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Tehvandi laskesuusatamise
kompleks sai valmis
13. juunil avati pidulikult Tehvandi spordikeskuses laskesuusatamise kompleks.
Kompleksi kaasajastamise käigus rajati
kahekorruseline biatloni hoone, laohoone, lisatribüün ja tunnel kolme väljapääsuga võistluste ajal vajalike inimeste
liikumiseks lasketiiru keskele võistlusradasid ületamata. Lisaks soetati projekti
käigus laskemärkide juhtimise elektrooniline süsteem nii võistluste kui ka
treeningute korraldamiseks ning uuendati vastavalt muutunud IBU reeglitele
kogu lasketiiru atribuutika.
Kompleksi rekonstrueerimistööde
maksumuseks kujunes ca 1,9 miljonit
eurot. Ehitustööde teostajaks oli AS EF
Rand ja Tuulberg, projekteerijaks RTG
Projektbüroo, arhitektiks ja sisekujundajaks oli Marina Orlovski, omanikujärelevalve teenust osutas Telora E AS ja
Märt Ilves.
Tehvandi laskesuusatamise keskuse
avamisel oli kohal IBU Cup direktor
Felix Bitterling, kes andis Tehvandi
kompleksile üle IBU A litsentsi, mis
tähendab, et selles kompleksis võib korraldada kõige kõrgematasemelisi biathloni võistlusi.
„Siin on aastaringselt maailma
tasemel tingimused selle alaga tegelemiseks nii treeningute kui võistluste
korraldamiseks. Lisaks laskesuusatajatele naudivad seda terviklikku kompleksi ka muude alade esindajad ning Tartu
Maratoni üritustel startivad tuhanded
spordisõbrad“ ütles oma avasõnavõtus
SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse
liige Alar Arukuusk.
SA Tehvandi Spordikeskuse turundusja klienditeenindusjuht MERLIN MÜÜR
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Lipupäevad –
Võidupüha ja Jaanipäev
23. juunil on võidupüha puhul Eestis lipupäev. Jaaniööl lippe ei langetata ning lipud
lehvivad jaanipäeva puhul ka 24. juunil. Eesti
lipud heisatakse kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele.
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.

Laulu- ja tantsupeol
osalejad
XXVI laulu- ja XIX tantsupidu toimub Tallinnas 4.-6. juulil. Koondproovid algavad
30. juunil.
Valgamaalt lähevad peole laulma neli
mudilas-, kaks poiste-, kolm nais- ja 10
segakoori ning kaks valikkoori. Laulupeo
esimene kontsert on Tallinna lauluväljakul
laupäeval, 5. juulil algusega kell 20 ning
teine pühapäeval, 6. juulil algusega kell 14.
Tantsupeole sõidab Valgamaalt 23 kollektiivi ja pillipeole kolm rahvamuusikaansamblit. Tantsijad annavad kolm etendust,
mis toimuvad 4.–6. juulini Tallinnas Kalevi
keskstaadionil.

Ülemisel pildil lõikavad linti (vasakult): Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigol, Otepää vallavanem Kuldar Veere, Valga maavanem Margus Lepik, kultuuriministeeriumi asekantsler, SA Tehvandi Spordikeskuse nõukogu esimees Tõnu Seil, SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Alar Arukuusk ja AS Ehitusfirma
Rand&Tuulberg juhatuse liige Priit Vakmann.
Alumisel pildil annab IBU Cup direktor Felix Bitterling Alar Arukuusele üle IBU A litsentsi.

Laulupeo tuli saabus Otepääle

Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva
ajakava Valgas-Valkas
22. juuni
16.30 Carolin Illenzeeri fondi heategevuskontsert Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Piletid müügil Piletilevis.
19.30 Kaitseliidu Ühendorkestri kontsert ja Jaanituli linnapargis.
22.30 Muinastule süütamine linnapargis.

23. juuni

15. juunil võeti Otepää Kirikumõisas
vastu laulupeo tuli. Tuli oli öösel Otepää
lipumuuseumis ja liikus 16. juunil edasi
Pukka.
Laulupeo tuli võeti vastu lauldes ja
tantsides Otepää Kirikumõisas Jakob
Hurda mälestussamba juures. Otepää
valla kultuurijuht Sirje Ginter ütles, et
Jakob Hurt osales esimese Eesti üldlaulupeo ettevalmistamisel 1869. Aastal
Tartus, sammus laulupeo rongkäigus
sammus kõige ees, enne pidukomiteed
ning dirigente ning pidas laulupeol avapäeval 20. juunil 1869. a tähelepanuväärse kõne.
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Tuld tervitasid Otepää vallavanem
Kuldar Veere, EELK Maarja koguduse
õpetaja Marko Tiirmaa, Pühajärve Puhkpilliorkester, segakoor Eveko, Otepää
Gümnaasiumi segakoor (juhendaja Eve
Eljand), naisansambel RELAMI, Kaire
Ojavee rahvatantsijad – Otepää Gümnaasiumi noored, naisrühm Vesiroos,
segarühm Nuustaku, Lille Tali rahvamuusikud, eakate rahvatantsurühm
Tantsurõõm.
Laulupeo tule vastuvõtmist korraldas
Otepää Kultuurikeskus.
MONIKA OTROKOVA

08.00 - 15.00 Militaarteemapark Eesti jõustruktuuride näitusega, võimalik
sõita soomukiga Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni
territooriumil Pikk tn 16a.
09.00 Tulede ühendamine, Võidutule medalite üleandmine Vabadussõja
ausamba juures.
10.00 - 10.45 Võidupüha jumalateenistus EELK Valga kirikus.
10.00 Paraadiüksuste kogunemine Kesk tänaval.
11.00 Võidupüha paraadi algus Kesk tänaval.
11.30 Saabub Võidutuli, tulede süütamine.
11.40 Paraadmarss.
11.40 - 12.15 Pidulik jalutuskäik Valka (Läti).
12.00 - 15.00 Lahingtehnika näitus ja sõdurisupp Valga-Valka piiril Raja ja
Riia tänava nurgal.
23. juunil kell 10.00 väljub Otepää bussijaamast TASUTA buss Võidupüha paraadile Valka. Buss hakkab Valgast tagasi sõitma kell 13.30. Bussil on silt „Võidupüha
paraad“.
Kasutage võimalust ja külastage paraadi! Bussi organiseerib Valga Maavalitsus.

Võidupüha tähistamine Otepää vallas
Kell 12.00 pärgade asetamine Otepää Vabadussamba juurde.
Kell 14.30-15.30 Võidutule jõudmine Otepääle, Vabadussamba juurde.
KL Valgamaa Maleva Otepää Üksikkompanii tulevalve. Kõigil soovijatel on võimalus süüdata oma jaanituli Võidutulest. Võidutule toob Otepääle vallavanem
Kuldar Veere. Volikogu esimees Jaanus Raidal osaleb Võidupüha paraadil.

Laulupeol osalejad meie piirkonnast
Mudilaskoorid
Otepää gümnaasiumi mudilaskoor (juh
Vilve Maide ja Pille Möll).
Poistekoorid
Otepää gümnaasiumi poistekoor (Eve
Eljand).
Segakoorid
Segakoor Eveko (juh Vilve Maide)
Otepää gümnaasiumi segakoor (Eve
Eljand),
Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor (Margit
Aigro),
segakoor U-Tuur (Evald Raidma).
Naiskoorid
Palupera valla naiskoor (juh Merle
Soonberg).
Lastekoorid
Otepää gümnaasiumi lastekoor (Eve
Eljand).

Tantsupeolised meie piirkonnast
2.–3. klassi segarühmad
Otepää gümnaasiumi 3.a ja 3.b (Kaire
Ojavee),
Pühajärve põhikooli rühm Linavästrik
(Krista Sumberg, Aili Mägi).
5.–6. klassi segarühmad
Keeni põhikooli 4.–5. klassi rühm (Tiina
Kukk),
Otepää gümnaasiumi 5.a ja 5.b ning 6.a ja
6.b (Kaire Ojavee).
Naisrühmad
Vesiroos (Kaire Ojavee).
B2-segarühmad
Kõvvera Kõdara (Tiina Kukk).
Noorte segarühmad
Otepää gümnaasiumi Nuustaku Noored
(Kaire Ojavee).
D-segarühmad
Nuustaku (Kaire Ojavee).

Rahvamuusikud
Rahvamuusikaorkester Karupojad (Merle
Soonberg).
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
11.06.2014
Väljastati Mihkel Kappi taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 9 kinnistule
(katastritunnus 55601:007:1670) üksikelamu laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Ülo Reedi taotlusel projekteerimistingimused
Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 26 kinnistule (katastritunnus 55601:003:0080) abihoone laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Gea Kõksi ja Sulev Kõksi taotlusel projekteerimistingimused Arula külas Suureniidu kinnistul (katastri
tunnus63601:001:0810) elamu, aida, sauna, laut-küüni, juurdepääsu tee ja tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Pille Saanile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 9 maaüksusel (katastritunnus
55601:004:0110) ehitise (elamu ehitisregistri kood 111003649)
laiendamiseks. Väljastati Pille Saanile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 9 maaüksusel (katastritunnus
55601:004:0110) ehitise (kuur ehitisregistri kood 111033900)
laiendamiseks.
Väljastati Torsten Mathiesile, Philipp Mathiesile ja
Christiane Mathiesile kasutusluba Vidrike külas Vahtramäe
kinnistul (katastritunnus 63601:003:0820) asuvale üksikelamule.
Väljastati Torsten Mathiesile, Philipp Mathiesile ja Christiane
Mathiesile kasutusluba Vidrike külas Vahtramäe kinnistul
(katastritunnus 63601:003:0820) asuvale abihoonele.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Mateks alajaama
fiider F5 0,4kV maakaabelliinidele ja kaablikilpidele asukohaga
Otepää vald Sihva küla.
Peeti võimalikuks järgneva maaüksuse riigi omandisse
jätmine ja määrata sellele kohanimi, koha-aadress ja kasutamise sihtotstarve vastavalt moodustatud asendiplaanile. 1.1.
maaüksus piiriettepaneku numbriga AT0803140252 kohanimeks
Otepää looduspark 8, koha-aadressiks Otepää looduspark 8,
Otepää küla, sihtotstarve – kaitsealunemaa (010;H).
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
Väljastati Kaarnaoru OÜle (registrikood 12235122, asukoht Kaarnaoru, Vana-Otepää küla, 67418 Otepää vald) sõidukikaart taksoveoks sõidukiga Volkswagen Passat Variant
(riiklik registreerimismärk 035 TKK).
Anti RUF Eesti aktsiaseltsile (registrikood 10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 14.
juunil 2014. a ajavahemikul kell 23.50 – 24.00 Otepää külas
Rukkimäe kinnistul Villa Müllerbecki territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
Anti Otepää Aedlinna Seltsingule luba korraldada Otepää
vallasiseses linnas Pühajärve rannapark kinnistul Aedlinna
Arena ümbruses 15. juunil 2014. a kell 10.00 – 14.00 avalik
üritus „Aedlinn ärka“.
Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing (registrikood 80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää vallasisene linn Otepää vald) luba korraldada Mägestiku külas,
Pedajamäe külas ja Otepää vallasiseses linnas 12. juulil 2014.
a kell 8.00 – 19.00 avalik üritus – autospordivõistlus „Otepää
Rahvasprint“.
Anti Kerge Puhkus OÜle luba korraldada Nüpli külas asuvas Marguse Puhkekeskuses ajavahemikul 20. juuni 2014. a
kell 14.00 – 21. juuni 2014. a kell 04.00 avalik üritus „AS Giga
suvepäevad“.
Anti Talvest suveni OÜle (registrikood 12253930, aadress Anso
9 Nüpli küla Otepää vald) luba korraldada Nüpli külas Otepää
Wakepargis 14. juunil 2014. a kell 10.00 – 24.00 avalik üritus
„Veelaua ja veesuusa Eesti meistrivõistluste 1. etapp“.
Anti vallavalitsuse liikmele Margit Predele 2014. aasta
puhkus järgmiselt: 07.07.-13.07.2014 ja 21.07.-27.07.2014.
Määrati Eesti lipulugu tutvustava bareljeefi ideekonkursi
auhinnafondist stipendiumid järgmistele ideekonkursil osalejatele: 1.1 Gea Sibola Hansen 3000 eurot; 1.2 Vergo Vernik
2000 eurot.
Määrati haridustoetus kahele isikule kogusummas 140
eurot.
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ea otepäälane! Olen tänaseks olnud
Otepää vallavanem üle poole aasta.
Paraku on poliitmängud taas niikaugel, et Otepää vallavolikogu kaheksa volinikku
(Jaanus Raidal, Aivar Nigol, Siim Kalda, Merlin
Müür, Martin Teder, Rein Vikard, Külli Uibo
ja Tanel Ojaste) soovivad minu lahkumist, tuues
põhjenduseks, et ma ei tee koostööd.
Mul on kahju, et nii on läinud. Tunnen siin ka
pisut oma süüd - olen alati olnud liiga otsekohene. Aga ma julgen Sulle ausalt silma vaadata
- ma ei pea häbenema ühtegi vallavanemana
tehtud otsust. Olen käitunud heas usus ja teadmises, et nii on parim Otepääle.

Selgitan lühidalt tänast olukorda.
Pean kahjuks nentima, et läbisaamine VL
Otepää Kodaniku ja volikogu esimehe Jaanus
Raidaliga on olnud heitlik. See oli ka põhjus,
miks 9. juuni õhtul kogunesid meie kutsel kõik
volikogu liikmed, et arutada Otepää tulevikku.
Sel kokkusaamisel edastasime VL Otepää
Kodanik ettepaneku moodustada laiapõhjaline,
kõiki kaasav koalitsioon. Kokkusaamine lõppes
minu meelest sõbralikus ja tulevikkuvaatavas
meeleolus.
12. juunil saabus meile ettepanek VL Meie
Kodu ja volikogu Reformierakonna saadiku-
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te poolt muuta vallavalitsuse koosseisu juba
selles volikogus. See on väärt ettepanek, mida
kaaluda, aga otsust ei saa teha kiirustades.
Samuti on heaks tavaks, et kõigepealt istutakse
koos maha ja lepitakse kokku ühised eesmärgid.
Täpselt seda ma ka oma vastuskirjas ettepaneku
tegijatele teatasin.
16. juuni õhtupoolikul, täiesti ootamatult
mulle ja teistele VL Otepää Kodaniku liikmetele, saabus vallamajja 8 eelpool mainitud voliniku
avaldus, mis nõuab minu tagasiastumist. Ma ei
taha anda siinkohal hinnanguid sellele kõigele.
Mõlemad avaldused ja minu kiri on Sulle näha
vallavalitsuse dokumendiregistrist.
Ma ei tea täna (kolmapäeval), mis neljapäevasel volikogu istungil juhtub. Aga ma tahaksin
südamest, et meie, Otepää rahvas, oskaksime
valida õige tee, unustaksime ükskord lahkhelid
ja keskendusime tähtsamale - kohaliku elaniku
heaks töötamisele.
Kasutan võimalust, et tänada senise hea
koostöö eest kõiki allasutuste juhte, töötajaid,
vallaametnikke, koostööpartnereid.
Ma olen tänulik Sulle, hea Otepää kodanik!
Aitäh!
Ilusat võidupüha ja võimast jaanituld Otepääle!
KULDAR VEERE
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04.06.2014
Määrati Otepää vallasiseses linnas Virulombi tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress,
teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt
moodustatud plaanidele.
Määrati Otepää vallasiseses linnas Piiri tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress,
teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt
moodustatud plaanidele.
Määrati Otepää vallasiseses linnas Lille tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress,
teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt
moodustatud plaanidele.
Määrati Otepää vallasiseses linnas Pikk tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teeQ

Q

nindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt
moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas Pärna tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt
moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas Õuna tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt
moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas Kalda tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt
moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas Aia tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt
moodustatud plaanile.
Väljastati Toomas Ladvale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pikk tn 22a maaüksusel (katastritunnus
55601:005:0015) üksikelamu püstitamiseks.
Väljastati Tarmo Ladvale ehitusluba Otepää vallasiseses
linnas Pikk tn 22 maaüksusel (katastritunnus 55601:005:0014)
üksikelamu püstitamiseks.
Väljastati Ain Rahnelile ehitusluba Vidrike külas Köörimäe
vkt 4 maaüksusel (katastritunnus 63601:003:2486) üksikelamu püstitamiseks. Väljastati Ain Rahnelile ehitusluba
Vidrike külas Köörimäe vkt 9 maaüksusel (katastritunnus
63601:003:2492) ehitise püstitamiseks.
Väljastati Siret-Kai Laurile ja Andrus Laurile ehitusluba
Vidrike külas Köörimäe vkt 8 maaüksusel (katastritunnus
63601:003:2491) üksikelamu püstitamiseks.
Väljastati Helge Allikale ehitusluba Vana-Otepää külas
Mõtsapika maaüksusel (katastritunnus 63602:001:0050) üksikelamu püstitamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
Määrati haridustoetust 12 isikule kogusummas 660
eurot.
Määrati ühele isikule sünnitoetus suuruses 384 eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
Otsustati omandada Otepää vallasiseses linnas olev
Lipuväljak T5 katastriüksus.
Tunnistati lihthanke “Otepää valla tänavate remont
2014“ hindamiskomisjoni otsused. Tunnistati pakkujad
AS Kagu Teed ja OÜ Üle vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Elva
Kommunaal Grupp OÜ mittevastavaks hankedokumentides
esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate
AS Kagu Teed ja OÜ Üle poolt esitatud pakkumused vastavaks,
kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud
tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks
pakkuja AS Kagu Teed poolt esitatud pakkumus summas 60
180,08 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud
pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Anti Jako Linkile ilutulestiku korraldamise luba 7. juunil 2014.
a ajavahemikul kell 23.50 – 23.59 Mäha külas asuva Otepää Golf
Club territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
Anti Otepää Kultuurikeskusele (registrikood 75027658,
aadress Virulombi 2, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) luba
korraldada Otepää külas Otepää Kirikumõisas 15. juunil 2014.
a kell 18.00 – 20.00 avalik üritus – Laulupeo tule tulemine
„Külast-külla, käest-kätte“.
Anti Otepää Motoklubile (registrikood 80087475, aadress
Lipuväljak 11, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil ajavahemikul 13.
juuni 2014. a kell 12.00 – 15. juuni 2014. a kell 12.00 avalik
üritus - rahvusvaheline mootorratturite kokkutulek „Otepää
Tour“, sh motoparaad 14. juunil 2014. a algusega kell 12.00
marsruudil Annimatsi kämping - Otepää keskväljak.
Anti Riho Kollistile (isikukood 37805182764) luba korraldada Raudsepa külas Marjamäe 2 kinnistul 14. juunil
2014. a kell 14.00 –19.00 avalik üritus „Mootorrataste mäkketõus“.
Anti Goldwing Club Finlandile luba korraldada Tehvandi
Spordikeskuse laskesuusatamise kompleksis ajavahemikul 24.
juuli 2014. a kell 12.00 – 27. juuli 2014. a kell 12.00 avalik üritus
- rahvusvaheline mootorratturite kokkutulek „Baltic Sea
Treffen 2014“.
Kinnitati ASi Otepää Veevärk 2013. aasta majandusaasta
aruanne.
Kinnitati osaühingu Otepää Maamõõdubüroo 2013. aasta
majandusaasta aruanne.
Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriürituse toetus
55 eurot mittetulundusühingule Karukäpp (registrikood
80186254, aadress Tamme pst 13 Otepää vallasisene linn
Otepää vald) ürituse „Rahvusvahelise õueskudumise päeva
tähistamine“ korraldamiseks.
Määrati andeka noore kultuuripärli toetus summas 100
eurot ühele isikule.
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DETAILPLANEERINGUD
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Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek

Q

Q

Otepää Vallavalitsus teatab Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) programmi avalikust väljapanekust.
KSH programmi ja detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda perioodil 27.06 - 13.07.2014 Otepää
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820) ning veebilehel http://www.otepaa.ee ja http://adepte.ee/dokument/kaariku-spordikeskuse-dp-ksh/
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee <mailto:vald@otepaa.ee> kuni 13.07.2014.
KSH programmi avalik arutelu toimub 14.07.2014 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas.
Kääriku Spordikeskuse detailplaneering algatati 22.08.2013. a Otepää Vallavolikogu otsusega nr 1-4-45.
Detailplaneeringu KSH koostamine algatati 20.03.2014. a Otepää Vallavolikogu otsusega nr 1-4-14. Detailplaneeringu
peaeesmärgiks on Kääriku Spordikeskuse baasil aastaringseid erinevaid sportimise, treenimise- ja aktiivse puhkuse võimalusi pakkuva tervikliku kompleksi väljaarendamine.
Detailplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Otepää Vallavalitsus ning detailplaneeringu kehtestab
Otepää Vallavolikogu. Detailplaneeringu arendaja on SA Tehvandi Spordikeskus (aadress Nüpli küla, Otepää vald).
Planeeringu tehniliseks koostajaks ja KSH koostajaks on Klotoid OÜ (Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond,
93819). KSH juhteksperdiks on Piret Toonpere (piret@adepte.ee , 5059914).
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Planeeringuala paikneb Natura 2000
võrgustikku kuuluvatel Otepää linnu- ja loodusalal. Seega on võimalik mõju esinemine Natura alale.

Q

Q

Q

Q

Q

Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu muudetud lahendust
tutvustav avalik arutelu
Otepää Vallavolikogu võttis vastu ja suunas detailplaneeringu avalikule väljapanekule 23.05.2013. a otsusega nr 1-428. Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas Sihva külas Juusa-Peetri kinnistut (katastritunnus 63601:002:1384).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Juusa-Peetri kinnistu osaline jagamine äri ja elamu sihtotstarbega
kruntideks, aladele ehitusõiguse määramine majutushoone-SPA rajamiseks, kruntidele juurdepääsu tagamine
ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.
Avalikul väljapanekul laekusid ettepanekud ja vastuväited ning detailplaneering on olnud maavanema järelevalve
menetluses. Otepää Vallavalitsus tegi arendajale ettepaneku vähendada kavandatava mahtusid ning ettepanekutega on planeeringu lahenduses arvestatud.
Detailplaneeringu uue lahendusega on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel: www.otepaa.ee ning tööajal
Otepää Vallavalitsuses. (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).
Otepää Vallavalitsus kutsub enne järgmiste otsuste tegemist asjast huvitatuid arutelule 31. juulil 2014 Otepää
Vallavalitsuse nõukojas kell 17.30.

Q

Q

Q

Q

Erivajadustega inimeste päevakeskuses on uus tegevusjuhendaja
Otepää erivajadustega inimeste päevakeskuses on
alates 16. juunist tööl uus tegevusjuhendaja – Linda
Merekivi.
Linda on pärit Valgamaalt, Laatrest, hetkel õpib
ta Tartu Ülikoolis kutseõpetajaks. 2012. aastal
lõpetas ta Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi.

Q

SÜNNID

Q

Siim-Erik Iir

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

26. mail

Otepää Vallavalitsuses on tööl
uus lastekaitsespetsialist –
Janika Külaots

Q

Janika Külaots lõpetas 2014. aastal Tallinna
Ülikooli Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö
erialal. Janika on lõpetanud Põlva Keskkooli
2009. aastal. Ta on varem töötanud Tallinna
Perekeskuses tugiisikuna.
Kontaktandmed: tel. 766 4826; 512 5745,
e-post: Janika.Kulaots@otepaa.ee.
Kabinet 223.
Vastuvõtt: E: 9.00-12.00; 14.00-17.00, K:
14.00-16.30.

Toimetuse kolleegium: Margit Prede,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

Q

Q

Q

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 8. augustil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Tunnustati tublisid õpetajaid
Otepää Gümnaasium ja Pühajärve Põhikool
tunnustas tublisid õpetajaid preemiaga, preemiarahaks on vallavanema ametipalk, mis
suunati Otepää valla üldhariduskoolidele.
Otepää Gümnaasiumi õpetajaid tunnustati statuudi „Otepää Gümnaasiumi 2014. aasta
eelarvest Otepää Gümnaasiumi pedagoogiliste töötajate tunnustamise kord“ tingimustel ja
korras. Tublid õpetajad valiti hoolekogu koosolekul.
Vastavalt statuudile saavad teha ettepanekuid õpetajate tunnustamiseks kõik inimesed
või ühendused kaks korda aastas – kevadel ja
sügisel. Kevadpoolaastal laekus 11 ettepanekut
9 õpetaja kohta.
Otepää Gümnaasiumi hoolekogu otsusel
tunnustatakse rahalise preemia määramisega
järgmisi õpetajaid:

Merlin Jalajas – IVa klassi õpetaja,
Kaja Oja – IIIb klassi õpetaja, inglise keel,
haridustehnoloog,
Kirsti Vuks – emakeel,
Marika Paavo – emakeel, meediaõpetus,
Ave Kruusmaa - kunstiained, käsitöö.
Hoolekogu esimees Toomas Liiva sõnas, et
hoolekogu läbiv seisukoht oli, et tunnustamist
väärivad õpetajad, kes suudavad oma õpilasi
innustada, kellel on head suhted õpilaste,
vanemate ja kolleegidega, kelle ametialasest
tegevusest on kasu nii koolile kui kogukonnale
ning kes oma tegevusega on eeskujuks nii oma
õpilastele kui kolleegidele.
„Hoolekogu väärtustas otsuse tegemisel kandidaatide empaatiavõimet, tolerantsust, võimet
luua ja hoida töörahu, koostöövõimet ja –kogemust, sallivust ning tahet areneda ja arendada,“

KULTUURIÜRITUSED

lisas Toomas Liiva.
Pühajärve Põhikoolis otsustas õppenõukogu
ja kooli hoolekogu tunnustada järgnevaid õpetajaid:
Aili Mägi – algõpetus, rahvatantsurühma
juhendaja,
Krista Sumberg – algõpetus, inimeseõpetus, muusika, loodusõpetus. rahvatantsurühma
juhendaja,
Lii Peterson – muusikaõpetaja, lasteaiaõpetaja,
Olga Alova – vene keele õpetaja,
Maie Eensalu – algõpetus, loodusõpetus, inimeseõpetus,
Peeter Kangur – loodusõpetus, keemia,
füüsika, geograafia, bioloogia.
MONIKA OTROKOVA

Terve olla on väga hea – tervisepäev aedlinnas
Pühapäeval, 15. juunil ärkas Otepää aedlinn
ebatavaliselt vara. Või õigemini, lastega peredel
jäid seekord pannkoogid tegemata, sest kiirustati jalgpalliväljakule osa saama aedlinna
liikumise- ja tervisepäevast. Suur jalgpalliväljak, parajalt ilusat ilma, palju toredaid inimesi
– kõik see tagas perepäeva õnnestumise.
Väga vaikses aedlinnas märkab lapsi harva.
Autoga lasteaeda või kooli, autoga koju tagasi,
ruttu arvuti või teleka ette, õues mängimise aeg
on väga üürike või ei olegi seda. Seekord lapsi
aga tuli ja tuli. Kõik imestasid, kas aedlinnas
on tõesti nii palju lapsi. Aga kindlasti on neid
veelgi rohkem, sest mõnel lapsel oli uni magus
või olid emad-isad selle päeva unustanud.
Teadlased kinnitavad, et õnnel on olemas
päritav komponent ja rohkem õnnelikud on
need inimesed, kes on pärit õnnelikest kodudest ja õnnelikust lapsepõlvest. Suur roll on siin
emadel ja isadel, kui palju nad saavad või viitsivad oma lapsega tegelda.

Päeva avas valla spordijuht Harald Laidre.
Ta rõhutas, et nii imeilusas looduses elades
oleks suur rumalus olemasolevaid võimalusi mitte kasutada oma tervise huvides. Miks
minna umbsesse jõusaali, kui meie pargis terviserajal on kõik riistad olemas, tuleb vaid teada,
kuidas neid kasutada nii, et sellest tulu oleks ja
endale liiga ei teeks. Ka suure järve ja ujumisbasseini olemasolu annab hea võimaluse liigsete kilode kaotamiseks või liigeseprobleemide
ennetamiseks.
Meie perepäeva hea patroon Aivo Männiste oli üles seadnud võimenduse ja ergutava
muusika saatel said kõik kogeda, et füüsiline
liikumine on ikkagi parem, kui mitte millegi
tegemine ja lõbusa tuju saab veel peale kauba.
Liikumine on vajalik igas eas inimesele. Meie
südamele ja veresoonkonnale on aga parim
hoogne käimine. Kepikõnni praktilisi soovitusi
jagas Enla Odamus, kes on ise õpetanud sporti
armastama mitu põlvkonda koolilapsi.

Aivo Männiste sportlikud ja lõbusad mängud
panid koos lastega ka emmede-isside osavuse
proovile, isegi kaheaastane Oskar sai issi kukil
kõigest osa võtta. Perepäeva noorim osaleja
oli 1,6aastane Karl Henri, kes ei jätnud ühtegi
ala proovimata. Vanaema Milvi Tiisler oli aga
kaasa toonud 7 pere nooremat liiget ja ikka
selleks, et arendada nendegi oskusi oma tervise
säilitamiseks ja parandamiseks.
Parimaks liikuma panevaks jõuks on muidugi
koer. Ene Kelder jagas näpunäiteid koera pidamiseks ja koerad Loore ja Noobel demonstreerisid oma oskusi koerte dresseerimise algtõdedest.
Me täname oma perepäeva kordamineku eest Otepää vallavalitsust, Harald Laidret,
Aivo Männistet, Ene Keldrit, Enla Odamust,
Maarja Rauda, Sirje Möldret, Milvi Tiislerit,
Sigrid Rõõmussaart ja kõiki kõiki osalejaid.
SILVIA MÄGI, Otepää Aedlinna Seltsing

Sõprusvalla Toksovo esindus külastas Otepääd
3.-5. juunil viibis Otepääl külas sõpruspiirkonna Toksovo (Venemaa) delegatsioon.
Delegatsiooni kuulusid Toksovo omavalitsuse
administratsiooni esindaja Jevgeni Semjonov,
volikogu esindaja Aleksei Fjodorov, kultuuriosakonna juhataja Olga Semjonova, Toksovo
Hariduskeskuse direktor Natalja Nikandrova
ja paljudele otepäälastele juba tuttavaks saanud
Leonid Baranov – Toksovo ühiskonnategelane,
Vene Föderatsiooni teeneline treener.
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal,
kes külaskäigu organiseeris, ütles, et vahepeal

soiku jäänud sõprussidemeid on plaanis uuesti
üles soojendada. Külalised tutvusid Edgari
Lihatööstusega, Tehvandi Spordikeskusega,
Otepää Gümnaasiumiga, Otepää puhkamisvõimalustega ja osalesid Eesti lipu 130. aastapäeva pidustustel. Otepää Gümnaasiumis
vahetati kontakte, et edaspidi hakata tegelema
õpilasvahetusega.
„Külalised jäid vastuvõtuga rahule, rääkisime ühise laua taga edaspidisest koostööst.
Venemaal tulevad küll sügisel kohalike omavalitsuste valimised, kuid see ei tähenda, et meie

koostöö peaks katkema,“ ütles vallavolikogu
esimees Jaanus Raidal. „Toksovo poolt on neid
suhteid hoidnud läbi aastate Leonid Baranov,
meilt Rein Vikard.“
Tänavu juulis tähistab Toksovo oma esmamainimise 514. aastapäeva, kuhu on oodatud
ka Otepää valla delegatsioon.

Otepää Gümnaasiumi lõpetajad
12. klass
klassijuhataja

Kaidi Palmiste

Jaaniste, Jana – HTM kiituskiri
Kalve, Liisa
Kapp, Mari-Ly
Kriisa, Merilin
Kukk, Jane
Kulasalu, Angela
Laur, Lilli
Lauriku, Hanna-Liisa
Lehes, Jaagup
Maranik, Maarja
Medvichuk, Mariia
Mitt, Vivian – 87. lennu parim
lõpetaja, – HTM kiituskiri
Oja, Tormi
Pulles, Marten
Raudsepp, Maili
Segar, Lisett
Segar, Robert
Selge, Liis
Suviste, Arti
Tammela, Doris
Treufeldt, Mihkel
Turm, Gerli
Vaher, Juta
Veski, Ranek
Voolaid, Indrek
Vähi, Maiken

9. A klass
klassijuhataja

Kerri Rauk

Danilas, Laura
Edesi, Kelly Keröryn
Kivimaa, Kevin
Kutsar, Krista
Liivamägi, Stever
Maamets, Karl
Mõttus, Britta
Mäemets, Aule
Männiste, Rich-Rodger
Müür, Merit
Punnar, Markus
Rehelem, Johanna
Ruukel, Kenno
Rüütli, Triin
Sööt, Laura
Zujev, Gerly
Tiisler, Helen
Traumann, Aneth
Veski, Riin
Vihm, Anete
Viks, Eleri

9. B klass
klassijuhataja

Anu Kikas

Juhkam, Hedvig
Kaugesalu, Getter Marie
Kaugesalu, Robert- Mattias
Kiis, Kelvin
Kruusmaa, Karoliina – HTM
kiituskiri
Kulasalu, Kristiina
Kundla, Jan Ander
Lehes, Madli
Liivamägi, Grete
Maranik, Kärolyn
Mihkelson, Aleks
Moros, Romet
Mõistus, Rainis
Pikk, Ainar
Poderat, Paul
Priimägi, Karoline
Pulles, Mariel Merlii
Saul, Lee Johanna
Schneeberg, Eneli
Väärsi, Janne

MONIKA OTROKOVA

21. juuni kell 19.00 EELK Otepää Maarja kirikus kontsert sarjast
„Kirikuklassika“. Oksana Sinkova (flööt), Kadri Ploompuu (orel).
Kavas: Mozart, Händel, Gluck, Lätte jt.
Vaba sissepääs. Korraldavad: Pille Lille Muusikute Fond koostöös Otepää
Kultuurikeskuse ja EELK Otepää Maarja kirikuga.

22. juuni kell 18.00 Kultuurikeskuse pargis Otepää linna jaanipidu. Esinevad Otepää isetegevuslased, tantsuks mängib
ansambel Konterbant, atraktsioonid lastele, traditsioonilised
mängud, puhvet. Õhtujuht Priit Oks.
Korraldab Otepää Kultuurikeskus. Toetavad Otepää vald ja Pühajärve
jaanituli.

22.-23. juuni
Pühajärve laululaval Pühajärve jaanituli.
13. aug. kell 19.00 Poslovitsa rannas Pühajärve ääres Jaan
Tätte kontsertpiknik “Peatus”.
Piletid on müügil Piletilevis, Statoilis, Selveris ja kohapeal. Pileti hinnad
eelmüügist (st. kontserdile eelneva päevani) 14 EUR täispilet ja 12
EUR sooduspilet (pensionärid, lapsed 7-12). Kuni 6a (k.a.) on tasuta.

16. aug. kell 19.00 Pühajärve laululaval BEST OF Koit Toome
& unplugged live band. Koit Toome - laul, kitarr, Jorma
Puusaag – kitarr, Silver Haugas – basskitarr, Mikk Simson
– trummid.
Need on need valged ööd koos Koit Toomega! Koit kutsub kuulajaid endaga päeva õhtusse saatma, esitades oma tuntuimaid
palasid nii varasemast ajast kui ka tänapäeva popimaailmast.
Kodulehe sooduspilet 14 € (www.kontsert.ee). Piletihind eelmüügist: 16 €, 14 € (pensionärid). Lapsed 8-14.a. (k.a.) - 10€. Lapsed kuni 7.a. (k.a.) – tasuta.

SPORDIÜRITUSED
21. juuni kell 18.00 Väikse Karika 1/16 finaal FC Otepää vs
IAFA Estonia, Tehvandi staadion.
29. juuni kell 17.00 III liiga mäng FC Otepää vs SK Tääksi,
Tehvandi staadion.
6. juuli kell 17.00 III liiga mäng FC Otepää vs Vastseliina FC
Aspen, Tehvandi staadion.
13. juuli Otepää lahtised meistrivõistlused jalgpallis, korraldaja
FC Otepää, kontaktisik Martin Raid, tel. 56224920

15. juuli kell 19.00 Eesti Karika 1/32 finaal FC Otepää vs
Rakvere JK Tarvas, Tehvandi staadion.
20. juuli kell 15.00 Otepää valla lahtised MV jalgrattakrossis
Apteekrimäel.
25.-27. juuli Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2014, Tehvandi
staadion, korraldaja FC Otepää, lisainfo: cup.fcotepaa.ee.
3. aug. kell 17.00 III liiga mäng FC Otepää vs SK Imavere
Forss, Tehvandi staadion.
20. aug. Valgamaa orienteerumispäevak ja Valgamaa meistrivõistlused tavarajal. Saagjärve, tähistus Pühajärve -Puka teelt.
27. aug. Valgamaa orienteerumispäevak. Marjamägi, tähistus
Sihva-Vidrike teelt.

Kalmistupühad
24. juunil kell 11.00 Kalmistupüha jumalateenistus Otepää
kalmistul.
13. juuli kell 11.00 Kalmistupüha jumalateenistus Ilmjärve
kalmistul.
31. augustil kell 11.00 Kalmistupüha jumalateenistus Otepää
vanal kalmistul.

Pühajärve Põhikooli tublid õpilased
Pühajärve Põhikooli õpilased, kes õppisid
4. õppeveerandil väga hästi:

Pühajärve Põhikooli õpilased, kes lõpetasid õppeaasta väga hästi:

1. klass Katriin Ostrak, Paula Puksov
2. klass Tuule-Liis Jaagant, Sonja Nämi, Aneth
Kaileen Peterson
3. klass Pipi Õun
6. klass Cärolin Trik
7. klass Iti-Riin Jaagant, Mirjam Leopard
8. klass Hanna Liis Kiho
9. klass Karl Kimmel, Priit Peterson

1. klass Katriin Ostrak, Paula Puksov
2. klass Tuule-Liis Jaagant, Sonja Nämi, Aneth
Kaileen Peterson
3. klass Pipi Õun
4. klass Liisa Mari Eensalu, Sofia Nämi
6. klass Hendrik Aaliste, Cärolin Trik
7. klass Iti-Riin Jaagant, Mirjam Leopard
8. klass Hanna Liis Kiho

LUGEJA KÜSIB

Mis saab Otepää Tervisekeskuses pakutavast õendusabiteenusest?

Oleme Otepää piirkonnas osutanud statsionaarset
õendusabiteenust üle 20 aasta, ent sellest hoolimata Haigekassa ei pikendanud Otepää Tervisekeskusega hooldusravi ehk uuema mõistega õendusabi teenuse lepingut.
Meie puuduseks oli, et õendusjuhil puudub
magistrikraad. Samas sotsiaalministri määruse järgi
piisab erialasest kõrgharidusest, mis meie õendusjuhil on olemas. Põhjus oli ka, et me ei ole saanud
rahastust Euroopa Sotsiaalfondist õendusabiteenuse arendamiseks (voodikohtade loomiseks).
Sisuliselt tähendab see, et peame lõpetama

hooldusabi teenuse pakkumise Otepääl.
Kuid me ei loobu kergekäeliselt piirkonna
elanike teenindamisest ning oleme asunud otsima
erinevaid lahendusi. Vaidlustasime Haigekassa
otsuse ja hetkel käivad läbirääkimised, et õendusabiteenus jätkuks Otepääl.
Esialgse kokkuleppe kohaselt külastab Eesti
Haigekassa juhatuse esimees 7. juulil Otepää Tervisekeskust ning püüame üheskoos leida tekkinud
situatsioonile lahendust.
SA Otepää Tervisekeskus juhataja ANDRES ARIKE
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
13.06.2014 korraldati:
Määrati seitsmele perele vajaduspõhist peretoetust
kogusummas 124,67 eurot.
äärati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud
perele ühekordne toetus 20 eurot ja ühele puudega lapse
perele toetus 20 eurot.
äljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart R.R-le tähtajaga 31.05.2016.
Tunnistati nurjunuks Palupera põhikooli kinnistul
asuva puukuuri müügiks korraldatud enampakkumine. Kinnitati enampakkumise korras välja kuulutatud
Hellenurme külas vallamaja parklas asuva puukuuri müümine A.A-le hinnaga 15 eurot.
Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrastamisest määrati Nõuni külas Tükipoe erinevate
katastriüksuste uuteks lähiaadressideks Tükipoe pedastik, Tükipoe nõlva ja Tükipoe mets.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Räbi külas
Eringe 10/04kV komplektalajaamale ning Eringe 10kV
ja 0,4kV maakaabelliinidele.
Määrati riigi omandisse taotletavatele maaüksustele
nimed ja sihtotstarbed järgnevalt: Miti külas Aakre
metskond 316, maatulundusmaa; Mäelooga külas Aakre
metskond 317, maatulundusmaa; Mäelooga külas Aakre
metskond 318, 10% veekogude maa ja 90% maatulundusmaa; Mäelooga külas Aakre metskond 319, 5% veekogude
maa ja 95% maatulundusmaa.
Anti nõusolek Palupera vallavalitsuse 19.11.2013 korralduse nr 1-1/220 “Hajaasustuse programmi taotluste
rahuldamine” punktiga 1.1 rahuldatud taotluse muutmiseks, sõnastades see: Tõnu Kutsar taotlus “Päidla küla
Tomsoni talu joogiveetorustiku ehitus ja kaevuseadmete
paigaldus” summas 957,65 eurot (projekti kogumaht
1436,42 eurot) tingimusel, et on väljastatud ehitustöödele kirjalik nõusolek. Sõlmida kolmepoolne toetusleping.
Projekti kestus 1.07.2014-30.09.2014. Aruande esitamise
tähtaeg 30.10.2014.
Väljastati kirjalik nõusolek T.K-le Päidla külas Tomsoni
kinnistul asuva salvkaevu puhastamiseks ja joogiveetorustiku ehitamiseks.
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Nõuni külas
Nõuni algkooli kinnistu planeeringu projekteerimine“
teostamiseks laekunud pakkujad OÜ Grus, aktsiaselts
KOBRAS ja SWECO Projekt AS tunnistati kvalifitseerituks,
nende pakkumused tunnistati vastavateks. Edukaks tunnistati OÜ Grus pakkumus 2750 eurot käibemaksuta.
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Õpitubade korraldamine 2014-2015“ teostamiseks hinnapäringule vastanud pakkuja MTÜ Palupera Käsitöökoda tunnistati
kvalifitseerituks, nende pakkumus tunnistati vastavaks
ja edukaks maksumuses 3090 eurot. Pakkuja pole käibemaksukohuslane.
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Almanahhi
kujundamine ja trükkimine 2015. aastal“ teostamiseks
laekunud pakkujad BÜROODISAIN OÜ ja TT Print OÜ tunnistati kvalifitseerituks, nende pakkumused tunnistati
vastavateks. Edukaks tunnistati BÜROODISAIN OÜ pakkumus 1821,50 eurot käibemaksuta.
Eraldati eelarve reservfondist 1371,20 eurot järgnevateks seni arvestamata kulude katteks: vallavolikogu ja
-valitsuse liikmete koolitusele ja seminariruumide rendile
389 eurot; Vallamaja kinnistul asuva salvkaevu puhastamisele 300 eurot; valla tantsurühmade transpordile
Valgamaa tantsupeo eelproovi ja põhiüritusele Tõrvas
316,80 eurot; kooli IT tarvikute soetamisele 300 eurot ja
valla naiskoori bänneri soetamisele laulupeo rongkäigus
65,40 eurot.

Palupera vald on jälle mõne
kultuurikillu võrra rikkam
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4. juunil tähistati Eesti lipu õnnistamise 130. aastapäeva. Ajaloolise Kintsli kõrtsi juurest alustas
ratsapolitsei saatel teekonda hobuvanker, uhkelt
traavi laskmas Pärdu talu hobune. Lipu saatsid
teele Kalev Lõhmus väikese ajaloolise tagasivaatega ja Palupera valla naiskoori kõlavad lauluhelid ning kohaletulnud pealtvaatajad. Päris uhke
tunne oli seista väga vana Tüki talu Eesti-aegse
lipu all(mis elas rasked ajad üle kušeti peidupaigas) ning teisele ajaloolisele lipule järele lehvitada.
Ja kindlasti oli tore 15. juunil killukese Laulu- ja
tantsupeo TuleTulemisest Kambjast Valgamaale
Valga rattaklubi jalgratturite abiga. Esimene tuletervitus oli maakonna piiril, kus rattaseltskonnaga

liitusid meie valla rattasõbrad Andre ja Lembit.
Nõunis oli avatud toitlustuspunkt, kuna just
samas kohas oli esimese Tartu maratoni ajal söögipunkt. Tuld tervitasid vallavanem Terje Korss,
kultuurimaja lasteansambel, tantsurühm „Pääsusilmad“. Palupera valla naiskoori esituses kõlanud
M.Lüdigi „Koidu“ helide saatel jätkas tulekilluke teekonda Otepää poole. Nii ikka külast-külla,
käest-kätte, südamest-südamesse, et viia hingesoojust ka teistele Valgamaa omavalitsustele.
Koostöös ja sõbralikus meeles sünnivad vahvad
ideed ning toredad traditsioonid, mida järgnevad
põlvkonnad meenutavad sooja südamega.
Killud korjas kokku MARIKA VIKS

Uue-Antsla liikluslinnakus

Palupera põhikooli
edukad õpilased
Hinnetele „väga hea“ õppisid lõppeval õppeaastal järgmised õpilased:
Martti Miks, Tormi Rattasepp, Roosi Raudsepp
ja Natalie Uuemaa 1. klassist, Caroliis Miks 5. klassist ning Ave Riivik 7. klassist.
Hinnetele „väga hea“ ja „hea“ õppisid
järgmised õpilased:
1. klassist Karl-Markus Metslind, Sander Rjabinov
ja Ergo Vähi;
2. klassist Andri Aarna, Margo Raudsepp, Hendrik Uuemaa, Laura Klimova ja Kaspar Paulus;
3. klassist Marite-Marielle Treial, Kadri Laas ja
Raiko Lemberg; 4.klassist Rasmus Piht, TiiuTriin Tamm, Erko Tiimann, Andri Koitla ja Danjel
Juškin;
5. klassist Annika Roodla ja Deimo Sarapson;
7. klassist Argo Jentson ja Janno Vähi;
8. klassist Virgo Vähi;
9. klassist Tanel Riivik ja Dajana Juškin.
Suur tänu vanematele tublide laste kasvatamise eest!

Jaanipäevast Paluperas
Juba üle 25 aasta on üks sõpruskond oma vabast
ajast ja tahtest ning omavalitsuse toel korraldanud
Palupera külas jaanipäeva.
On käidud läbi pikk tee, on olnud paremaid ja
halvemaid aegu. Juba mitu aastat tunneme, et
oleks vaja jaaniõhtu korraldamises muutusi, uut
lähenemist, uusi mõtteid. On otsitud ka uusi tegijaid, kuid pole kahjuks leitud.
Seepärast otsustasime tänavu, küll raske südamega, jaaniõhtut mitte korraldada. Otsime edasi
võimalusi tulevikus uuema ja huvitavama jaaniõhtu korraldamiseks.
Jaaniõhtuks soovime kõigile Palupera piirkonna
ja valla elanikele kaunist võidupüha, tujuküllast
jaaniõhtut ning head ilma sõnajalaõie otsinisel.
MTÜ P-RÜHM
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Mõisakontserdid Palupera mõisas
12. juulil kell 15.00 esinevad tantsutrupp Mathilde,
kõhutantsutrupp Marbella ja india tants.
13. juulil kell 15.00 esinevad KAI KALLASTE
(sopran) ja klaveril DIANA LIIV kavaga „ Neli hetke.
Kolm lille.“
25. juulil kell 15.00 esineb REET LINNA.
26. juulil kell 15.00 esinevad peotantsurühm
Promenaad, rahvatantsurühm Helles ja line-tantsutrupp Fiiling.
9. augustil kell 15.00 esineb BONSO.

Mais toimus Hellenurme lasteaias liiklusnädal.
Lastega käisid ohutust liiklusest rääkimas ja praktilisi tegevusi läbi viimas Valga noorsoopolitseinikud Linda Oks ja Thea Tekkel. Kaasas oli ka Lõvi
Leo, kes sai lastega suureks sõbraks.
Liiklusnädala lõpuürituseks oli koos lapsevanematega Uue-Antsla liikluslinnaku külastus.
Lastele näidata valgusfoori ja õpetati ülekäigurajalt tänava ületamist. Lapsed said ise olla liikluse
korraldajad politseiplatvormil ja harjutada kaasliiklejaid segamatult kõndimist kõnniteel. Liiklusviktoriinis olid lapsed taibukamad ja paremad
liiklusmärkide ja -eeskirjade tundjad kui täiskasvanud.

Kõige suurem elamus oli lastele elektriautodega sõitmine. Väiksemad sõitsid koos vanemate ja õpetajaga, suuremad said nautida iseseisvat
autosõitu. Lapsed vaatasid autokinos multifilme,
mille peategelaseks oli koer Värdi. Kõverpeeglitega diskoteegis lõbutsesid tüdrukud hoogsate
tantsurütmide saatel. Käik liikluslinna oli õpetlik
nii lastele kui ka täiskasvanutele. Lapsed lubasid
suvepuhkuse ajal vanemad ja õed-vennad UueAntsla liikluslinna tagasi tuua.
Õpetajad LIA KIISK ja ANNE RUUBEL
Hellenurme lasteaiast

Parim Peugeot autojoonistus
tõi auhinnaks jalgratta
Peugeot joonistusvõistluse üheks võidutööks
osutus Palupera põhikooli õpilase Annika Roodla töö. Juhendas õpetaja Marika Viks. Tütarlaps
saab firmalt kingituseks jalgratta.
Õnnitleme Annikat, õpetajat ja kooli!
PALUPERA VALLAVALITSUS

Jaaniööl hiilgavad jaaniussid. Need on rahvaluules vaeslapse pisarad, mis rohusse veeresid ning
seal hiilgavateks ussikesteks muutusid...

Tulge teiegi osa saama JAANIÕHTUST
23. juunil algusega kell 20
Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil.
*kontsert, kus esinavad laululapsed, naisansambel „Lõbusad lesed“
tantsurühm „Pääsusilmad“
*Jaanid süütavad jaanitule
*tantsuks mängib Eerobänd
*ja loomulikult rahvalikud „jõukatsumised“.
Vihmase ilma korral toimub pidu kultuurimajas.
27. juunil algusega kell 19.00 Hellenurme III
suvejooks – järvejooks, 9 km. Tillu-, mini- ja lastejooksud kell 18.00.
2.-3. august Nõuni Regatt 2014. Avamine 2.
augustil kell 12.00. www.purjeklubi.ee
3. august Nõuni rahvatriatlon.
31. augustil algusega kell 13.00 Räbi küla jooksukross – metsajooks, 6,5 km. Tillu-, mini- ja
lastejooksud kell 12.00.

20. juuni 2014
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Pühajärvel jaanitulel toimub suurim Eesti muusika festival

E

esti suurim rannapidu, juba kaheksandat aastat peetav Pühajärve jaanituli toimub 22. ja 23.juunil
ja pühendab tänavuse programmi sajaprotsendiliselt Eesti pop- ja rokkmuusika
suurimatele tähtedele, ühise nimetajaga
– Suur Eesti Pidu! Kahel päeval pakutakse külastajatele kokku 19 tundi parimate
kodumaiste artistide loomingut.
Pühajärve jaanituli pakub programmi
looduskauni Pühajärve pargis-rannas ja lauluväljakul. Sel aastal esinevad suurte kontsertidega muusikasaurused 2 Quick Start,
Smilers, Tanel Padar & The Sun, Terminaator. Uutest must be tegijatest astuvad lavale
Põhja-Tallinn ja Grete Paia. Väikseid fänne
rõõmustab Getter Jaani, kui samas ei puudu

ka Eesti rahva „Hello Kittyd“ Kõrsikud.
Mõlema peoõhtu ootuses mängitakse traditsioonilisi jaanipäevamänge. Eesti muusika
disko kannab ette DJ Vaido Pannel. Jaanilõkke süütavad ka tänavu kõik Pühajärve
jaanitulest osa võtvad Jaanid ja Jaanikad.
Kvaliteetne meelelahutusprogramm, turvaline ja looduskaunis telklaager pühajärve
kaldal, lõbusad tegevused köieveost kõrge
bag jump’ini ning kõikjalt Eestist kokku
tulnud head sõbrad teevad üritusest igaaastase sündmuse tuhandetele.
Otepäälase kaardi esitamisel Otepää
Turismiinfokeskuses on mistahes piletitüüp
25% soodsam.
Oluline teave seoses liikluskorralduse
muudatustega Otepää aedlinnas ja Püha-

järvel 22. - 24.juunini.
Jaanipeoga seoses suletakse liiklemiseks
Otepää aedlinnas Saare, Kesk, Vahtra ja
Kadaka tänavad. Läbikäik säilib vaid kohalikule elanikule. Keelatud on omaalgatuslik
parkimine ja telkimine kõigile Aedlinna
Tennisevälja territooriumil (vt kaart Otepää
aedlinna liikluskorralduse skeem).
Kolga teelõik vahetult pärast ranna tee
ristmikku jääb suletuks kogu sündmuse ajaks 22. juuni kell 15.00 – 24. juuni
kell 14.00. Läbipääs puudub. Ümbersõit
Otepää-Nüpli-Sihva ja Poslovitsa tee kaudu
(vt kaart Sõiduplaan Nuustaku pubisse).
Lisainfo: kodulehekülg: www.jaanituli.ee, Facebook: www.facebook.com/jaanituli.

Otepää aedlinna liikluskorralduse skeem

Liikluskorralduse skeem Pühajärvel liiklemiseks

Sõiduplaan Nuustaku pubisse

Liikluskorralduse skeem parkla ja telklaagri läheduses liiklemiseks
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Otepää piirkonna
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SÜNDMUSTE
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Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JUUNI
20.06.

Vidrike küla jaanituli kell 19.00 Vildi talu palliplatsil.
Sööme, joome, vestleme, mängime ja teeme tuld.
Lahendame küla 250. aastapäevale pühendatud
viktoriini. Tervitame juubeli puhul külla kutsutud
teiste külade esindusi.
Korraldab: Vidrike Selts. Lisainfo telefonidelt 511 5914
(Ivika) või 507 7540 (Gunnar).

20.06.

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel Günf.
Info: www.pyhajarve.com

21.06.

Tehvandi staadion kell 18.00. Väikse Karika 1/16
finaal FC Otepää vs IAFA Estonia.
Korraldab: jalgpalliklubi FC Otepää.
Info: Martin Teder 5624 2785.

21.06.

Kastolatsi küla jaaniõhtu kell 19.00 Ülemäel.
Traditsiooniline külasupp. Kaasa võtta piknikukorv
meelepäraste suupistetega.
Info: Helken Sunts 528 2043.

21.06.

Otepää Maarja kirikus kell 19.00 kirikuklassika
kontsert. Oksana Sinkova (flööt), Kadri Ploompuu
(orel). Kavas: Mozart, Händel, Gluck, Lätte jt.
Vaba sissepääs. Korraldab: Pille Lille Muusikute Fond
koostöös Otepää Kultuurikeskuse ja EELK Otepää
Maarja kirikuga. Info: 765 5212.

21.06.

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00.
Esineb ansambel Saatanlik Naine.
Info: www.pyhajarve.com.

21.06.

Otepää ja Sangaste valla teedel öine autoorienteerumine “Lutsu suvi 2014”, mis on Rajaajaja
karikasarja 5. etapp.
Juhend ja registreerimine kodulehel www.auto-orienteerumine.ee.

21.06.

Kuigatsi jaanituli kell 20.00 Kuigatsi puhkealal.

22.06.

Otepää valla matkapäevad VII matk Vana lasketiir
– Savimägi– Pilkuse– Tehvandi. Sihtpunkt on
avatud kell 09.00-11.00.
Korraldab: Otepää vald. Info: Helle Tallo 5661 4884,
Harald Laidre tel. 58 865315.

22.06.

Tehvandi 90 m mägi. Jaan Jürise suusahüppevõistlus.
Korraldab: Otepää Spordiklubi.
Info: Jaan Jüris 508 1796.

22.06.

Pilkuse seltsimajas kell 12.00 kirbuturg. Teema
– maasikad.
Korraldab Pilkuse külaselts. Info: 5382 3446 Reet.

22.06.

Otepää linna Jaanipidu Kultuurikeskuse pargis kell
18.00. Tantsuks mängib ansambel “Korterbänd”.
Traditsioonilised mängud: köietõmbamine, aiakäru, pimesõit, looga tõmbamine, mustlasmaadlus,
kotijooks. Esinevad: naisansambel “Relami”, tantsutrupp “Feeling Good”, Otepää rahva- ja linetantsijad, Karisilla külateatri lustmäng. Lastele karusell
ja batuut. Puhvet. DJ. Õhtut juhib Priit Oks.
Jaanipidu on kõigile tasuta! Korraldab: Otepää
Kultuurikeskus. Toetavad: Otepää vald, Pühajärve
Jaanituli. Info: 765 5212.

vahvad tegevused valla pritsumeestelt.
Kell 20.00: Kontsert, esinevad valla isetegevuslased.
Kell 21.00: Tants ansambel Boomeri saatel.
Valla elanikke oodatakse müüma oma käsitööd,
küpsetisi jne. Grillimise võimalus.
Kontakt: Hiie Vähi; t:51981657; hiievahi@hot.ee.

22.06.

Kappermäe Jaanituli kell 19.00 Kappermäel.
Esineb segarühm Nuustaku, tantsuks mängib
Pühajärve Puhkpilliorkester. Kavas rahvalikud
mängud ja ühislaulmine. Seltsimajas on üleval
viltimiskursuse, pihunukkude ja maalilaagri tööde
näitus.
MTÜ Kappermäe Selts

22.06.

Valga kultuuri- ja huvialakeskuses kell 17 heategevuskontsert „Laulud sõdurile”. Esinevad: Birgit
Õigemeel, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Brigita Murutar, Erik Meremaa, Marek Sadam, Uku Suviste,
Artjom Savitski, akordionistid Henri Zibo ja Mikk
Lange-proon Otsa koolist. Laval on Kaitseväe
orkester Peeter Saani juhtimisel ja lastekoor.

22.06.

Valga linnapargis kell 19.30 jaanipidu. Kontsertprogramm „Valgalastele valgalastega Valgamaast“. Esinevad Karmen Rõivassepp, Lõuna-Eestis hästi tuntud meloodilist rocki viljelev ansambel
Hoovus, Birgit Varjun, Peeter Kaljumäe, Mart
Erik Põdra. Jaaniõhtut juhib Küla Karla, tantsuks
ansambel Lycille!

23.06.

Valga kesklinnas kell 11 Kaitseliidu paraad.

08.07.

Pühajärve rannas kell 18.00 Credit24 Suvevolle
mängud.
Info: Urmo Prants 5382 2677,
www.volley.ee/suvevolle.

12.07.

Oti pubi Otepää Rahvasprint. Harrastajatele mõeldud autospordiüritus toimub Otepää piirkonnas.
Info: www.smaracing.ee
Marko Koosa tel 520 2695

12.07.

Mõisakontsert Palupera mõisas. Kell 15.00
esinevad tantsutrupp Mathilde, kõhutantsutrupp
Marbella ja india tants.

13.07.

Otepää kirikus kell 22.00 C-Jam „ Päikeseloojangu
kontsert“
Pilet 15€, toimumise päeval ja enne algust kohapeal
17€, invasoodustus 10€ (k.a. toimumise päeval)
Piletid müügil Piletilevis.
Kontsertide info +372 505 9625,
info@kontsertkorraldus.ee.

13.07.

24.07.

Pühajärve XVII puhkpillipäevade raames
Hellenurme mõisapargis kell 19.00.
Esineb Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester.
Info: Arno Anton 508 8013

25.07.

Otepää kirikus kell 20.00 Alen Veziko ‘’Sinu poole
teel’’. Akustilised kontserdid.
Piletid Piletilevi eelmüügist 13 €, toimumispäeval 15
€. Laps (kuni 12a.) / Invaliid 10 € (k.a. toimumispäeval). Lastele vanuses kuni 6 eluaastat (k.a) on sissepääs tasuta, kui istuvad saatja süles.
Info 505 9625, info@kontsertkorraldus.ee.

25.-27.07.

Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2014
Korraldab: jalgpalliklubi FC Otepää.
Info: http://cup.fcotepaa.ee/

25.07.

Pühajärve XVII puhkpillipäevade raames kell 14.00
Pühajärve XVII puhkpillipäevade avamine Pühajärve Põhikooli aulas, esineb Pühajärve-Rõngu
Puhkpilliorkester.
Kell 19.00 Smiltene Puhkpilliorkester Pühajärve
Puhkekodu pargis.
Kell 21.00 Puhkpilliansambel Estonia-Brass Pühajärve Põhikooli aulas.

25.07.

Mõisakontsert Palupera mõisas. Kell 15.00 esineb
Reet Linna.

22.-24.06.

13.07.

Otepää lahtised meistrivõistlused jalgpallis.
Korraldaja FC Otepää. Info: Martin Raid 5622 4920.

Tehvandi staadionil. Laste jalgpalliturniir Otepää
Cup 2014.
Korraldab: jalgpalliklubi FC Otepää.
Info: cup.fcotepaa.ee.

15.07.

26.07.

Pühajärve rannas festival „Pühajärve Jaanituli“.
Otepää Turismiinfokeskuse Piletilevi punktis kehtib
Otepäälase kaardi soodustus Pühajärve jaanitule
piletitele. Ühe kaardiga saab osta ühe vabalt valitud
piletitüübi (kas ühe või kahe päeva pilet) 25%
soodsamalt. Info: www.jaanituli.ee.

26.-29.06.

Valgas Pärna pst platsil Moskva Nikulini tsirkuse
etendused. Sel aastal on programm traditsioonilise tsirkuse vaimus. Uues tsirkusetelgis saab olema
natuke mugavam, sest ruumi on rohkem. Avaram
tsirkusetelk annab võimaluse näidata enam
professionaalseid kõrge tasemelisi numbreid, eriti
õhuakrobaatikat. Piletiga.

27.06.

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel Privil.
Info: www.pyhajarve.com.

27.06.

Kell 19.00 Hellenurme III suvejooks – järvejooks, 9
km. Tillu-, mini- ja lastejooksud kell 18.00.
Lisainfot: http://www.valgamaasl.ee/juhend291.php.

28.06.

Otepää linnas tänavakorvpalli Eesti meistrivõistlused 2014 Otepää etapp.
Info: Reigo Kimmel 511 3653.

28.06.

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel Taas.
Info: www.pyhajarve.com.

28.06.

XLIII Võrtsjärve mängud Pukas.

29.06.

JUULI

Sangaste valla jaanituli kell 19.00 Keeni mõisapargis. Kell 19.00: Õhtu avamine, mängud lastele,
traditsioonilised jaanimängud täiskasvanutele,

Tehvandi staadion kell 17.00. III liiga mäng FC Otepää vs Vastseliina FC Aspen.
Korraldab: jalgpalliklubi FC Otepää.
Info: Martin Teder 5624 2785.

Kell 20.00 Jaaniõhtu Nõunis.

22.06.

22.06.

06.07.

leksis rahvusvaheline mootorratturite kokkutulek
„Baltic Sea Treffen 2014“.
Korraldab: Goldwing Club Finland.
Info: Argo Raid 505 5545.

23.06.

22.06.

Puka valla jaanituli kell 22.00 Puka Rahvamaja
pargis.

Pühajärve Rahvatriatlon.
Info: www.stamina.ee

Mõisakontsert Palupera mõisas. Kell 15.00 esinevad Kai Kallaste ( sopran ) ja klaveril Diana Liiv
kavaga „ Neli hetke. Kolm lille.“

Tehvandi staadion kell 17.00. III liiga mäng FC Otepää vs SK Tääksi.
Korraldab: jalgpalliklubi FC Otepää.
Info: Martin Teder 5624 2785.

Jaanipäev Keeni mõisapargis.

06.07.

05.07.

Jooks ümber Pühajärve. Traditsiooniline jooks
toimub 33. korda ning toob jooksma tuhatkond
jooksjat ja ligi 300 last lastejooksudele.
Korraldab Stamina SK. Info: www.stamina.ee

Pühajärve rannas kell 18.00 Credit24 Suvevolle
mängud.
Info: Urmo Prants 5382 2677.
www.volley.ee/suvevolle.

15.07.

Tehvandi staadionil kell 19.00. Eesti Karika 1/32
finaal FC Otepää vs Rakvere JK Tarvas.
Korraldab: jalgpalliklubi FC Otepää.
Info: Martin Teder 5624 2785.

17.-19.07.

auto24 Rally Estonia
Info: www.rallyestonia.com

20.07.

Pilkuse külamajas kell 12.00 kirbuturg – teema
marjad.
Info: 5382 3446 Reet.

20.07.

Otepää valla lahtised MV jalgrattakrossis Apteekrimäel kell 15.00.

20.07.

Otepää valla matkapäevad VIII matk. Pühajärve
matkarada - Koolirand. Sihtpunkt on avatud kell
09.00-11.00.
Korraldab: Otepää vald. Info: Helle Tallo 5661 4884,
Harald Laidre tel. 58 865315.

22.07.

Pühajärve rannas kell 18.00 Credit24 Suvevolle
mängud.
Info: Urmo Prants 5382 2677,
www.volley.ee/suvevolle.

22.-27.07.2014

Otepää piirkonnas Pühajärve XVII puhkpillipäevad.
Toetavad: Eesti Kultuurkapital, Otepää Vallavalitsus,
Palupera Vallavalitsus, Rõngu Vallavalitsus.
Info: Arno Anton 508 8013.

22.07.

Pühajärve XVII puhkpillipäevade raames Rõngu
turul kell 9.00 esineb Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester.

24.-27.07.

Tehvandi Spordikeskuse laskesuusatamise komp-

25.-27.07.

Mõisakontsert Palupera mõisas. Kell 15.00 esinevad peotantsurühm Promenaad, rahvatantsurühm
Helles ja line-tantsutrupp Fiiling.

26.07.

Pühajärve XVII puhkpillipäevade raames puhkpilliorkestrite vabaõhukontserdid Otepää turul.
Kell 9.30 Pühajärve-Rõngu PO,
Kell 10.15 Tapa linna orkester,
Kell 11.00 Smiltene PO.
Koondorkestri kontsert kell 19.00 Rõngu Mihkli
kirikus.
Esinevad koondorkester ja ansamblid.

27.07.

Pühajärve XVII puhkpillipäevade raames
kell 11.00 Otepää Maarja kirikus Jumalateenistus
Kose Kiriku Pasunakooriga.
Pühajärve XVII puhkpillipäevade lõppkontsert kell
12.30 Otepää Maarja kirikus. Esinevad koondorkester ja ansamblid.

27.07.

Rukkipäev ja rukkijooks Sangaste alevikus.

27.07.-01.08.

Valgamaa noorte looduslaager Rullis.

AUGUST
01.-03.08.

TRISMILE TRIATHLON 2014
Pühajärve, Otepää. Augusti esimesel nädalavahetusel toimub taas Pühajärvel Eesti suurim
triatlonifestival. Tule, saa osa sportlikust elamusest
ja väljakutsest, kas spordirajal või raja ääres festivalimelu nautides.
TriSmile Triathlon juht - Ain-Alar Juhanson.
Lisainfo võistluse kohta: www.trismiletri.ee.

02.08.

Pilkuse külamaja juures kell 13.00 külade päev.
Tegevust on nii suurtel kui väikestel - toimub rammumehe võistlus, võistlused, töötoad jne.
Ootame rohket osavõttu küpsetiste konkursist!
Õhtul simman.
Info: 5197 4916, 5382 3446 Reet Tinno, 507 6285 Miia
Pallase.
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20. juuni 2014

KALENDER 20. juuni – 31. august
w w w.o t e p a a.e e
02.-03.08.

Nõuni Regatt 2014. Avamine 2. augustil kell 12.00.
www.purjeklubi.ee.

03.08.

Otepää Kultuurikeskuse pargis kell 10.00 Otepää
XVIII käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev.
Laadal saab osta käsitöid ja taimi. Kavas on palju
tegevusi kogu perele. Esinevad Otepää isetegevuskollektiivid ja külalisesinejad.
Korraldab Otepää Naisselts. Info: Ene 5615 3357.

03.08.

Pilkuse külamaja kell 13.00 traditsiooniline küla
aastapäeva pidu. Kavas: rammumees,võistlused
lastele ja ka naistele, õpitoad, näitused.
Info: 5197 4916.

03.08.

Jaan Tätte :“ Eks mind ole igas mõttes hinges
hoidnud inimesed, kellele mu laulud midagi tähendavad. Nüüd ma tahaks oma juubeli puhul neile
vastu pakkuda midagi ilusat ja toredat. „Peatus“ ei
näe välja nagu tavaline kontsert laululavadel vaid
võtan inimesi vastu kui parimaid sõpru, kes mulle
külla tulevad. Laulame koos ja ajame juttu koos.
Võib võtta kaasa piknikukorvid, aga süüa saab ka
peoplatsilt ja jooki aitab valida Nautimus. “Peatus”
tähendab minu jaoks hetkeks aja „mahavõtmist“ ja
asjade üle järelemõtlemist; aga peatus tähendab
ka mõnusat peataolekut.““
Piletid müügil Piletilevis, Statoilis, Selveris ja kohapeal. Hinnad eelmüügist (st. kontserdile eelneva
päevani) 14 EUR täispilet ja 12 EUR sooduspilet (pensionärid, lapsed 7-12). Kuni 6 a (k.a.) on tasuta.
Lisainfo: Aarne Valmis – 50 30234, aarne.
valmis@gmail.com.

Pühajärve Puhkekeskuse pargis kell 17.00 ETV
“Lauluga maale!” esitleb: Trismile Triatlonil Ott
Lepland ja Antti Kammiste Bänd.
Kaamerad käivituvad iga ilmaga ja tasuta. Lauliku
ostjate vahel loositakse uhkeid auhindu!

13.08.

03.08.

Valga linna eri paigus VI Rahvusvaheline Valga
Militaarajaloo Festival. Sõjameeste – ja tehnika
marss läbi linna. Parajalt lahingumöllu minevikust
ja kaasajast. Militaar- ja vanavaralaat ning palju
muud huvitavat.
Jälgige reklaami www.valga.ee.

80. Restu spordipäev Restu kooli staadionil.

03.08.

Nõuni rahvatriatlon.

03.08.

Tehvandi staadion kell 17.00. III liiga mäng FC Otepää vs SK Imavere Forss.
Korraldab: jalgpalliklubi FC Otepää.
Info: Martin Teder 5624 2785.

08.-09.08.

Leigo Järvemuusika 2014. Esimesel päeval esinevad Erik Truffaz - Prantsusmaa tuntumaid “new
jazz” artiste Kimmo Pohjonen ja Saana Pohjonen.
Teine päev algab klaverikontsertiga - “Chopin”
järvel. Seejärel saab nautida Napoli romansse
Aare Saali (bariton, Rahvusooper Estonia) ja Tiit
Kalluste (akordion) esituses. Õhtu lõpetab Läti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Anu Tali juhtimisel,
ette kantakse 2 kontserti.
Traditsiooniliselt muudab mõlema õhtu kontserdid
suurteks visuaalseteks vaatemängudeks Tõnu
Tamme loodud tuleshow.
Otepäälase kaardi omanikud saavad Järvemuusika
pileteid 40% soodsamalt hinnaga 17 eurot.
Info: www.leigo.ee.

09.08.

Otepää kirik kell 18.00. Suvehelid 2014 Lõuna-Eesti
kirikutes. Esinevad Lande Lampe-Kits (flööt),
Maimu Kaarde (oboe), Elle Fuchs (fagott), Elke Unt
(orel).
Tasuta, annetused koguduste heaks! Toetavad Eesti
Kultuurkapital ja kultuurkapitali Põlva-, Valga-, Võru-,
Tartu- ja Jõgevamaa ekspertgrupid.

09.08.

Otepää kergejõustikuvõistlus Käärikul.
Korraldab: Tartu Spordiselts Kalev.
Info: Toomas Halliste 566211859.

15.-17.08.

16.08.

Kell 19.00 Pühajärve laululaval BEST OF Koit Toome & unplugged live band. Koit Toome - laul, kitarr,
Jorma Puusaag – kitarr, Silver Haugas – basskitarr,
Mikk Simson – trummid. Need on need valged ööd
koos Koit Toomega! Koit kutsub kuulajaid endaga
päeva õhtusse saatma, esitades oma tuntuimaid
palasid nii varasemast ajast kui ka tänapäeva
popimaailmast, nende hulgas näiteks “Kaugele
siit”, “On küll hilja”, “Mere lapsed”, “Nädalalõpp”,
“Mälestused”, “Võitja” jne. Esitusele tulevad ka
laulud, mis ei ole isegi veel raadiotesse jõudnud!
Koit lubab publikuni tuua ka magusamad üllatused
legendaarsest näosaatest. Mainimata ei saa jätta
ka teda saatvat live-bändi, kuhu kuuluvad vaieldamatult oma ala professionaalid.
Kodulehe sooduspilet 14 € (www.kontsert.ee). Piletihind eelmüügist: 16 €, 14 € (pensionärid). Lapsed
8-14.a. (k.a.) - 10€. Lapsed kuni 7.a. (k.a.) – tasuta..

16.08.

Otepää Rulapark. Otepää Õhujõud Airforce Invitational.
Korraldab MTÜ Suusa-ja Lumelauakool.
Info: Priidik Vesi 51935209.
Pilkuse külamaja kell 12.00 kirbuturg – teema
seened.
Info: 5382 3446 Reet.

19.08.

Öölaulupidu Pukas.

09.08.

tähistus Pühajärve -Puka teelt.

09.08.

Tõrva linnas Veskijärve veerel toimub suve suurim
tule, vee ja muusika vabaõhu-vaatemäng – TÕRVA
LOITS 2014
Kontsert- etenduse juhatab sisse ansambel Tanel
Padar, Ott Lepland, Jalmar Vabarna ehk Vallatud
Vestid. Õhtut kroonib Mart Kolditsa poolt spetsiaalselt Tõrva Loitsuks lavastatav ainukordne
vabaõhu-vaatemäng „Eesti rahva ennemuistsed
jutud 2.0“. Ansamblite Metsatöll ning Winny Puhh,
parkuuri-jate ja maailma suurimate trummide
osavõtul etendatakse Eesti rahva ennemuistseid
jutte Tõrva Loitsule omases ürgses ja tuliselt vaatemängulises vormis. Eriefektide eest hoolitsevad
Trikivabrik ja Valgusfestival Tulemeistrid. Liikumise
seab Märt Agu. Õhtut jääb lõpetama Hendrik SalSaller orkestriga.
Üritus algab kell 20.00, väravad avatakse kell 19.00.

13.08.

Pühajärve ääres Poslovitsa rannas - Jaan Tätte
kutsub sünnipäevapiknikule. Algus kell 19.00,
piknikuplats avatakse kell 18.00.

21. juunil stardib Sangaste lossi õuelt teist korda toimuv
Valgete Teede Rattaralli, mis on küll maanteerattasõit,
aga rada vürtsitavad asfaldilõikude vahele pikitud kruusateede lõigud. Seega on tegu kuulsa Pariis-Roubaix võidusõidu Eestimaise versiooniga, kus Põhja-Prantsusmaa
munakiviteid asendavad Lõuna-Eestile omased valged
kruusateed.
Kui veel 30 aastat tagasi oli päris tavaline, et maanteerattasõidud toimusid ka osaliselt kruusateedel, siis tänaseks on sellised rajavalikud Eesti sõitudel kadunud.
Peakorraldaja Indrek Kelk: „Sangastes toimuva
Valgete Teede Rattaralli eripäraks teiste Eesti võistluste ees ongi huvitav ja vaheldusrikas rada, mis koosneb
küll valdavalt asfaltteest. Siiski tuleb läbida ka kruusalõike ja seda kõike Sangaste-Lüllemäe-Karula kandi ülesalla looklevatel teedel. Meie eesmärk on Valgete Teede
Rattaralliga pakkuda vaheldust tavapärastele suvistele maanteesõitudele ja lõhkuda rutiinset mõtlemist, et
maanteesõit ongi vuramine igavatel asfaltteedel.
79,5 km distantsi puhul tuleb kruusal läbida 6 sektorit
kokku 33 km. Nendele, kes kardavad kummi purunemist
kruusateedel, soovitan panna oma maanteerattale alla
kõrgemad (25-27mm) kummid, mis kindlasti tagavad ka
parema vastupidavuse kruusateedel. Ebaõnne korral on
rajal ka 3 neutraalse tehnilise abi autot ja üks mootorratas, kes püüavad abi anda kõikidele, kellel oma saateautot rajal ei ole.“
Valgete Teede Rattaralli 79 km distants kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla - Tagula - Karula - Lüllemäe
- Haabsaare -Valtina - Kobela - Tagula - Lauküla - Lossiküla.
46 km pikkune matkadistants on sobilik ja jõukohane igale rattasõbrale. 46 km rajal on 2 kruusalõiku
kogupikkusega 15 km ja rada kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla- Tagula - Korijärve - Valtina - Kobela
- Tagula - Lauküla - Lossiküla.
Valgete Teede Rattaralli kuulub Eesti Rahva Velotuuri sarja, olles sarja finaaletapiks, kus selgitatakse ka
teise Eesti Rahva velotuuri võitja.

VIDRIKE KÜLA JAANITULI

22. juunil

reedel 20. juunil kell 19.00 Vildi talu palliplatsil.

Kappermäe jaanituli

• Sööme, joome, vestleme, mängime ja teeme
tuld. Lahendame küla 250. aastapäevale pühendatud viktoriini.
• Tervitame juubeli puhul külla kutsutud teiste
külade esindusi.

Tõutsi külas Kappermäel kell 19. 00.

Kohtumiseni!

Vidrike Selts

Lisainfo telefonidelt 5115914 (Ivika) või
5077540 (Gunnar).

Tantsupeo tantsudega esineb segarühm
“Nuustaku”. Tantsuks mängib traditsiooniliselt Pühajärve Puhkpilliorkester.
Kavas rahvalikud mängud, ühislaulmine ja tantsimine.
Seltsimajas on maalilaagri ja viltimiskoolituse näitus.
Kaasa hea tuju ja piknikukorv.

17.08.

Otepää Rattamaraton
Korraldab: Oti Spordiklubi.
Info: Neeme Ernits 506 4950.
Mõisakontsert Palupera mõisas. Kell 15.00 esineb
BONSO.

Eesti seikluslikum rattavõistlus Valgete Teede Rattaralli

20. aug. Valgamaa orienteerumispäevak ja

Valgamaa meistrivõistlused tavarajal. Saagjärve,

Leigo Järvemuusika pileteid
Otepäälase kaardi omanikele 40%
soodsamalt, hinnaga 17 eurot.
Kava on meil kodulehel väljas.

KASTOLATSI KÜLA JAANIÕHTU
21. juunil kell19
Ülemäel.
Traditsiooniline külasupp.
Kaasa võtta piknikukorv meelepäraste
suupistetega.

23.08.

Pühajärve Spinning 2014.
Korraldab: Klubi Vops.
Info: Aivo Meema 5067240.

Tõrva Loits 2014 – suurim tule, vee ja muusika vabaõhu-vaatemäng

24.08.

9. augustil toimub Tõrva linnas Veskijärve veerel suve suurim tule, vee ja muusika vabaõhu-vaatemäng –
TÕRVA LOITS 2014

Otepää valla matkapäevad IX matk Tehvandi matkarada– Hüppemäe maandusnõlv.
Sihtpunkt on avatud kell 09.00-11.00.
Korraldab: Otepää vald. Info: Helle Tallo 5661 4884,
Harald Laidre tel. 58 865315.

27. 08.

Valgamaa orienteerumispäevak. Marjamägi, tähistus Sihva-Vidrike teelt.

31.08.

Kell 13.00 Räbi küla jooksukross – metsajooks, 6,5
km. Tillu-, mini- ja lastejooksud kell 12.00.
Lisainfo: http://www.valgamaasl.ee/juhend291.php.

31.08.

Otepää valla lahtised MV Disk-Golfis.
Korraldab: Otepää vald.
Info: Harald Laidre 58 865315.

Kontsert-etenduse juhatab sisse ansambel Tanel Padar, Ott Lepland, Jalmar Vabarna ehk Vallatud Vestid.
Õhtut kroonib Mart Kolditsa poolt spetsiaalselt Tõrva Loitsuks lavastatav ainukordne vabaõhu-vaatemäng
„Eesti rahva ennemuistsed jutud 2.0“.
Ansamblite Metsatöll ning Winny Puhh, parkuurijate ja maailma suurimate trummide osavõtul etendatakse Eesti rahva ennemuistseid jutte Tõrva Loitsule omases ürgses ja tuliselt vaatemängulises vormis. Eriefektide eest hoolitsevad Trikivabrik ja Valgusfestival Tulemeistrid. Liikumise seab Märt Agu.
Õhtut jääb lõpetama Hendrik Sal-Saller orkestriga.

Üritus algab kell 20.00, väravad avatakse kell 19.00.
Piletiinfo:

Pileteid müüakse kahes sektoris:

A-sektoris on nummerdatud istekohad, hind eelmüügis 20 eurot, samal päeval 25 eurot. Kuni kaheksa-

aastane laps saab tasuta tingimusel, et istub vanema süles.
B- sektoris on vabad kohad istumiseks ja seismiseks, hind eelmüügis 15 eurot, samal päeval 20 eurot. Kuni
kaheksa-aastased lapsed saavad B-sektorisse tasuta.
Perepileteid müüakse B-sektorisse, hind eelmüügis 35 eurot, samal päeval 50 eurot. Perepilet = 2 täiskasvanut + lapsed (kuni 16 a (k.a).
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auto24 Rally Estonia toob
Euroopa rallitipud Otepääle

TRISMILE TRIATHLON
2014
Pühajärve, Otepää
Augusti esimesel nädalavahetusel toimub taas Pühajärvel Eesti suurim
triatlonifestival. Stardis on sel aastal taas rekordarv osalejaid nii kodumaalt kui ka välismaalt.
Tule, saa osa sportlikust elamusest ja väljakutsest, kas spordirajal või
raja ääres festivalimelu nautides.
TriSmile Triathlon juht – Ain-Alar Juhanson.

17.-19. juulil toimuv ja tänavu juba viiendat korda
korraldatav auto24 Rally Estonia on kuulunud
suvise Otepää tippsündmuste hulka. Iga aastaga on
astutud samm edasi, seda nii sõitjate osas kui ka publikule pakutava osas. Kindlasti on suvine Baltikumi
autospordi suursündmus olnud olulise mõjuga Otepää
piirkonna majandusele, sest siia tuleb hulgaliselt rallisõpru üle kogu Euroopa.
Tänavune auto24 Rally Estonia on jõudnud sinna,
kuhu võeti siht mõned aastad tagasi. Seekordne ralli
kuulub Euroopa meistrivõistluste kavasse. Tegu on
maailma ühe vanima rallisarjaga, mis 2014. aastal
alustas oma 62. hooaega.
Kohale tulevad Euroopa paremikku kuuluvad
sõitjad ja meeskonnad. Neile pakuvad konkurentsi
Eesti sõitjad eesotsas meie hetke parima rallimehe Ott
Tänakuga. Lisaks Euroopa meistrivõistluste etapile on
auto24 Rally Estonia ka FIA Historic-autode Euroopa
meistrivõistluste etapp ja EAL Eesti autoralli meistrivõistluste etapp.
Neljapäeval, 17. juulil sõidetakse ralli kvalifikatsioonikatse, reedel ja laupäeval ootavad sõitjaid ees
põnevad ja paljunõudvad katsed. Ralli hooldusala,
kus on tegevust kogu perele, asub Tehvandi staadioni
parkimisplatsil. Ralliraadio on Sky Plus, seda nende
Otepää sagedusel 99,1 Mhz.
Kogu vajaliku info, mis puudutab rallipasse, rallipoodi
ja uudiseid ralli kohta, leiate aadressilt www.rallyestonia.ee. Sinna tuleb ka infot teede sulgemise kohta
ja selle kohta leiab info enne rallit ka Maantee-ameti
kodulehelt www.mnt.ee.

20. juuni 2014

Otepää Tervisetuba – „Minu Terve Maailm“
Tervisetoas saad aja maha võtta ning olla iseenda päralt. Meie südamlik hoolitsus aitab Sul vabaneda kogunenud pingetest. Teeme erinevaid massaaže - klassikaline massaaž on üldise heaolutunde loomiseks, vana-eesti massaaž põhjalikumaks lihastöötluseks ja lõõgastuseks, aroomiteraapia meeltele ja immuunsüsteemile, lümfimassaaž ainevahetusele ja tursete vähendamiseks, meemassaaž
nahale ja keha puhastamiseks, kinesioteipimine lihaste tervendamiseks.
Iga hoolitsus mõjub hästi Sinu tunde- ja vaimuelule. Meil on aega Sinu jaoks!
Otepäälase kaardiga hinnasoodustus -10%. Saadaval kinkekaardid.
Leia meid Facebookis: https://www.facebook.com/OtepaaTervisetuba?fref=ts.
Asume Otepää Tervisekeskuse ruumides Tartu mnt 2.
Merle Anton, 5204254, merle.anton@gmail.com.
Pille Visnapuu, 58053779 riin.pille@gmail.com.

Pilkuse külamaja üritused

20. juulil kell 12.00
toimub kirbuturg. Seekord teemaks MARJAD. Huvitavad marjad ja nendest
tehtud hoidiste konkurs. Tulge ostma, müüma ja vahetama.
Info 53823446, REET.
2. augustil kell 13.00
toimub Pilkuse külamaja juures KÜLADE PÄEV. Tegevust on nii suurtel kui ka
väikestel: rammumees, võistlused, töötoad jne. Ootame rohket osavõttu küpsetiste konkursist. Ja veel palju huvitavat. Õhtul simman.
Info 51974916 MERIKE, 53823446 REET, 5076285 MIIA.
17. augustil kell 12.00
toimub kirbuturg. Seekord teemaks SEENED.
Info 53823446 REET.

Infot ralli kohta saab ka Otepää turismiinfo keskusest, kus on Otepää elanikele otepäälase kaardi ettenäitamisel müügil rallipassid 50% soodustusega.
Soodustusega saab osta ühe passi ühe kaardi kohta.

Lisainfo võistluse kohta: www.trismiletri.ee.

Mõisakontserdid Palupera mõisas
12. juulil kell 15.00 esinevad tantsutrupp Mathilde, kõhutantsutrupp
Marbella ja india tants.
13. juulil kell 15.00 esinevad KAI KALLASTE ( sopran ) ja
klaveril DIANA LIIV kavaga „ Neli hetke. Kolm lille.“
25. juulil kell 15.00 esineb REET LINNA.
26. juulil kell 15.00 esinevad peotantsurühm Promenaad, rahvatantsurühm Helles ja line-tantsutrupp Fiiling.
9. augustil kell 15.00 esineb BONSO.

Öine autoorienteerumine
21. juunil toimub Otepää ja Sangaste valla teedel öine
autoorienteerumine “Lutsu suvi 2014”, mis on Rajaajaja karikasarja 5. etapp.
Tegemist on valikorienteerumisega, kus võistlejad
otsivad kontrollaja jooksul kontrollpunkte, mis asuvad
kas tee vahetus läheduses või ka kaugemal. Väljaspool
teid liigutakse jalgsi.
Juhend ja registreerimine kodulehel: www.autoorienteerumine.ee.

EDGARI POOD

KÖÖK

Meilt saab tellida liha- ja kondiitritooteid tähtpäevadeks,
külaliste vastuvõtuks või ootamatult saabunud sõbra
kostitamiseks. Esmaspäevast reedeni saab lihapoest osta
suitsulõhnalisi ahjust otse letile toodud kuumi sinke.
Kuus päeva nädalas, esmaspäevast laupäevani (k.a.)
saab osta, tellida kondiitritooteid. Täidetakse tellija
erisoove.

Valmistame toite peolaule ja
kutsume Teid kohapeale oma või
pereliikmete tähtpäevi kauni
peolauaga tähistama.
Köök valmistab toidud ja väljastab
termopakendis soovijale.

Otepää Lihatööstuse tütarfirma Karni-Voor pakub aasta
ringi nelja teenust:
•
•
•
•

liha ja lihatoodete müük,
kondiitri- ja pagaritoodete müük,
toitlustus,
ööbimisvõimalus 40 inimesele.

MAJUTUS

TRAHTER

Kuna meil on ööbimisvõimalus, saab korraldada
paaripäevase pulmapeo, kursuse kokkutuleku või
muu tähtpäeva tähistamise. Tellimusi võtame vastu
väikestele ja suurtele seltskondadele.
Meil on diskreetseks olemiseks väikesed ruumid,
mis võimaldavad 3-4 inimese nõupidamisi.

Edgari trahter on söögikoht
meeldivas miljöös, kus pakume
hõrgutavaid koduseid toite.
Peolaudu võimalik tellida ka
puhkepäevadeks.

Tel: 7666553 või 55644558, e-mail: karnivoor@hot.ee

Öökino
Kakulaane Turismitalu Sangaste vallas alustab sellel suvel öökinode sarja. Filmide näitamine toimub koostöös Tartu Ameerika Nurgaga, millele on õla alla pannud Ameerika Saatkond. Avaõhtul saab näha tuntud lavateoseid nagu seiklusfilmi „Kapten
Ameerika“ ning meeleolukat komöödiat „Rokiajastu“. Mõlemal filmil on eestikeelsed
subtiitrid. Filmiõhtu algab kell 20.00.

Filmide lühitutvustused:
„Rokiajastu“ jutustab meile loo väikelinnas võrsunud tüdrukust nimega Sherrie ja linnapoisist Drew´st, kes kohtuvad ühel ilusal õhtul oma unistusi taga ajades Los Angelese kuulsal Sunset Stripil. Nende rock´n´rollist läbi imbunud armulugu palistavad
südant puperdama ajavad rokihitid, mille on omal ajal kuulsaks laulnud Def Leppard,
Joan Jett, Journey, Foreigner, Bon Jovi, Night Ranger, REO Speedwagon, Pat Benatar,
Twisted Sister, Poison, Whitesnake ja paljud teised.
„Kapten Ameerika. Esimene Tasuja“ on lugu kehvade füüsiliste eeldustega vaprast
sõdurist nimega Steve Rogers (Chris Evans), kes oli armee kehalised katsed mitu
korda läbi kukkunud. Seetõttu annab mees end vabatahtlikuna üles, et osaleda eksperimentaalpgrammis uute supersõdurite loomiseks. Nii sünnibki üliinimlike võimetega võitleja, keda maailm saab tundma nime all Kapten Ameerika.
Oodatud on kõik huvilised!
Juhised leidmaks tee Kakulaane Turismitallu on nähtavad: www.kakulaane.eu.
Täpsem informatsioon meie Facebooki lehelt või telefonil: 53505056.

20. juuni 2014
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Puka Keskkooli
lõpetajad

Puka lasteaed 50

P

uka lasteaed tähistab 10. juulil oma 50. aastapäeva.
Aastal 1964 alustas tollase Puka Põhikooli juures tegutsemist Puka Lasteaed, mida juhtis
Leili Konsand. Paar kuud hiljem koliti lasteaed
korterelamust spetsiaalselt ümber ehitatud majja,
Võru mnt 10, kus lasteaed tegutseb tänaseni. Esimesed töötajad olid Maret Vihm, Marta Sauga,
Marie Mägi ja Salma Lätte, kelle käe all asusid
õppima 9 last. Esialgu tegutses lasteaias ainult üks
rühm, vanematele lastele. Hiljem lisandus ka teine,
mis oli mõeldud väiksematele lastele.
50 aasta jooksul on Puka lasteaias õppinud umbkaudu 500 last ja töötanud kokku 107 inimest.
Lasteaia juubelit tähistasime reedel, 13. juunil
lasteaia hoovis. Vaatamata vihmasele ilmale ja
maagilisele kuupäevale saabus peole oodatust
rohkem külalisi.
Pidu algas lasteaia oma lipu lavale toomisega
ja külalisesineja Kärdi esituses kõlas Eesti hümn.
Peale seda pidas direktor sissejuhatava kõne ja
pidu võiski alata. Kõige pealt esinesid lasteaia
pisemad Sipsikute rühmast, kes esitastasid sünnipäeva laulu ning Põngerjate rühma lapsed etendasid oma lõpunäidendi. Tänatud sai kõiki töötajaid suure töö ja vaeva eest ning seejärel said sõna
lasteaia endised lapsed - Gerli ja Romi, kes laulsid

12. klass
klassijuhataja

Merle Ermel

Eneliin Jürise
Kätlin Spenk
Anni Suun
kuldmedal
Raimo Toomsalu
Andry Tutk
Kersti Undrits
kuldmedal
9. klass
klassijuhataja:

õnnitluseks 2 laulu.
Peale sünnipäevale saabunud külaliste õnnitlusi
kõlasid lõpetuseks 2 ühislaulu ja seejärel ootas toas
pidulaud.

Killuke laulu- ja tantsupeo tule teekonnast

Täname kordaläinud sünnipäevapeo eest kõiki
külalisi, esinejaid ja töötajaid!

Ene Aigro

Kristen Kask
Liisa Marie Koort
Kalmer Kõks
Jan-Mariino Kärgenberg
Kristin Laas
Enrico Lentso
Maria Požarova
Karel Sarv
Mihkel Tamm
Raimond Toomsalu
Iris Valgepea

NELE BEND, Puka lasteaed

21. juunil kell 20
Kuigatsi jaanituli
Kuigatsi puhkealal.

Aakre jaanituli
21. juunil kell 21
Aakre rahvamaja kõrval.

Vastuvõtt 2014/2015. õppeaastal
Puka Keskkooli 10. klassi
Puka Keskkool töötab riikliku õppekava alusel.
Valikained on: majandus-ettevõtlusõpetus, saksa
keel, riigikaitse, joonestamine, majandusmatemaatika, planimeetria, infotehnoloogia, raamatupidamine, Eesti lähiajalugu.
Gümnaasiumi õpilased saavad õppida autokoolis
soodustingimustel.
Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli lõputunnistuse alusel. Vastuvõtukatseid ei ole.
Dokumentide vastuvõtt:
25. juunist kuni 30. juunini,
05. augustist kuni 22. augustini
kella 8.30 – 12.30.
Täindav info telef. 767 1960, 767 1961 või e-post:
kool@puka.edu.ee.

Võrtsjärve suvemängud toimuvad

E

smaspäeval, 16. juunil kell 18.00 jõudis lauluja tantsupeo tuli Puka laululavale.
Kuna suure laulupeo tule teekond ei läbi sel
aastal Kagu-Eesti maakondi, siis otsustas Valgamaa korraldada ise tule teekonna mööda maakonna valdasid selliselt, et Tartus süüdatud tuli jõuaks
Valka võiduparaadi ajaks. Juba varakevadel arutati
maakonna kultuuritöötajatega kust kulgeb tule
teekond ning kus ta ööbib, et jõuda õigeks ajaks
Valka.
Vaatamata vihmasele ilmale, sõitsid tublid jalgratturid sel päeval pika teekonna Otepäält kuni
Riidajani peatudes Puka laululaval. Laulupeo tuld
olid tervitama tulnud vallavanem Heikki Kadaja,
volikogu esimees Kalle Põldmägi, Puka-Tõlliste-

Sangaste segakoor, segakoor U-Tuur ja ümbruskonna rahvas, kes trotsisid vihmast ilma. Koorid
tervitasid laulupeo tuld lauludega Tuljak ja Kaunimad laulud.
Edasi kulges tule teekond paduvihmas Riidaja
suunas, et ööbida sealses kabelis ning siis jätkata
oma teekonda mööda maakonda. Meie mõlemad
koorid on läbinud ülevaatused ja saanud rohelise
tee suurele laulupeole juuli alguses.
Head teed Teile, tore laulurahvas ja ootan Teid
tagasi, et laulda koos 19. augustil Puka öölaulupeol.
Rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Helmi-Aakre VI kruusakarjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande valmimine, avalik väljapanek ja avalik arutelu
Keskkonnaamet teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 21 Helmi-Aakre
liivamaardla Helmi-Aakre VI kruusakarjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH)
aruande valmimisest, avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.
Taotletav Helmi-Aakre VI kruusakarjäär asub Valgamaa Puka vallas Rebaste külas Simuna maaüksusel (katastritunnus
60801:001:1922). Tegevuse eesmärk on ehitusliiva ja kruusa kaevandamine Helmi-Aakre VI kruusakarjäärist.
Helmi-Aakre VI mäeeraldise pindala on 3,99 ha, teenindusmaa pindala 5,24 ha, aktiivse tarbevaru suurus on 101 tuh m³,
kaevandatava varu suurus 95 tuh m³ (83 tuh m³ ehituskruusa ja 12 tuh m³ ehitusliiva), kaevandamise keskmine aastamäär 9,5 tuh m³, taotletav loa kehtivusaeg 10 aastat.
Kavandatava tegevuse arendaja: KIVIKANDUR OÜ (registrikood 11200972, aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla,
Harku vald, 76902 Harju maakond). Kontaktisik Angela Notton, tel 506 5955, e-post: angela@warren.ee.
Otsustaja ja järelevalvaja: Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon (Karja 17a, Võru, 65608). Keskkonnaameti kontaktisik Siret Punnisk, tel 512 8350, e-post: siret.punnisk@keskkonnaamet.ee.
Keskkonnamõju hindaja: Osaühing Eesti Geoloogiakeskus (Riia 35, 50410 Tartu). Kontaktisik Ain Põldvere, tel 733
9004, e-post: anai@ut.ee
KMH aruandega saab tutvuda Keskkonnaameti Võru (Karja 17a, 65608 Võru) kontoris tööaegadel ja Keskkonnaameti
veebilehelt Keskkonnamõju hindamiste rubriigist (http://www.keskkonnaamet.ee/public/KMH/PVV_regioon/dokid/
HELMI_AAKRE_VI_KMH_ARUANNE_eelnou.pdf)
Aruande kohta saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 22.08.2014. KMH
aruande avalik arutelu toimub 25.08.2014 kell 15.00 Puka rahvamajas, aadressil Puka, Puka vald, Valgamaa.

Pukas 28. juunil.

22. juunil kell 22

Mängude avamine kell 9.45 Puka staadionil.

PUKA VALLA JAANITULI
Puka Rahvamaja pargis.

Kalmistupühad
6. juulil kell 11.00 Kalmistupüha jumalateenistus
Priipalu kalmistul.
20. juuli kell 11.00 Kalmistupüha jumalateenistus
Puka kalmistul.

Kiituskirjaga lõpetasid
Puka Keskkoolis 2013/2014. õa
1. klass – õpilased, kes olid „väga tublid“
Ingebret Liigand, German Ponder
2. klass
Geteri Objartel
3. klass
Ardo Petersmann, Rasmus Prii
6. klass
Taavi Eistre, Sandra Kuus
7. klass
Birgith Pedajas, Isabel Possul, Katrin Taur.

4. õppeveerandil Puka Keskkooli
õpilaste tunnustamine
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlustel
kergejõustikus
Karel Sarv
I koht
Risto Johanson II koht

PA 100 m
PB kõrgushüpe

Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused
laskmises
Võistkondlikult II koht Gerli Rosenberg,
Calvin Savisaar, Annabel Teder, Kristen Kask
Individuaalvõistlus
Annabel Teder
I koht
6. klass
Sandra Kuus
II koht
6. klass
Gerli Rosenberg I koht
8. klass
Calvin Savisaar
II koht
6. klass
Valgamaa koolinoorte klassivõistkondade
rahvastepalli karikavõistlused

turupäevale Pukas

2.-3. klassi poisid I koht Jaako Possul, Rasmus
Prii, Kalev Markus Koort, Rene Tomberg, Ardo
Petersmann, Eero Puiestee, Sandor Šulgin, Ramon
Pedajas
4.-5. klassi poisid I koht Kaur Kadaja, Henry
Kahro, Erich-Daniel Kanarik, Kristjan Kõiv, Karmo
Tutk, Rainet Tamm, Steve Vahi

11. juulil – PRITSUMEHE MARIDE

Maakondlik inglise keele olümpiaad

MTÜ Pritsumehe Marid
kutsuvad

VAIBAPARADIIS.
Tutvustame ja müüme talve jooksul õmmeldud
vaipu ja toolikatteid.

8. augustil – SUUR MARJA PÄEV.
Aeg on küps koduaiast ja metsast marju korjata
ning ülejääke pakkuda turul.
Teretulnud on teisedki müüjad.

6. klassi arvestuses
Taavi Eistre
II koht
Valga maakonna orienteerumise karikavõistlused
Stenver Vahi ja Andre Janek Kiis II koht 0,93 km
pikkusel rajal NRMB vanusegrupis.
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Keeni Põhikooli 2013/2014.
õppeaasta tublid õppurid

Seeniortants Sangastes

Õppeaasta lõpetas hästi või väga hästi õppides 46,8 %
õpilastest.
Ainult viitele õppisid: Eleen Jääger 9. kl, Grete Vällo
7. kl, Anette Luik 5. kl, Mart Saar 4. kl, Chris Roio, Marleen Saar 3. kl, Kerte Juhkov, Erik Jääger, Melina Luik 2.
kl, Annaliisa Kompus, Kristofer Oja 1. kl.
Neljadele-viitele õppisid: Alari Albrecht, Angela Käärik,
Taavi Tamm, Mehis Uibopuu 9. kl, Timea-Helen Teder,
Cathy Väärmaa 8. kl, Janely Käärik, Sandra Linde, Laura Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus 7. kl, Ingeri Aer,
Angela Häälme, Tambet Kuus, Katariina Villemson 6. kl,
Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anton Otrokov, Erki
Toomemägi 5. kl, Geelika Elvet, Tervo Kuusmaa, Kristiina Linde, Margo Lääts, Larina Pikulova, Karl Markus
Võsu 4. kl, Rasmus Linde, Catharina Undrus 3. kl, Romet
Aljas, Daaniel Gubal, Signe Kuus, Renar Lepik, Dagmar
Henriette Levin, Henri Tamm 2. kl.
Väga tublid ja tublid 1. kl õpilased: Kevin Aasala, Joosep Hinn, Kermo Juhkov, Laur Mait Lehepuu, Jaanika
Lepp, Joonas Saar, Lauri Tamm.
Mõnusat koolivaheaega!
SAIMA TELL

Sangaste valla sotsiaalinspektor
puhkab ja
VASTUVÕTTU EI TOIMU:
30.06-6.07.2014,
18.07.2014,
4.08 – 17.08.2014.
NB! Sel ajal ei väljastata ka sünni- või surmatunnistusi!
Vajadusel pöörduge Valga Maavalitsuse poole.

TEADE
Keeni Põhikool puhkab 19.06. - 17.08.2014.
Raamatute ja töövihikute kätte saamine uueks õppeaastaks
22.08.2014 kell 16.00-18.00,
26.08.2014 kell 10.00- 13.00.
Palun lastevanemtel järele tulla.
Direktor

Laupäeval, 14. juunil täitus Sangaste lossihoov
eakatega, kes tulid tantsima tantsuüritusele „Meie
lemmikud“. Tulijaid oli Valgast, Pukast, Laatrest,
Tsirguliinast, Hummulist, Lüllemäelt, Kanepist,
Savernast ja kaugelt Hiiumaalt – kokku 14 rühma,
millest 3 olid segarühmad: Odovantšikud Valgast
ning Päripidi ja Valtser Kanepist. Kõik tulid
näitama oma lemmiktantse.
Pidu algas soojuse ja päikesega, aga kohe
esimese tantsu järel näitas ilmataat oma võimsat
häält ja kostitas tugeva vihmaga. Polnud parata,
pidime kolima lossi suurde ja ilusasse saali, kuhu
kõik ka ilusti ära mahtusime ja pidu jätkus täie
hooga. Igal rühmal oli oma lemmikriietus vastavalt lemmiktantsule, nii mõnigi rühm käis vahepeal kostüüme vahetamas. Nägime uhkeid mõisaprouasid- ja härrasid, Odovantšikuid aristokraatlikes kostüümides (ise ka väga uhked ja sirged),
rahvariietes memmesid jpm. Lusti ja meeleolu
lisas kapell Raplamaalt: „Juuru rahvapill“. Et
päev kujunes pikaks kostitas lossi kokapere meid
maitsva supi ja kuklitega. Aitäh kokaperele meie
kõikide poolt!
Peale lõunasööki oli aeg hakata pidama simmanit ja Sangaste eakate tantsurühma „Rõõmurullide“ sünnipäeva, sest Sangastes on juba 10 aastat
koos tantsitud. „Rõõmurullid“ näitasid veelkord
popurriid oma nende aastate jooksul tantsitud

tantsudest ja siis sai tuurid üles võtta Juuru rahvapill. Ehkki oli juba mitu tundi tantsitud-vaadatud läks hoogne tants kohe lahti. Tantsiti valssi,
padespaani, reilenderit jpm. ning õpiti ka uusi
tantse teistelt rühmadelt. Aga iga päev jõuab ikka
ükskord õhtusse ja pidulgi oli lõpp. Meelde jäi ilus,
nooruslik ja väga lõbus pidu.
Suur-suur tänu kõigile, kes meid õnnitlesid
ja kingitustega üllatasid! Suur-suur tänu sulle
Tõrva Tilde, kes rõõmsa meele ja huumoriga
kõike juhtisid, palju tänu osalejatele, õnnitlejatele! Samuti täname riigikogulasi Rein Randverit ja
Priit Sibulat meelespidamise eest. Väga suur tänu
kõigile, kes meie pidu rahaliselt ja korralduslikult
toetasid: Siseministeerium Kohaliku Omaalgatuse
Programmi vahenditest; Sangaste Loss, Sangaste
Vallavalitsus, Silva-Agro, Uuela talu.
Tänan südamest teid: Venda Vihmann, Peeter
Mänd ja Sangaste Vallavalitsus. Tänu teie mõistvale suhtumisele ja suurele toetusele valmis meie
raamat „Sangaste Rõõmurullide aastakümme“.
Tore on elada, kui su ümber on palju toredaid ja
abivalmis inimesi – tõelisi sõpru! See annab hoogu
ja indu ikka julgelt edasi minna ja tõdeda, et ka
meie peame olema valmis aitama. Veelkord tuhat
tänu kõigile, kallid inimesed!

Bagikross ja Sangaste
7. juuni toimus Tapal
veoautokross,
kus
võistlesid veoautod
ja bagid. Tegemist oli
ka Balti karikavõistluse etapiga. Andres
Lohuväli osales bagisõidus. Sõit läks
esimese korra kohta
hästi, kuigi auto mootor ei ole veel täielikus
sõiduvalmiduses.
Ve o a u t o b a g i s i d
oli kokku 10 ja superfinaalis saavutas Andres
kuuenda koha. Balti karikavõistluse etapi punktide seisuga on Andres hetkel neljas. Järgmise
sõit peaks olema plaanide kohaselt augustis Võrumaal Varstus. Selleks, et saavutada paremaid
tulemusi, oleks vaja teha koostööd rohkemate
sponsoritega.
Suur tänu sponsoritele: Auto Ilusax OÜ,
Würth, Valga Welg, Hinkus, Teder. Suured tänud
ka kõigile abistajatele: Karli Oja, Lauri Oja, Mikk
Lohuväli, Mihkel Talv, Kaido Künnapuu, Igor
Korobov. Kõige suurem tänu Aivo Tannile (Auto
Ilusax OÜ).
Kellel tekkis soov Andrest toetada või kaasa
elada tema tegemistele, see leiab Andrese üles
facebookist või telefonil 5070625.
Sangaste Spordiklubi

Teade
2014. aasta lõpuni teostab Sotsiaalkindlustusamet (pensioniamet) Eestis projekti, mille raames
mittetöötavad 16-63aastased isikud (töötud,
lapsehoolduspuhkusel olevad emad, töövõimetuspensionärid, õpilased, üliõpilased) saavad
teatud kriteeriumidele vastavuse korral TASUTA
võlanõustamisteenust, psühholoogilise nõustamise teenust, perenõustamise teenust ja/või
tugiisiku teenust.
Teenust osutavad Otepää ja Valga asutused,
nõustajaga kohtuda saab Tartus, Valgas, Sangaste vallamajas või oma kodus.
Juhul, kui keegi valla elanikest tunneb, et tal
oleks ühte või mitut teenust vaja, tuleb võtta
ühendust sotsiaalinspektoriga (Pille Sikk, telefon
76 68 046 või 52 47 930) või otse projekti koordinaatoriga (Raina.Kurg@sotsiaalkindlustusamet.
ee), kes kohtumisel isikuga kuulab tema mured
ära ja otsustab, kas isik sobib projektis osalema.

Rõõmurullide grupivanem LEA KORBUN

Ükskord me Jaanime nagunii!
Ükskord väga vanal ajal ei olnud suvel midagi teha olnud. Kohe üldse mitte midagi,
... täitsa tühi ja sisutu olla olnud. Justnagu mõne kõrge riigimehe pea praegu. Siis
saanud Loojal Tema suur ja õilis hing täitsa täis ja Ta otsustanud, et suvi peab omale
hinge ja südame saama. Suve süda sai antud Jaani nimelise suvehaldja hoida ja hinge
sai suvi neilt inimestelt, kes Jaanipäeva hingega võtavad ning suve südamega naudivad. Suve hing ongi niiviisi jaotatud kõigi meie vahel ja tema südametuksete kõige
kõvem kontsert antakse igal aastal Jaanipäeval.
Ja siis mõtles Looja, et nüüd on suvel süda ja on ka hing, aga midagi võiks ju veel
olla, et hinged täis ei läheks ja süda rõõmus püsiks.
Siis lõi Looja jaanitule ja traditsiooni seda tuld austada. Kuna Kurjam polnud
Teda siis veel eksitanud ja internet oli loomata, lõi ta lõkke täitsa oma peaga. Ja et
Jaanilõkkel tekiks püsiühendus inimeste hingega, lõi ta grillvorsti, õlle ja lihalõigud.
Ja ka saun sai omale niimoodi koha meie rahva elus. Kuna nüüd oli palju ahvatlusi üheskoos ja rõõmud kõik kenale suveajale kokku kuhjatud, tekkis traditsioon
pereti, suguvõsati ja sõpruskonniti seda suvesüdamepidu põhjalikult tähistada. Nii
tekkisid laulud, tantsud ja mängud jaanitule ümber. Siin ei loe oskused, loeb tahe ja
lust. Sestap ei pea ehmuma, kui jaaniööl äkki karumörinat kuulete, sest see võib olla
vaid mõne naabrimehe elu esimene tõsisem laulukatsetus, kus noot ,,joo“ on läinud
lihtsalt liiga pikaks.
Vorstide ja liha tootmiseks lõi Looja lihatööstused. Oma nooruse siiruses tegid
need kõike puhtast lihast, aga hiljem tõi Kurjam turule sojajahu ja kanakondikaape
ka. Siiski jäi head ja parematki püsima, mida tarbimiskurjamist vähem pimestatute
käest saab.
Et aga inimene liiga lihtsalt kõike seda õndsust omistada ei saaks, lõi Looja sääsed,
parmud ja pohmelli. Lisaks veel vihmapahvakad jaaniööks, tühjaksaavad krediitkaardid ja hiina plätud.
Aga see kõik on vaid pisiasi võrreldes Suure Jaanitundega ja sõprade kokkusaamisega! Jaan tuleb ja Jaan jääb tulema igal aastal suve südamenädalal! Jaan teeb
me südame rõõmsaks, ootuse magusaks ning hinge mahedaks. Jaanipäev on meie
rahvale lausa sisse kodeeritud ja installeeritud. Jaanipäev on meile eelkõige juba
hingeseisund!
Kallid kogukonnad! Olgu Jaanipäevale alati koht meie elus ja hinges! Olgu meil
kõigil omade ja headega olemiseks aega ning kohta nii sellel kui ka teistel päevadel!
Võimsaid lõkkeid loitma meie Jaani kohtades ja väiksemaid tulesid vastu kiiskama meie silmist!
Olgu lihtsalt mõnus ja hea!
...ja ärge unustage tõstma klaasikest meelepärast jooki ka meie esivanematest vabadussõdalaste terviseks, kelle läbi see oma Riik tulla ja olla on saanud. Ehk siis seeläbi
on meil ikka edasi ka Jaanipäev!
KAIDO TAMBERG, Sangaste

PILLE SIKK

Lähme ekskursioonile!
Sangaste Valla Pensionäride Ühendus
„Härmalõng“ kutsub kõiki eakaid suvisele

23. juulil ekskursioonile Narva.
Reisile soovijatele on vajalik ETTEREGISTREERIMINE kuni 10. juulini telefonil 56 566 452
(Vaike Tuisk). Osalustasu 25 eurot saab tasuda
Sangastes Vaike Tuisule ja Keenis Ilme Lepikule
(tel 76 71 335) samuti kuni 10.07.14.
Kavas Narva linnuse külastus ja bussiekskursioon linnaga tutvumiseks, teel teeme peatuse
Peipsi ääres. Väljasõit Sangastest umbes kell 6
hommikul (täpne graafik pannakse paika peale
etteregistreerimise lõppu).
NB! Reis toimub, kui osalejaid on vähemalt 40!

SANGASTE VALLA

JAANITULI
TOIMUB 22. JUUNIL
KELL 19.00 KEENI
MÕISAPARGIS
KAVAS:

Kell 19.00: Õhtu avamine, mängud lastele,
traditsioonilised jaanimängud täiskasvanutele, vahvad tegevused valla pritsumeestelt.
Kell 20.00: Kontsert, esinevad
valla isetegevuslased.
Kell 21.00: Tants ansambel Boomeri saatel.
Valla elanikke oodatakse müüma oma
käsitööd, küpsetisi jne Grillimise võimalus.

Kontakt: Hiie Vähi; t:51981657; hiievahi@hot.ee.

11

KUULUTUSED

20. juuni 2014

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

Kaevan,
puhastan
tiike ja kraave.
Erinevad
pinnasetööd.

KUULUTUSED

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee

Ohtlike puude raie & puude hooldustööd. 56 866 157
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Heinamaade ja põldude niitmine
hooldusniidukiga. Tel. 52 94 144
Koldehunt OÜ pakub korstnapühkimise ja pottsepateenust. Kaas-aegsete korstende ehitus ning vanade
renoveerimine. Konsultatsioon kohapeal. koldehunt@gmail.com, tel.
5115146.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel:
55579399

Vajatakse

Tehvandi Spordikeskus otsib oma meeskonda

vaarikakorjajaid

toateenija-koristajat.

Ilmjärve k.

Info ja registreerimine
tel. 5698 5765
Raivo Teder

Avaldus ja CV esitada hiljemalt 30.06.2014
aadressil Nüpli k., 67408 Otepää vald
või ylle@tehvandi.ee.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete
remont. Tel: 55579399
Müüa 2-toaline ahiküttega korter
Otepääl. Tel. 5097 154.
Müüa kruusa, liiva mulda, killustikku. Tel: 5291256
Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Samas müüa ka küttepuu jääke
ehk klotse. Tel. 5117109
Müüa saematerjali. Voodri-, põranda- ja terrassilauda. Transpordi võimalus.Tel. 5258911
OÜ Viimval teostab katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja santehnilisi
töid. Tel 55547996

Otepää AMS korraldab

ekskursioonid:
8. juulil

Tallinn – Botaanikaaed.

Registreeruda 25. juuniks tel.
7655 537, 5650 97 70, 7655 757.

22. augustil Kuremäe

klooster, Toila, Rakvere.
Registreeruda 5. augustiks tel.
7655 537, 5650 97 70, 7655 757.

Üürile anda Otepääl k.küttega
korter korralikule perele pukemaks ajaks. 56 686 109.

Otepää Mesinike Selts
korraldab mesinduspäeva
5. juulil kell 10
AMSi majas J.Hurda 5.
Suvised tööd mesilas.
Uute mesilasperede tegemine.
Mesilasperede hukkumise põhjustest.
Lektor Mai Endla, Tõnu Hiiemäe.
Info: 5650 9770.

Juuksur Lily Neimann
tel. 52 15020

Küünetehnik
Triinu Laks
tel. 5332 6974

Tartu mnt. 1A
Ootame Teid!

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

18.-20. juuni kaubad 10 senti,
25.-27. juuni tasuta.
Kauplus avatud kell 14-18.
Kauplus puhkab juulis ja augustis.

Otepää Pensionäride Ühendus korraldab

teisipäeval, 8. juulil kell 11.00 reisi Taevaskotta.
Teeme kohapeal väikese matka ja sõidame jõelaevaga Lonny. Kui ei
jõua matkast osa võtta, osaleda võite siiski. Lõpetame ühise piknikuga. Koguneme lillepoe juurde.
Osalustasu 2 eurot.
Registreerida telef. 5516418 Hellele.

SALME REIMAND

ANASTASIA MALÕŠEVA

Südamlik kaastunne Faadmele
lastega, Ennole ja Lenna perele kalli
abikaasa, isa, venna ja onu

Avaldame kaastunnet Ennole
ja Lennale venna ja onu

350.- EUR;

MATI JÜRISSAARE

MATI JÜRISSAARE

ENNO TAMM

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Perekond Tanni

Vahur perega

Mälestame leinas kauaegset
kaubandustöötajat ja avaldame
kaastunnet õde Ehale venna
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Astale perega

Endised töökaaslased Otepää
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.

Südamlik kaastunne abikaasale
ja lastele

AUGUST KERVI

31.12.1925 - 14.06.2014

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

Rakkekaevude kaevamine ja puhastamine. 5574792

Teostame üldehitus-remonttöid.
Tel. 55514574

Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonil 76 69 553.

tel. 5348 3334

Palveränduri kasutatud kaupade poes Otepääl Pärna 15

Raamatupidamisteenus väikese
ja keskmise suurusega ettevõtetele, KÜ-dele, FIE-dele jne. Hind kokkuleppel! Info tel. 53339544 või
janeliuibu@gmail.com

Signalisatsiooni paigaldus, tel.
5135148

Juuksur Riina Laks

1.1 1 lk

290x380 mm

1.2 ½ lk

142x380, 290x190

180.- EUR;

1.3 1/3 lk

290x130, 93x380

140.- EUR;

1.4 ¼ lk
1.5 1/8 lk
1.6 1/12 lk
1.7 1/24 lk
1.8 1/48 lk

142x190, 290x95, 191x144 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46
60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190
45.- EUR;
93x46, 44x95
30.- EUR;
44x46
20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line
hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
reakuulutuse rida (26 tähemärki)
2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega
6,00 EUR;
kuulutus fotoga
8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

16.10.1936 – 27.05.2014

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu.

Mälestame kauaaegset
Vana-Otepää Jahiseltsi liiget

surma puhul.
Endisest OÜ Bachi puidutöökojast
Avo ja Arno abikaasadega.

ARNE TENNOT

Mälestame endist töötajat ja
avaldame sügavat kaastunnet
omastele

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

kaotuse puhul.

Vana-Otepää JS

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

LEA HIRSE

17.09.1918 - 08.06.2014

MATI JÜRISSAARE
kaotuse puhul.
Endised naabrid Alo ja
Fred peredega.

Südamlik kaastunne Margole
perega armsa ema, ämma
ja vanaema

HELVI PULLESE
kaotuse puhul.

MITMESUGUST
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Otepää linna Jaanipidu
22. juunil kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuse pargis
Jaanipidu algab kell 18.00 Karisilla külateatri lustliku näitemänguga „KONNASILM“.
Õhtut juhib PRIIT OKS.
Jaanipäeva laulutervitus – Laura Danilas ja Hans Markus Danilas.
Laulavad ja tantsivad Naisrahvatantsurühm Nuustaku, Otepää linetantsijad, naisansambel Relami, tantsutrupp FeelingGood.
Tantsuks mängib ansambel KONTERBANT koosseisus Asso Int - lõõts, vokaal, Meelis Int - bass, vokaal, Martin Müller - lõõts, vokaal.
Lastele karussell, millel sõit maksab 3 € ja batuut, mis on tasuta.
Õhtujuht Priit Oks kutsub jaanipäevalisi võistkondi moodustama, et vedada köit, rebida sangpommi, teha aiakäru
pimesõitu, mustlasmaadlust jne. Võitjatele on auhinnaks kahe päeva pääsmed Pühajärve jaanitulele.
Avatud on puhvet.

Soovime lõbusat jaanipäeva!

Otepää vald oli edukas Valgamaa
valdade ja linnade suvemängudel

Korraldab Otepää Kultuurikeskus. Toetavad Otepää vald ja Pühajärve Jaanituli.

Vastavalt haridusalase tunnustuse jagamise korrale saab gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu 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, 12. klass 45 eurot.

Kokkuvõttes saavutatas Otepää vald Valga linna järel teise koha. Osaleti 9
spordialal ja koju toodi hulganisti auhinnalisi kohti.
Kergejõustikus võitis Kristjan Sõrg 100 m jooksu, kaugushüppes oli ta
kolmas. Georg Niit võitis meeste kettaheite ja kuulitõuke. Lisaks said Kristjan ja Georg esikoha 4x100 m teatejooksus koos Marten Pullese ja Sten Teemantiga. Sten Teemant võitis teise koha kõrgushüppes, Marten Pulles 1500
m jooksus. Hanno Priks oli kolmas 800 m jooksus. Naiste 800 m jooksus tuli
Mariel Merlii Pulles teiseks ja koos Aleksandria Mironjuki, Teiloora Ojaste
ning Liis Jäägeriga said neiud III koha 4x100 m teatejook-sus. Tubli panuse
üldkokkuvõttes kergejõustiku teise koha saavutamisse Valga linna järel
andsid Jaanika Kilk, Tiiu Kannes, Mall Palm, Mari-Liis Länik ja Liia Piho.
Orienteerumises kuulus üldvõit Otepääle. Võitjad erinevates vanuse-klassides olid Kristi Vassil, Heiki Saal ja Anti Parik. II kohale tulid Merlin Müür,
Liivi Parik, Siiri Sotnik, Rauno Sotnik ja Rasmus Sotnik. Kolmandaks tuli
Lembit Vassil ja neljandaks Helen Parik ning Iljar Kabral.
Jalgpallis II koht Otepääle Valga järel. Võistkonnas mängisid Martin Raid,
Rene Levin, Taavi Lassmann, Marko Laas, Robi Männiste, Raul Lehismets,
Priit Lehismets, Risko Eit ja Mihkel Teder.
Rattakrossis sai Otepää vald 4. koha. I koht - Peeter Saarep. II koht Peeter Voolaid, Meelis Danilas, Mariliis Kukk. Tublilt sõitsid ka Liia Piho,
Mall Palm ja Ilmar Tamm
Kalapüügis 5. koht. Valda esindasid Harald Laidre ja Maie Kikkas.
Petankis oli Otepää vald kokkuvõttes 7. kohal. Võistkonda kuulusid Helle
ja Urmas Kuldmaa ning Avo Orav.
Disc Golfis tuli järjekordne alavõit Otepääle. Esikoha võitsid Tanel Ojaste
ja Sass Suiste.
Rannavolle naiste turniiril võitis esikoha Otepää valla paar – Merlin Müür
ja Kristiina Kopli. Meespaaridest saavutasid Margus Mooses ja Aivar Pruuli
4. koha. Kokkuvõttes samuti 4. koht.
Õhupüssist laskmises kuulus Otepääle III koht. Võistkonnas Karl Peeter
Ein, Marika Ein ja Siim Annmann.
Tulemuste täpsem kokkuvõte Otepää valla kodulehel.
Õnnitlused ja tänud kõikidele tublidele valla sportlastele!

MONIKA OTROKOVA

Valla spordispetsialist HARALD LAIDRE

Parimad Otepää valla õppurid said tunnustuse
Vastavalt Otepää valla haridusalase tunnustuse jagamise korrale tunnustab
Otepää vald vallakodanikest õpilasi, kes
õpivad valla haridusasutustes ja õpetajaid
mitmesuguste preemiatega.
Otepää Gümnaasiumis lõpetab kooli
tänavu 41 õpilast ja Pühajärve Põhikoolis
11 õpilast.
Valla haridustoetuse said:
Markus Punnar – Otepää Muusikakooli
põhiõppe kiituskirjaga lõpetamise eest;
Rasmus Jaagant – Otepää Muusikakooli põhiõppe kiituskirjaga lõpetamise eest;
Priit Peterson – Pühajärve Põhikooli kiitusega lõpetamise eest;
Karl Kimmel – Pühajärve Põhikooli kiitusega lõpetamise eest;
Karoliina Kruusmaa – Otepää Gümnaasiumi põhikooli kiitusega lõpetamise eest;
Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilane
Gertrud Aasaroht, kes saavutas vabariiklikul muusikaolümpiaadil hõbediplomi
(juhendaja õpetaja Eve Eljand);
Otepää Gümnaasiumi 6.b klassi õpilane
Kerstin Ojavee, kes saavutas vabariiklikul muusikaolümpiaadil pronksdiplomi
(juhendaja Eve Eljand);
Otepää Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane
Annela Jürgenson, kes saavutas vabariikli-

kul inimeseõpetuse olümpiaadil III koha
(juhendaja Terje Reiljan);
Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilane
Birgit Kannes, kes saavutas vabariiklikul meediakonkursil „Volbrimüsteerium
2014“ pressiteadete kategoorias I koha
(juhendaja Marika Paavo);
vabariiklikul meediakonkursil saavutasid III koha „Volbrimüsteerium 2014“
videoklippide kategoorias Otepää Gümnaasiumi õpilased: Randel Uibopuu,
Erkki Teder, Saamuel Stepanov, Martin
Krüünvald, Kevin-Markus Toover (juhendaja Marika Paavo).
Tublid õpilased, kes määruse mõistes
haridustoetust ei saanud:
Otepää Gümnaasiumi 9.a klassi õpilane
Laura Danilas, kes saavutas vabariiklikul
muusikaolümpiaadil hõbediplomi (juhendaja Eve Eljand).
Otepää Gümnaasiumi 10. klassi õpilane
Lella Pruuli, kes saavutas vabariiklikul
meediakonkursil
„Volbrimüsteerium
2014“ pressiteadete kategoorias I koha
(juhendaja Marika Paavo).
Otepää Gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Jane Kukk, kes saavutas vabariiklikul meediakonkursil „Volbrimüsteerium 2014“
pressiteadete kategoorias I koha (juhen-

daja Marika Paavo).
Lisaks sellele tunnustas Otepää Gümnaasium kooli kiituskirjaga 12. klassi lõpetajaid Vivian Mitti ja Jana Jaanistet.

Otepää Kultuurikeskuse pargis
3. augustil kell 10.00
Otepää XVIII käsitöömeistrite
ja rahvamuusikute päev.
Laadal saab osta käsitöid ja taimi.
Kavas on palju tegevusi kogu perele.
Esinevad Otepää isetegevuskollektiivid ja külalisesinejad.
Korraldab Otepää Naisselts.
Info: Ene 5615 3357.

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM
kuulutab välja konkursi

gümnaasiumiastme füüsikaõpetaja
ametikohale (0,4 ametikohta).

Tööle asumise aeg on 25. august 2014.
Konkursi tähtaeg on 30. juuni 2014 kell 13.00.
Kandideerimisdokumendid (avaldus, elulookirjeldus ning kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad) esitada aadressil Koolitare 5, 67403
Otepää või elektrooniliselt e-posti aadressil kool@nuustaku.edu.ee.
Täiendav teave telefonil 766 8242 (Anneli Vetka)
või anneli_v@nuustaku.edu.ee.

