiasutuse
varade alusel SA Tehvandi Spordikeskuse. 1978. aastal valminud ja tänaseks
täielikult renoveeritud peahoone üheks
arhitektiks on Peep Jänes.
Tehvandi Spordikeskus

Otepääd
väisas IBU
asepresident

Pühapäeval, 23. juunil on võidupüha puhul
Eestis lipupäev. Jaaniööl lippe ei langetata
ning lipud lehvivad jaanipäeva puhul ka esmaspäeval, 24. juunil. Eesti lipud heisatakse
kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele.
Võidupühal tähistatakse
Eesti vägede võitu Landeswehri üle ja Cesise (Võnnu)
vabastamist 23. juunil 1919.
a. Jaanipäev on suvine pööripäev.
Lipud heisatakse 23. juuni
päikesetõusul või hiljemalt
kell kaheksa hommikul ja langetatakse
24. juuni õhtul kell kümme.
Kui lippu ei langetata, tuleb lipp pimedal
ajal valgustada.
Otepää Vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Pühajärve jaanitulel
esineb Eurovisiooni
võitja Loreen

19. juunil külastas Otepääd IBU (Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu)
asepresident Sergei Kuštšenko. Kõrge
külaline tutvus Tehvandi spordikeskusega ning kohtus Otepää volikogu esimehe
ja Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni presidendi Aivar Nigoliga ja Tehvandi
Spordikeskuse juhataja Alar Arukuusega ning vallavanema Merlin Müüriga.
„Tutvustasime Sergei Kuštšenkole
Tehvandi lasketiiru ehitustöid ja vastvalminud peamaja,“ sõnas Aivar Nigol.
„IBU asepresident lubas toetada meie
taotlust saada siia nii maailmamainega
spordiüritused kui ka Tehvandi Spordikeskusele laskesuusatamise võistluste
korraldamiseks A-litsentsi saamist.“
Lisaks sellele märkis Kuštšenko, et
Otepääl on sportlaste jaoks väga toetav
õhkkond, loodud tingimused treenimiseks ja võistluste läbiviimiseks. On
panustatud selleks, et sportlastel oleks
Otepääl hea olla. Külaline kiitis Otepää
laskesuusatamise võistluste korraldamise meeskonna tööd ja tunnustas nende
pikaajalist spordiürituste läbiviimise
kogemust.
Vene laskesuusatajad kasutavad Tehvandi Spordikeskust oma treeningkohana just Sotši olümpiamänge silmas
pidades. Juulis tuleb Tehvandile treenima Vene laskesuusatamise naiste Akoondis, hetkel treenib Tehvandil Vene
laskesuusatamise meeste A-koondis.

Pühajärve jaanituli pakub jaanipühadel,
22. ja 23. juunil meelelahutusprogrammi
Pühajärve pargis, rannas ja lauluväljakul.
Kohalike artistide plejaad on juba kuuendat aastat toimuvale Eesti suurimale
jaanitulele omane: Põhja-Tallinn, Smilers,
Ott Lepland, Terminaator, Karl-Erik
Taukar, Elina Born; rannaalal lisab peole
vürtsi hea tuju tantsumuusikat propageeriv projekt Beats With Benefits.
Loreeni võit eelmise aasta Eurovisioonil oli fenomenaalne – „Euphoria“ võitis miljonite televaatajate südamed ning
pälvis Eurovisiooni ajaloos rekordiliselt
arvult riikidelt maksimumpunktid.
Festivali pilet üheks päevaks maksab
eelmüügist 12 eurot, kahe päeva pilet 19
eurot. Otepäälase kaardiga Pühajärve
Jaanituli -25% piletihinnast (kuni 4 piletit
otepäälase kaardi kohta). Piletid on müügil Piletilevis (s.h. Otepää Turismiinfokeskuse Piletilevis) ja Statolides.
Sel aastal löövad Pühajärve Jaanitulel
kaasa ka Otepää inimesed – koos PõhjaTallinnaga esineb Otepää Gümnaasiumi
laste- ja hobikoor.
NB! Peo ajal on Pühajärve kandis kiirusepiiranguid ja ka parkimise ja peatumise
keelde. Liiklusskeemi vaata Otepää valla
kodulehelt www.otepaa.ee.

MONIKA OTROKOVA

MONIKA OTROKOVA

2

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
12.06.2013
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 64
eurot.
Määrati koolilõpetaja toetust kaheksale isikule kogusummas 256 eurot.
Määrati 13le isikule haridustoetust kogusummas 1180
eurot.
Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve külas Metsasalu kinnistu
liitumis elektriprojekti koostamiseks.
Kinnitati Peeter Kümmeli taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pedajamäe külas Priidu kinnistule
(katastritunnus 63601:001:0570) abihoone ehitusprojekti
koostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Veniamin Zlobinile väikeehitise (abihoone) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää
linn Munamäe tn 4 (katastritunnus 55601:004:0027).
Väljastati kirjalik nõusolek Aleksei Sokolovile väikeehitise (saun) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Ilmjärve
küla Silla (katastritunnus 63601:003:0302).
Väljastati Aleksei Sokolovile ehitusluba Otepää
valla Ilmjärve külas Silla maaüksusel (katastritunnus 63601:003:0302) ehitise (suvila ehitusregistri kood
120541362) rekonstrueerimiseks.
Väljastati Janika Ilvesele ehitusluba Otepää valla Truuta
külas Rehemäe maaüksusel (katastritunnus 63602:003:0751)
ehitise (laut ehitusregistri kood 111028871) täielikuks lammutamiseks.
Väljastati Aleksei Sokolovile ehitusluba Otepää
valla Ilmjärve külas Silla maaüksusel (katastritunnus
63601:003:0302) ehitise (abihoone) püstitamiseks.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Kotre 10/0,4kV
alajaama 0,4kV maakaabelliinile ja liitumiskilbile asukohaga Otepää vald Raudsepa küla.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Kelmi 10/0,4kV
alajaama 0,4kV maakaabelliinile ja liitumiskilbile asukohaga Otepää vald Otepää linn.
Väljastati AS Pühajärve Puhkekodu taotlusel kasutusluba Otepää vallas Pühajärve külas Õru kinnistul (katastritunnus 63601:001:0096) asuvale biokatlamajale.
Määrati Otepää valla Vidrike külas asuva 1,6128 ha suuruse katastriüksuse (katastritunnused 63601:003:0084)
kasutamise sihtotstarbeks: 100% elamumaa (001;E).
Nõustuti BAO ohtlikud jäätmed OÜle (registrikood
11456890, asukoht Suur-Sõjamäe 37/39, 11415 Tallinn) jäätmeloa väljastamisega ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks
ning olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena .
Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamiseks.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke “Pühajärve
rannapargi dendroloogilise uuringu ja heakorrastusprojekti koostamine” hindamisekomisjoni ostused. Lähtudes
hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest
tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Kiirprojektid
OÜ poolt esitatud pakkumus summas 8 200 (kaheksa tuhat
kakssada) eurot (ilma käibemaksuta) kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Anti Euro Candy & Events OÜle (registrikood 12005282,
Jõe 9, Tallinn, Harju maakond 10151) luba paigaldada alates
12. juunist 2013. a kuni 20. juunini 2013. a tänavavalgustuspostidele reklaamtahvel (kogus 30) ja määrata reklaamimaksu suuruseks 28,8 eurot päevas, kokku 259,2 eurot.
Anti MTÜle Otepää Motoklubi (registrikood: 80087624,
asukoht: Lipuväljak 11, 67405 Otepää linn, Otepää vald, Valga
maakond) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 14.06.2013. a kell 16.00 kuni 16.06.2013. a kell 12.00 avalik
üritus – Mootorratturite kokkutulek OTEPÄÄ TOUR, sh
mootorrataste paraadi läbiviimine 15.06.2013. a algusega
kell 12.00 marsruudil Annimatsi kämping (Sihva küla) Otepää linna keskväljak.
Anti Riho Kollistile (Kollist) luba korraldada Otepää
vallas Raudsepa külas riigimaantee nr 23140 Sihva-VidrikeKärgula-Järvere kilomeetritel 1,2 - 2,0 ja kinnistul Marjamäe
2 (kinnistusraamatu registriosa nr 661140,
katastritunnus 63601:003:0010) 15.06.2013. a alates kell 14.00
kuni kell 19.00 avalik üritus – Mootorrataste mäkketõusu
EMV II etapp.
Anti Euro Candy & Events OÜ (registrikood: 12005282,
asukoht: Jõe tn 9, 10151 Tallinn) luba korraldada Otepää
vallas Otepää linnas kinnistutel Valga mnt 1d ja 1e ajavahemikus 19.06.2013. a kuni 20.06.2013. a avalik üritus
– Tsirkus Madigan. Etenduste algus mõlemal päeval kell
19.00.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Otepäälase kaardiga saab
suveüritustele soodsamalt
2010. aastal lõi Otepää vald oma elanikele Otepäälase sooduskaardi, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid
tarbida. Ka rida suveüritusi on otepäälase kaardi
omanikele soodsamad.
Otepäälase kaart on magnetribaga varustatud
plastikkaart ja seda saab taotleda Otepää Vallavalitsusest tööaegadel. Taotluse saavad esitada
AINULT Otepää valda sisseregistreeritud kodanikud.
Taotlusvormi saab täita kohapeal, kaardi maksmumus on täiskasvanutele 4,47 EUR lastele kuni
18a ja pensionäridele 2,24 EUR. Maksta saab sularahas ja Otepää valla arveldusarvele SEB Pank A/a
10202008200001. Märgusõnaks palume kirjutada
“Otepäälase kaart” ja kindlasti märkida ära see,
kelle eest tasutakse. Kaart kehtib 24 kuud ja seejärel on võimalus seda pikendada.

Soodustusega suveüritused Otepäälase kaardi
omanikele
22.-23.06. Pühajärve Jaanituli -25% piletihinnast
(kuni 4 piletit otepäälase kaardi kohta). Piletid on
müügil Piletilevis (s.h. Otepää Turismiinfokeskuse
Piletilevis) Info: www.jaanituli.ee.
19.-20.07. auto24 Rally Estonia -50% rallipassi
hinnast. Rallipassi (1 pass 1 kaardi kohta) saab osta
Otepää Turismiinfokeskusest alates 1. juulist. Soodushind 9.50 eurot. Info: www.rallyestonia.com.
11., 12., 13., 18., 20., 21., 23., 24., 25., 28.07. Poslo-

AMETLIK INFO
Otepää linnas 09.06.2013. a ajavahemikus kell
13.00-14.00 avalik üritus – Tartu velo tuur /
Otepää punktisõit.
Anti Noortesport MTÜle (registrikood
80234172, asukoht: Kooli 2-5, 76901 Tabasalu
alevik, Harku vald, Harju maakond) luba korraldada Otepää vallas Otepää linnas 15.06.2013.
a alates kell 07.00 kuni kell 19.00 avalik üritus
Eesti meistrivõistlused tänavakorvpallis 2013
Otepää etapp.

vitsa rannas kell 20.00 Otepää Suveteater „Pühajärve armastus“. Otepäälase kaardiga piletid (kuni 2
piletit 1 kaardiga) on müügil Otepää Turismiinfokeskuses ja Otepää Kultuurikeskuses kuni etenduste toimumise lõpuni. NB! Kultuurikeskuses müügil
piiratud arv pileteid. Piletiinfo ja broneerimine
Kultuurikeskuses telefonidel 765 5212, 5804 3215.
Täispilet otepäälase kaardiga 11 ja sooduspilet 10
(soodus kehtib lastele, õpilastele, üliõpilastele, pensionäridele).
14.07. Poslovitsa rannas kell 20.00 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert „Kaunimate
suveöö“. Soodustus otepäälase kaardiga (1 pilet
kaardi kohta) on 10 eurot. Piletid on müügil Piletilevis Info: www.suveteater.ee.
22.07. kell 20.00 Jääääre kontsert kohvikus l.u.m.i,
otepäälase kaardiga Piletilevis 10% soodustus (sooduspilet 10.80).
27.07. kell 12.00 Meie Festival 2013 Pühajärve
rannas. Otepäälase kaardi omanikele sooduspilet 8
eurot. Piletid müügil Piletilevis. Info: tel.503 1793.
11.08. kell 20.00 Pühajärve laululaval Vana Baskini
Teater „Minu girlfriend on eestlane“. Otepäälase
kaardi omanikele sooduspilet 9 eurot. Piletid müügil
Piletilevis.
NB! Piletilevist ostmisel lisandub piletihinnale
teenustasu 0.32 eurot 1 pileti kohta.
Info piletimüügi kohta: Otepää Turismiinfokeskus
766 1200. Otepäälaste kaardi taotlemine: Otepää
Vallavalitsus 766 4800.

Q

05.06.2013
Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää
valla Sihva külas Uue-Kooli maaüksusel (katastritunnus 63601:002:0100) ehitise rekonstrueerimiseks.
Väljastati OÜle Tomika Projekt ehitusluba
Otepää valla Otepää linnas Tehvandi 5a maaüksusel (katastritunnus 55601:004:0661) ehitise
(elamu) püstitamiseks.
Peeti võimalikuks jagada Palupera tee 45
katastriüksus (katastritunnus 55601:001:0140,
registriosa nr 459240) kaheks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud
katastriüksuse plaanidele järgmiselt:
1.1. katastriüksuse (pindala 0,2433 ha) kohanimeks Palupera tee 45, koha-aadressiks Palupera
tee 45, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond,
sihtotstarve – elamumaa (001;E);
1.2. katastriüksuse (pindala 0,2421 ha) kohanimeks Palupera tee 45a, koha-aadressiks Palupera
tee 45a, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond,
sihtotstarve – elamumaa (001;E).
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskusele
ehitusluba Otepää vallas Kääriku külas Kääriku
maaüksusel (katastritunnus 63601:002:2271) ehitise (tenniseväljakud) püstitamiseks.
Kinnitada Teet Kullase taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve
külas Metsasalu kinnistule (katastritunnus
63601:002:0163) tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
Eraldati MTÜle Vana-Otepää Külaselts tegevuskulude katteks 200 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
üks isik.
Kinnitati Aavo Ossipi taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas Puustusmäe
kinnistule (katastritunnus 63602:002:1901) saunabihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Margot Keresele ja Priit Keresele
ehitusluba Otepää valla Mäha külas Uue-Kõrgemäe
maaüksusel (katastritunnus 63601:001:1252) ehitise (tiik) püstitamiseks.
Nõustuti hoonestusõiguse seadmisega maaüksusele (hoonete teenindusmaa) asukohaga Valga
maakond Otepää vald Otepää linn Kuuse tn 6
pindalaga 949 m².
Määrati Otepää valla Sihva külas asuva 0,8693
ha suuruse katastriüksuse (katastritunnused
63601:002:3340) kasutamise sihtotstarbeks:
100% elamumaa (001;E).
Määrati haridustoetust kahele isikule kogusummas 80 eurot.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 32 eurot.
Määrati koduteenused ühele isikule.
Nimetati 01. augustist 2013. a ametiasutuse
hallatava asutuse Otepää Gümnaasium direktoriks Tiit Tali.
Vaadati läbi üks taotlus.
Q

Q

Q
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Tänavuse Otepää käsitöölaada
peateema on taaskasutus
4. augustil toimub algusega kell 10.00 Otepää Kultuurikeskuse pargis Otepää käsitöölaat. Käsitöölaadal, mis viiakse läbi juba 17. korda, on sellel aastal
peateemaks taaskasutus.
Laada peakorraldaja, Otepää Naisseltsi esinaine
Riita Aader sõnas, et traditsioonilisel Otepää käsitöölaadal müüvad käsitöömeistrid oma tooteid,
näha saab Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite
näitusi ning toimuvad õpitoad, mille teemaks on
taaskasutus. „Seekord õpitakse vanadest villastest
kampsuniteks tegema uusi asju, mida saaks jälle
kasutada,“ selgitas Riita Aader. „Lisaks sellele õpitakse taimedega värvimist, näha saab Mai Normanni pitsikogu näitust.“

Q

Käsitööpäeva sisustavad Otepää rahvamuusikud,
tantsijad, lauljad ning külalised. Lastele on kavas
mängud ja atraktsioonid. Külalisena esineb Haapsalu bänd „See mees.“
„Kauplejate laadale registreerumine juba käib,
kõik müüjad on oodatud!“ ütles Rita Aader.
Laada korraldab Otepää Naisselts, toetavad ja
aitavad Otepää vald, Otepää Kultuurikeskus, kohaliku omavalitsuse programm ning Eesti Kultuurkapital.
Täiendav info: Riita Aader 5332 6679; 76 55423
(tööpäeviti).

Q

Q

Q

Q
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Q

Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts korraldab
Otepäälanna
Sale Ilves tähistas
oma 90. sünnipäeva.

Q

Q

Q

ekskursiooni
Harjumaale Kose valda ”Lillerallile”

Q

26. juulil.

Sale Ilves on töötanud Otepää haiglas ning
25 aastat ehitustel. Ta on osalenud mitmete
Otepää linna hoonete ehitamisel (kultuurikeskus, vallamaja jt).
Otepää vald tunnustas Sale Ilvest tänukirjaga.
Soovime juubilarile veelkord palju
õnne ja sära silmadesse!
Otepää vallavolikogu ja vallavalitsus

Registreeruda 5. juuliks telef. 7655 537, 5650 9770,
7655 765.
Juhatus

Q

Q

Otepää vallas Pedajamäe külas toimub
laupäeval, 29. juunil kell 10.00–16.00

Q

Q

Roosipäev.
Üritus on tasuta!

Q

Q

Q

07.06.2013
Anti MTÜle Spordiklubi VELO (registrikood 80084620;
asukoht: Laulupeo pst 19, 51006 Tartu) luba korraldada
Q

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused
Lipuväljak 24, Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak
28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik
väljapanek toimus 17.05-14.06.2013.a.
Planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitas 3 kodanikku
planeeringule küsimusi, märkusi, parandusi, ettepanekuid
ja vastuväiteid. Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud
ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus
ülevaate 25.06.2013.a kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas toimuval avalikul arutelul (Info: Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820).

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

Info: Anneli Vähi,
vahi@gmail.com

mob:

5274273,

anneli.

Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi

MESINDUSPÄEV

Seoses lasteaiarühma avamisega kuulutab

toimub 6. juulil 2013 kell 11.00
J.Hurda 5, Otepääl AMS majas.

Pühajärve Põhikool

Lektor Tallinnast.
Mesilasemade müük.

välja konkursi

lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi

Juhatus

CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata 1. juuliks aadressil: Pühajärve Põhikool, Sihva,
Otepää vald 67301 Valgamaa või kool@pyhajarve.
edu.ee.

SÜNNID

ametikohtadele.

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

Kerli Tinno

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.

12. juunil

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 9. augustil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Noortekeskus sai endale uued ruumid

S

eni Otepää Kultuurikeskuses paiknenud
Otepää Avatud Noortekeskus on ümber
kolinud. Noorte uueks kooskäimise paigaks saavad Otepää vallavalitsuse hoone keldrikorrusel paiknevad ruumid. Otepää Avatud
Noortekeskus avati uues paigas 20. juunil.
Noortekeskuse juhataja Jana Rohumets
(pildil) sõnas, et noortekeskuse kolimine
parandab oluliselt noorte võimalusi mitmekülgseks tegevuseks.
Otepää vallavalitsuse hoone keldrikorrusel paiknevad ruumid on täielikult rekonstrueeritud. Paigaldatud on uued elektri- ventilatsiooni- ja signalisatsioonisüsteemid, sisekujunduse tegi noortekeskuse juhataja Jana
Rohumets. „Ka sisu on täielikult uus – noored
saavad kasutada mängukonsooli, on olemas
telekas, õhuhoki, lauajalgpall ning uus, kaasae-

gne köök,“ rääkis Jana Rohumets. „Samuti on
soetatud esitlus- ja diskoritehnika.“
Diskoritehnika saadi Valga Maavalitsuse
korraldatud noortekeskuste projekti kaasabil, projekt näeb ka ette DJ kooli läbiviimist.
See tähendab, et Otepää noored saavad uues
noortekeskuses osaleda kolmel tasuta DJ koolitusel, kus õpitakse diskoritehnikaga ümberkäimist.
Edaspidi hakkavad tasulised DJ kursused toimuma üks kord kuus ja seda kuni aasta
lõpuni osalustasuga 5 eurot. Külla on plaanitud
kutsuda erinevaid diskoreid, kes jagavad noortele oma kogemusi diskoõhtu korraldamisest.
Otepää Avatud Noortekeskuse rekonstrueerimise projekti on täielikult rahastanud
Otepää vald, rekonstrueerimine läks maksma
26 000 eurot. Noortekeskuse sisustus, mis läks

KULTUURIÜRITUSED
Otepää kultuurikeskuses
22.-23. juuni
Pühajärve jaanituli. Kaasa löövad ka
Otepää inimesed – koos Põhja-Tallinnaga esineb Otepää
Gümnaasiumi laste- ja hobikoor. Info: www.jaanituli.ee, liikluskorralduse skeem Otepää valla kodulehel.

14. juuli kell 20.00 Poslovitsa rannas Kaunimate Aastate
Vennaskonna kontsert „Kaunimate suveöö“. Info: www.suveteater.ee

11., 12., 13., 18., 20., 21., 23., 24., 25., 28. juuli Poslovitsa
rannas kell 20.00 Otepää Suveteater. „Pühajärve armastus“
Info: Sirje Ginter 5303 3036

26.-28. juuli
Pühajärve Puhkpillimuusika päevad.
Tänavakontserdid Otepääl ja selle ümbruses. Info: Arno Anton
508 8013

maksma 4152,24 eurot, soetati LEADER programmi kaasabil.
MONIKA OTROKOVA

Pühajärve Põhikooli
lõpetajad
klassijuhataja Karin Järv
Marika Almar
Karl Freimanis
Rivo Kopli
Georg Erich Oinus
Kevin Perle
Anu Saaremäe
Birgit Trik
Ketlin Veidemann
Ketryn Õun

asuva murulapi.
26.–28. juulil toimub juba neljandat korda
laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2013. Kolmel
päeval astub võistlustulle 4 vanuseklassi.
Kõigis osaleb ka kohalikest lastest koosnev
FC Otepää. Kahel esimesel päeval mängitakse
Aedlinna jalgpalliväljakul ja viimasel mängupäeval Tehvandi staadionil. Infot turniiri kohta
leiab aadressilt cup.fcotepaa.ee.
2.–16. augustil korraldab FC Otepää koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga 6-11aastastele
lastele jalgpalli suvelaagri. Kõik kohalikud
jalgpallihuvilised lapsed on oodatud osalema.
Registreeruda saab aadressil www.jalgpall.ee > jalgpalli suvelaager.
Eriti on kõik kohalikud oodatud toetama FC
Otepää esindusmeeskonda, kes sel hooajal on
näidanud head hoogu karikasarjades.
Kodumängud EMV III liigas
(kõik mängud toimuvad Tehvandi staadionil):

4. augustil kell 17.00 FC Otepää – EMÜ SK.
11. august kell 17.00 FC Otepää – FC Tartu.
18. august kell 17.00 FC Otepää – Viljandi JK Tulevik
Vanakesed.

Otepää lahtised meistrivõistlused tänavakorvpallis
14. juunil, päev enne Sprite tänavakorvpalli Otepää etappi kogunesid kohalikud ja ka
mõned kaugemalt pärit korvpallihuvilised
Tehvandi korvpalliväljakule, et maha pidada
üks sõbralik tänavakorvpalliturniir.
Lakkamatu vihmasadu sundis mängijaid lakjalad maas ja pea värske hoidma, sest plastikkattega väljak muutus väga libedaks. Siiski said
kõik mängud peetud ning osalejad omapärase
kogemuse võrra rikkamaks.
Kõige tabavamad Keskkonnaministeeriumi
nimelise tiimi liikmed: Heiko Heitur, Margus
Mäll ja Gert Kautlenbach.
Suur tänu kõigile osalejatelel!
Korraldajad MARTIN ja HANS TEDER.

tel. 503 1793

4. august kell 10.00 Pähklilinna käsitöö- ja rahvamuusikapäev
Otepää Kultuurikeskuse pargis. Info: Riida Aader 5332 6679
11. august kell 20.00 Pühajärve laululaval Vana Baskini Teater
„Minu girlfriend on eestlane“. Pilet 9/11 €. Sooduspilet kehtib
õpilastele, pensionäridele ja otepäälase kaardiga. Vihma korral
toimub etendus kultuurikeskuses.

Suvised jalgpallisündmused Otepääl – Balti turniir ja muud mängud
1. juulil on Otepääl neidude U17 ja U19 Balti
turniiri kohtumised. Kell 12 mängivad Tehvandi staadionil Läti ja Leedu U17-tütarlapsed ja
samal päeval kell 16 Läti ja Leedu U19-neiud.
Eesti Jalgpalli Liit ootab sel päeval abi kohalikelt lastelt ja noortelt ning kutsub appi pallipoisteks. Huvi korral helistada tel. 5624 2785,
Martin Teder.
13. juulil toimub Tehvandi staadionil igaaastane Otepää valla harrastajate jalgpalliturniir Otepää Karikas 2013. Mängima on oodatud
kohalike jalgpallihuviliste võistkonnad!
14. juulil korraldab FC Otepää esmakordselt
ka miniturniiri Tehvandi Cup. See on mõeldud
madalamate liigade võistkondadele, kes mängivad Eesti meistrivõistlustel II, III, IV või rahvaliigas. Turniir toimub samuti Tehvandi staadionil. Lisainfo ja registreerimine: Martin Raid,
5622 4920, martinr@fcotepaa.ee või Mihkel
Teder, 553 9015, tedermihkel@hot.ee
15.–28. juulini on Aedlinna jalgpalliväljak
muru kvaliteedi parandamiseks treeninguteks
suletud. Palume kõigilt jalgpallisõpradelt mõistvat suhtumist ning valmistame Aedlinnas palli
mängimiseks ette GMP poolses väljaku otsas

Pühajärve rannal Meie Festival 2013. Info:

27. juuli kell 12.00

25. august kell 17.00 FC Otepää – JK Tartu Löök.
1. september kell 17.00 FC Otepää – Võru JK.
22. september kell 17.00 FC Otepää – SK Tääksi.
6. oktoober kell 15.00 FC Otepää – Valga FC Warrior.

Karikamängude ajad selguvad jooksvalt ning
info kõigi kodumängude kohta paneme üles
Otepääl asuvatele infostendidele ning jagame
Facebookis ja oma kodulehel.
FC Otepää

Suvistel suusahüppevõistlustel Otepääl
võtavad mõõtu parimad
22. juunil toimuvad Tehvandi Spordikeskuse hüppetornis suvised suusahüppevõistlused
– Jaani hüppevõistlused, kus võistlevad Eesti
parimad kahevõistlejad ja suusahüppajad.
Võistluste korraldaja Jaan Jüris ütles, et
võistlus toimub sellel aastal juba kolmandat
korda. „Võistlema on lubanud tulla spordisõpradele tuntud tegijad: Kaarel Nurmsalu, Martin Nõmmel, Artti Aigro, Siim Tanel
Sammelselg, Kristjan Ilves, Han-Hendrik Piho,
Kail Piho, Karl August Tiirmaa,“ rääkis Jaan
Jüris. „Võistlused sõltuvad paljuski ilmast, kuid
loodame, et kõik laabub.“
Suvised suusahüppevõistlused ei erine palju
talvistest hüpetest, võistlejate varustus on sama,
nagu talvelgi. Pealtvaatajatele on üritus tasuta.
Võistlusi korraldab Otepää Spordiklubi
koostöös Tehvandi Spordikeskusega, toetab
Otepää vald.
Jaani hüppevõistluse ajakava:
16.00
esindajate koosolek,
16.30
proovihüpe,
17.00
esimene võistlusvoor.
Sellele järgneb finaalvoor.
Autasustamine 15 minutit pärast võistluste
lõppu.

Otepää Gümnaasiumi lõpetajad
12. A klass
klassijuhataja Heivi Truu

12. B klass
klassijuhataja Kaja Raud

9. A klass
klassijuhataja Ene Ever

9. B klass
klassijuhataja Maive Pulles

Aiko Adamson
Allan All
Marleen Ein
Helen Juhkam
Merilyn Kasepuu
Ingrid Kelder
Timo Kopli
Ardo Kuus
Leene Künnap
Doris Lehtmaa
Sulev Paalo
Mariliis Palk
Kevin Ristjan Pedajas
Martin Saan
Paul Salumaa
Alar Tiideberg
Ants-Hendrik Tiido

Triinu Aasaroht
Lisette Caroline Anton
Moonika Einaste
Teele Jakobson
Kärt Kalve
Mari-Ann Klaar
Holger Kukk
Eve Kurvits
Rene Levin
Genno Geven Luhtaru
Mairis Meri
Tauri Mitt
Anne-Mai Niit
Eva-Maria Oja – hõbemedaliga
Siim Paalo
Kadri Palmiste
Rauno Põldsepp
Kerli Suviste
Gerle Trifanov
Mari-Liis Uprus
Iti Uusküla
Martin Voolaid

Hardi-Henri Ambos
Enel Eisen
Marje Jõearu – HTM kiituskirjaga
Keit Kalk
Anna-Liisa Kärson
Markus Kuslap
Janet Laas
Silvia Luup
Indrek Matrov
Kristel Mölder
Sarah-Liisa Oja
Kristin Randviir
Margit Saal
Kristjan Saar
Gregor Soodla
Kerli Toom
Maria Kristin Trumsi
Richard Tuhk
Kätlin Unt – HTM kiituskirjaga
Kristin Vähi

Kristin Aalep
Andres Aaliste
Karl Peeter Ein
Aleksander Jurken
Helin Külm
Silleriin Lasting
Grete-Laura Loo
Mari-Liis Länik
Birgit Maranik
Lilian Mitt – HTM kiituskirjaga
Marit Mõts
Kadri Mäemets
Jaanis Mölder
Andra Helena Nigol
Keiju Rootsma
Laura Rääts
Maris Sala – HTM kiituskirjaga
Gerda Zujev
Tairo Tee
Markus Uus

Suvised tantsuõhtud plaadimuusika saatel toimuvad 19. juunil,
3. juulil ja 7., 14., 28. augustil. Algus kell 20.00.

SPORDIÜRITUSED
22. juuni kell 17.00
Jaani hüppevõistlus, Tehvandi
hüppemägi, Jaan Jüris tel. 508 1796
27. juuni kell 18.00
Otepää discgolfipäevak, Tehvandi
discgolfi park, Tauno Tõld tel. 525 4844
28.-30. juuni
Prodiscus Europan Open 2013, Tehvandi
discgolfi park, Eesti Discgolfi Liit
30. juuni kell 09.00-11.00
Otepää Matk marsruudil vana
lasketiir – Savimägi (sihtpunkt) – Pilkuse – Tehvandi, Helle
Tallo tel. 5661 4884

1. juuli kell 12.00 Läti – Leedu U17 tütarlapsed, kell 16.00 Läti
– Leedu U19 neiud, Balti turniir jalgpallis, Tehvandi staadion,
Eesti Jalgpalli Liit

NOORTEÜRITUSED
Otepää Avatud Noortekeskuses
Neljapäeval, 27. juunil kell 12.00 aktiivse liikumise päev.
Kavas erinevad tegevused.
Täpsem info: www.noortekeskus.otepaa.ee või noortekeskuse
FB lehel.

EELK Otepää Maarja kogudus
ANNAB TEADA
23. juunil kell 11.00 Võidupüha jumalateenistus Otepää kirikus
24. juunil kell 11.00 kalmistupüha jumalateenistus Otepää
kalmistul
11. augustil kell 11.00 kalmistupüha jumalateenistus Otepää
vanal kalmistul

„Kui Otepää ärkas (1988–1992)“
Esimesed tunnustused on raamatu „Kui Otepää ärkas (1988–
1992)“ autorini juba jõudnud.
Kõige meeldivama hinnanguna on kõlanud ütlus, et selle raamatu väärtus kasvab aastatega.
Loodame!
Selle eest tänan nii vanemaid
kui ka nooremaid Otepää kultuuri- ja ajaloopärandi hoidjaid,
kes kõik on aidanud kaasa selle
väljaande sünnile.
Tähelepanelik lugeja saab lugeda, mõelda ja võrrelda vanade, uute ja vastuoluliste aegade üle omavalitsuste valulistest sündisest ja eessammujate
erinevatest iseloomudest, tegudest ning tagajärgedest.
Uut raamatut on võimalik soetada Otepää Linnaraamatukogust.
„Kui Otepää ärkas (1988 – 1992)“ väljaandmist toetasid
Otepää vald, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja
Kohaliku omaalgatuse programm.
AILI MIKS

Rebase talu aia- ja dendropäev
6. juulil
Q

Tutvumine dendroaiaga
Rohevahetus
Aianduseloeng
Avatud probleemide
foorum
Q

Q

Q

Täpsem info www.rebasetalu.net või tel. 528 6605, Ahti Tiirmaa.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO

AMETLIK INFO
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 1.07.13
– 31.12.13 seoses elanike kolimisega.
Väljastati projekteerimistingimused Hellenurme
külas Hellenurme keskasula reoveesüsteemide
rekonstrueerimistööde tööprojekti koostamiseks (sh.
geotehnilised uuringud, geodeetilise alusplaani koostamine ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku projekteerimine, ca 1390 jm, 55 harukaevu).

Palupera Vallavolikogu istungil
13. juunil
Otsustati osaleda Sihtasutuse Otepää Turism nõukogus ja kiita heaks Palupera vallavalitsuse poolt tehtud
ettepanekud sihtasutuse uue põhikirja projekti. Määrati
Palupera valla esindajatena nõukogu liikmeteks vallavalitsuse esindajana vallavanem Terje Korss ja MTÜ
Hellenurme Veskimuuseum esindajana Mae Juske.
Otsustati osaleda mittetulundusühingus Eesti
Kodukaunistamise Ühendus. Nimetati ühingus vallavalitsuse esindajaks vallavanem Terje Korss.
Kehtestati Hellenurme saekaatri kinnistu detailplaneering. Planeeringuga määrati krundi kasutamise
sihtotstarbeks ridaelamu maa ja sinna on lubatud ehitada
kahekorruseline kuni kaheksa korteriga ridaelamu ning
selle teenindamiseks ühekorruseline abihoone.
Anti ülevaade Nõuni Purjeklubi väljatöötatud kodukorrast Nõuni algkooli kinnistule rekonstrueeritava
saunahoone ja endise koolimaja hoone osas.
Rahuldati taotlusi ja seega tehti muudatusi Palupera
valla 2013.aasta eelarves.
Anti seisukoht Valgamaa Omavalitsuste Liidule tõmbekeskuste määratlemisel Valga maakonnas Palupera
vallast vaadatuna – Palupera valla tõmbekeskus tulenevalt Siseministeeriumi tõmbekeskuste määratlemise
juhendist on hariduskeskusena, elanike tööl käimisel ja
avaliku sektori teenuste tarbimisel Tartumaa suund.
Palupera vald, olles tutvunud ka juhendile lisatud
statistiliste näitajatega saab vaid väita, et Valgamaa
Omavalitsuste Liidu vastuse projektis on küll kajastatud
meie valla hariduskeskuse tõmbekeskusena Tartumaad,
kuid märkimata on jäänud faktilistest arvudest tulenevalt meie töölkäimise sihtkoht ja avaliku sektori teenuste
tarbimiskoht, mis on samuti Tartumaa suund. Palume
nimetada meie valla loomulikuks tõmbekeskuseks naabermaakonda, Tartumaad.
Rõngu vallavolikogu ettepanek – alustada läbirääkimisi Puka, Palupera, Konguta, Rannu ja Nõo valdadega,
võeti vastu, märkides ära, et kaasata tuleks ka Kambja
vald ja Elva linn.
Samas ei väida Palupera vald käesoleval ajal, et läbirääkimised lõppeksid ühinemisega. Palupera vald soovib
võimalusel siiski jääda iseseisvalt Valgamaa koosseisu,
kuid tõmbekeskuste määratluse järgi tehtud analüüs
näitab siiski eelöeldut.
Kinnitati Palupera valla 2012.aasta majandusaasta
aruanne.
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Palupera Vallavalitsuse istungil
5.06.2013:
Väljastati MTÜle Hellenurme Mõis Lõuna-Eesti
Hooldekeskuse esimese elukorpuse uus kasutusluba
kasutusotstarbe muutumisel.
Anti nõusolek S.M.A Racing MTÜl korraldada Eesti
Autospordi Liidu võistluskalendrisse kuuluv Rahvasprint
27.juulil kell 14:00-19:00 Räbi külas Raiga-Räbi-NõuniLutike teel ja Päidla külas Hellenurme-Päidla teel vastavalt esitatud rajakaardile.
Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart L.A-le kuni 30. novembrini 2014.a.
Otsustati müüa Nõuni rekonstrueeritava suitsusauna
amortiseerunud palgid 25 euroga ainukesele avalduse
esitajale Renee Praksile. Maa-ala korrastada hiljemalt
30. juuniks 2013.a.
Anti üks õppetoetus kõrghariduse omandajale 40
eurot, üks hüvitis lapsele prillide ostuks 26 eurot ja üks
sünnipäevatoetus 90-a. ja vanemale eakale.
Tunnistati Pastaku külas asuva Väike-Päiva kinnistu
võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel müügihinna algsuurusega 7000 (seitse tuhat) eurot nurjunuks, kuna ei laekunud ühtegi pakkumust. Korraldati uus
Väike-Päiva kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul
enampakkumisel – kinnitati enampakkumise algsuurus 5000 eurot, enampakkumise läbiviimise komisjoni
koosseis, enampakkumise tingimused, müügilepingu
põhitingimused ja läbiviimise kord.
Tunnistati edukaks pakkumuseks Nõuni algkooli kinnistu osalise geoaluse koostamise tööle osaühing WeW
pakkumus 850 eurot käibemaksuta. Hankelepingu sõlmimisel töömahu vähenedes jõuti aga kokkuleppele maksumuses 750 eurot käibemaksuta. Töö on vajalik selleks,
et tellida vertikaalplaneerimine, haljastuse ja rajatiste
ehituse tööprojekt.
Q

Hellenurme postkontor on ajutiselt suletud
18.-31. juulini on võimalik:
1. Tellida kirjakandja tasuta koju
Kirjakandjat saavad TASUTA elu- või asukohta
tellida kõik füüsilised- ja juriidilised isikud, kes
elavad/asuvad maapiirkonnas lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km. Maapiirkonnaks on küla,
aleviku või alevi territoorium.
Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgmisi
teenuseid: kirisaadetise ja postipaki vastuvõtmine/
kättetoimetamine, rahakaartide saatmine, perioodikatellimuste vormistamine, maksete teostamine, postimaksevahendite müük.
Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti kliendiinfo telefonil 1661. Tellimusi võetakse vastu E–
R kella 9–20, L 9-15. Enne kella 16 saabunud tel-

limuste korral võetakse kliendiga ühendust samal
päeval. Hilisemate tellimuste korral võetakse
ühendust järgmisel tööpäeval (E–R). Kirjakandja
osutab postiteenuseid tellija elu- või asukohas tellimuse saamisele järgneval tööpäeval (E–R), kui
ei ole kokku lepitud teisiti. Konkreetne tellimuse
osutamise ajavahemik antakse täpsusega 1 tund.
2. Külastada lähimat postiasutust
Otepää postkontor (Tartu mnt 1, Otepää). Postkontor on avatud: E- R 9:00-18:00, L 9:00-12:00,
P suletud.
Küsimustega pöörduda Valga piirkondliku
postkontori juhataja poole.
TIINA AEDMAA, piirkondliku postkontori juhataja

Suur Palupera valla perepäev
20. juulil algusega kell 12

Nõuni järve ääres kooli rannas.
Tegevust kogu perele:
MTÜ Palupera Käsitöökoda õpetab puust ja
kasetohust laevukeste valmistamist ning kuidas
üldse puutöönuga käsitleda.
MTÜ Reserv Päästekompanii vabatahtlikud
räägivad vees peituvatest ohtudest ja õpetavad
uppuja päästmist ning esmaabi.
Uuemaid kalapüügivõtteid ja söötasid tutvusta-

vad noored kalamehed Artur Lõhmus ja sõbrad.
Päikesevõtmisest ja enda kaitsmisest päikesekreemidega räägib Ene Prants.
Kell 16.00 algab Krabi külateatri vabaõhuetendus.
Perepäeva juhivad MTÜ Sebra Koolituse
noored. Kohalikud vabatahtlikud pakuvad ka
kehakinnitust.
Info: 56465648 Marika, 5139071 Kalev
Täname toetajaid: Kohaliku omaalgatuse programm, Palupera vald, MTÜ P-Rühm.

II Hellenurme suvejooks toimub 28. juunil
Registreerimine alates kella 17 Hellenurme järve
ääres. Lastejooksud algavad kell 18, kepikõnd kell
18.45, põhijooks kell 19.

Vanuseklasside edukamatele medalid ja auhinnad. Kõigile jooksu lõpetanutele osavõtuauhinnad.

Q

Q

Q

Piimapäeva tähistati Imaveres
Palupera põhikooli kokk Leelo Reha osales 1.
juunil Imaveres asuva Eesti Piimandusmuuseumi piimapäeval. Lisaks Palupera kokale osalesid
nimetatud päeval veel kokad kaheksast erinevast
koolist. Nende eesmärk oli tutvustada piimast valmistatavaid põnevaid toite, mida kooli sööklates
tehakse ja mida lapsed meelsasti söövad.
Leelo Reha tegi lillkapsa-suitsujuustusalatit
majoneesikastmega, mis osutus külaliste seas tõeliseks hitiks, sest enamik maitsjaid palus retsepti ning teavet valmistamise kohta. Magustoiduks

pakkus Leelo küpsisetorti hapukoorega, mis
esmapilgul tundub tavaline, kuid igal kokal on
omad nipid. Nii ka meie kooli kokal. Küpsisetorti maitsta soovijatest tekkis lausa järjekord ja tort
oleks võinud kolm korda suurem olla.
Lisaks võistluskogemusele sai meie meeskond
terve hulga põnevaid toiduideid järgnevaks õppeaastaks. Täname Eesti Piimandusmuuseumi
toreda päeva eest.
Palupera põhikooli majandusjuhataja
HELJU VOOLAID

11.06.2013
Väljastati MTÜ Hellenurme veskimuuseumile kasutusluba rekonstrueeritud leivakojale veskihoones.
Nõustuti maaüksuste AT1112160019 (Aakre metskond
283, suurusega 3,96 ha, sihtotstarve maatulundusmaa),
AT1112160021 (Aakre metskond 284, suurusega 3,58 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa) ja AT1112160024 (Aakre
metskond 285, suurusega 8,5 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) riigi omandisse jätmisega.

Q

Palupera vallavalitsus, enampakkumise korraldajana, müüb kordusena soodsamalt avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud kinnistu VäikePäiva, katastritunnus 58201:001:0024, sihtotstarve
100% elamumaa, suurus 15865 m².
Kinnistu iseloomustust, enampakkumise tingimusi, läbiviimise korda jm loe Palupera valla veebilehelt www.palupera.ee. Samas on avalduse vorm,
mille esitamise tähtaeg on 25. juuli kell 15.00.

Palupera jaanituli

Töödest Palupera karjääris
Sel aastal kaevandatakse Palupera karjääris seda
läbivate teede alust kruusavaru. Hetkel toimuvad
vajalikud ettevalmistustööd – puhastatakse teede
nõlvad mullast ja aastate jooksul kasvanud võsast.
Varu ohutuks väljakaevamiseks on vaja teha ka
ajutised teed kaevandamistööde ajaks nii Savimäe
talu kui ka Miti küla poole asuvale teele.
Karjääri läbivad ajutised teed võivad olla
suvekuudel veidi kitsamad, aga purustustööde lõppedes taastame teed endisele tasemele ja
kohtadele, nagu need on praegusel hetkel, karjääri üldisest põhjatasemest veidi kõrgemale. Purustustööd algavad plaanikohaselt pärast jaanipäeva

17.00 JALGPALL Palupera – Hummuli
19.30 Algavad jõukatsumised kõigile.
Noortele organiseerib tegevust Palupera Noortevolikogu.
Vanematele köievedu, kotisjooks jne.
22.00 Süütame JAANILÕKKE ja algab tantsuaeg. Tantsuks mängibAnti Mehise „ONE MEN
BAND“. AVATUD PUHVET !
Info: 5139071, Kalev
Olete oodatud pühapäeval, 23. juunil algusega
kell 20 Nõuni raamatukogu parkimisplatsile

JAANITSIMMANILE!
Esinevad meie maja taidlejad,
lustakad võistlused väikestele ja suurtele,
Jaanid süütavad jaanitule,
tantsutuurid keeravad üles Bruno mõnusad
tantsulood.
Pole ühtki hinge
keda siinses elus poleks puudutanud õnn...

27. juulil kell 17.00 toimub Hellenurmes
Vahemetsa talus külateatrite Palupera MUHKEL
ja Rannu EMU esituses
Rudolf Reimani vabaõhuetendus Jalutu.

Õhtu jätkub suure rahvapeoga, kus esinevad
Valga- ja Tartumaa taidlejad. Avatud kõrts, kus
külalisi ootavad suured üllatu-sed. Lavastaja ja
peo korraldaja Anita Pavlova. Pääse 4 eurot.
Sponsorid: Kohaliku Omaalgatuse programm,
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Palupera
vald, OÜ Vahemetsa Puit, OÜ Lihatööstus Edgar.
Kenasti talu, Rõngu mahl, Vambola Sipelgas.

80 aastat kooli Palupera
mõisa härrastemajas

Q

Q

TEADE!

Palupera staadionil 22. juunil.

Q

Q

17.06.2013
Tunnistati edukaks pakkumuseks Palupera valla
bussipeatuste trimmerdamisel ja heakorrastamisel
FIE Kalev Lõhmus (10437175) pakkumus summas 100
eurot/ring käibemaksuta.
Tunnistati edukaks pakkumuseks AS KAGU TEED
(10651715) Neeruti küla teetruubi ehitusremonttöödel
pakkumus summas 1080 eurot käibemaksuta.
Tunnistati edukaks pakkumuseks Palupera mõisa lindla
restaureerimistööde sisemistel lisatöödel OÜ HASPO
(10086936) pakkumus 2086 eurot käibemaksuta.
Anti viiele Palupera põhikooli õpilasele lastelaagri
hüvitist a´65 eurot ja üks hüvitis meditsiinilise abivahendi rendiks 17,73 eurot.

Ootame kõiki meenutama PALUPERA kooliaega

ja kestavad orienteeruvalt kolm nädalat.
Kui algavad purustustööd ehk siis teede all
oleva kruusa kaevandamine, suunatakse liiklus
ajutistele teedele, kus on kiirusepiirang 30 km/t.
Teed tahame taastada hiljemalt augusti lõpuks.
Lisainfo saamiseks leiab karjääris olevalt infotahvlilt kontakttelefoni numbri.
Loodame külarahva mõistvat suhtumist planeeritud tööde tegemisteks.
RAIVO PÜVI, AS Kagu Teed mäetööde- ja
keskkonna spetsialist
Mob: 55644348, e-post: raivo.puvi@trev2.ee

10. augustil
ja osalema külastusmängul „ Unustatud mõisad
2013“.
Kell 15.00 – laulab teeneline rahvakunstnik
VOLDEMAR KUSLAP.
SVETLANA VARIKU, Palupera põhikooli direktor

SÜNNID
Kalver Laaneväli

5. mail

Mee ja heina päev ning Baltica
kontsert Sangaste Lossi õuel
5. juuli
2. juuli on Eesti rahvakalendris heinamaarjapäev. Parim aeg kaseviha tegemiseks, värvitaimede korjamiseks ja üks suur pidupäev
heinateo vahepeal…
16.00
mee- ja heina päev
Toimub laat, kus põhirõhk on värskel
kohalikul meel ja meetoodetel, kohalikul
leival jm kohalikul toodangul. NB! Laadainfo ja registreerimine 5668 6466.
Tutvustatakse vanu käsitöövõtteid:
vikati teritamine, kaseviha ja heinakübara töötuba, heinatoitude töötuba Eesti
Hobusekasvatajate Seltsilt: Hobune ja heinategu.
Tutvustatakse läbi aegade maamajapidamistes kasutusel olnud eesti hobusetõuge (eesti, tori ja eesti raskeveohobune).
Loodame näidata iga hobudsetõu esindajat.
Heinatööl kasutatavate hobuseriistade
tutvustus ja demonstratsioon. Võimalik on
proovida hobuse rakendamist, sõita vankriga või teha pai suurele toredale loomale.
Sangaste Lossis on tööriistade näitus
koostöös Valga Muuseumi ja Aleksei
Petersoniga.
16.00
vikati teritamise ja heinakuhja
tehnikate ette näitamine,

16.30 heinatoitude degusteerimine ja
töötuba,
17.00 matk Sangaste Lossi dendroparki „Krahv Bergi jälgedel”,
17.00 kaseviha tegemise õpituba
(materjal kohapeal olemas),
17.00 – heinalinnu tegemise õpituba
(materjal kohapeal olemas),
18.00 värvitaimed ja ”nõiataimed”,
taimede määramine, taimedega lõngade
värvimine – MTÜ Maavillane,
20.00 heinakübara
valmistamise
õpituba (materjal olemas),
20.00 kaseviha tegemise õpituba.
19.00 SUUR PÄRIMUSPIDU
100 külalist Venemaalt, Sloveeniast,
Keeniast ja Leedust ning eesti rühmad ja
üksikesinejad: Tallinnast Tšuvaši kultuuriselts ja ansambel Palan, Tartus elavate
ingerisoomlaste folkloorirühm Röntyska, Tartumaalt Väägvere külakapell ja
Unipiha kooli folkloorirühm Päevakene,
Meremäelt Mokornulga leelokoor ja Seto
Miihi summ, Põlva folkloorirühm Käokirjas, jutuvestja Silvi Jansons. Valgamaad
esindavad kandlemees Ilmar Tiideberg,
lõõtasamees Jaan Pähn, regilauluansambel Koidu Tähed ja segarahvatantsurühm
Kõvvera Kõdara.
Baltica on Balti riikide suurim pärimus-

Otepää linna liiklusmuudatus (vastavalt lisatud skeemile)
19.07.2013 – 9.00-24.00

20.07.2013 – 7.00-20.00

Rally Estonia 2013 Otepää liiklusskeem

auto24 Rally Estonia

kultuurialane ühisprojekt, mis toimub igal
aastal kordamööda eri Balti riigis (I festival toimus Leedus 1987). Festivali ideoloogia lähtub UNESCO folkloorikaitse
prioriteetidest ja ühtib riigi põhisuundadega rahvakultuuri arendamisel. Festival
on rahvusliku ja rahvusvahelise folklooriliikumise kui pideva loomingulise ja sotsiaalse protsessi ere väljendusvorm, mille
aluseks on üheltpoolt rahvuslikud ideaalid
ja kultuuripärandi säilitamise püüd ning
teiselt – maailma kultuurilise mitmekesisuse põhimõtte austamine. Folkloorifestivalid on UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamise üks
olulisi väljendusvorme.
Baltica festival hoiab kultuuritraditsioonide paikkondlikku eripära ja tutvustab
rahvalaule, -tantse, pillimuusikat, käsitööd
ja rahvarõivaid nende autentsetes vormides. Väärtustatakse inimkeskset tegevuses
osalemist, mitte välist vaatemängulisust.
Festivali kommertsliku iseloomu välistab
CIOFFi folkloorifestivalide ideoloogia.
Orienteeruvalt 22.00-23.00 jätkub pidu
pillimeestega.
Olete oodatud suurele ja ainulaadsele
pärimuspeole! See pidu on tasuta.
MERLE TOMBAK, Baltica maapäeva
korraldaja

auto24 Rally Estonia 2013
Sulgemisaeg:
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T

änavune auto24 Rally Estonia
sõidetakse 19.-20. juulil LõunaEesti teedel. Ralli võistluskeskus
ja hooldusala asuvad Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil. Rallitrass
kulgeb Valga-, Tartu-, Võru- ja Põlvamaa teedel.
Sarnaselt eelmise aastaga toimub
auto24 Rally Estonia raames 2 rallit
korraga, kui auto24 Rally Estonia on
ka sellel aastal FIA Historic European
Championship sarja etapp. Kõigepealt
stardivad Historic-autod ning nende järel
kaasaegsed ralliautod. Tegemist on 5
meistrivõistluse osavõistlusega.
Ralli sündmused algavad juba neljapäeval, kui uue asjana on kavas kvalifikatsioonikatse stardijärjekorra määramiseks TOP 10 modernsete autode meeskondadele ja see toimub ajavahemikus
19.00–20.30. Avatseremoonia toimub
reedel ja see algab kell 14.30 TOP 10
sõitjate stardikoha valimisega. Start esimesele päevale antakse Tehvandi staadionil kell 15.45.
Reede õhtul, algusega kell 21.00
toimub Tehvandi staadionil suur rallipidu
koos Sky Plusiga, kus astub üles Metsatöll. Peol loositakse välja eelmüügist
rallipassi ostnute vahel kampaaniaauto
Volkswagen Golf 7 Trendline. Kontserdile sissepääs rallipassiga tasuta.
Teisel päeval sõidetakse 6 katset ja
finišipoodiumile ning autasustamisele
Tehvandi staadionil jõuavad autod kell
16.30. Parimaks ralli jälgimiseks peaksid
soetama endale ralliprogrammi, mis
ilmub Autolehe vahel kolmapäeval, 17.

juulil. 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 sagedusel 99,1 Mhz.
Kui rääkida osalejatest, siis tänavu
on stardis WRC sarjas Volkswagen
Motorsport tehasemeeskonnas sõitev
Jari-Matti Latvala, kes osaleb ta Historic
rallil ja seda autoralli klassikute hulka
kuuluva Audi Quattroga, mis on kuulsa
B-rühma auto eelkäija. Registreerimine on veel avatud ja nimekiri täieneb
pidevalt.
auto24 Rally Estonia on korralduses
on lähtutud sellest, et ralli oleks terve
pere jaoks sündmus. Nii leiab Tehvandi staadionil asuvast ralli hooldusalast
tegevust kõigile. Lastele on mõeldud
Lõunakeskuse lasteala, kuhu on sissepääs tasuline.
Lisaks on pealtvaatajad õhtul oodatud
lõõgastuma Rally Estonia ametlikku
pubisse Oti Pubi ja ametlikku ööklubisse
Comeback.
Rallipassi ja fännitooteid on võimalik
osta rallipoest www.rallyestonia.ee.
Kuni 30. juunini on auto24 rallipoest
ostes rallipassi hind 15 €. Alates 1. juulist
on rallipass müügil auto24 rallipoes ja
Olerexi tanklates hinnaga 19 €.
Otepäälase kaardiga saab soetada rallipassi 50% soodustusega. Iga otepäälase
kaardi kohta saab osta 1 pileti ja need on
müügis Otepää turismiinfo keskuses.
Kohtumiseni auto24 Rally Estonial!

Reede, 19. juuli

Lisakatse 4 (Pühajärve - Otepää) – suletud 18.45-23.15
23161 0–2,1 km
23160 0,5 – 3,7km

POSLOVITSA-PÜHAJÄRVE
OTEPÄÄ-NÜPLI-SIHVA

Rally Estonia 2013 linnakatse
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Otepää piirkonna

21. juuni 2013

SÜNDMUSTE

w w w.o t e p a a.e e
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JUUNI
22.-23.06.

Pühajärve Jaanituli Pühajärve laululaval.
NB! Otepäälase kaardiga Pühajärve Jaanituli
-25% piletihinnast (kuni 4 piletit otepäälase kaardi
kohta). Piletid on müügil Piletilevis (s.h. Otepää Turismiinfokeskuse Piletilevis). Info: www.jaanituli.ee,
liikluskorralduse skeem Otepää valla kodulehel.

22.06.

28.06.

II Hellenurme jooks. Registreerimine alates kella
17 Hellenurme järve ääres. Lastejooksud kell 18,
kepikõnd kell 18.45, põhijooks kell 19.

28.-30.06.

Prodiscus Europan Open 2013 discgolf.
28.06 paarisvõistlus alates kella 15.00 - 21.00.
29.-30.06 kell 9.00 - 18.00 mängitakse 3x18 korvi +
finaal 9 korvi. Korraldaja: Eesti Discgolfi Liit
www.estonianopen.skoorin.com

kell 17.00 Jaani hüppevõistlus, Tehvandi hüppemägi
Korraldab Otepää Spordiklubi
Jaan Jüris tel. 508 1796

29.06.

22.06.

29.06.

kell 22.00 Puka jaaniõhtu, tantsuks Kaks Teed

22.06.
Aakre jaanituli (laulab Evald Raidma)

22.06.
Tõutsi külas kell 19.00 Kappermäe jaanituli
Esineb segarühm “Nuustaku” ja tantsuks mängib
Pühajärve Puhkpilliorkester.
Info: Peeter Kangur 528 6547

22.06.

Sangaste valla jaanituli algusega kell 19.00
Kakulaane turismitalus.

22.06.

Jaanigolf Otepää Golfikeskuses

Neeruti jaanituli. Tähistatakse Neeruti küla esmamainimise 510. aastapäeva.

22.-23.06.

Pere Trophy Golf & Tennis Otepää Golfikeskuses

23.06.

Võidupüha tähistamine Otepääl
Kell 11.00 jumalateenistus EELK Otepää Maarja
kirikus.
Kell 11.40 pärgade asetamine Otepää mälestussamba jalamile.
Kell 16.30 tuleurni süütamine mälestussamba
jalamil.

23.06.

Sihva küla jaaniõhtu
kell 20.00 Voki lõkkeplatsil
Info: külavanem Eve Koser 5363 5223

23.06.

Nõuni raamatukogu parkimisplatsil
kell 20 Nõuni jaanipäev

30.06.

06.07.

29.06.

Kell 9.00-11.00 Otepää matk marsruudil vana lasketiir – Savimägi (sihtpunkt) – Pilkuse – Tehvandi. Info:
Helle Tallo tel. 5661 4884.

30.06-02.07.

Tehvandi staadionil
Tütarlaste U17 Balti turniir jalgpallis
Eesti Jalgpalli Liit. Info: www.jalgpall.ee

JUULI
01.07.

kell 12.00 Läti – Leedu U17 tütarlapsed,
kell 16.00 Läti – Leedu U19 neiud,
Balti turniir jalgpallis, Tehvandi staadion,
Eesti Jalgpalli Liit

02.07.

Credit24 Suvevolle Otepääl
Kell 18.00-20.00
Info: Urmo Prants 53822677, urmo, prants@gmail.
com. www.volley.ee

03.07.

Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Suvised tantuõhtud plaadimuusika saatel
Info: 765 5212

04.07.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park
Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844

05.07.

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” Suvekino. Film
“Maagiline Pariis” / komöödia, draama. 1h 30min.
http://www.kino.ee/Event/1587/.
Algus kell 22.00. Suvekinol kehtib miinimumarve 5,5
eurot inimese kohta. Info: www.clubhotel.ee

28.06.

05.07.

Otepää, Valga mnt. Oti pubi
Kell 18.00 Tsirkus Madigan
Info: Cätlin Juursalu +372 56 231 253
catlin.juursalu@gmail.com

27.06.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00.
Tehvandi discgolfi park.
Korraldab: Otepää Õhujõud.
Info: Tauno Tõld 525 4844

27.06.

Unustatud mõisad I külastuspäev Paluperas.
Kell 15.00 noorteansambel „Kyberoravad“ Elvast.

27.06.

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell 20.00
DJ Hillar Kalde. Info: www.clubhotel.ee

28.06.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Taas
Info: www.pyhajarve.com

06.07.

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis”. Elavmuusikaõhtu. Info: www.clubhotel.ee

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Bassein
Info: www.pyhajarve.com

Sangaste lossi õuel
Baltica – 26. rahvusvaheline folkloorifestival
Kell 16-22 laat ja vanade tööriistade näitus.
Kaubeldakse kohaliku toodanguga: mee- ja leivatooted, jahu, aedvili, käsitöö.
Kell 16.00 vikati teritamise töötuba ja heinakuhja
tehnikate ette näitamine.
Kell 16.30 heinatoitude degusteerimine ja töötuba.
Kell 17.00 matk „Krahv Bergi jälgedel”. Algus
Sangaste lossi eest. Jalutuskäik Eesti liigirikkaimas
dendropargis, mille rajanud maailmakuulsa Sangaste rukkisordi aretaja ja Sangaste lossi ehitaja
krahv Berg.
Kell 17.00 kaseviha tegemise õpituba.
Kell 17.00 heinalinnu tegemise õpituba.
Kell 18.00 taimedega värvimise õpituba.
Kell 19 - 22 pärimuspidu.
Eesti folkloorirühmad ning pillimehed ja Venemaa,
Sloveenia, Keenia ja Leedu külalised. Kihelkondade rahvarõivaste väljanäitus.
Kell 20.00 heinakübara valmistamise õpituba.
Kell 20.00 kaseviha tegemise õpituba.
Kell 21.30 pidu pillimeestega.
Info: www.sangaste.ee.

24.-25.06.

Otepää kirikus kell 20.00
Alen Veziko – ‘’Ei ole öeldud tuulde’’
Pilet: 12 € müügil Piletilevis. Kontserdi toimumise
päeval: 14 €. Kestus 1 h 30 min
Kaastegevad Priit Sootla - klahvpillid ja Eduards
Glotovs - kontrabass. Akustiline album “Ei ole
öeldud tuulde” on 15 aastat kestnud muusikutee
tulemus, sisaldades lugusid, mida Alen on laulnud
ja kirjutanud selle aja jooksul. Plaadil ja kontserdil
kõlab paremik seni esitatud lauludest - Valgusfoorid, Eilne päev, Ei ole öeldud lihtsalt tuulde, aga
ka Vastu müüri, Kaugelt maalt, Kuldne põld jpt.
Kontserdil võimalik osta albumit!
Moto-orienteerumisüritus „Poodi mano sõit”
Start Võrust kell 12.00, finiš Rõuge vallas kell
17.00.
NB! Moto-orienteerimise võistlus toimub üldiseks
liikluseks avatud Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa ja
Läti Vabariigi teedel!
Korraldab: MTÜ MOTOKLUBI VILLAMOTO
Info: Päärn Raid +372 517 8618, info@villamoto.ee
www.villamoto.ee

22.06.

Palupera jaanituli
17.00 jalgpall Palupera-Hummuli.
19.30 algavad jõukatsumised.
22.00 süüdatakse JAANILÕKKE ja algab tantsuaeg. Tantsuks mängib Anti Mehise „ONE MEN
BAND“

06.07.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Annely Ott ja Ivar Hansen
Info: www.pyhajarve.com

05.07.

Volkswagen Golf Open Otepää Golfikeskuses

Pühajärve
Ümber Pühajärve jooks.
Start kell 12, distants 10,7 km.
Kell 11.00 lastejooksud Info: www.stamina.ee

06.07.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Qvalda
Info: www.pyhajarve.com

06.-07.07.

Unustatud mõisad II ja III külastuspäev Paluperas.
6. 07. kell 15.00 segaansambel „Helisev horoskoop“ ja 7. 07. kell 15.00 laulab Marek Sadam.

07.07.

kell 12.00 Pühajärve Rahvatriatlon
Info: www.stamina.ee

09.07.

Credit24 Suvevolle Otepääl
Kell 18.00-20.00
Info:Urmo Prants 53822677, urmo, prants@gmail.
com. www.volley.ee

11.07.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park
Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844

11., 12., 13., 18., 20., 21., 23., 24., 25.,
28.07.

Poslovitsa rannas kell 20.00
Otepää Suveteater
Pühajärve armastus
Lavastus „Pühajärve armastus“ baseerub F.Tuglase novellidel „Felix Ormusson“, „Pühajärv“,
„Suveöö armastus“. Felix Ormusson on vaimukas,
paradokse täis jutustus inimese kiirest võõrandumisest sellest keskkonnast, kust ta pärineb. Noore
Tuglase juttudes ihkavad aga neiud ja noormehed
just nimelt oma juuri lahti kiskuda ning minna
linnadesse. Kus on siis see õige tasakaal? Vastust
otsime Otepää Suveteatri teisel hooajal Poslovitsa
rannas, kus “Pühajärve sõjale ja rahule” järgneb
“Pühajärve armastus”.
Lavastaja: Tiit Palu, kunstnik: Silver Vahtre.
Mängivad: Marika Barabanštšikova (Vanemuine),
Piret Laurimaa (Endla), Aarne Soro (Ugala).
Info: Sirje Ginter 5303 3036

12.07.

Aakres II rahvamuusikaõhtu (Valga muusikakooli
väikekandle õpilased, ansamblid Koidu Tähed ja
KukePrillid).

12.07.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Günf
Info: www.pyhajarve.com

13.07.

Tehvandi staadion
Otepää valla MV jalgpallis
Korraldab: Otepää vald/FC Otepää
Info: Martin Teder 5624 2785

13.07.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00

Elav muusika - Raen Väikene
Info: www.pyhajarve.com

14.07.

Kell 9.00-11.00. Otepää matk marsruudil Pühajärve
matkarada – Koolirand (sihtpunkt).
Korraldab SA Otepää Spordirajatised
Info: Helle Tallo tel. 5661 4884

14.07.

Minijalgpalliturniir Tehvandi Cup 2013, Tehvandi
staadion,
Martin Raid tel. 5622 4920, Mihkel Teder tel. 553 9015.

14.07.

Poslovitsa rannas kell 20.00
Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert
„Kaunimate suveöö“. Soodustus otepäälase
kaardiga -1 pilet kaardi kohta- on 10 eurot.
Piletid on müügil Piletilevis
Info: www.suveteater.ee

16.07.

Credit24 Suvevolle Otepääl
Kell 18.00-20.00
Info: Urmo Prants 53822677, urmo, prants@gmail.
com, www.volley.ee

18.07.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park
Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844

18.07.

Poslovitsa rannas kell 20.00
Otepää Suveteater
Pühajärve armastus
Lavastus „Pühajärve armastus“ baseerub F.
Tuglase novellidel „Felix Ormusson“, „Pühajärv“,
„Suveöö armastus“.
Lavastaja: Tiit Palu, kunstnik: Silver Vahtre.
Mängivad: Marika Barabanštšikova (Vanemuine),
Piret Laurimaa (Endla), Aarne Soro (Ugala)
Info: Sirje Ginter 5303 3036

18.07.

Otepää kirik kell 20.00
Miina, Luisa Värk ja Uku Suviste kontserttuur
“Armastuse ilmad”.
Sel suvel saab nautida Luisa ja Uku tuntumaid
laule ja ka nende enda lemmikuid, mida väga palju
pole esitatudki. Oodata on ka väikest üllatusesinejat Miinat! Lauljaid saadab kitarril Martin Matt, kes
on õppinud Elleri Muusikakoolis ja EMTAs.
Luisa ja Uku kutsuvad kõiki ilusatele intiimsetele
kontsertidele Eestimaa kaunites paikades, kontserdid toimuvad iga ilmaga.
Eelmüügist piletid 12 €, kontserdi päeval pilet 14 €
Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides.
Info +372 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee, grupi
tellimusel võtke ühendust info@kontsertkorraldus.ee

19.-20.07.

auto24 Rally Estonia
NB! Otepäälase kaardiga auto24 Rally Estonia
-50% rallipassi hinnast. Rallipassi (1 pass 1 kaardi
kohta) saab osta Otepää Turismiinfokeskusest alates
1. juulist. Soodushind 9.50 eurot.
Info: www.rallyestonia.com

19.07.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Svips
Info: www.pyhajarve.com

20.07.

Kell 12.00 Nõuni järve ääres koolirannas Palupera
valla külade perepäev. Tegevust kogu perele.
Kell 16.00 KRABI KÜLATEATRI vabaõhuetendus.

20.07.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Saatanlik Naine
Info: www.pyhajarve.com

20.-21.07. ja 23.-25.07.

Poslovitsa rannas kell 20.00
Otepää Suveteater
Pühajärve armastus
Lavastus „Pühajärve armastus“ baseerub
F.Tuglase novellidel „Felix Ormusson“, „Pühajärv“,
„Suveöö armastus“.
Lavastaja: Tiit Palu, kunstnik: Silver Vahtre.
Mängivad: Marika Barabanštšikova (Vanemuine),
Piret Laurimaa (Endla), Aarne Soro (Ugala).
Info: Sirje Ginter 5303 3036
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Simman Puka vallas Vooremäel

Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844

22.07.

01.08.

Kontsert-restoranis l.u.m.i kell 20.00
Jää-ääre kontsert.
Otepäälase kaardiga piletile Piletilevis 10% soodustus (sooduspilet 10.80).
Info. www.lumikohvik.ee

Võrtsjärve ümbruste valdade simman
Tondisaarel

22.07.

02.-03.08.

White Nights Golf Tournament Otepää Golfikeskuses

23.07.

Credit24 Suvevolle Otepääl. Kell 18.00-20.00
Info:Urmo Prants 53822677, urmo, prants@gmail.
com, www.volley.ee

25.-28.07.

Aedlinn/Tehvandi
Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2013
Korraldab: FC Otepää, Martin Teder 5624 2785

25.07.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park
Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844

26.-28.07.

Pühajärve Puhkpillimuusika päevad.
Tänavakontserdid Otepääl ja selle ümbruses.
Info: Arno Anton, +372 508 8013,
arnoanton1@hot.ee

26.07.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Taas

27.07.

Otepääl
Autoralli EAL Otepää rahvasprint
Korraldab. S.M.A. RACING MTÜ
Info: www.smaracing.ee

27.07.

Otepää Rattamaraton
Korraldab Oti Spordiklubi
Info ja liiklusskeemid: www.estoniancup.ee

27.07.

Pühajärve rannal algusega kell 12.00
Meie Festival 2013
13.00 L`DORADO
14.00 Rammumeeste amatöörvõistlus
15.00 KULDNE TRIO, MEIE MEES, HELEN
ADAMSON, KARL MADIS & KARAVAN, PS
TROIKA
19.00 Rammumeeste maailmarekordi üritus
APELSIN, HELLAD VELLED, PÕHJA-TALLINN,
SINGER VINGER.
Täiendav info: Emil Oja, BGM Festivalid MTÜ
tel. 503 1793, emil@bgmmanagement.ee

27. 07.

Hellenurmes Vahemetsa talus kell 17.00
Külateatrite Palupera MUHKEL ja Rannu EMU
esituses Rudolf Reimani vabaõhuetendus
Jalutu.
Õhtu jätkub suure rahvapeoga, kus esinevad
Valga- ja Tartumaa taidlejad. Avatud kõrts, kus
külalisi ootavad suured üllatused. Lavastaja ja
peo korraldaja Anita Pavlova.
Pääse 4 eurot.

27. 07.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Bassein
Info: www.pyhajarve.com

28.07.

Poslovitsa rannas kell 20.00
Otepää Suveteater
Pühajärve armastus
„Pühajärve armastus“ baseerub F.Tuglase novellidel „Felix Ormusson“, „Pühajärv“, „Suveöö
armastus“. Lavastaja: Tiit Palu, kunstnik: Silver
Vahtre. Mängivad: Marika Barabanštšikova
(Vanemuine), Piret Laurimaa (Endla), Aarne Soro
(Ugala). Info: Sirje Ginter 5303 3036

AUGUST
01.08.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park

02.08.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - C´est La Vie
Leigo Järvemuusika. Järvemuusika eripäraks on
muusika ja kauni looduse ühendamine.
Kontserti kroonib Leigo järvede tulemäng.
Info: www.leigo.ee

02.-04.08.

Tristar Estonia
Otepää lähistel Pühajärve ümbruses ja LõunaEestis toimuv rahvusvaheline triatlon.
Info ja liiklusskeemid: www.tristar.ee

03.08.

Aakre külapäev

03.08.

11.08.

Pühajärve laululaval kell 20.00
Gylles Dyrek ‘’Minu girlfriend on eestlane’’
Lavastaja: EERO SPRIIT, kunstnik: JAAK VAUS.
Mängivad: MAIRI JÕGI, AGNES AALISTE, MIHKEL KABEL (Rakvere Teater) ja MEELIS PÕDERSOO (VAT Teater).
„Minu girlfriend on eestlane” on vaimukas ja
kaasaegne komöödia, milles kodune pidu muutub
kaoseks, kui väikesest arusaamatusest liikuma
läinud sündmuste laviin võtab ootamatud mõõtmed. See on naerupommi lõhkemine teatrilaval
täis hoogu, kirge ja pöörast situatsioonikoomikat.
See on eeskätt noorema põlvkonna komöödia,
mis tuleb kõige enam esile tekstist, kus on käsitletud tänapäeva nähtusi ja kasutatud suhtluskeelt,
mis erineb nn. „klassikute“ kõnekeelest. Tegelikult
esindavad Gilles Dyreki teosed traditsioonilist
prantsuse komöödiat. Koomiline efekt tekib sellest, et publik teab alati rohkem kui tegelased laval.
Pileti hinnad Piletilevis: 11.- / 9.- Sooduspilet kehtib
õpilastele, pensionäridele ja otepäälase kaardiga.
Vihma korral toimub etendus kultuurikeskuses.

12.-16.08.

Rukkihundi Rahvajooks algusega kell 12.00
Sangaste Lossi ees.

Aedlinna jalgpalliväljak Jalgpalli suvelaager
Korraldajad: FC Otepää / EJL
Info: Martin Teder 5624 2785

04.08.

13.08.

Restu spordipäev. Registreerimine 9.00.
Võistluste algus 10.00.

03.08.

Äripäev Business Golf eelvõistlus Otepää Golfikeskuses

04.08.

Otepää Kultuurikeskuse pargis kell 10.00
Pähklilinna käsitöö- ja rahvamuusikapäev.
Info: Riida Aader +372 5332 6679

04.08.

Veski spordibaasis kell 14.00
Vana-Otepää, Pilkuse, Kastolatsi, Pedajamäe
ja Otepää külade kodukohapäev.
Info: Margit Turb 766 9293; 518 6747

Tehvandi staadionil
Laste kergejõustikuvõistlus
Korraldaja: Tartu Kalev, Toomas Halliste 5662 1859

14.08.

07.08.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park
Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844

09.08.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Qvalda
Info: www.pyhajarve.com

10.08.

Unustatud mõisad VI külastuspäev Paluperas.
Kell 15.00 laulab Voldemar Kuslap.

10.08.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Günf
Info: www.pyhajarve.com

11.08.

Kell 09.00-11.00
Otepää matk marsruudil Kaarnajärv
Korraldab SA Otepää Spordirajatised
Info: Helle Tallo tel. 5661 4884

11.08.

Tehvandi staadion
Eesti MV III liiga FC Otepää – FC Tartu
Korraldaja: FC Otepää
Info: Martin Teder 5624 2785

18.08.

Ülemaakondlik tantsupäev Hellenurme mõisapargis ja õpituba kultuurimajas.

18.08.

Tehvandi staadionil
kell 17.00 Eesti MV III liiga FC Otepää – Viljandi JK
Tulevik vanakesed
Korraldab: FC Otepää Info: Martin Teder 5624 2785

19.08.

Kell 20.00 öölaulupidu Puka rahvamaja pargis

20.08.

A.Steinbachi VI mälestusturniir petankis
Otepää petankiväljak (J.Hurda tn)
Korraldab: Valgamaa Spordiveteranide Selts
Info: Tõnu Ainsoo 523 3299

21.08.

Otepää orienteerumiskolmapäevak
Marjamägi Korraldab: OÜ LUTSUJÄRVE
Info: Voldemar Tasa talu@lutsu.ee, 515 0092
Info: www.hot.ee/otepaapaevak

21.08.

Balti keti velotuuri Viljandi-Otepää etapp finiš
Korraldab: Oti spordiklubi

24.08.

15.08.

24.08.

Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Suvised tantsuõhtud plaadimuusika saatel
Info: 765 5212

15.08.

Tõutsi külas Kappermäe seltsimajas maalilaagri lõpunäituse avamine.
Info: Peeter Kangur 528 6547

Äripäev Business Golf finaal Otepää Golfikeskuses

14.08.

08.08.

04.08.

17.08.

22.08.

Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Suvised tantuõhtud plaadimuusika saatel
Info: 765 5212

Tehvandi staadion
kell 17 Eesti MV III liiga FC Otepää – EMÜ SK
Korraldab: FC Otepää
Info: Martin Teder 5624 2785

Nõuni regatt Nõuni järvel.

Otepää orienteerumiskolmapäevak ja Valgamaa
MV
Tõikamägi
Korraldab: OÜ LUTSUJÄRVE
Info: Voldemar Tasa talu@lutsu.ee 515 0092
Info: www.hot.ee/otepaapaevak

GMP Clubhotel&Restorani õuel kell 21.00
DAGÖ kontsert „Hiired tuules“
Pilet Piletilevis 10€/8€ (pensionärid), alates 01.07
11€/8€, kohapeal 12€/10€ Kestus 2 h
Tänavu möödub kümme aastat ansambel Dagö
albumi “Hiired tuules” ilmumisest. 2003. aasta
sügisel ilmunud kogumik, mille nimi laenati
ametlikult Mihkel Mutilt, sai rõõmustavalt sooja
vastuvõtu osaliseks. 2004. aasta suvel tuuritas
Dagö koos Singer Vingeriga mööda Eestimaad,
tekitades masside liikumisi ning nurinat väljamüüdud välikontserdi pärast.
“Hiired tuules” on üks armastatumaid Dagö
albumeid; 2003. aasta Eesti Muusikaauhindade
galal valiti see parimaks bändialbumiks. Valimiku
vaieldamatu lööklugu on “Teine Kadriorg”.

04.08.

17.-18.08.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park
Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844

16.08.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Saatanlik Naine
Info: www.pyhajarve.com

16.-18.08.

Power Camp
Rahvusvaheline Ameerika autode kokkutulek
Info: www.powercamp.ee
Otepääl.

16.08.

Otepää kirik kell 19.00
Kontsertsari “Suvehelid” Esinevad Elke Unt
(orel), Külli Kudu (akordion), Lande Lampe-Kits
(flööt). Kontsertsari “Suvehelid” toimub 7. aastat
Lõuna-Eesti kirikutes ja see haakub suvise Teeliste kiriku programmiga.Kontsertsarja eesmärk
on pakkuda Lõuna-Eesti kaunites kirikutes suvist
vaimulikku kammermuusika kava.
Kontserdid on publikule TASUTA.

17.08.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Svips
Info: www.pyhajarve.com

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park
Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Raen Väikene
Info: www.pyhajarve.com
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Bassein
Info: www.pyhajarve.com

24.08.

Kalapüügivõistlus Pühajärve Spinning 2013
Korraldab klubi Vops.

25.08.

Kell 09.00-11.00
Otepää matk marsruudil Tehvandi staadion (orienteerumine). Korraldab SA Otepää Spordirajatised
Info: Helle Tallo tel. 5661 4884

25.08.

Tehvandi staadionil
kell 17.00 Eesti MV III liiga FC Otepää – JK Tartu
Löök. Korraldab: FC Otepää
Info: Martin Teder 5624 2785

28.08.

Otepää orienteerumiskolmapäevak
Alaküla Korraldab: OÜ LUTSUJÄRVE
Info: Voldemar Tasa talu@lutsu.ee, 515 0092
Info: www.hot.ee/otepaapaevak

28.08.
Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Suvised tantsuõhtud plaadimuusika saatel
Info: 765 5212
28.08.
Sangaste Rukkipäev Sangastes Silva-Agro parklas,
algus 12.00. Rukkiküla avatud uste päev „Rukkiküla
kutsub külla“. Kõigil on võimalik võtta osa tasuta
bussiekskursioonist, mis tutvustab Sangaste
Rukkiküla tegemisi. Rukki-Rokk – esinejad Eestist ja
välismaalt. Laat, õpitoad, parima leiva konkurss.
29.08.

Otepää discgolfipäevak kell 18.00
Tehvandi discgolfi park
Korraldab: Otepää Õhujõud
Info: Tauno Tõld 525 4844.

31.08.

Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Annely Ott ja Ivar Hansen
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Pühajärve puhkpillipäevad tulevad
jälle, seekord 16. korda

K

ui vajate ideed, kuidas veeta suvepäe-vad 23.–28. juulil, tulge Otepääle ja selle ümbrusesse nautima
puhkpillimuusikat! Orkestrid mängivad
Otepää Kaubanduskeskuse ees, Pühajärve Põhikooli aulas, Hellenurme mõisapargis, Otepää ja Rõngu kirikutes.
Kirikukontserdid ongi meie festivali
sisu, mida valmistatakse ette Pühajärve Põhikooli aulas. Ka seekord on dirigendid rahvusvahelised: John Stanley
(USA), Bert Langeler (Holland-Eesti)
Kahro Kivilo ja Arno Anton.
Suure koondorkestri moodustavad Kose Kiriku Pasunakoor (dirigent
Kahro Kivilo), Orissaare Brass (Karlis
Saar), Tallinna Tuletõrje Puhkpilliorkester (Aigar Kostabi), Valga Piirilinna Big
Band (Tanel Soovares), Rõngu Pasunakoor (Arno Anton), Otepää Trombooni-

Leigo
Järvemuusika
2013

kvartett (Arno Anton), Pühajärve Puhkpilliorkester (Arno Anton).
Põneva repertuaariga esineb Puhkpilliorkester Tartu (dirigent Margus
Kasemaa, esinevad Pühajärve Puhkekodu pargis). Peaesinejaks on seekord
puhkpilliansambel Brassical, kelle eesmärgiks on esitada muusikat vaskpillidel,
mille mängimisest saab ise rõõmu tunda
ja samas pakkuda publikule mitmekülgset humoorikat etendust. Brassicali
liikmed pole mitte ainult suurepärased
pillimehed, nende etendus on täis lavalist liikumist ja isegi laulmist. Vaskpilliansamblis mängivad trompetit Klassikatäht
2013 konkursil kuulsaks saanud Märt
Metsla ja Mihkel Kallip.
Kohtumiseni Pühajärve XVI puhkpillipäevadel.

2. august
18.30–19.30 Johansonid
20.30–21.30 Inna Zhelannaja
22.00–23.00 Sven Grünbergi ﬁlmi
muusika kontsert, solistid Ott Lepland
ja Sandra Nurmsalu.

3. august
18.30–19.30 Anneli Peebo, edasi
festivaliorkestri (dirigent Gennady
Chernov) esituses.
20.30–21.30
N.Rimski-Korsakov
„Sheherazade“ sümfooniline süit, op.35
22.00–23.00 A.Dvorak Sümfoonia
nr 9 “From the New World”, op.95.

KÜLLI TEEARU

Festivali

sissepääs

avatakse

mõlemal

päeval kell 17.00.

Oti pubi Otepää Rahvasprint 27. juulil
28. juulil 2012. aastal toimus Otepääl ja
Palupera valla teedel Otepää Rahvasprint, mis oli EAL rahvasprindi karikavõistluste üks etapp.
Otepää rahvasprindil asus võistlustulle
ühtekokku 88 sõitjat. Oli tegu autospordiüritusega, mille juurde kuulus ka
õhtune ja öine meelelahutus. Võistlusele
järgneval päeval toimusid võistkondlikud
rallimeeste meistrivõistlused discgolfis.
2012. aasta detsembri alguses toimunud Eesti Autospordiliidu Rahvaspordi
hooaja lõpetamisel hinnati MTÜ S.M.A.
Racing poolt korraldatud Otepää Rahvasprinti väga kõrgelt ning see valiti
kõige paremini korraldatud rahvasprindi
etapiks 2012. aastal.
27. juulil 2013 leiab aset Otepää Rahvasprint, mis on EAL rahvasprindi karikavõistluste üks etapp. Võistluse nimisponsor on Oti pubi.
Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis

T

Rattarada kulgeb Otepää valla teedel
ning tavaliikluses on seetõttu järgnevad
muudatused. Liikluseks ajutiselt suletavad teed on Sporditee (rolleritee) alates

www.leigo.ee

viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel,
üldiseks liikluseks suletud teedel. Otepää
Rahvasprint 2013 võistlusrada asub Palupera valla teedel ja autode hooldusala
on Otepää keskväljakul. Võistlusrada on
täies ulatuses kruusakattega, pikkuseks
3,4 km.
OTEPÄÄ RAHVASPRINT on kutsutud ellu, sest Kagu-Eestis harrastajatele mõeldud autospordiüritusi on vähe
ning Otepää piirkonna atraktiivsed teed
pakuvad sõiduelamust igale rallimehele.
EAL karikavõistluse Otepää etappi
korraldatakse teist aastat järjest ning
sellega panevad korraldajad aluse EAL
karikavõistluse muutumiseks traditsiooniliseks võistluseks Otepääl, kus osalemine on prestiižne ja ning pealtvaatajatele huvitav.
Liiklusskeem Otepää valla kodulehel:
otepaa.ee.

XIV OTEPÄÄ RATTAMARATON
raditsiooniline rattamaratonide
Samsung Estonian Cup sarja
kuuluv Otepää Rattamaraton
toimub laupäeval, 27. juulil stardi- ja
finišikohaga Tehvandi Suusastaadionil.
Kell 12.00 on start 63 km maratonidistantsile ning orienteeruv finisheerimise
aeg on kell 13.50. Poolmaratoni pikkus
on 38 km ja stardiaeg kell 13.15.
Algusega kell 12.15 toimub suusastaadionil tillu- ja lastesõidud kuni
12aastastele, osavõtt on tasuta, registreerimine kohapeal.
Kuni 10. juulini on maratoni ja poolmaratoni distantsidele veel võimalik
registreerida soodushinnaga.

Piletid müügil Piletilevis www.piletilevi.ee

Kiigemäelt kuni Hobustemäe teeotsani
vahetult enne Saare talu ning HarimäeMägestiku kruusatee alates Harimäe
tõusust.
Kiirusepiirangud võistlusraja ja maanteede ristumiskohtades:
1. Otepää-Sangaste maanteel Munamäe
ja Rüa bussipeatus.
2. Otepää Aedlinnas Sulaoja ja Kolga
tänava ristmik.
3. Sihva-Restu maanteel Matu bussipeatus.
4. Sihva-Vidrike kruusateel Ilmjärve tee
ristmik.
5. Pringi-Restu maantee 6,2-7,5 km.
Liiklemisel palume järgida ajutisi
liiklusmärke ning politsei ja turvatöötajate juhiseid.
Täpsem info, registreerimine ja rajakaart võistluste kohta www.estoniancup.
ee.

Miina, Luisa Värk ja
Uku Suviste kontserttuur Armastuse ilmad

Suvel kauniks kodus
Vaatamata sellele, et kalendri järgi pole
suvi veel alanud, on ta ilmade poolest
juba mõnda aega kestnud. Rannailmadega saabus ka lahtiste jalanõude
kandmise aeg. Talvel ja kevadel sai
jalad peita veel kinnistesse jalanõudesse, kuid suvi tingib nii oma õue peal kui
rannas paljajalu käimist. Viimane omakorda aga seda, et jalad on rohkem
tähelepanu all. Kui kevadel ei ole
jalgade kordategemiseks aega olnud,
siis nüüd suve hakul, on seda viimane
aeg teha. Ei taha ju keegi end ebamugavalt tunda kui kellegi pilk meie jalgadele eksib.
Vähemtähtis pole muidugi positiivne emotsioon ja nauding, mida jalagadehoolduse protseduur annab. Jalgade
leotamine, kandade ja päkkade raspeldamine, küünenahkade tagasilükkamine, paksenenud küünte lihvimine/
poleerimine ning protseduuri lõpetamine 10minutiline massaažiga jätab
pikaks ajaks „kergejalgse“ tunde. I-le
paneb täpi kaunis kauapüsiv geellakk

või värviline tavalakk, mis samuti varbaküüntel hästi püsib.
Kuigi käte hooldusega saadakse
enamasti ise hakkama, võiks teinekord
lasta maniküüri samuti asjatundjal teha.
Eriti juhul, kui ees ootamas mõni pidulikum sündmus või puhkusele minek.
Pulmad, juubelid, kokkutulekud jne,
jne – suvisel ajal kipub neid sündmusi päris palju olema, mil soovitakse ka
jumestust teha. Seda eriti juhul kui puuduvad meikimisharjumus ja oskus seda
teha. Vahel on ka lihtsalt soov teistmoodi välja näha kui tavaliselt.
Enesetunde paremaks muutmisel
piisab vähesest – lubada endale korra
käte- või jalgadehooldust, piirata kulme
ja värvida püsivärviga nii kulme kui
ripsmeid, et siis kaunimana läbi suve
kõndida. Kõike eelnevalt nimetatuid
teenuseid pakun teile sobival ajal ja
kohas.

Sel suvel saab nautida Luisa ja Uku tuntumaid laule kui ka nende enda lemmikuid, mida väga palju pole ette kantudki.
Kava pealkiri annab vabaduse esitada
eri laule vastavalt tujule ja emotsioonile,
nii nagu on ka ilmad ja armastus: kord
pilvisem, siis jälle helgem ja selgem.
Lauljad loodavad, et nende muusika
austajad leiavad sellelt kontserdilt palju
südamesoojust ja rahu. Oodata on ka
väikest üllatusesinejat Miinat!
Luisa Värk on laulja ja tarmuka
4aastase Miina ema. Luisa tähelend sai
alguse saatest Eesti otsib superstaari,
kus ta saavutas esimesel hooajal teise
koha. Plaat „Tunnete allee“ nägi ilmavalgust 2008. aastal ja pärast seda on
ilmunud palju erinevaid singleid. Artisti
tuntuim pala „Kodu“ on saate Kodutunne tunnusmeloodia.
Uku Suviste on andekas ja mitmekülgne noor laulja ja helilooja, kes on oma
muusikalist haridust arendanud nii
Georg Otsa nimelises Muuusikakoolis
kui ka Berkelee Muusikakolledžis. Ta on
osalenud erinevatel lauluvõistlustel ja
teleprojektis Laulud tähtedega. Samuti
oleme Ukut näinud paljudes muusikalides. Hetkel teevad mõlemad noored
muusikud kaasa Vanemuise teatri
koosseisus.

Iluteenindaja JAANIKA KUUSIK
(telef. 5115490)

JÄ RVEJOOKSUD 2013

Hundikuru tall ootab

H

undikuru tall asub Otepäält 12
km kaugusel Kassiratta külas
kaunil kuppelmaastikul. Tegemist on pererahva hobiettevõttega, kus
kasvatatakse peamiselt hobuseid, kes
oma rahuliku loomu poolest on sobilikud esimeseks ratsutamiskogemuseks
nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Pakume võimalust ratsutamiseks ning
hobustega tutvumiseks ratsutamisväljakul, teeme ratsamatku kaunitel maastikuradadel.
Pakume romantilise pikniku pidamise
võimalust või ka ideed oma lapsele sünnipäevapeoks hobuste seltsis.

Kõige pisemaid hobusesõpru ootab
imearmas ja sõbralik väike poni, kes
kokkuleppel käib ka kodunt väljas lapsi
lõbustamas.
On ka vankrisõiduvõimalus, suvel
korraldame 3- ja 5päevaseid hobu-laagreid lastele, kus paneme erilist rõhku
tervislikule toidule. Meil on oma järveke
lastele sobiliku ujumiskohaga.
Oled sa noor või vana, väike või suur
või hoopis armunud paar – tule veeda
mõnusalt aega sõbralike suksude seltsis
kauni looduse keskel!
Lisainfo: Katre-Liis Treufeldt, +372
5213196.

Lauljaid saadab kitarril Tartust pärit
noormees Martin Matt, kes on õppinud
Elleri Muusikakoolis ja EMTAs.
Luisa ja Uku kutsuvad kõiki ilusatele
intiimsetele kontsertidele Eestimaa kaunites paikades, esinetakse iga ilmaga.

18. juulil kell 20 Otepää kirikus
Eelmüügist piletid 12 €, kontserdi päeval
pilet 14 € Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides.

Info ja registreerimine www.stamina.ee/jarvejooks

Info +372 505 9625, www.kontsert-korraldus.ee, grupitellimusel võtke ühendust
info@kontsertkorraldus.ee.

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

18. mail toimus Puka vallapäev

V

ära hoida oma tegevust
paremini või tähelepanelikumalt korraldades.
Vahetevahel ei osata
aga õnnetuse ohtu üldse
näha ning eks ole ju hea,
kui keegi siis probleemile
tähelepanu juhib.
Maanteeamet oli üles
seadnud mitmed stendid,
kus sai omal nahal proovida kuidas toimib turvavöö ja mis juhtub, kui
see on valesti kinnitatud.
Räägiti laste turvahälli
kinnitamisest ning paljust
muust vajalikust. Proovida sai alkoprille ning teha
vigursõitu. Politsei ja Piirivalveamet rääkis ohtudest
liikluses ja pakkus võimalust testida oma teadmisi.
Suurimas koosseisus oli kohal Päästeamet. Oma
tehnikat ja tegevust tutvustas Otepää päästekomando. Kustutamisoskusi said proovida ka pealtvaatajad. Vetelpäästjad selgitasid, kuidas toimub
uppuja päästmine ning näidati, kuidas töötavad
õpetatud päästekoerad (pildil). Päästekoer sai kiiresti publiku lemmikuks. Lisaks viis Päästeamet
läbi testi päästealaste teadmiste väljaselgitamiseks.
Punane Rist andis õpetussõnu elustamise kohta
ning kõik soovijad said oma käega proovida elus-

allapäev algas kell 8.00, nagu ikka, laadaga.
Seekord oli müüjaid tavalisest vähem.
Laadal läksid müüjate hinnangul hästi
kaubaks istikud ning taimed. Ilmselt oli aeg istutamiseks väga sobiv ning seeläbi said inimesed just
õigel ajal vajalikud taimed kaugele sõitmata ära
osta. On ju tore ja parim äri, kui mõlemad pooled,
nii ostja kui ka müüja jäävad rahule.
Vallapäeva tervituskontserdi viisid läbi oma valla
taidlejad ning nüüd kiidan taas tublisid ja aktiivseid esinejaid ning ka nende juhendajaid. On väga
vahva, et oma valla esinejad suudavad anda täismahus kontserdi, mis on vaatajatele huvitav ja ka
kultuuriliselt heal tasemel.
Vallapäeval toimus jalgpallimäng klubide FC
Elva ja Tartu Tammeka vahel. FC Elva ridades
mängivad ka meie valla mängijad ning see tähendab, et omadele kaasaelamiseks oli võimalust
küllaga. Oma jalgpallioskuste näitamiseks said
pealtvaatajad võimaluse pärast põhimängu, kui
toimus paarisjalgpalliturniir binoklitega.
Seekordne vallapäev olid pühendatud ohutusele
ja seoses sellega toimus ka ohutuspäev. Oma tegevust tutvustasid Päästeamet, Politsei, Maanteeamet, Punane Rist, Kaitseliit ja Valga Maavalitsus.
Arvan, et tähelepanu juhtimine ohutule tegutsemisele igapäevategemistes on igati põhjendatud
ning ajakohane. Kohtame uudistes liiga palju juhtumeid õnnetustest ja sageli oleks võimalik neid

12. klass
klassijuhataja Karin-Kaja Liigand
Risto-Mikk Jürgenson
Hendrik Mekk
Reeno Sööt
Rixhardo Toomsalu
9. klass
klassijuhataja: Sille Lõõndre

tamisvõtteid mannekeenil. Õpetussõnu oli jagama
tulnud ka korstnapühkija. Keskkonnaalaseid
teadmisi ja prügi sorteerimise ning paigutamise
informatsiooni jagas prügipoiss. Kaitseliit pakkus
võimalust õhupüssist ja vibuga laskmiseks ning
õpetati, kuidas toime tulla kirve ja noaga.
Vallapäeva lõpetas tantsuõhtu Üllar Jörbergiga.
Seekordsed vallapäevad olid õpetlikud. Arvan, et
sellised teadmised kuluvad ära meile kõigile ning
kui õpetussõnad suudavad päästa kasvõi ühe elu,
oli kogu see õppimine oluline ja tähtis.
Ohutut toimetamist soovides
vallavanem HEIKKI KADAJA

Projektireis Türki
Comenius projekti 2011-2013 “Õpime tervislikult
elama“ lõppkohtumine toimus meie jaoks suurimas ja eksootiliseimas riigis – Türgi Vabariigis.
Võõrustajaks oli Milli Zaferi Keskkool Eskisehiri provintsist. Kuigi nägime meile peaaegu hoomamatu suurusega Türgimaast ainult väikest osa,
on muljed reisist suurepärased. Samuti ka projektis osalemisest. Korraldajate ettevalmistatud programm andis võimaluse tutvuda nii Türgi ajaloo
kui ka tänapäevaga.
Istanbul, Türgi suurim linn ja riigi kunagine
pealinn, ulatub Euroopast Aasiasse. Linn on väga
mitmepalgeline oma arhitektuuriliste vaatamisväärsuste, kõrghoonestuse, liiklusummikute, roheliste parkide ja tohutute lille- ning roosipeenardega. Tundus, et iga elaniku ja iga turisti jaoks on
kasvama pandud oma punane roos. Lisaks kirev
Istanbuli turg, mis pakub kõikvõimalikku kaupa
ning kauplemisrõõmu.
Istanbuli oluline koht on Sultanahmedi väljak,
millest ühel pool asub kuulus Sinine Mošee oma
uhkete minarettidega ning teisel pool püha katedraal Hagia Sophia. Ülivõimsalt kõlas väljakul
keskpäevane kutse palvusele, mida kuulutatakse
mošee tornidest ning võimendatakse valjuhääldite
abil.
Külastasime ka Topkapi paleed, mis oli neli
sajandit olnud Ottomani sultanite ametlikuks
residentsiks. Palee ruumides on eksponeeritud

esemeid Türgi ajaloost ning riideid, ehteid ja relvi,
mis kuulusid türgi sultanitele.
Paadisõit Bosporuse väinal andis ettekujutuse,
kui suur on tegelikult Istanbul. Linna siluett ulatub
piki kaldaid väga kaugele ja üles mäekülgedele.
Milli Zaferi Keskkool asus Eskisehiris, kuhu sõitsime Istanbulist peaaegu 6 tundi. Vastuvõtt koolis
oli südamlik. Esinesid türgi rahvariietes väikesed
tantsijad ning kuulsime türgi rahvalaule. Esitleti
kõikide riikide projektimeeskondi ning vahetati kingitusi. Lastevanemad olid katnud laua küpsetistega ning pakuti ehtsat türgi kohvi. Järgnes
tutvumine Eskisheiri linnaga. Töötubades saime
näha, kuidas valmistatakse Türgile iseloomulikke
klaasehteid ning valgest kriidikivist ehteid. Väljasõidul 14. sajandi Osmanite riigi provintsi ja pealinna

Puka Kunstikooli lõpetas
Liisa Marie Koort

Juuni alguses oli kunstikooli pidulik lõpuaktus Puka
kultuurimajas, kus sai kiitusega lõputunnistuse Liisa
Marie Koort. Tunnistuse omanik teostas kolmest
õlimaalist koosneva sarja pealkirjaga „Kolm põlvkonda“. Esiteks valmis autoportree, siis vanaema
portree ja viimasena isa portree. Maalimisele kulus
aega jaanuarist alates kuni poole maini. See oli põhjalikum ja pikaajalisem töö, kui on olnud kunagi
varem kooli kursuste 8 aasta jooksul.

Liisa Marie kirjutas
oma loovtöö kokkuvõttes,
mis kajastas kunstikooli
lõpetamist: „Portreede
maalimine on tõesti väga
suurejooneline ja ajaliselt
väga pikk ettevõtmine.
Vahepeal vajasin korralikku puhkust ja taganttõuget. Õppisin portreid
maalides varuma kannatust, et suuta keskenduda
tööle enda ees.
Pole õige kunagi öelda,
et ei oska. Asi on oma
tahtmises. Kui ei taha, ei tule ka midagi välja. Mina
tahtsin maalida õlivärvidega kolm portreed ning
need ka ära tegin. Pole head ilma halvata. Sedagi
sai maalimise käigus kogetud. Ronisin takistustest
üle ja läksin sirge seljaga ning püstipäi edasi.“
Soovin Liisale värsket värvi, häid mõtteid ja et
ikka oleks ka tulevikus mõni töö pooleli.
Puka Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

Bursasse nägime ehedat „vanalinna“. Ronisime ülikitsastel ja järskudel munakivitänavatel. Madalate
vanade majade siseõuedes asusid väiksed kohvikud
või söögikohad ning peatänava ääres turg. Elatise
teenimiseks müüdi turul kõike, mis oli oma kätega
tehtud.
Projekti lõpetamise konverentsil saime meeldiva üllatuse osaliseks. Meie väike Puka Keskkool
seati 7 riigi projektimeeskondadele eeskujuks projektitöö kajastamise eest kooli kodulehel. Iga projektikohtumise järel on vajalik kokkuvõtete (fotod
tegevustest, esitlused, videoklipid jms.) ülespanek
osaleva kooli kodulehele. Meie kooli projektitöö
rubriik oli mitmekesine ja põhjalik ning seda paluti
projektijuhil teistele esitleda. Materjalide valimine
ja kajastamine on olnud projektijuhi Liidia Saarmanni järjepidev töö kahe aasta vältel. Liidia sai
tänu ja tunnustuse ka projekti üldkoordinaatorilt.
Lõpuõhtul öeldi palju südamlikke tänusõnu
nii korraldajatele kui ka osalejatele. Kahe aasta
jooksul olid eri riikide projektimeeskonnad saanud
headeks sõpradeks. Lahkumisel tundus kõigile
uskumatuna mõte, et seekordne projekt lõpeb ja
enam järgmises riigis kohtumist ei toimu. Projektis
osalejad said tuttavaks erinevate keelte, kultuuride,
kommete, koolide, õpilaste ja õpetajatega. Kõiki
jääb ühendama soov järgida tervislikke eluviise.
EVA KOSK, Puka Keskkooli projektimeeskonnas
osalenud õpetaja

Puka suviste sündmuste
kava
22. juuni kell 22.00 Jaaniõhtu, tantsuks
Kaks Teed
28. juuni kell 14.00 Kaunima kodu
tunnustamine Puka rahvamajas
16. juuli kell 11.00 Keskkonnaameti koosolek
Puka rahvamajas
21. juuli simman Vooremäel
1. august Võrtsjärve ümbruste valdade simman
Tondisaarel
19. august kell 20.00 öölaulupidu Puka rahvama
ja pargis.

Hea külarahvas ja sõbrad kaugemalt!
Tähistame jaanipäeva 21. juunil
Kuigatsi spordiplatsil.
20.00 mängud lastele, Kuigatsi
rammumees ja -naine.
21.00 tantsuks mängib Tiit Hellenurm.
22.00 süütame jaanitule.

Kokkutulek Kuigatsis 3. augustil
Alustame kell 12, pakume suppi,
kaasa mälestused ja vanad fotod.
Info ja head mõtted tel 514 2477

Vello Eller
Jörgen Hunt
Gerdo Jõesaar
Kristiina Kingo
Pärt Kuvvas
Pille Markov – lõpetab kiitusega
Laura Melk – lõpetab „4“ ja „5“-ga
Joel Popov
Ariane Sarv
Raiko Undrits – lõpetab „4“ ja „5“-ga
Kaisa Ööbik

Puka vallavalitsus tunnustab
Maakondlik vene keele olümpiaad 9. klassi õpilastele Pille Markov I koht.
Maakondlik vene keele olümpiaad 7. klassi õpilastele Gerly Toomsalu
III koht.
Valgamaa koolide karikavõistlused orienteerumises vanuserühmas M12 Steve Vahi ja Kaur Kadaja
III koht.
Valgamaa koolinoorte 2013. a individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused õhupüssist laskmises
Kaur Kadaja P 5.-7. klassi arvestuses II koht,
Laura Melk T 8.-9. klassi arvestuses
I koht,
Karel Kuus P 8.-9.- klassi arvestuses III koht.
Valgamaa koolinoorte 2013. a individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused õhupüssist laskmises
võistkondlik arvestus I koht: Laura Melk, Karel
Kuus, Karel Objartel, Kristen Kask.
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus C, B, A ja J vanuseklassis
Karel Tilga PB 100m II koht; kaugushüpe I koht,
kõrgushüpe I koht, odavise I koht;
Kamilla Arak kaugushüpe I koht.
Valgamaa koolinoorte 2013. a meistrivõistlustel
poiste D-vanuseklassis Robin Paring murdmaajooks II koht, kaugushüpe I koht, kõrgushüpe I
koht 60.m jooks II koht, 300m jooksus II koht.
KÄNGURU rahvusvahelistel võistlustel osales
Aakre koolist 8 õpilast. 4. klassi õpilased Jane
Johanson ja Martin Kivisikk saavutasid ekolieride
vanuseklassi 4222 osavõtja hulgas väljapaistva 9.
koha, saades 120st punktist 110 punkti.

Külastusmäng Unustatud
mõisad 2013
AAKRE MÕISAKOOL OOTAB TEID KÜLLA!

27. juunil, 6. juulil, 7. juulil, 27. juulil, 28. juulil ja
10. augustil.
Täistundidel giidiga jalutuskäik.
Laste/õpilaste joonistuste ja käsitöö näitus.
Töötab kohvik (menüüs Margareta rullkook, lahtine
pirukas mõisasepale ja kohv, tee, mahlajook).
AS Bacula (AAKRE MOOS) ekstra Aakre mõisapäevadeks valmistatud mooside esitlus-müük.
Aidas-jääkeldris vanade tarbeesemete ja raamatute näitus, vana ja uue käsitöö näitus.
Käsitöö ja puidutoodete müük.
Meisterdamise töötuba.
Aakre mõisapargi loodusõpperajaga tutvumine.
Külastusmängust loe lisaks www.unustatudmoisad.ee.

Puka lasteaed võtab alates augustist tööle
liikumisõpetaja koormusega 0,25 ametikohta,
muusikaõpetaja koormusega 0,25 ametikohta ja
koka koormusega 0,3 ametikohta.
Täpsem info kandideerimise kohta lasteaia kodulehelt www.pukalasteaed.ee.

Aakre suveüritused
22.06
12.07
03.08

jaanituli (laulab Evald Raidma)
II rahvamuusikaõhtu (Valga muusika
kooli väikekandle õpilased, ansamblid
Koidu Tähed ja KukePrillid)
külapäev
Täpsem info jooksvalt Aakre külaseltsi
facebooki lehel, poes ja küla infotahvlil.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Sangaste sportlaste edu
Valgamaa suvemängudel

Sangaste valla sotsiaalinspektor on puhkusel
ja vastuvõttu EI TOIMU:
25.06 – 28.06.2013
03.07 – 12.07.2013
12.08 – 16.08.2013

Keeni Põhikooli edukad
õpilased 2012/2013.
õppeaastal
Ainult viitele õppisid:
7. kl - Timea-Helen Teder
6. kl - Laura Roio
5. kl - Tambet Kuus
4. kl - Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik
3. kl - Geelika Elvet, Mart Saar
2. kl - Chris Roio, Marleen Saar ja Catharina Undrus
Neljadele-viitele õppisid:
9. kl - Cätlyn Ereline, Henri Korbun
8. kl - Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik, Nele
Linde, Kristi Roosild, Taavi Tamm, Mehis Uibopuu
7. kl - Keren Juhkov, Cathy Väärmaa
6. kl - Kertu Juhkov, Janely Käärik, Virge Uibu, Brandon
Undrus, Grete Vällo
5. kl - Ingeri Aer, Angela Häälme, Kaur Karavin, Kenert
Künnapuu, Sandra Lõokene, Katariina Villemson, Veroonika Villemson
4. kl - Anton Otrokov, Kristjan Šamarin, Erki Toomemägi, Anabel-Liisbet Õim
3. kl - Tervo Kuusmaa, Alar Liivamägi, Kristiina Linde,
Margo Lääts, Larina Pikulova, Mariana Salundi, KarlMarkus Võsu
2. kl - Hans-Hannes Kängsepp, Rasmus Linde, Mariana
Pikulova
Esimeses klassis olid väga tublid ja tublid Romet Aljas, Kerte Juhkov, Erik Jääger, Signe Kuus, Renar Lepik,
Dagmar- Henriette Levin, Melina Luik, Henri Tamm.
Soovime kõigile päikselist puhkust, et sügisel uue
hooga alustada!
SAIMA TELL

Tulge suvel Kiisatammele
laagrisse!

V

algamaa 2013. a suvemängudel võitis väiksemate omavalitsuste arvestuses Sangaste
valla võistkond esikoha. Teine oli Karula,
3. Õru, 4. Tõlliste, 5. Puka, 6. Hummuli, 7. Palupera, 8. Põdrala ja 9. Taheva.
Maive Vill võitis Valgamaa meistrivõistluste
kuldmedali 800 m jooksus. Suvemängude hõbemedali teenisid võistkondlikus petankis (vanemas
vanusegrupis) Maire Peterson, Mairo Peterson ja
Mati Raudsepp.
Pronksmedali said: Maive Vill 200 m jooksus
ja maastikurattasõidus, Kheit Trifanov 200 m
jooksus, Sulev Kõiv orienteerumises, petanki võistkond (põhiklassis) Eliis Areng, Karli Oja ja Lauri
Oja, kalapüügi võistkond (Kalmer Lehepuu,
Valdo Karavin ja Mati Raudsepp).
Võistkondlikult saadi 2. koht petankis, 3. koht
kergejõustikus ja kalapüügis, 4. koht tänavakorvpallis ja discgolfis, 5. koht õhupüssist laskmises, 7.

koht maastikurattasõidus ja 8. koht orienteerumises.
Lisaks eelpool mainitud medalivõitjatele andsid
oma panuse Sangaste valla võistkonna edukale
esinemisele järgmised tublid kodanikud: Ave
Urm, Rait Elvet, Janar Jeets, Andres Lohuväli,
Tormi Oja, Keio Puudist, Erik Salk, Sten Tiidt,
Rando Undrus, Viljar Vihmann ja Imre Õim.
Järgmine suurem spordiüritus Sangaste vallas
on laupäeval, 3. augustil, mil toimub Valgamaa
jooksusarja kuuluv Sangaste Rukkihundijooks.
Kohe järgmisel päeval, 4. augustil (pühapäev)
toimub aga Sangaste spordiaasta rahvalik tähtsündmus „RESTU SPORDIPÄEV“.
Olete oodatud kõik osalema!
Sangaste Spordiklubi poolt tänudega
RANDO UNDRUS, MATI RAUDSEPP

Jaanipäevast pärast pööripäeva
Läheneb meie rahva suve suursündmus. Nii on
olnud ilmselt aegade algusest, et Jaanipäev tsenderdab suve ja mahendab maakera pöörlemist.
Jaanipäev on rohelise rahu saareke aasta töökas
sipelgapesas. Siis saavad sugulased kokku ja
pereliikmed üksteisele silma vaadatud. Süüakse,
juuakse, armastatakse, pisut ka vihatakse, ihatakse ja ollakse lihtsalt niisama. Jaanipäev on lihtsalt
selline päev: üksteisega olemise ja lävimise päev.
Loodus on Jaanipäeval lopsakas ja viljale vihjav.
Isegi lõkkesuits tundub pekivalge ja rammus. On
ju suvesüda ja vohamise aeg. Seeme, mis mulda
sai pandud, on teel taimede täisikka. Lapsepõlvest on vaid mullane mälestus, kombainilõgin
kummitamas ees.
Hing on Jaanipäeval mõnu ja rahulolekut täis.
Saab ju korraks puhata igapäevaelu liivapaberil
nühkimisest. Hingel on ka lihtsalt olelemise aeg.
Ihu aga ihkab liha ja igatseb märjukest. Oodata ja
loota on ju kõigil õigus. Ja vähemalt Jaanipäeval

oodatut ikka saada ka.
Enne Jaanipäeva on pööripäev. Pööripäev on
kui pöörduks tärkamisajast küpsemisaega. Samas
pole pöörduks karusell ja kaua seal olla ei kannata
– pea hakkaks ringi käima. Ja edasi on vaja ka
minna! Seepärast ongi Jaaniöö nii lühike, et päev
päevale käe saaks anda ja koidik ehal kosjas käia.
Head ja omad kogukonnad! Et Jaanid annaksid rohelise sameti ihule ja hingele! Nautigem
seda positiivses rahulolus ja õdusas meeleseisundis! Olgu meil kõigil mõnusad rohelised pühad!
Samuti tervitagem Vabadussõjas Vabariiki loomas
käinute mälestust ja kiitkem nende tegu! Sest tänu
ka nendele on meil ikka veel Jaanipäev alles!
Ülevat Võidupüha ja nauditavat Jaanipäeva
kõigile!
KAIDO TAMBERG
Sangaste Vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel
oma rahvale ja kalleile naabreile ka!

Lasteaialapsed metsatarkusi ammutamas
Eelmise aasta sügisel rahastati Keskkonna
Investeeringute Keskuse (KIK) poolt Sangaste
lasteaed Kratila algatatud loodusprojekt
„Sangaste, Tsirguliina ja Sooru lasteaialapsed
metsatarkusi ammutamas“. Kaasati head
sõbrad naabervalla lasteaedadest, et ühiselt
loodusalaseid teadmisi omandada ja jagada.
Lasteaia õppekava „Mina ja keskkond“ temaatika mitmekesistamiseks ja kinnistamiseks jätkus
põnevaid tegemisi kogu õppeaastaks.
Septembris alustati kodukoha loodusega
tutvumisest. Lapsed korjasid taimi herbaariumi
jaoks ning tammetõrusid loomadele talvesöödaks. Õppetegevuses saadud teadmised pandi
proovile Alaveski loomapargis, kus lastel oli
võimalus metsloomi lähedalt jälgida. Lemmikuteks said loomulikult karupojad, kes pakkusid
oma tempudega lastele palju nalja.
Põnevad õppekäigud toimusid veel sügisel,
talvel ja kevadel Elva lähistele Vapramäe ja
Vellavere matkaradadele. Giidide juhendamisel
uuriti looduses toimunud muutusi erinevatel
aastaaegadel, otsiti loomade jälgi ning arutleti
meid ümbritseva keskkonna hoidmise vajalikkuse teemadel. Õppekäikudelt saadud teadmisi
rakendasid lapsed hiljem lasteaia õuealal avastusretki korraldades ning luupidega loodust
uurides. Lisaks valmisid lastel põneva ja teadmisterohke projekti raames herbaariumid ning
loodusteemalised õpimapid. Näitusel „Kes elab
metsa sees“ võis näha laste imelisi kunstitöid.
Projekt lõppes pidulikult ja kokkuvõtva
vestlusringiga, kus lapsed said rääkida saadud
kogemustest ning pakkuda välja ideid järgmisteks projektideks.
Täname Keskkonna Investeeringute Keskust
(KIK) ning kõiki teisi, kes panustasid meie projekti õnnestumisse.
MAIRE MURUMAA
Sangaste lasteaed Kratila direktor

Sangaste valla jaanituli
22. juunil algusega kell 19.00
Kakulaane turismitalus.

Rukkihundi Rahvajooks
3. augustil algusega kell 12.00
Sangaste Lossi ees.

Inspireeriv töö- ja matkalaager Kiisatamme
Kultuuritalus Restu külas Sangaste vallas.
PÄEVALAAGER
3.-6. klass (sügisese seisuga)
16.–19. juuli
Tegemist on päevalaagriga. Sangaste valla piires
transport laagri osalustasu sees – hommikul võetakse
lapsed peale ja õhtul tuuakse koju tagasi. Kaugemalt
tulijatega lepitakse transpordi osas eraldi kokku. Rühma
suurus kuni 15 last. Osalustasu 5 eurot.
TELKLAAGER
6.-9. klass (sügisese seisuga)
31. juuli–3. august
Kiisatammel on samal ajal malevas üliõpilased erinevatest kõrgkoolidest ja tegevused toimuvad koos tudengitest malevlastega. Laagri korraldajad organiseerivad
transpordi laste laagrisse toomiseks laagri alguspäeval
ja laagri lõppemisel laste koju viimiseks. Rühma suurus
12-15 last. Osalustasu 5 eurot.
Laagrikohtade jagamine toimub registreerimise
järjekorra alusel. Laagrisse registreerimiseks on vajalik
täita registreerimisleht. Registreerimislehe leiate www.
sangaste.ee.
Info ja registreerimine: 56472632 Merle Tombak,
56686466 Kati Velner, 5074718 Tuuli Merimaa või epostil: kodukant@sangaste.ee.

4. augustil
Restu spordipäev
Registreerimine 9.00.
Võistluste algus 10.00.

Sangaste Rukkipäev
28. augustil algusega kell 12.00
Sangastes Silva-Agro parklas.
Rukkiküla avatud uste päev „Rukkiküla kutsub külla“ Kõigil on võimalik võtta osa tasuta
bussiekskursioonist, mis tutvustab Sangaste
Rukkiküla tegemisi.
Rukki-Rokk – esinejad Eestist ja välismaalt
Laat, õpitoad, parima leiva konkurss.

Lähme ekskursioonile!
Neljapäeval, 8. augustil olete kõik oodatud ekskursioonile! Külastame Põltsamaa atraktiivsemaid vaatamisväärsusi: lossihoovi, roosiaeda,
Sõpruse parki, Felixi poodi jpm. Päeva teisel
poolel sõidame Äksi Jääaja keskusesse ja sealt
edasi Elistvere loomaparki.
Väljasõit Sangastest on kell 7 hommikul. Vajadusel teeme korjeringi, et kõik soovijad saaksid
ka kaugemalt kaasa tulla.
Osalustasu on 20 eurot, mis katab lõunasöögi ja piletikulud (vaid Põltsamaa lossihoovis
peab igaüks ise otsustama, millist lossi muuseumidest vaatama minna ja ise ka selle pileti
ostma). Sõidukulude tasumisega toetab meid
Sangaste Vallavalitsus. Projektitoetust sel aastal
kahjuks saada ei õnnestunud, sest neilgi on
ressursid piiratud.
Raha on vaja kokku saada 10. juuliks. Raha
saab maksta Keenis Ilme Lepiku kätte (tel. 53
31 62 50) ja Sangastes Vaike Tuisule (tel. 56 56
64 52).
Seoses suveüritustega on teatada, et juulis
kolme valla suvepäevi ei toimu. Üritus otsustati
ära jätta, sest see on end praegusel kujul ammendanud.
Kohtumiseni ekskursioonil!
Parimate jaanisoovidega
VAIKE TUISK
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KUULUTUSED

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Puka
A ja O kaupluse juures
NB! Alates juulist
kell 11.30–12.30
Rõngu
vallamaja juures
kell 9.30–10.30
Sangaste
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 11.30–12.30
NB! Alates juulist
kell 13.30–14.30

III kvartalis
1. ja 15. juulil
5. ja 19. augustil
2. ja 16. septembril

Otepää
Külastuskeskuse ees

II ja III kvartalis
kell 12.30–16.30
25. juunil
kell 13.30–17.30
2., 9., 16. ja 23. juulil
6.,13. ja 27. augustil
3., 10., 17. ja 24. septembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

KUULUTUSED
OÜ PURTSI GRUPP müüb
lõhutud küttepuid koos kohale
toomisega. Info telefonil 5383
7099
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. 51978500
Viljapuude lõikamine ja ohtlike
puude langetus. Tel 5162812,
www.arboristid.ee
Müüa lõhutud küttepuid
(lehtpuu, al. 26 eurot/rm, kask
32 eurot/rm) Hind koos veoga.
Koorem 6 rm. Tel 5394 6271
Aedade-terrasside ehitus. 5675
3918
Müüa kuivi küttepuid kohaletoomisega. tel. 5055702

Õnne saladus ei peitu selle tegemises, mida sa armastad,
vaid selle armastamises, mida sa teed...

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

MAIE NIIT 75
Õnnitleme juubilari!

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ
Karni-Voor OÜ

Vajatakse
töödejuhatajat
ja

vaarika-

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab

OMANIKU JÄRELVALVE

metsa- ja põllumaad.

EhitusEST OÜ

tel. 50 72 544

506 7848

5698 5765

www.erametsa.ee

ehitusest@gmail.com

UUNO TINASK

LAINE SULALÄTE

korjajaid

istandusse.

Asukoht: 12 km Otepäält Valga
suunas.
Raivo Teder:

Vajan põldheina niitjat (2 ha)
Sangastesse. tel: 5272517
Üürile anda keskküttega korter
Otepääl, omanikult. Tel. 5113980
Müüa küülikuliha. 5386 0225
Ostan lõhutud kuiva küttepuud
(30-40 cm) kojutoomisega.
Tel. 5051 479
Saada eelmisel suvel töödeldud
segaküttepuud. Hind kokkuleppel. 5343 6355
Palveränduri kasutatud riiete
poes kõik asjad tasuta 26. ja 27.
juunil kell 14-18 ja erandkorras
ka laupäeval, 29. juunil kell 1115. Asume Pärna 15.
Pottsepatööd ja materjalid, ka
ahjukestad ja vanad telliskivid.
Te. 5817 8568

27.03.1935-05.06.2013

ASTRID MEIDLA

27.06.1929-15.06.2013

LAINE SULALÄTET

Siiras kaastunne omastele.

Otepää Aedlinna Seltsing

Teatame kurbusega, et meie seast
on lahkunud

LAINE SULALÄTE

LAINE SULALÄTE

Armast naabrit ja sõpra mälestavad
ning avaldavad südamlikku
kaastunnet kõigile lähedastele

15.10.1927-12.06.2013
Lähedased

Mälestame

15.10.1927-12.06.2013
Lahkusid meelespealillede
õitsemisajal.
Mälestavad töökaaslased Otepää
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.

Tõnu ja Elsa perega.

Südamlik kaastunne Karin
Uibopuu perele kalli

Südamlik kaastunne Karin
Uibopuule kalli

isa

isa

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Leida ja Avo

Töökaaslased Otepää Lasteaiast

15.10.1927-12.06.2013
Avaldame kaastunnet
Enla Odamusele perega.

Mälestame head naabrit

NIKOLAI KIURUT
Ene ja Esti perega.

Mälestame head naabrit

LAINE SULALÄTET
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Hilja, Roosa ja perekond
Urbmets.

MITMESUGUST
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Otepää tunnistati laskesuusatamise
võistluste korraldajana parimaks
6.-9. juunini toimus Sotšis Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu (IBU) võistlusi korraldavate
orgkomiteede töökoosolek. Koosolekul tunnistati
paremaiks IBU CUP võistlustesarja osavõistluse
korraldajamisel Itaalia Ridnauni orgkomitee kõrval
ka Otepää laskesuusatamise võistluste korraldajad.
Otepääd esindasid Sotšis võistluste orgkomitee
esimees Aivar Nigol, võistluste sekretär Kristjan
Oja ja võistluste direktor Hillar Zahkna.
Töökoosolekul tehti tagasivaade 2012/13 hooajale ning räägiti eelseisva hooaja plaanidest. Eesti
Laskesuusatamise Föderatsiooni presidendi Aivar
Nigoli sõnul kiitis IBU CUP võistluste direktor
Felix Bitterling IBU CUP Otepää 2013 korraldust
ning tunnustas alalõikude vastutajaid.
„Andsime teada, et Tehvandi lasketiiruhoone
ning maa-aluse tunneli ehitus on alanud ning A-litsentsi saamiseks peaksid olema aasta lõpuks kõik
tingimused täidetud,“ rääkis Aivar Nigol. „Jutuks
tuli ka 2015. a jaanuari lõpus Otepääl toimuvad
Euroopa meistrivõistlused laskesuusatamises ning
MK-etapi korraldusõiguse taotlemine.“
Sotši taliolümpiamängude orgkomitee esindajad
esitlesid laskesuusatamise võistluskeskust ning rajatisi. Tutvuda sai nii laskesuusatamise staadioniga
kui ka võistlusradadega. Laskesuusatamise võistlusi Sotšis saab vaadata 7500 pealtvaatajat, kuna juurdepääs on keeruline ja võtab aega. Suusarajad on
väga raskete tõusude ja laskumistega, tasast maad
praktiliselt ei ole. Lasketiiru ehitus veel käib, tiir on
rajatud mäe nõlva sisse ning taga- ja ühe külgseina moodustab umbes 24 m kõrgune betoonsein.
Võistlejad ja tehniline personal majutatakse laskesuusastaadioni lähedale ehitatud palkmajadesse.
Olümpiamängude orgkomitee esindajate sõnade
kohaselt ollakse ajaliselt graafikus ning suuri probleeme ettevalmistustega ei ole.
Programmis oli ka ekskursioon Sotši taliolüm-

Aivar Nigol ja Kristjan Oja koos Novo-Mesto
orgkomitee esindajaga Taliolümpiamängude
avamise hoone taustal. Foto: www.biathlon.ee
piakülla. Spordirajatised on praktiliselt valmis.
Külalistele näidati Icebergi jäähalli, kus toimuvad
iluuisutamise ja shorttraki uisutamise võistlused.
Tutvustati Šaiba jäähalli, mis on ühtlasi mõeldud
paraolümpia võistlusteks. Külastati ka kiiruisutamise areeni, mis pärast olümpiat muudetakse
messikeskuseks. Avamiseks rajatav suur hall muudetakse hiljem jalgpallistaadioniks. Elevust pakkus
Olümpiakülla kerkiv vormelirada. Vormelivõistlused hakkavad toimuma Olümpiaküla teedel.
Sotši ümbrus on nagu üks suur ehitusobjekt, kus
kerkivad erinevad rajatised ning uued hooned.
Eestlaste ajalugu selles piirkonnas meenutavad
Eesti küla kohasilt, Estonskoje raudteejaam ja
Eesti tänav ning kohalikud teadsid ka Tammsaare
muuseumit.
Olümpiarajatised peaksid valmis saama 2013. a
oktoobriks. XXII taliolümpiamängud toimuvad
2014. aasta 7.–23. veebruarini 2014. aastal Sotšis.
MONIKA OTROKOVA

Kogume eterniidi jäätmed kokku!

V

algamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakond algatab projekti, et korraldada kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete tasuta ära andmine. Eelregistreerimine on vajalik
koguste ja kogumiskohtade määramiseks.
Kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete
tasuta üleandmiseks (maakondliku projekti omafinantseeringu katavad kohalikud omavalitsused)
tuleb ette registreerida.
Otepää vallas palume registreerimiseks täita
eterniidi tasuta ära anda soovijal taotlus ning
saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 25.
juuliks Otepää vallavalitsuse e-posti aadressile:
vald@otepaa.ee või tuua Otepää vallavalitsusse
aadressil Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ. Taotlused
on Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis
„Heakord ja kommunaal“ -> „Jäätmemajandus“.
Palupera vallas täida registreerimisleht (saada-

val valla veebilehel, vallamajas, raamatukogudes)
ja saada see e-postile: palupera@palupera.ee või
too ise/ saada postiga vallamajja. Registreerimise
tähtajaks on 26. juuli. Hiljem jagatakse lisainfot
registreerunutele juba täpsemalt.
Sangaste vallas tuleb täidetud blankett saata hiljemalt 26. juuliks Sangaste Vallavalitsusele (aadressil
Valga mnt 7 Sangaste alevik, Sangaste vald 67013 või
e-postile: sangaste@sangastevv.ee. Eelregistreerimise
blankett on kättesaadav Sangaste valla veebilehel ja
vallamajas.
Puka vallas tuleb täidetud blankett saata hiljemalt 30. juuliks Puka valla/linna e-posti aadressile
vallavalitsus@puka.ee või tuua Puka vallavalitsusse/linnavalitsusse aadressil Kooli 6, Puka alevik,
Puka vald, Valgamaa. Info: Adu Kurg, 51 64 931;
vallavalitsus@puka.ee.

Teisipäev, 23. juuli 9.00

Laupäev, 27. juuli

Kontsert

Vabaõhukontserdid

Rõngu turul
Neljapäev, 25. juuli 19.00

Keskkooliga. Koolihoone,
mis ehitati aastal 1879,
läks Tallinna Ülikooli
haldusalasse. Hetkel on
hoone eraomandis.
Toetavad
Kohaliku
omaalgatuse programm,
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Otepää
Vallavalitsus.
Lisainfo:
Jaan-Kaarel
Kukk, 5343 2547, Evi Vipp,
evivipp@hot.ee, tel 526
7029; Endel Susi, endelhsusi@hot.ee, 5663 2104.

Otepää Kaubanduskeskuse ees
14.00

Orissaare Brass

15.00

Tallinna Tuletõrje
Puhkpilliorkester
Otepää Tromboonikvartett

Kontsert
Hellenurme
Mõisa pargis

Vana-Otepää, Pilkuse, Kastolatsi, Otepää ja Pedajamäe külade
kokkutulek ja konverents
KODUKOHA JA KOOLI PÄEV
toimub 4. augustil algusega kell 13.30 Kaarna järve
kaldal endise Vana-Otepää koolimaja juures.
Oodatud on Vana-Otepää, Pilkuse, Kastolatsi,
Otepää, Pedajamäe külade endised ja praegused
elanikud ning kõik, keda seob ühine koolitee VanaOtepääl.
Kodukohapäev saab teoks tähistamaks 170 aasta
möödumist kirjaniku ja Eesti rahvusliku liikumise tegelase Jakob Pärna sünnist, kes oli 25 aastat
Vana-Otepää kooli juhataja. Teadaolevalt tegutses
Vana-Otepääl rahvakool juba aastast 1699. Just
Vana-Otepää, Pilkuse, Kastolatsi, Otepää ja Pedajamäe küladest pärines omal ajal enamik VanaOtepää kooli õpilasi. Kool ühendati 1963. a. Otepää

PÜHAJÄRVE XVI PUHKPILLIPÄEVAD

Reede, 26. juuli 14.00

16.00

Edgari Trahteri rõdul
16.15

Pühajärve Puhkpilliorkester

Puhkpillipäevade
avamine ja kontsert

Laupäev, 27. juuli 19.00

KOONDORKESTRI
KONTSERT
Rõngu Mihkli kirikus

Pühajärve Põhikooli aulas

Pühapäev, 28. juuli 12.30

Reede, 26. juuli 19.00
Puhkpilliorkester

Pühajärve XVI Puhkpillipäevade

Tartu

Lõppkontsert

Pühajärve Puhkekeskuse pargis

koondorkester ja ansamblid
Reede, 26. juuli 21.00
Puhkpilliansambel

Otepää Maarja kirikus

BRASSICAL
Algas Credit24 Suvevolle kolmas hooaeg

XVI Puhkpillipäevade
kõik kontserdid on tasuta

Pühajärve Põhikooli aulas
info: 5088013

Kõiki võrkpallisõpru oodatakse mängima mereranda, järvekallastele ja muruväljakule 14 kohas üle
Eesti, juulikuus ka Otepääl. Suvevolle etapid toimuvad kaheksal järjestikkusel teisipäeval algusega
kell 18.00. Viimane võistlus on 23. juulil.
Täpsemat infot Credit24 Suvevolle võistluspaikade kohta leiab http://volley.ee. Täpne turniirisüsteem ja ajakava selgub enne võistluste algust.
Premeeritakse iga etapi esikolmikusse kuulujad ja
hooaja kokkuvõttes parima reitinguga mängijad.

Lisaks loositakse kõikide, vähemalt viiel korral
võistlemas käinute vahel reis kahele Taani meeste
võrkpalli EM Final Fouri mänge vaatama.
Suvevolle võistlustele saab end registreerida
leheküljel volley.ee/suvevolle. Eelregistreerimine
lõppeb päev enne iga võistlust. Etapil osalemise
tasu on eelregistreerunutele 3 eurot ja kohapeal 4
eurot inimese kohta. Maksta saab võistluspaigas.
Värsket infot Credit24 Suvevolle kohta jälgige ka
Credit24 Rahvaliiga Facebooki fännilehelt.

Tervendavad joogatunnid Pühajärve ääres
2.–6. juulil on kõikidel huvilistel võimalik liituda
kohaliku joogagrupiga. Suvel toimuvad tunnid looduskaunites kohtades Pühajärve ääres. Kogunemine hommikul 8.00 ja õhtuti 18.00 Pühajärve Puhkekodu rannas.

Kaasa matt, selga soojad ja mugavad riided.
Kindlasti ette registreerida (Marika Kapp, tel 5561
3320).
Info: Marika 5561 3320, Kaie 5342 6828.

