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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää turismipiirkond sai uue 
suvise ja talvise logo

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

23. juunil

Kell 11.00 jumalateenistus Otepää Maarja 
kirikus.
Kell 11.30 pärgade asetamine Otepää Va-
badussamba jalamile.

Orienteeruvalt kell 16.30-17.30 Võidutule 
jõudmine Otepääle Vabadussamba juurde. 
Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää Ük-
sikkompanii tulevalve. 

Kõigil soovijatel on võimalus süüdata 
oma jaanituli Võidutulest. 

Tuli saabub Valgamaale Tõrvast. 

Võidupüha tähista-
mine Otepääl

4. juunil toimus Otepääl, Muraka 
hotellis Otepää turismipiirkonna turis-
miettevõtjate ümarlaud, kus tutvus-
tati ka uusi Otepää turismipiirkonna 
logosid.

Konkurss uute Otepää turismipiir-
konna logode leidmiseks kuulutati välja 
2014. aastal, konkursi võitis Publicon. 

Otepää turismipiirkonna logo on 
kaheosaline – suvises logo piltmärgi-
ses moodustab piktogrammide kogum 
graafilise lilleõie või ristikheinalehe. 
Kroon- või harulehtede erinevad värvid 
ja piktogrammid demonstreerivad 
Otepää sportlikkust ja turismile orien-
teeritust neljal aastaajal. Otepää nime 
toekas ja ümar kuuseroheline kirjakuju 

on disainer Heiki Kähri sõnul inspiree-
ritud Otepää metsastest kuplitest.

Logo on loodud mängulise ja 
avatuna, kasutatav nii ühe kui nelja 
harulehega, erinevate piktogrammi-
dega vastavalt kohale ja vajadusele. 
Erinevate logoversioonide ühiseks 
jooneks on Otepää nime kuju ja suurus. 
Publiconi esindajate sõnul on valitud 
logotüüp kompaktne, kuid paindlik, 
palju variatsioone võimaldav, sõbra-

lik ja aktiivne. Logo seob omavahel 
Otepääle omased turismi, spordi ja 
looduse teemad.

Kui suvise logo põhivärv on tumero-
heline, siis talvepealinna logoversioonis 
on toonideks sinine ja valge. 

Logode valmimist rahastas Otepää 
Vallavalitsus. Otepää vallavanem Kalev 
Laul ütles, et logosid võivad kasutama 
hakata kõik ettevõtjad ja organisatsioo-
nid. „Kutsun kõiki Otepää piirkonna 

ettevõtjaid ja organisatsioone julgelt 
kasutama uusi logosid oma toodetel ja 
reklaammaterjalidel, et seeläbi kujun-
dada piirkonna ühtne kuvand,“ sõnas 
vallavanem Kalev Laul.

Logoraamatuga on võimalik tutvuda 
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee 
rubriigis Sümboolika. 

Monika otrokova

Otepää Kultuurikeskuse pargis

2. augustil kell 10.00

Otepää XIX käsitöömeistrite
ja rahvamuusikute päev.

Laadal saab osta käsitöid ja taimi. Kavas on palju tege-
vusi kogu perele. Esinevad Otepää isetegevuskollektiivid 

ja külalisesinejad.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 7. augustil.

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

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

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

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

Otepää Vallavalitsuses

08.06.2015
n      Nõustuti Pilkuse külas asuva 11,74 

ha suuruse maaüksuse (piiriette-

paneku nr AT030807002) Eesti Vabarii-

gi omandisse jätmisega riigi maa-

reservina vastavalt maareformi 

seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n      Esitati notarile avaldus 5. augustil 2008. a surnud 
Helju Eenoki pärimismenetluse algatamiseks.
n      Väljastati Kristi Kirjanenile projekteerimistingi-
mused Sihva külas Palu-Mihkli maaüksusel elamu ja 
abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n      Väljastati osaühingule Makarov Muusik Nüpli 
külas Suurekuuse
maaüksusel külas elamu ehitusprojekti koostamiseks 
projekteerimis-tingimused.
n      Väljastada OÜle KESKKONNAPROJEKT 
projekteerimistingimused Otepää külas Väike-Veske 
kinnistu liitumise ehitusprojekti koostamiseks.
n      Väljastati Rein-Erik Jõele kirjalik nõusolek 
Pilkuse külas Pilkuse Vallamaja maaüksusel ehitise 
(reoveepuhasti) püstitamiseks.
n      Väljastati Rein-Erik Jõele ehitusluba Pilkuse 
Vallamaja maaüksusel ehitise (tiik) rajamiseks.
n      Väljastati Marge Kimmelile ehitusluba Kauru-
tootsi külas Ees-Kaurutootsi maaüksusel ehitise 
(abihoone) püstitamiseks.
n      Väljastati OÜle OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS 
EDGAR ehitusluba Vana-Otepää külas Edgari 
maaüksusel ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood 
111026237) rekonstrueerimiseks.
n      Väljastati OÜle OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS ED-
GAR ehitusluba Vana-Otepää külas Edgari-Hoidla 
maaüksusel ehitise (remondikorpus, ehitisregistri 
kood 111032942) rekonstrueerimiseks.
n      Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Arula külas 
elektrivõrgu püstitamiseks.
n      Väljastati OÜle PASILA kasutusluba Nüpli külas 
Kaldanurga maa-üksusel asuva suvemaja (ehitisre-
gistri kood 120604823) kasutuselevõtuks.
n      Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 
eurot.
n      Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 
eurot.
n      Määrati ühekordne toetus kuuele isikule ko-
gusummas 283 eurot.
n      Määrati koduteenused kahele isikule.
n      Kanti Otepää Raamatukogus maha 499 eksemp-
lari raamatuid, kokku summas 985,54 eurot.
n      Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriürituse 
toetus alljärgne-vatele kultuuriühingutele: 1.1 OTE-
PÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja 
esindaja Ene Raudsepp) 15. augustil 2015. a Otepää 
Naisseltsi 25. aastapäeva ürituse korraldamiseks 400 
eurot; 1.2 mittetulundusühing KARUKÄPP (registri-
kood 80186254, taotleja esin-
daja Mari Mõttus) 7. juunil 2015. a toimunud ürituse 
„Rahvusvahelise õueskudumise päeva tähistamine“ 
korraldamiseks 35 eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Melina Kulpas         3. juunil
Sirely Vaks         1. juunil
Peeter Zlobin         5. juunil

Keskkonnaametile on laekunud Gravel Deposits 
OÜ kaevandamisloa taotlus, mille kohaselt soovi-
takse avada Kaurutootsi külas Oriku katastriük-
susel (katastriüksuse tunnus 63601:003:0780) 
ehitusliiva kaevandamiseks liivakarjäär. Karjääri 
planeeritav pindala on 4,34 ha ning teenindus-
maa pindala 5,12 ha. Taotletaval alal on 499 tuh 
m³ ehitusliiva, millest kaevandatav on 289 tuh 
m³. Kaevandatava liiva keskmine aastamaht on 
arvutuslikult 20 tuh m³. Luba soovitakse saada 15 
aastaks.

Taotlusmaterjalide ja seotud dokumentidega 
saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumen-

AVALIK ARUTELU 

Oriku liivakarjääri kaevandamisloa taotluse avalik 
arutelu

diregistris http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.
php?id=10535 sisestades otsinguväljale kaevan-
damisloa taotluse registreerimise numbri “6013“ 
või märksõna „Oriku“.

Keskkonnaamet jagab hea meelega selgitusi nii 
taotluse, kui menetlusprotsessi kohta. Selgituste 
saamiseks palume võtta ühendust alltoodud kon-
taktandmetel. Keskkonnaamet soovib teha otsu-
seid võimalikult avalikult ja kõikide huve silmas 
pidades, seega igasugused arvamused ja ettepane-
kud on oodatud. Palume võimalusel arvamused ja 
ettepanekud esitada kirjalikult, võimalusi nende 
esitamiseks ja avaldamiseks on mitmeid:

1. Saata või tuua Keskkonnaameti kontorisse:
Keskkonnaameti Võru kontor, Karja 17a, 

65608 Võru; E-N 9.00-12.00 ja ja 13.00-16.00 ning 
R 9.00-12.00, voru@keskkonnaamet.ee; telefon 
530 78 839, 50 63 384.

Keskkonnaameti Valga kontor, Kesk 12, 68203 
Valga; E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning R 9.00-
12.00, valga@keskkonnaamet.ee; telefon 530 78 
839, 50 63 384.

2. Osaleda avalikul arutelul, mille korraldab Kesk-
konnaamet ja kuhu on oodatud kõik huvitatud 
isikud. Avalik arutelu toimub reedel, 3. juulil kell 
16.00 Otepää vallamajas, vallavolikogu saalis III 
korrusel.

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine on 
lubatud kogu menetluse jooksul. Saamaks teie 
ettepanekut varakult käsitleda, palume need 
esitada võimalusel juuni- ja juulikuu jooksul.

Vahemikus juuni - september 2015 teostatakse Otepää valla territooriumile fii-
beroptilise sidevõrgu ehitustöid. Võrk ehitatakse Eesti Andmeisdevõrk MTÜ tel-
limusel ning tööde teostajaks on Empower AS. Võrk ehitatakse Euroopa Liidu 
struktuurifondide toel.

Rajatava võrgu eesmärk on ühendada sideoperaatorite võrgusõlmi, et 
sideoperaatorid saaksid teie regioonis hakata pakkuma kvaliteetsemat võr-
guühendust – nii mobiilset internetti kui ka püsiühendust. Rajatavast baasvõr-
gust lõpptarbijani otse ühendusi ei looda, kuid pärast võrgu valmimist on kõigil 
võrgu mõjupiirkonda jäävatel tarbijatel võimalus pöörduda enda eelistatud 
sideteenuseid osutava ettevõtte poole ning küsida pakkumist suurema kiiruse-
ga kvaliteetsematele internetipakettidele. Samuti suurendab valmiv baasvõrk 
kindlasti sideettevõtete konkurentsi teie regioonis, mis on aluseks soodsamate-
le pakkumistele internetiteenuste osas.

Võrgu ehitustööde tellijaks on Eesti Andmeisdevõrk MTÜ ja ehitajaks 
Empower AS. Kõigis ehitust puudutavates küsimustes palume pöörduda otse 
ehitaja (Empower AS) poole kas e-posti aadressil: info@empower.ee või tele-

Fiiberoptilise sidevõrgu ehitustööd Otepää valla territooriumil

21. juunil kell 12.00 toimub Pilkuse 
külamajas järjekordne KIRBUTURG.

Müügil talutooted riided, jalanõud, 
nõud, omavalmistatud ehted jne.

NB! Viimased istikud, puud ja põõsad.
Tule müü, osta ja vaheta. 

Müüjatele kohvi tasuta. Kohamaksu ei 
ole.

Tänu meie tublidele külaelanikele teeme 
ka väikese hoogtööpäeva ja jätkame ki-
viaia ehitamist ning õueala planeerimist.

Ühendame meeldiva kasulikuga.
Kellel võimalik lööge kampa.

Ootame Teid lähedalt ja kaugelt!

MTÜ Pilkuse külaselts, tel 53823446. 

Töid Linnamäel teostas MTÜ Otepää Arendusgrupp, kes lähtus tööde teos-
tamisel nii metsateatisest kui ka Linnamäel kehtivast detailplaneeringust ning 
kokkulepetest ja vallavalitsuse soovist. Otepää Arendusgrupi juhatuse liikme 
Jaanus Raidali sõnul käis tööde teostamise ajal käis kohapeal vaatlusi tegemas 
nii Muinsuskaitse kui ka Keskkonnaameti esindaja.

Jaanus Raidal ütles, et tööde teostamise käigus selgus, et mäe jalamil kasva-
vate puude ladvad jäävad ette vaadete avamisel ning kaks kolmandikku puid 
olid haiged ja pehkinud. Jaanus Raidal toonitas, et juba 25. aastat tagasi tehti 
Linnamäel esimesed vaadete avamised. Tema sõnul leidis toonane linnavalit-
sus, et nõukogudeaegne lohakus sellise tähtsa objekti puhul, nagu Linnamägi, 
tuleb likvideerida. Jaanus Raidal leidis, et pärast Linnamäe vaadete avamist on 
tõusnud külastajate huvi Linnamäe, kui ajaloolise objekti, vastu. Tänu vaadete 
avamisele on mägi muutnud atraktiivsemaks,
sellest lähtuvalt, tuleb tema sõnul edasi tegutseda ja Otepää 900. aastapäevaks 

Linnamäge veelgi korrastada. Raidal ütles, et Keskkonnaamet ja Keskkon-
nainspektsioon võiks siinkohal olla nõu ja jõuga abiks aga mitte ahistada ja 
pidurdada bürokraatlike meetmetega ning et Keskkonnainspektsiooni poolt 
algatatud menetlus on pahatahtlik. Jaanus Raidal sõnas, et hetkel käib tõsine 
diskussioon Looduspargi arengu suhtes. MTÜ Otepää Arendusgrupp on jätku-
valt valmis osutama kaasabi Linnamäe korrastamisel, et Linnamäest kujuneks 
atraktiivne turismiobjekt. 

Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et uue planeerimisseaduse kohaselt, 
mis jõustub 1. juulil 2015, on võimalik projekteerimistingimustega täpsustada 
detailplaneeringut ning seeläbi kavandada edasisi tegevusi: „Linnamäe potent-
siaal on kasutamata ning ajaloolise koha paremaks eksponeerimiseks on vaja 
teha veel tööd ja investeerida. Arendustegevuste kavandamisse kaasame kind-
lasti erinevaid huvigruppe ja valla elanikke.“ 

Menetluse alustamisest Linnamäel juba tehtud tööde osas ei ole Keskkon-
nainspektsioon Otepää Vallavalitsust teavitanud.

otepää vallavalitsus

Otepää vallavalitsuse esindaja Kalev Laul esitas 17. märtsil 2015 Keskkonnaa-
metile metsateatise, millega kavandas Linnamäe kinnistu 2,4 hektaril raiet. 
Raie eesmärk oli vaadete avamine Otepää linnale ning Otepää Maarja kirikule. 

Kuna Keskkonnaametile esitatud metsateatis oli mittenõuetekohaselt täi-
detud, saatis Keskkonnaamet metsateatise koos täiendavate selgitustega met-
saomanikule tagasi ega võtnud seda menetlusse. Keskkonnaamet selgitas, mil-
lised on metsateatisel olevad puudused ning mida tähendab raadamine.

Lisaks tõi Keskkonnaamet välja, et metsaseaduse § 32 kohaselt tehakse maa 
muul otstarbel (mitte metsamajandamine) kasutamise võimaldamiseks raada-
mist vastavalt ehitusseadust või maaparandusseadust järgivale ehitusprojektile, 
kui detailplaneeringu kohustus puudub. Raadamist saab korraldada ka muu 
õigusaktidest tuleneva kehtiva projekti, hoolduskava või dokumendi alusel, mis 
on aluseks maa kasutamiseks muul otstarbel kui metsa majandamine.

8. aprillil 2015 on Keskkonnaamet andnud kooskõlastuse Linnamäe kinnis-
tu raadamiseks vastavalt detailplaneeringule. Nõusolek on antud raadamiseks 
Linnamäe ülaosas kirikupoolsel küljel 0,03 hektaril hinnangulise raiemahuga 
6 tm ja linnapoolsel küljel samuti 0,03 hektaril hinnangulise raiemahuga 6 tm. 

Hetkel on raiutud trass kuni Linnamäe jalamini. Sellise trassi raadamiseks 
ei ole Keskkonnaametilt luba küsitud ning seda pole ka antud. Keskkonnaa-
met teavitas olukorrast Keskkonnainspektsiooni, mille esindajad on käinud 
kohapeal ning selgitanud välja, et raiutud on rohkem kui metsateatisega (ja 
detailplaneeringuga) lubatud.

Keskkonnainspektsioon on algatanud juhtunu osas väärteomenetluse.

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja 
ENA POLTIMäE 

Keskkonnaameti 
kommentaar 

Otepää linnamäe teemal

fonil 663 5600. Kui peaks tekkima üldisemat laadi küsimusi seoses valmiva 
võrguga, võib ühendust võtta Eesti Andmesidevõrguga e-posti teel: info@ees-
tiandmeside.ee või telefonil 622 5237. Võrgu ehitamisega alustatakse orien-
teeruvalt juuni keskel ja töödega lõpetatakse septembris 2015. Eesti Andme-
sidevõrk vabandab ette võrgu ehitamisel tekkida võivate ebamugavuste pärast 
kohalikele elanikele ja ettevõtetele.

Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk loodi Lõuna-Eesti kohalike oma-
valitsuste (Kanepi, Kõlleste, Vastse-Kuuste ja Laheda vald) ja SkyLive Telecom 
AS ühisel algatusel eesmärgiga arendada Eestis lairiba tehnoloogial põhinevat 
fiiberoptilise kaabli baasvõrku, mis võimaldab lõppteenuse pakkujatel viia kiire 
internetiühendus ja sellega kaasnevad teenused lõpptarbijani ka hajaasustuse-
ga aladel. 

Käesolevas etapis on rajamisel kuus sidevõrgu projekti kogupikkusega ca 300 
km kogueelarvega 3,4 mln eurot, millest 2,9 mln kaetakse Euroopa Liidu struk-
tuuritoetustega.

raivo taMMiksaar, Eesti andmesidevõrk MtÜ

Otepää vallavalitsuse 
selgitus
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Alates 15. juunist 
töötab Otepääl piir-
konnapolitseinikuna 
Jaana Toode. 

Elvast pärit Jaana 
Toode lõpetas 2014. 
aastal Tartu Ülikooli 
õigusteaduste baka-
laureuseõppe. Paral-
leelselt õpingutega 
töötas noor naine 
kohtutäituri büroos Tartus ning panustas siis polit-
seitöösse abipolitseinikuna. Kolm aastat vabataht-
likuna Tartumaal korratagamist tõi mullu Jaanale 
ka aasta parima abipolitseiniku tiitli.

Jaana sõnas, et soov politseitööd teha oli tal 
juba ammu, kuna ta on pärit politseinike perest 
ning selle ameti köögipoolega juba lapsest saati 
tuttav. „Nägin, et Otepääle otsitakse piirkonna-
politseinikku ning otsustasin pikemalt mõtlemata 
kandideerida,“ ütles ta. Peagi anti tagasisidet, et
valituks osutus just Jaana. 

„Võtan selle väljakutse hea meelega vastu. Nüüd 
esimesi päevi tööl olnuna loodan võimalikult kii-
resti end siinse kogukonna murede ja rõõmude-
ga kurssi viia, et parimal moel nii kohalikele kui 
Otepää külalistele politsei poolt abiks ja toeks 
olla. Ühtlasi soovin Otepääl arendada välja hästi 
toimiva abipolitseinike võrgustiku,“ kirjeldas vas-
tne politseinik.

Uue piirkonnapolitseiniku teeninduspiirkon-
naks on Otepää, Puka ja Palupera vallad. Ühen-
dust saab Jaana Toodega telefonitsi numbril 519 
43230 või e-posti teel aadressil: Jaana.Toode@
politsei.ee.
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Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Otepää rahvasprindil osales ligi 
kuuskümmend võistlejat kogu Eestist

Möödunud laupäeval toimunud traditsiooniline Oti 
Pubi Otepää Rahvasprint pakkus elamusi nii sõitja-
tele kui ka pealtvaatajatele. Väga suvistes tingimus-
tes toimunud Otepää Rahvasprindil oli stardis kogu 
Eesti autospordiharrastajate paremik. Punktiar-
vestust peeti Moskvits Liiga karika arvestuses ning 
kohal olid ka eraldi võistlusklassina sportautod.

Marko Koosa, Otepää Rahvasprint võistluste 
juht: „Seekordne võistlus toimus väga ilusa suvise 
ilmaga ning uus ja tehniline rada pakkus sõidu-
elamust igale rallimehele. Parimad selgitati kolme 
vooru koondtulemusena."

10 võistlejaga 4WD klassis jõudis Otepää rahvas-
prindil võiduni Aiko Aigro, kes tasavägises heitlu-
ses kindlustas üldvõidu alles viimases sõiduvoorus. 
Üle 1,8liitrise mootoriga kaherattaveoliste autode 
klassis startis 10 pilooti. Võitis autol BMW 328 võis-
telnud Jüri Jürisaar. Väikeste masinaklassis ehk 
kuni 1,8liitrise mootori töömahuga kaherattaveolis-
te autode arvestuses sai konkurentidest jagu Gert 
Virves. Naisvõistlejaistoli parim Annika Vänt. J18 
klassi võitis Hondal Robert Virves. Seitsmest SU 
klassi võistlejast osutus parimaks Rainer Meus. 

Moskvich Liiga karikasarja arvestuses pakkus id 
võistlusel silmailu ka 4 mossemeest. Alistamatuks 
osutus Tarmo Kikkatalo.

Võistluse juht lisas ürituse lõppedes: „Selle aasta 
korraldusega jätkasime ilusat traditsiooni Otepää 
piirkonnas. Tore oli raja ääres näha palju pealtvaa-

Dokumentide vastuvõtt 
Otepää Gümnaasiumi

järgmise õppeaasta 10. klassidesse algab kohe 
pärast põhikooli eksamiperioodi lõppu ning 

avaldusi võtab kooli kantselei vastu kuni 
9. juulini ning 10. kuni 25. augustini.  

Infotund 10. klassidesse astujatele on 
27. augustil kell 11.00. 

Gümnaasiumis õppima asujatel on võimalik 
valida järgmisi mooduleid: meedia, majandus, 

riik ja ühiskond, loovus, liikumine ja tervis, 
tehnoloogia, turism, loodus, humanitaar. 

Dokumentide vormid ja lisainfo õppimis-
võimaluste ning õpilaskodu kohta kooli 

kodulehelt www.nuustaku.edu.ee.  

 klassijuhataja Ülle Tomson

Hanna Liis Kiho - kiitusega
Remo Almar
Liis Antsi
Anete Kannik
Kevin Kaur

Otepää Gümnaasiumi lõpetasid
  12. klass   
 klassijuhataja Ülle Kümmel

Gertrud Aasaroht - hõbemedaliga
Gen Alev
Annabel Ansi 
Katrin Hermaste 
Märt Jõearu 
Birgit Kannes 
Henry Kasepuu 
Karl Kinks 
Simone Kolga 
Martin Krüünvald 
Katrin Kurg 
Dairi Lehiste 
Grete Madi  - kiituskirjaga
Heli-Riin Meri - kuldmedaliga

SPORDikalenDeR

kultuuRikalenDeR

21. juunil kell 17.00   Tehvandi Spordikeskuses 
 FC Otepää esindusliiga vs Valga FC Warrior.
21. juunil kell 11.00   Aedlinna jalgpalliväljakul 
 FC Otepää U10 vs FC Elva.
21. juunil kell 13.00   Aedlinna jalgpalliväljakul 
 FC Otepää U12 vs Tartu FC Santos.

21. juunil kell 16.00  Otepää Palveränduri kirikus 
Pille Lille Muusikute Fondi kontsert sarjast 
"Hingemuusika". Pühendatud Maarjamaa 800 
teema-aastale. Tasuta. Neeme Ots (trompet), 
Toomas Vana (tromboon), Jaan Ots (klaver).

22. juunil   Otepää linna jaaniõhtu 
Kultuurikeskuse pargis. Alates 14.00st Toidu-
pada suvekohvik. Suus sulavad koogid, potis

 podisev naadisupp. 14.00-22.00 Lastele ka-
russell Päikeseratas ja batuut. Tasuta. 19.00 
suvemuusikat Pühajärve Puhkpilliorkestrilt. 
Dirigent Arno Anton. Ansambel Moisekatziq. 
Henrik Hinrikus (laul, lõõts, bass), Siim 
Reedo (kitarr), Margus Priks (bass, karmoš-
ka), Peeter Koosapoeg (trummid). Rahvalikud 
mängud. Parimatele osalejatele tasuta pääse 
Pühajärve jaanitulele ja muud head-paremat. 
Jaanilõke Pidu juhib Raiko Allik.

22.-23. juunil   Pühajärve jaanituli.  
23. juunil   Võidupüha tähistamine Otepääl. Kell 

11.00 jumalateenistus Otepää Maarja kiri-
kus. Kell 11.30 pärgade asetamine Otepää 
Vabadussamba jalamile. Orienteeruvalt kell 
16.30-17.30 Võidutule jõudmine Otepääle 
Vabadussamba juurde. Kaitseliidu Valgamaa 
Maleva Otepää Üksikkompanii tulevalve. 
Kõigil soovijatel on võimalus süüdata oma 
jaanituli Võidutulest.  

tajaid. Eesmärk on pakkuda Talvepealinna ümbru-
ses huvitavaid võistlustrasse nii suvel kui ka talvel. 
Eriti hea meel on, et Otepääl on alati palju osale-
jaid ning kohal kogu Eesti paremik. Kindlasti aitas 
kaasa lisaks heale korraldusele ja auhinnalauale ka 
populaarseks kujunenud öine meelelahutus."

Otepää Rahvasprindi korraldajad tänavad toeta-
jaid, kes andsid hindamatu panuse Otepää rahvas-
prindi etapi korraldamiseks: Eco Oil OÜ, Mellex 
Auto, A.Le Coq, ööklubi Comeback, Makserv 
OÜ, Otepää Winterplace, Coca Cola, KML Auto, 
Otepää Seikluspark, Arke Lihatööstus, GMP Club-
hotel, hotell Murakas, Pühajärve Puhkekodu, Red 
Bull, Forestex, Aasta Auto, Gustav kondiitrid, 
Würth, Sami AS, Hanso MK OÜ, Tridens AS ja 
One Touch. Suure panuse andsid ürituse toimumi-
seks Otepää vald ja Otepää Rahvasprint nimispon-
sor Oti Pubi.

s.M.a. racing MtÜ

10. – 12. juulil toimuvad Saaremaal Kuressaares 
Eestimaa suvemängud 2015, mille raames saa-
vad esindada Valgamaad ja osa võtta ka Otepää 
valla sportlased järgnevatel spordialadel linnade 
arvestuses: kergejõustik, orienteerumine, võrkpall 
mehed, võrkpall naised, maastiku jalgrattakross, 
mälumäng, petank, tennis, jahilaskmine CSP, juh-
tide võistlus. 

Võistluste ajakava ja juhendi leiab siit – www.
joud.ee. 

Osalemissoovist palun teavitada mulle e- mailile 
hiljemalt 25. juuniks. Lisada tuleb nimi, sünniaasta, 
võistlusala, telef., e-mail, täpne soov majutuse 
(võimalused juhendis), toidukordade ja vajadus 
transpordi kohta.

Kõik Otepää valla spordisõbrad ja kohalike 
spordiklubide liikmed on oodatud Valgamaad ja 
Otepääd esindama! 

Harald laidrE 
otepää valla sporditöö spetsialist

Eestimaa Suvemängud

Otepääl alustas tööd uus 
piirkonnapolitseinik

  9. klass   
 klassijuhataja Ave Kruusmaa

Artti Aigro 
Maarja Aigro 
Kenneth Babin 
Ranner Ennemuist 
Helen Hirvesoo 
Kaisa Lena Jurs 
Geiti Karo 
Dagne Kuik 
Heidy-Liisbet Kukk 
Henri Lindret 
Isabel Mae – kiituskirjaga 
Rasmus Meema 
Kristo Mölder 
Kevin Padar 
Roobert Poska 
Kristo Saar 
Sigrit Soe 
Karl August Soonberg 
Maris Turb  - kiituskirjaga
Katriin Umborg 
Kaarin Eva Unn  - kiituskirjaga
Linda-Maria Urke 
Mart Všivtsev 

Alates 16.juunist 
on Otepää Tervi-
sekeskuses tööl 
uus radioloogiate-
hnik Stella Kibena, 
kes teeb tööd uue 
Tervisekeskuse di-
giröntgeniga. 

Stella õpib Tar-
tu Tervishoiu Kõr-
gkoolis radioloogiatehniku erialal, ning on seda 
lõpetamas. Stella on pärit Tartust, ta on varem 
olnud praktikal nii Tartus kui ka Tallinnas. „Töö 
on põnev, Otepääl on vähem patsiente, kui 
Tallinnas ja töö on seega natuke teistsuguse 
iseloomuga,“ rääkis Stella Kibena. 

Radioloogiatehniku ülesandeks on teha pat-
siendi kehast pilt, hinnata selle kvaliteeti ning 
saata see edasi arstile. Otepää Tervisekeskuses 
on juba mõnda aega uus röntgeniaparaat, mille 
abil saab teha erinevaid ülesvõtteid erinevatest 
kehapiirkondadest. Tegemist on fosforplaadi 
tehnoloogial põhinev digitaalne röntgensüs-
teem ehk suupärasemalt „digiröntgeniga“.

Otepää Tervisekeskuse juhataja Andres Arike 
ütles, et röntgeni kaasajastamise vajadusest on 
räägitud juba 5-6 aastat ning lõpuks sai see ka
teoks. „Siinkohal tahaks tänada selle eest 
Otepää Vallavolikogu, Vallavalitsust ja nõuko-
gu, kes igati toetasid ja aitasid kaasa röntgeni
soetamisele,“ sõnas Andres Arike. „See on 
suur samm edasi Otepää piirkonna elanike 
terviseuuringute teostamisel, mis seoses uue 
tehnoloogia soetamisega avardab radioloogi-
liste uuringute võimalusi ning uuringud on ka 
ohutumad patsientidele.“

Radioloogiatehniku poolt teostatud uuringud 
edastatakse pildipanka ning neid uuringuid 
saavad vaadata piltlikult arstid üle maailma 
(kui neile on antud vastav võimalus). Seega 
enam ei pea patsiendid üldjuhul tegema kor-
duvaid uuringuid kui nad suunatakse eriarsti 
vastuvõtule Tartusse või mujale Eestis ning 
lisaks annab uus süsteem võimaluse perears-
tile konsulteerida erinevate eriarstidega õige 
ravi määramiseks. 

Otepää Tervisekeskuses 
teeb uue digiröntgeniga 
tööd uus spetsialist

Pühajärve Põhikooli 
lõpetasid

Kirke Ruuven  - kuldmedaliga
Eneli Sisask 
Saamuel Stepanov 
Sille Sööt - kiituskirjaga
Erkki Teder 
Sten Teemant - kiituskirjaga
Annika Tiideberg 
Lauri Tiido 
Kevin-Markus Toover 
Kheit Trifanov 
Randel Uibopuu 
Merily Viks 
Tanel Vähi 
Killu Väliste 

Marie Leopard
Riho Padrik
Danel Prans
Essi Anni Alisa Pusa
Taavi Vihmann

Head kinnistu- 
omanikud!
Palume muruniitmisel mitte niita 
seda tänava poole. 

Kui muul moel pole võimalik, 
siis palume teil niitmise jäägid 
tänavalt ära koristada.

otepää vallavalitsus

2016. aastal täitub Otepää esma-
mainimisest 900 aastat. Otepää 
Vallavalitsus kuulutas välja 
Otepää 900 tähistamiseks sünd-
muste ideekonkursi. Konkursile 
laekus 20 ideed, mis lähevad rah-
vahääletusele. 

Konkurss kestis 1. aprillist 1. 
juunini ning sinna võis esitada 
igas žanris ideid. Laekunud ideed 

vaatas üle Otepää 900 komisjon, 
kõik ideed on välja pandud rah-
vahääletusele Otepää valla kodu-
lehel: www.otepaa.ee. Ideedega 
saab tutvuda ka Otepää Linna-
raamatukogus, Pühajärve Raama-
tukogus ja Otepää Vallavalitsuses.

Otepää vallavanem Kalev Laul 
märkis, et laekunud ideed on kõik 
erinevad ja huvipakkuvad. „Hää-
letusel enim hääli saanud ideede 
autoritega võetakse ühendust ja 

Otepää 900 ideekonkurss oli 
edukas

võimalusel alustatakse läbirää-
kimisi idee elluviimiseks,“ ütles 
Kalev Laul. 

Hääletada saab kuni 25. augus-
tini 2015. Hääletusel enim hääli 
saanud ideed kuulutatakse välja 
1. septembril 2015. Ideekonkursi 
auhinnafond on 900 eurot. 

Otepää 900 programm kestab 
kogu 2016. aasta ja sel ajavahemi-
kul peaks ka toimuma konkursile 
esitatud võitnud sündmus. 

Monika otrokova
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Palupera Vallavalitsuse istungil

12.06.2015 korraldati:
n  Väljastati projekteerimistingimused T.T-le Lutike külas 

Leigo kinnistule varikatuse projekteerimiseks.
n  Rahuldati Rain Komlevi taotlus ja muudeti teistkordselt 

projekti „Vahemetsa kinnistule puurkaevu rajamine“ ajalist 

kestust, milleks jääb 1.08.2014-10.10.2015. Aruande esitami-

se tähtaeg on 10.11.2015.
n  Otsustati kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega 

lihthange nimetusega „Hellenurme küla kanalisatsiooni-

torustiku rekonstrueerimine – ehitustöö osutaja hankimine“. 

Edukaks osutub madalaima maksumusega (käibemaksuta) 

pakkumus. Määrati riigihanke eest vastutavaks isikuks val-

lavanem Terje Korss. Kinnitati lihthanke dokument ja moo-

dustati hankekomisjon. Hanketeade avaldatakse  Riigihan-

gete registris ja valla veebilehel. Hankelepingu sõlmib valla 

vee-ettevõtja Osaühing PALU-TEENUS. 
n  Määrati neljateistkümnele perele vajaduspõhist peretoe-

tust kogusummas 1125 eurot.
n  Määrati täiendavat sotsiaaltoetust ühele sügava liikumis-

puudega isikule ravimite ostuks ja transpordi kulude katteks 

25,56 eurot. 
n  Määrati ühele lapsevanemale noortelaagri tuusiku toetust 

65 eurot.

AMETLIK INFO Suvevaheaja algust tervitasid Palu-
pera lapsed Nõunis toreda peoga

HELLENURME KÜLA 
KANALISATSIOONITORUSTIKU 
REKONSTRUEERIMINE

Toetuse saaja – Palupera valla vee-et-
tevõtja Osaühing PALU-TEENUS, põhi-
taotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti 
partnerina, kaasfinantseerijana.  
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus, projekt nr 9831. 
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkon-
naprogrammi veemajanduse alampro-
grammist. Komisjoni otsusega 9.06.2015 
eraldati Hellenurme külas 1,25 km ise-
voolse kanalisatsioonitorustiku rekonstru-
eerimiseks 154 000 eurot. Projekti rahali-
ne omaosalus koos kaasfinantseerijaga 
ca 74 000 eurot hõlmab teostatud eeltöid 
(reostuskoormuse uuring, tehnoloogili-
se projekti koostamine), osalust ehitus-
töödele ja kulutusi omanikujärelvalvele. 
Vee-ettevõtja investeerib ehitusse tagasi 
taotletud käibemaksu.
Projekti lõpp – sügis 2015. a.

Teade Hellenurme 
küla elanikele

Ehitustöödega alustatakse eeldatavasti 
juuli keskel. Palume mõistvat suhtumist 
seoses takistustega liikluses jm. 

Rekonstrueeritav torustik kulgeb Ala-
Mäe elamu tagant, Populuse elamu ta-
gant, Mäenurga elamu eest, Mustamäe 
hooldekorpuse eest, mööda Hellenur-
me-Oriku asfaltteed, Hellenurme-Päidla 
riigimaantee äärest, maantee alt Loosi 
kinnistuni, mööda Jõe tänava elamute 
ees olevat teed, üle Elva jõe, reoveepu-
hasti tagant, telefonijaama tagant üle 
maantee kaupluse nurgani, vallamaja 
parklas, mõisahoone ees. 

Meeldetuletusena näete objekti töö-
jooniseid, mis maaomanikud 2013 koos-
kõlastasid, valla veebileheltki (link: Paku-
takse tööd).

PROJEKTID

Elva TÜ Hellenurme 
kaupluse 

suveperioodi lahtiolekuaeg
01.06 - 31.08.2015

E-L 9-19,  P 9-16

Jaaniööl hiilgavad jaaniussid. Need 
on rahvaluules vaeslapse pisarad, 

mis rohusse veeresid ning seal hiil-
gavateks ussikesteks muutusid...

Tulge teiegi osa saama 

JAANIÕHTUST 

23. juunil algusega kell 20 
Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil.

*kontsert, kus esinavad laululap-
sed, naisansambel „Lõbusad le-
sed“, tantsurühm „Pääsusilmad“

*Jaanid süütavad jaanitule

*tantsuks mängib ansambel 
TuviPoig

*... ja loomulikult rahvalikud „jõu-
katsumised“

Palupera mõis avab sellelgi suvel külastusmängu 
„Unustatud mõisad“ raames oma uksed mõisahuvi-
listele. Traditsiooniliselt on avatud näitused. Seekord 
tutvustab Rõngu Pillimuuseum oma kogust endisaeg-
seid muusikariistu muusika taasesitamiseks ja koo-
litöötajate poolt on kokku pandud näitus „Ajalugu 
läbi kohvitassi“. 

Kogu päeva jooksul on avatud kohvik, kus paku-
takse peale mõisakoogi ja kohvi ka toekamat einet. 

Palupera Käsitöökoja eestvedamisel on avatud 
töötoad. Jätkuvad ka populaarsust võitnud kella 
kolme kontserdid, kuhu on ikka pääs prii.

27. juunil         kell 15.00 esineb Maria Listra, 
                                             klaveril Piia Paemurru.
11. juulil kell 15.00 esineb Heidy Tamme
12. juulil kell 15.00 esineb Palupera 
     naiskoor
  1. augustil  kell 15.00 esineb Mait Maltis
15. augustil kell 15.00 lauldakse vene 
     romansse

Igal täistunnil tutvustab giid Palupera mõisa- ja par-
gilugu.

 
svEtlana variku

Külastusmäng UNUSTATUD MÕISAD

22. juuni

18.00 Jaanituli Neeruti külaplatsil
   
19.00 murumängud. 
  
20.00 Raen Väikene.

SÜNNID
Markus Mühlberg     17. mail

Palupera vallavalitsuse 
ametnike puhkused suvel
Vallavanem Terje Korss 
 1.-13. juuli (järgnev selgumisel) 

Pearaamatupidaja Merike Terve 
 1.-9. juuli ja 3.-16. august.

Sotsiaalnõunik Heli Elbson 
 6.-15. juuli, 22.-31. juuli ja 5.-19. august.

Maakorraldaja-ehitusspetsialist Tõnu Kukk 
 6.-26. juuli.

Ja pidu oli tõesti MEGASUPER-
LAHE, arvasid lapsed. DJ Burksi 
muusika saatel sai tantsida, meie 
valla ettevõtjate abiga oli kaetud 
mõnus kommi- ja puuviljalaud. 

Hästi vahvad olid üllatuskülalised 
Leena ja Andrei tsirkusestuudiost 
„Väike Balagan“, koos õpiti lastega 
žongleerimist nii pallide, kurikate 
kui ka boidega. Terve tund sai tunda 
nii nelja-aastane kui ka neljaküm-
neaastane ennast tõelise tsirkusear-
tistina. 

Toredat päikselist ning vahvat 
suvevaheaega teile kõigile! 

NB! Saladuskatte all võib öelda, 
et natuke raha jäi veel alleski nii 
heategevuslikust tordioksjonist kui ka toetustest 
ning augustis saame veel ühe vahva suvelõpu-

peo korraldada.
Marika viks

Tule Miti küla täikale
Pagasniku täika toimub 4. juulil kell 10.00-14.00 

Otepää-Rõngu mnt. 8. km-il 
Palu bussipeatuse juures.

Kohamaks 1 euro.
Mis ühele on vana, see teisele on uus.

Tule ostma, müüma, vahetama.
Info ja registreerimine tel. 5107312.

Juunist septembrini teostatakse Palupera valla ter-
ritooriumil fiiberoptilise sidevõrgu ehitustöid. Võrk 
ehitatakse Eesti Andmeisdevõrk MTÜ tellimusel 
Euroopa Liidu struktuurifondide toel ning tööde 
teostajaks on Empower AS. 

Rajatava võrgu eesmärk on ühendada sideope-
raatorite võrgusõlmi, et sideoperaatorid saaksid teie 
regioonis hakata pakkuma kvaliteetsemat võrgu- 
ühendust – nii mobiilset internetti kui ka püsiühen-
dust. Rajatavast baasvõrgust lõpptarbijani otse ühen-
dusi ei looda, kuid pärast võrgu valmimist on kõigil 
võrgu mõjupiirkonda jäävatel tarbijatel võimalus 
pöörduda sideteenuseid osutava ettevõtte poole ning 

Fiiberoptilise sidevõrgu ehitustööd 
NÕUNI-PÄIDLA-HELLENURME

küsida pakkumist suurema kiirusega kvaliteetsema-
tele internetipakettidele. Samuti suurendab valmiv 
baasvõrk kindlasti sideettevõtete konkurentsi teie 
regioonis, mis on aluseks soodsamatele pakkumistele 
internetiteenuste osas.

Kõigis ehitust puudutavates küsimustes palume 
pöörduda otse ehitaja (Empower AS) poole kas 
e-posti aadressil info@empower.ee või telefonil 663 
5600. Üldisemat laadi küsimustes seoses valmiva 
võrguga võib ühendust võtta Eesti Andmesidevõrgu-
ga e-posti teel info@eestiandmeside.ee või telefonil 
622 5237. Võrgu ehitamisega alustatakse orienteeru-
valt juuni keskel ja lõpetatakse septembris 2015. 
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ging”. Kate Ryan on Belgiast pärit laulja, World 
Music Award’i võitja, kes sai maailmakuulsaks artis-
tiks oma hittidega „Désenchantée”, „Ella, elle l’a” 
ja „Libertine”. Lost Frequencies on andekas Belgia 
produtsent, kes kroonib just praegu maailma muu-
sikaedetabeleid looga „Are You With Me”. Viimast 
peetakse õigustatult selle aasta potentsiaalseimaks 
suvehitiks. 

Kohalike artistide plejaad on juba üheksandat 
aastat toimuvale Eesti suurimale jaanitulele omane: 
Smilers, Tanel Padar & The Sun, Põhja-Tallinn, Ott 
Lepland, Terminaator, Bombillaz, Karl-Erik Taukar 
ning tänavu Eestit Eurovisioonil esindavad Elina 
Born ja Stig Rästa; peole lisab tantsumuusikarütme 
Power Hit Radio peoala otse rannas. Head muusi-
kat saadavad traditsioonilised jaanipäevamängud ja 
lõbusad tegevused, muuhulgas saab taas üle aastate 
teha benji-hüppeid Pühajärve kohal. 
Pühajärve jaanituli 2015 pakub traditsiooniliselt jaa-
nipühadel kõige mitmekesisemat meelelahutuspro-
grammi, rannas ja lauluväljakul. 

Pilet Eesti suurimale jaanipeole maksab eelmüügist 
juunikuus 17 eurot, kahe päeva pilet 24 eurot. Püha-
järve 2015. a jaanitule piletid on müügil Piletilevis üle 
Eesti. Otepäälase kaardi omanikule on pilet -40%.

Lisainfo: 
www.jaanituli.ee 
www.facebook.com/jaanituli 
www.instagram.com/jaanituli 

KATE RYAN (BEL) FULL LIVE BAND 
SIGMA & MC JUSTYCE (UK) 
LOST FREQUENCIES (BEL)

SMILERS, TANEL PADAR & THE SUN, TER-
MINAATOR, OTT LEPLAND, BOMBILLAZ, 
ELINA BORN & STIG RÄSTA, KARL-ERIK 
TAUKAR, HELLAD VELLED, SUUR PAPA, 
PÕHJA-TALLINN, POWER HIT RADIO 
PEOALA OTSE RANNAST. 

Pühajärve jaanituli 2015 toob lavale Eesti ja välismaa 
tantsumuusika staarid 

22. ja 23. juunil leiab Otepää looduskaunis Pühajär-
ve pargis aset juba üheksandat aastat peetav Eesti 
suurim jaanipidu Pühajärve jaanituli 2015. Koos 
meie parimate bändide ja tuhandete pidulistega 
tähistavad jaanipäeva ka sellised nimekad välisküla-
lised nagu Sigma (UK), Kate Ryan (Bel) ja Lost Fre-
quencies (Bel).

Sigma on Briti elektroonilise muusika duo, tuntud 
suvelugudega „Nobody to Love”, „Higher” ja „Chan-

Äsja üleeuroopalise tunnustuse pälvinud pikaajaliste traditsioonidega Leigo Järvemuusika pakub unikaalse 
programmi tuntud klassikutest. Aastaid nii põliseid Otepää elanikke kui ka suve-otepäälasi rõõmustanud 
Leigo Järvemuusikat tunnustati juuni alguses EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) kvaliteedi-
märgisega. 1998. aastal alguse saanud sündmusest, kus kauni looduse ja sisuka muusika liit loovad ainu-
laadseid ja kauakestvaid elamusi, on kasvanud üks omanäolisemaid kultuurisündmusi nii Eestis kui kogu 
Euroopas. Leigo Järvemuusika peakorraldaja Tiiu Tamme sõnul oodatakse väga, et ka otepäälased tuleksid 
kontsertidest osa saama: „Heaks uudiseks on kahtlemata see, et otepäälase kaardi omanikele on Järvemuu-
sika pilet tervelt 30% tavahinnast soodsam!“

Tänavu on ka Leigole pääsemine muudetud koostöös Tartu ja Otepää omavalitsustega lihtsamaks. Sel 
aastal saab Leigole eribussidega, mis liiklevad marsruudil Otepää-Leigo-Otepää ja Tartu-Leigo-Tartu. Buss 
väljub 31. juulil ja 1. augustil kell 16.00 Tartu Vanemuise parklast. Tagasi Tartusse sõidab buss Leigolt pärast 
kontserti 23.30. Edasi-tagasi pileti hinnaks 4 eurot. 31. juulil ja 1. augustil kell 16.30 väljub buss Otepää kesk-
väljakult ja 23.30 pärast kontserti stardib tagasi Otepääle. Otepää-Leigo-Otepää edasi-tagasi bussipileti hind 
on 1 euro. Mõlema bussiliini piletid on müügil Piletilevis.

31. juulil ja 1. augustil toimuv Leigo Järvemuusika pühendab oma 18. toimumisaasta klassikalisele 
muusikale. Et just klassikaprogrammiga sai Leigo Järvemuusika traditsioon kunagi alguse, võib seda pidada 
ka tagasipöördumiseks juurte juurde.

Sisuka programmi tipphetkedeks on Järvide perekonna ansambli etteasted Arvo Pärdi valitud muu-
sikaga, tunnustatud Ukraina tütarlastekoori „Šedrik“ esinemine, üleilmalist kuulsust nautiv Leedu 
akordionivirtuoos Martynas ja Soome orelimaestro Kalevi Kiviniemi. Läti Rahvusooperi Sümfooniaorkestri 
esituses tuleb ettekandele „Mendelssohn 3. Sümfoonia.“

Nagu Leigol ikka, ei saada läbi kauni visuaalse vaatemänguta, kus peaosades tuli, vesi ja Leigo hunnitu 
loodus. Leigo Järvemuusika piletid on saadaval Piletilevi müügipunktides üle Eesti ja aadressil www.
piletilevi.ee. 

Järvemuusika täieliku programmi leiab kodulehelt www.leigo.ee.

17.-19. juulil toimuv ja tänavu juba kuuendat korda korraldatav auto24 Rally Estonia on kuulunud igal 
korral suvise Otepää tippsündmuste hulka. Möödunud aastal oli auto24 Rally Estonia esmakordselt FIA 
ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp. Sarja promootoriks on mainekas telekanal Eurosport, 
misläbi jõudis telepilt Otepäält, Tartust ja Lõuna-Eestist kümnete miljonite inimesteni üle maailma. 
auto24 Rally Estonia tase oli kõrge ja sarja uustulnuk pälvis kohe aasta parima FIA ERC etapi autasu, 
mis kohustab latti vähemalt sama kõrgel hoidma. Korraldajate hinnangul oli eelmisel aastal aspekte, mida 
parendades saab olla veelgi kõrgema tasemega võistlus ja hinnalandust ei tehta millegi osas.  

Alati on suurte sündmuste puhul räägitud sellest, kuidas need edendavad kohalikku ettevõtlust ja 
toovad piirkonda raha. auto24 Rally Estonia tellimusel Eesti Konjunktuuriinstituudi uurimus andis sellele 
aga konkreetsemad mõõtmed.  

Konjunktuuriinstituudi arvutuste kohaselt, saab öelda, et auto24 Rally Estonia majanduslik mõju Lõu-
na-Eesti regioonile oli 2,9 miljonit eurot ja piirkonda jäetud lisakäibe suurus oli 3,4 miljonit eurot. Lisaks 
tuuakse välja ka see, et välisriikidest saabunud pealtvaatajate majanduslik mõju piirkonnale oli 970 900 
eurot ja meeskonnaliikmetel 350 500 eurot, mis teeb väljast tulnud raha suuruseks 1 320 000 eurot. Käibe-
maksu suuruseks nende arvutuste kohaselt on ca 570 000 eurot. 

Kui 2014. aastal sai auto24 Rally Estonia kiiruskatsetest osa hinnanguliselt 30 000 inimest, siis tänavu 
loodetakse seda numbrit suurendada. Sõitjate poolelt on taas kohale oodata enamust Eesti paremikust, 
kelle konkurentideks on lähiriikide parimad ja Euroopa meistrisarja püsisõitjad. Eelmise aasta võidu 
jätsid koju Ott Tänak ja Raigo Mõlder, loodetavasti saame ka sel korral kuulata võitja auks just Eesti 
hümni. 

Otepääl asuv Tehvandi spordikeskus pälvis eelmisel aastal Eurosport meeskonna poolt palju kiidusõnu, 
sellistes modernsetes tingimustes töötamine oli neile lausa luksus. Otepääl asub traditsiooniliselt auto24 
Rally Estonia võistluskeskus ja hooldusala, kus on olemas toitlustus-ja kaubandusalad ja kuhu on vägagi 
sobiv katsete vahepeal tulla terve perega. 

Tänavune auto24 Rally Estonia toimub 17.-19. juulil ja kokku ootab sõitjaid ja rallipublikut ees 16 kii-
ruskatset Tartus, Elvas ja Lõuna-Eesti teedel kogupikkusega üle 200 kilomeetri. Ralli start ja finiš on 
Tartus, Raekoja platsil ja ralli hooldusala Otepääl, Tehvandi spordikeskuses. Pärast reede, 17. juuli õhtul 
toimuvat avatseremooniat sõidetakse publikukatse Tartu linna tänavatel. Laupäevastele kruusakatsetele 
järgneb õhtul publikukatse Elva linnas. Ralli võitja selgub pühapäeva pärastlõunaks ning parimaid auta-
sustatakse kell 16.00 Tartus Raekoja platsil.

Meelelahutust jagub rallipäevade vältel kogu perele. Lisaks kiiruskatsetele saab kõigil 3 päeval Tartu 
kesklinnas aega veeta laste- ja naistealal ning kaubandustänaval/Expo-alal. Reede õhtul toimub Tartu 
Laululaval legendaarse Scooteri ja Groove Coverage kontsert. Pärast Elva linnakatset saab Elva Laulu-
väljakul nautida suurt kontserti, kus üles astuvad Smilers ning Suzi Quatro.

auto24 Rally Estonia on FIA ERC autoralli Euroopa meistrivõistluste ning FIA Historic-autode 
Euroopa meistrivõistluste etapp.

Ralliraadio on Sky Plus, seda nende Otepää sagedusel 99,1 Mhz Kogu vajaliku info, mis puudutab ral-
lipasse, 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 Maanteeameti kodulehelt www.mnt.ee.

Infot ralli kohta saab ka Otepää turismiinfokeskusest, kus on Otepää elanikele otepäälase kaardi ette-
näitamisel müügil rallipassid 50% soodustusega. Soodustusega saab osta ühe passi ühe kaardi kohta. 

auto24 Rally Estonia toob Euroopa 
rallitipud Otepääle

Leigo Järvemuusika – muusikaoaas Otepää külje all
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Otepää piirkonna sündmuste    kalender 19. juuni – 31. august
www.otepaa.ee 

Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

10.07.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb ansambel Taas. 
Info: www.pyhajarve.com

10.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis DJ Kashu. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

11.07.2015 Ilmjärve kooli endiste õpilaste 
ja õpetajate kokkutulek. Kogunemine kell 11.00 
Ilmjärve kooli juures. Pidu Kappermäe seltsimajas. 
Osalustasu 5 eurot. Kaasa natuke suupisteid endale 
ja sõbrale. Info: Elsa Kõrran 5235669

11.07.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb Anne Loho. 
Info: www.pyhajarve.com

11.07.2015 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Palupera mõis avatud 10.00 
– 18.45. Kella kolme kontsert – esineb Heidi Tamme. 
www.palupera.ee, http://www.unustatudmoisad.ee/

11.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis Liis Viin ja Liina Vokk. 
Info: 799 7000, www.clubhotel.ee

11.07.2015 Otepää Keskväljakul Oti pubi ees 
Tänavakorvpall 2015. Etapp kuulub Tänavakorvpalli 
Eesti meistrivõistlused 2015 programmi. Sarja näol 
on tegemist ühe saabuva suve kõige pikaajalisema 
ja mastaapsema rahvaspordiüritusega Eestis, mis 
täidab korvpallisõprade jaoks võistlustühimiku 
saalikorvpalli suvisel puhkeperioodil. Üritus aitab 
kaasa Otepää linna tutvustamisele suure osalejate 
arvuga spordiürituste toimumise koha ja atraktiivse 
spordielu keskusena.
Keskväljaku sulgemise aeg 11.07.2015 kell 07.00-
19.00. Korraldab: Noortesport MTÜ. Info: Siim Kalda 
522 1543

11.07.2015  Tehvandi staadionil Otepää valla 
lahtised meistrivõistlused minijalgpallis. Osalema 
on oodatud jalgpallihuvilised alates 16 eluaastast. 
Võistkonna suurus 10 mängijat, väljakul 6+1. Osavõ-
tutasu 30 eurot/võistkond. Registreerumine tel. 5624 
2785 või emaili teel martin@fcotepaa.ee

12.07.2015 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Palupera mõis avatud 10.00 
– 18.45. Kella kolme kontsert – esineb Palupera 
naiskoor. www.palupera.ee, http://www.unustatud-
moisad.ee/

14.07.2015 kell 18.00 Pühajärve rannas 
Credit24 Suvevolle mängud. Info: Mihkel Sagar 
5690 2104, www.volley.ee/suvevolle

15.-16.07. 2015 Arula külas skulptor Ferdi 
Sannamehe 120. juubeliaastapäeva 3D kunstikon-
kurss-näitus. Korraldab: Otepää Arula Külaselts.
Info: http://arulakyla.blogspot.com/

16.07.2015 kell 19.00 Otepääl, Kaarna järve 
ääres,  Villa Müllerbecki õuel Baskini suveteater 
MILJONITE LEMMIK. A. Ayckbourni  komöödia 
Skandaalihimuline saatejuht üritab püsti panna eri-
lise intriigiga  teleshowd! Lavastaja: Roman Baskin. 
Mängivad: Marko Matvere, Hendrik Norman, Merle 
Palmiste jpt. Täispilet 18 eurot. Õpilane/ Tudeng/ 
Pensionär 15 eurot. Inva/ Inva saatja 10 eurot. Gru-
pisoodustus (al. 15 inimesest) 15 eurot. Soodustuse 
saajal palume kaasa võtta soodustust tõendava 
dokumendi! Pileteid müüakse ka 1h enne algust 
kohapeal. Lisainfo: http://www.kell10.ee.

16.07.2015 kell 22.00  GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis SUVEKINO. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

17.-19.07.2015 Valga-, Võru-, Tartu- ja Põlvamaa 
teedel keskusega Otepääl auto24 Rally Estonia 
2014. Baltikumi suurim autospordisündmus, kus 
Lõuna-Eesti käänulistel kruusateedel võtab 2 päeva 
jooksul üksteiselt mõõtu mitmeid maailma tippsõit-
jaid, ning Baltimaade ralliparemik. Näha saab tulist 
heitlust kõigis masinaklassides nii Historic-autode 
kui modernsete ralliautode arvestuses. Meelela-
hutust jagub kogu perele: raja ääres saab võistlust 
jälgida atraktiivsetelt publikualadelt, lisaks toimub 
kontsert ja aega saab veeta lastealal, naistealal ning 
kaubandustänaval. Info: www.rallyestonia.com,  
https://vimeo.com/53602927

17.07.2015 kell 19.00 Otepääl, Kaarna järve 
ääres,  Villa Müllerbecki õuel Baskini suveteater 
MILJONITE LEMMIK.
Lisainfo: loe 16.07.2015 ja http://www.kell10.ee

17.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis DJ Kashu. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

17.07.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb Irena ja Ivar Hansen. 
Info: www.pyhajarve.com

18.07.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb Raen Väikene. 
Info: www.pyhajarve.com

18.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  Elavmuusika.  Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

20.-24.07.2015 kell 19.00 Otepääl, Kaarna järve 
ääres,  Villa Müllerbecki õuel Baskini suveteater 
MILJONITE LEMMIK.
Lisainfo: loe 16.07.2015 ja http://www.kell10.ee

21.07.2015 kell 18.00 Pühajärve rannas 
Credit24 Suvevolle mängud. Info: Mihkel Sagar 
5690 2104, www.volley.ee/suvevolle

23.07.2015 kell 22.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis SUVEKINO. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

24.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis DJ Karl Kukke. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee 

24.-26.07.2015  Pühajärve puhkpillipäevad. 
Pühajärve puhkpillipäevade raames toimuvad 
mitmed vabaõhu-ja kirikukontserdid Otepää linnas 
ja selle ümbruses. Osalevad orkestrid erinevatest 
Eestimaa nurkadest, oodata on ka külalisesinejaid 
piiri tagant.  

25.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  Elavmuusika. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

26.07.2015  Sangaste. Sangaste Rukki päev, 
www.sangasterukkikyla.eu

27.-30.07.2015 kell 19.00 Otepääl, Kaarna järve 
ääres,  Villa Müllerbecki õuel Baskini suveteater 
MILJONITE LEMMIK. 
Lisainfo: loe 16.07.2015 ja http://www.kell10.ee

28.07-02.08.2015 maalilaager Kappermäe seltsi-
majas. 2. august kell 15.00 maalilaagri lõpetamine ja 
näituse avamine. Kontakt: Ene-Mall Vernik-Tuubel 
enemallv@gmail.com Tel. 53420480

28.-31.07.2015 Noorte õppepäevad „Metsa 
muusad Valgamaal“. Miti küla, Paluveski. http://
noored.palupera.ee/ http://valgamaa.kaitseliit.ee/

JUUNI

19.06.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb ansambel Taas.
Info: www.pyhajarve.com

19.06.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis Elavmuusika - Koit Toome
Info: 799 7000, www.clubhotel.ee

20.06.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb ansambel Perfekt.
Info: www.pyhajarve.com

20.06.2015  kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis Elavmuusika - Vladimir Karja-
lainen (klaver).  
Info: 799 7000, www.clubhotel.ee

21.06.2015 kell 11.00 Aedlinna jalgpalliväl-
jak. U10 FC Otepää - FC Elva. Korraldab FC Otepää, 
info: www.fcotepaa.ee

21.06.2015 kell 13.00 Aedlinna jalgpalliväl-
jak. U12 FC Otepää vs Tartu FC Santos. Korraldab 
FC Otepää, info: www.fcotepaa.ee

21.06.2015 kell 16.00 Otepää Palveränduri 
kirikus Pille Lille Muusikute Fondi kontsert sarjast 
"Hingemuusika". Pühendatud Maarjamaa 800 
teema-aastale. Neeme Ots (trompet), Toomas Vana 
(tromboon), Jaan Ots (klaver). Tasuta.

21.06.2015  kell 17.00 Tehvandi staadionil 
FC Otepää - Valga FC Warrior. Korraldab FC Otepää, 
info: www.fcotepaa.ee

21.06.2015 Tehvandi 5 km rollerirajal 
Otepää GP.  Korraldab Otepää Ratta- klubi koostöös 
Audentese spordikooliga. Võistlus- keskus on avatud 
21. juunil kell 12.30–20.00 võistluspaigas Tehvandi 
suusarollerirajal, nn Tordikarbi juures.

21.06.2015  kell 19.00 Jaanituli Kappermäel. 
Tantsuks mängib Pühajärve Puhkpilliorkester. Kavas 
rahvalikud mängud, ühislaulmine ja tantsimine. Kaa-
sa hea tuju, oma pere ja sõbrad ning piknikukorv. 
Info: Peeter Kangur, pk@pyhajarve.edu.ee, 5286547

22.06.2015 Otepää Kultuurikeskuse pargis 
Otepää valla jaanituli. Alates 14.00st Toidupada 
suvekohvik. Suus sulavad koogid, potis podisev 
naadisupp. 14.00-22.00 lastele karussell Päikesera-
tas ja batuut. Tasuta. 19.00 suvemuusikat Pühajärve 
Puhkpilliorkestrilt. Dirigent Arno Anton. Ansambel 
Moisekatziq. Henrik Hinrikus (laul, lõõts, bass), 
Siim Reedo (kitarr), Margus Priks (bass, karmoška), 
Peeter Koosapoeg (trummid). Rahvalikud mängud. 
Parimatele osalejatele tasuta pääse Pühajärve jaani-
tulele ja muud head-paremat. Jaanilõke Pidu juhib 
Raiko Allik. Info: Sirje Ginter 509 7795

22.06.2015 kell 18.00 Neeruti jaanituli Neeruti 
külaplatsil.  19.00 murumängud. 20.00 Raen Väikene.

22.-23.06.2015  Pühajärve rannas Festival 
„Pühajärve Jaanituli“. Info: www.jaanituli.ee

23.06.2015 kell 20.00 Nõuni jaanituli 
ansambliga TuviPoig. Nõuni kultuurimaja parkla.

26.06.2015 Maakonna Kaunis Kodu 
tänuüritus. Palupera mõis

26.06.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb ansambel Qvalda.
Info: www.pyhajarve.com

27.06.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb Raen Väikene. 
Info: www.pyhajarve.com

27.06.2015 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Palupera mõis avatud 10.00 
– 18.45. Kella kolme kontsert – esinvad Maria Listra 
(sopran) ja Piia Paemurru (klaver). www.palupera.ee, 
http://www.unustatudmoisad.ee/

27.06.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel Püha-
järve Restoranis Elavmuusika - Paul Neitsov (kitarr). 
799 7000, www.clubhotel.ee

27.06.2015 Hellenurme suvejooks IV. Helle-
nurme puhkeala. Valgamaa jooksusarja üritus. Tillu-, 
mini- ja põhijooksud. www.palupera.ee.

27.-28.06.2015 Kell 11-20. Suvekohvik Toidu-
pada. Suvekohvik pakub elamustoitlustust looduse 
keskel. Otepää-Sangaste maanteelt 10 km Nõude 
bussipeatus. Sealt näitab viit.
Info: www.toidupada.ee, Krista Tiido 5623 0922

27.-30.06.2015 Otepääl, Tehvandil U-17 
vanuseklassi Balti turniir jalgpallis.
Info: www.jalgpall.ee

30.06.2015 kell 18.00 Pühajärve rannas 
Credit24 Suvevolle mängud. Info: Mihkel Sagar 
5690 2104, www.volley.ee/suvevolle

30.06.2015 kell 18.30 Maxima ja Oti pubi 
vahelisel platsil Tsirkus. 
Korraldab: Nikulin Circus OÜ. Info: 5885 5529

JUULI

  2.07.2015 kell 22.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis SUVEKINO.  Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

  3.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis DJ Kashu. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

  3.07.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb ansambel Perfekt. 
Info: www.pyhajarve.com

  4.07.2015 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis esineb Meelis Band.
Info: www.pyhajarve.com

  4.07.2015 34. jooks ümber Pühajärve 
www.stamina.ee/jarvejooks

  4.07.2015 Pühajärve regatt 
www.aerutaja.ee

  4.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis So Saxy - Roland Mällo (sak-
sofon) ja DJ Tanel Koho. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

  4.07.2015  Vabaõhuetendus „Mustlas-
laager läheb taevasse“. Palupera vald, Astuvere 
küla, Külamäe talu. 80 taidlejaga etendus, hobused, 
lõkked, püstkoda jpm. Esineb Diana Klas. 
www.palupera.ee

  5.07.2015  Pühajärve Pargitriatlon, 
www.stamina.ee/triatlon

 7.07.2015 kell 18.00 Pühajärve rannas 
Credit24 Suvevolle mängud. Info: Mihkel Sagar 
5690 2104, www.volley.ee/suvevolle

 9.07.2015 kell 22.00  GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis SUVEKINO. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee
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20.08.2015 kell 22.00  GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis SUVEKINO. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

21.08.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  DJ. Info: 799 7000, www.
clubhotel.ee

22.08.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  Elavmuusika. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

24.-28.08.2015 Elva Cup 2015 - rahvusvaheline 
noorteturniir jalgpallis. Mängud toimuvad ka Otepää 
Aedlinna väljakul.

27.08.2015 kell 22.00  GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis SUVEKINO. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

28.08.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  DJ. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

29.08.2015 Räbiküla jooksukross II. Räbi. 
Valgamaa jooksusarja üritus. www.palupera.ee

30.07.2015 kell 22.00  GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis SUVEKINO. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

30.07-02.08.2015 Tehvandi staadion. Otepää Cup. 
Kõigis kuues vanuseklassis on võistlemas ka FC 
Otepää noored jalgpallurid. Tulge omadele kaasa 
elama! Korraldab FC Otepää, info: www.fcotepaa.ee

31.07.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  DJ Karl Kukke. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

31.07-1.08.2015 Leigo Järvemuusika. Lutike. 
Leigo on unikaalne festival terves Euroopas, kus 
kauni looduse ja sisuka muusika liit loovad ainulaad-
seid ja kestvaid elamusi. Mida rohkem läheb aeg 
edasi, seda enam vajavad inimsed võimalusi mõ-
tisklemiseks ja unistamiseks, et vabaneda mõneks 
viivuks igapäevasest töörutiinist. Igaüks meist võib 
ajatut muusikat kuulates unustada hetkeks reaalsuse 
ning harmoneeruda ümbritseva loodusega. 
www.leigo.ee

31.07-02.08.2015 Otepää TriSmile triatlon Otepää 
lähistel Pühajärve ümbruses ja Lõuna-Eestis toimu-
va rahvusvahelise võistluse käigus läbitakse kõi-
gepealt 1 km Pühajärves ujudes, seejärel panevad 
võistlejad end proovile 100 km pikkusel rattarajal 
mööda Lõuna-Eesti kuppelmaastikku, kus kogutakse 
kokku ligi 1100 tõusumeetrit, et pärast kõike seda 
mööda Pühajärve rannajoont 10 km joostes läbida. 
Info: http://trismiletri.ee/et

AUGUST

  1.08.2015 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Palupera mõis avatud 10.00 
– 18.45.  Kella kolme kontsert – esineb Mait Maltis. 
www.palupera.ee, http://www.unustatudmoisad.ee/

  1.08.2015 kell 20 GMP Clubhotel Pühajärve 
Restoranis  So Saxy - Roland Mällo (saksofon) ja DJ 
Tanel Koho. Info: 799 7000, www.clubhotel.ee

  1.08.2015  kell 20 Nuustaku Pubis viimane 
pidu koos ansambliga K-2.

  2.08.2015  kell 10.00 Otepää Kultuurikes-
kuse pargis Otepää XIX käsitöömeistrite ja rahva-
muusikute päev.
9.30-10.00 Otepää Puhkpilliorkester, juh. Arno Anton
10.20-10.30 eakate ansambel “Laulurõõm”, juh. 
Merle Soomberg
10.30-10.40 eakate tantsuansambel “Tantsurõõm”, 
juhataja Helle Kuldma
10.40 vokaalansambel “Relami”, juh. Kaia Kivistik
11.00 Laadaminutid, laadaloterii I loosimine
11.20-12.00 Sirgu Loomekoja viiuldajate ansambel, 
juh. ja klaveril Milvi Erm
12.00 Laadaminutid, laadaloterii II loosimine
12.10 Naisterühm “Nuustaku”, juh. Angela Toome
12.20-12.40 kandlemängija Ilmar Tiideberg
12.40-13.00 Kandlemängija Varju Teder
13.00 Laadaminutid, laadaloterii III ja viimane loosi-
mine
13.20-13.40 tantsurühm Feeling Good
14.00 laadaminutid
14.10-15.20 ansambel “Meremees”
15.30  Laada lõpetamine
Laadal müüvad ja tutvustavad käsitöömeistrid oma 
kaupa. Müüakse istikuid ja püsililli, talukaupu, maale, 
punustisi, puutööd, ehteid, kootud ja heegeldatud 
esemeid, seepe ja muud sarnast. Toimub ka laada-
loterii. Avatud on luust ehete ja Laine Vetiku käsitöö 
näitused.
Korraldab Otepää Naisselts. Registreerimine laadale 
tel. Ene Raudsepp 5615 3357

Otepää piirkonna sündmuste    kalender 19. juuni – 31. august
www.otepaa.ee 

  2.08.2015 Nõuni triatlon XII. Nõuni järve 
ääres (ujumine, jalgrattasõit, jooks). 
www.palupera.ee

  3.-7.08.2015 kell 19.00 Otepääl, Kaarna järve 
ääres, Villa Müllerbecki õuel Baskini suveteater 
MILJONITE LEMMIK.
Lisainfo: loe 16.07.2015 ja http://www.kell10.ee

  5.08.2015  Valgamaa orienteerumiskolma-
päevak. Arula.
Info: www.hot.ee/otepaapaevak/

  6.08.2015 kell 22.00  GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis SUVEKINO. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

  7.08.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  DJ. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

  8.08.2015 GMP Pühajärve Restoranis 
Elavmuusika. Info: 799 7000, www.clubhotel.ee

13.08.2015 kell 22.00  GMP Pühajärve Resto-
ranis SUVEKINO. Info: 799 7000, www.clubhotel.ee

14.08.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  DJ Karl Kukke. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

15.08.2015 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Palupera mõis avatud 
10.00 – 18.45. Kella kolme kontsert – Vene romansid. 
www.palupera.ee, http://www.unustatudmoisad.ee/

15.08.2015  Rukkimaarjapäev. Hellenurme 
veskimuuseum. Traditsiooniline rukkijahu jahvatami-
ne vesiveskis kivide vahel rukkimaarjapäeval. Ves-
kiekskursioonid kl 12 ja 13.30. www.veskimuuseum.
ee, mae@veskimuuseum.ee, tel. +372 52 05 142

15.08.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  Elavmuusika. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

18.08.2015  kell 20.00 Pühajärve pargis 
Koit Toome & Jorma Puusaag akustilise kontserdi-
ga „Üks ilus augustiõhtu, Jaak Joala lauludega“.

18.08.2015  Al. Th. von Middendorff 200. 
Hellenurme. Hellenurme mõisniku, maadeuurija, 
Peterburi Akadeemia akadeemiku Aleksander Theo-
dor von Middendorff´i 200. sünniaastapäev. 
www.palupera.ee; www.veskimuuseum.ee

19.08.2015 Valgamaa orienteerumiskolma-
päevak ja Valgamaa meitsrivõistlused tavarajal. 
Vilaski.
Info: www.hot.ee/otepaapaevak/

19.08.2015 kell 20.00  Puka laululava. 
Öölaulupidu

20.08.2015  Taasiseseisvumispäeva tähista-
mine - perepäev Otepääl.
Korraldab Kaitseliit ja Naiskodukaitse.
Jälgi infot!

20.08.2015 kell 12.00 Otepää Maarja kirikus 
Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäeva kontsert. Ale-
xis Roussine (viiul, Prantsusmaa), Diana Liiv (klaver). 
Kavas: Pärt, Eller, Franck, Mozart jt. Tasuta. Info. 765 
5212

20.08.2015 Otepää Hurda tn petangiväljak. 
A.Steinbachi mälestusturniir petangis (duppel).
Korraldab: Valgamaa Spordiveteranide Selts,
info: Tõnu Ainsoo 523 3299

21. juunil kell 12.00 
toimub Pilkuse külamajas 

järjekordne KIRBUTURG.

Müügil talutooted, riided, jalanõud, nõud, 
omavalmistatud ehted jne.
NB! Viimased istikud, puud ja põõsad.
Tule müü, osta ja vaheta!
Müüjatele kohvi tasuta.
Kohamaksu ei ole.
Tänu meie tublidele külaelanikele teeme ka 

väikese hoogtööpäeva ja jätkame kiviaia ehi-
tamist ning õueala planeerimist. Ühendame 
meeldiva kasulikuga. Kellel võimalik, lööge 
kampa.
Ootame Teid lähedalt ja kaugelt.

MTÜ Pilkuse külaselts, tel. 53823446

SUVEKOHVIK 
JOSEPHINE

Jaanipäevast on Kuigatsi Külamajas

avatud kolmel suvekuul 
kunagise mõisapreili nimeline 
suvekohvik Josephine. 

Asume aastaid tegutsenud nüüd-
seks vabanenud kaupluse ruumis. 
Pakume kohvi, jagame infot küla ja 
piirkonna kohta, üleval on fotonäitus 
siinsest auväärsest ajaloost, tutvus-
tame kohalikku käsitööd, kutsume 
kaasa mõtlema elu võimalikkuse üle 
maal, tegutseme vabatahtlikkuse 
alusel. 

Meie projekti rahastab siseministee-
rium kohaliku omaalgatuse programmi 
vahenditest.

29.08.2015 kell 20.00 GMP Clubhotel 
Pühajärve Restoranis  Elavmuusika. Info: 799 7000, 
www.clubhotel.ee

30.08.2015 kell 16.00 "Tere kool" ehk uue 
kooliaasta alguse tähistamine. MTÜ Kappermäe 
Selts
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20. juunil stardib Sangaste lossi õuelt kolmandat korda toimuv Valgete Teede Rattaralli. See on oma-
näoline ja Eestis ainulaadne võistlus, mis liigitub küll maanteerattasõidu alla, aga rada vürtsitavad asfal-
dilõikude vahele pikitud kruusateede lõigud. Seega on tegu kuulsa Pariis-Roubaix võidusõidu Eestimai-
se versiooniga, kus Põhja-Prantsusmaa munakiviteid asendavad Lõuna-Eestile omased silmipimestavalt 
valged kruusateed. Võidusõidu sünd ja olemus ongi inspireeritud just nimelt sellest legendaarsest ratta-
võistlusest.

Peakorraldaja Indrek Kelk: „Sangastes toimuva Valgete Teede Rattaralli eripäraks teiste Eesti 
võistluste ees ongi huvitav ja vaheldusrikas rada, mis koosneb küll valdavalt asfaltteest, kuid läbida 
tuleb ka kuus erineva pikkusega kruusalõiku ja seda kõike Sangaste-Lüllemäe-Karula kandi üles-alla 
looklevatel teedel. Meie eesmärk on Valgete Teede Rattaralliga pakkuda vaheldust tavapärastele suvis-
tele maanteesõitudele ja lõhkuda rutiinset mõtlemist, et maanteesõit ongi vuramine igavatel asfalttee-
del. Pikemal 79,5 km distantsi puhul tuleb kruusal läbida kuus sektorit kokku 33 km, mis kahtlemata 
muudab võidusõidu käigu põnevaks ja kaasahaaravaks, sest arvestada tuleb palju rohkemate teguritega 
kui tavalisel asfaldisõidul. 

Nendele, kes kardavad kummi purunemist kruusateedel, võin öelda, et esiteks on kruusateed väga 
heas sõidukorras ja kindlasti soovitan oma maanteerattale panna alla kõrgemad 25-27mm rehvid, mis 
tagavad ka parema vastupidavuse kruusateedel. Ebaõnne korral on rajal ka kaks  neutraalse tehnilise abi 
autot ja üks mootorratas, kes püüavad abi anda kõikidele, kellel oma saateautot rajal ei ole.“

Valgete Teede Rattaralli distantsid on 79,5 km ja 23,4 km. 79 km distants kulgeb marsruudil Sangaste
Lossiküla-Tagula-Karula-Lüllemäe-Haabsaare-Valtina-Kobela-Tagula-Lauküla-Vastsemõisa-Lossiküla. 

Antud distantsil võtavad mõõtu nii eliitratturid kui ka tugevamad harrastajad, eripäraks 23 km distantsi 
ees on asjaolu, et kasutada võib vaid maantee või cyclokrossi jalgrattaid. 

23 km pikkune matkadistants on sobilik ja jõukohane aga igale rattasõbrale. 23 km rajal on ka 
üks kruusalõik kogupikkusega 5,9 km ja rada kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla-Tagula-Laukü-
la-Vastsemõisa-Lossiküla. Sellel distantsil on lubatud osaleda igat tüüpi ratastega. 

Laupäev 20. juuni 2015
  9.00   Avatakse võistluskeskus Sangaste lossi platsil
12.00   Põhidistantsi start 79,5 km
12.10   Rahvasõidu start 23,2 km
12.40  Vahefiniš Lüllemäel (30,2 km) (ainult 79,5 km distantsil)
12.40 -12.45  Lühikese distantsi parimate orienteeruv finiš
13.55 -14.10  Põhidistantsi parimate orienteeruv finiš
15.00   Autasustamine finišipaigas Sangaste Lossi ees

Valgete Teede Rattaralli kuulub Eesti Rahva Velotuuri sarja olles sarja viimaseks, finaaletapiks, kus 
selgitatakse välja ka kolmanda Eesti Rahva Velotuuri võitja.

Valgete Teede Rattaralli Sangastes
on Eesti seikluslikum rattavõistlus 

Foto: Tarmo Haud

Arula külaselts soovib meie külast pärit skulptorit, tema töid ja tegemisi meenutada 15. 
ja 16. juulil. Meie ettevõtmist toetas Eesti Kultuurkapital, Otepää vald ja projekti rahas-
tatakse ka siseministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Suured 
tänud kõigile.

Koolides ringles Ferdi Sannamehe töödest fotonäitus. Juba uuritakse mida põnevat 
skulptorile pühendatud päevad juulis toovad. Külalistele on avatud töötoad 16. juulil 
kella 14.00st.

Kõigepealt natuke F.Sannamehe elukäigust. Ferdi alustas oma haridusteed Rebas-
tel, Arula vallakoolis ja jätkas Otepää progümnaasiumis. F.Sannamees tuli Eesti kunsti 
1920ndatel aastatel. Tolleaegses väikeseearvulises skulptoriteperes hakkas ta varsti juh-
tivat osa etendama ja selline positsioon säilis elu lõpuni. Tema loomingu põhiosa moo-
dustab vabaskulptuur - portree ja figuur. F.Sannaamehe lemmikmaterjaliks kujunes 
pronks, kuigi ta on sisukaid töid loonud ka puust, marmorist, graniidist ning keraami-
kaski.

Ferdi Sannamees (11.11.1895 Arula v. - 25.01.1963 Tallinn), eesti kujur, professor. Õppis 
1918-19 Tartus Konrad Mäe ateljees maali, 1919-24 kunstikoolis Pallas maali, graafikat ja 
skulptuuri. Täiendas end 1923 Dresdenis, 1928 ja 1932-33 Pariisis. Oli 1944-1950 Tallinna 
Riikliku Tarbekunsti Instituudi õppejõud, direktor ja alates 1946 professor. 1941-1944 tegut-
ses Moskvas. Oli 1943 ENSV Kunstnike Liidu asutajaid ja 1944-45 selle esimees. Loonud 
vaba-, dekoratiiv- ja monumentaalskulptuuri.
      Eesti entsüklopeedia (2000).

Sannamees oli eesti skulptuuri silmapaistvamaid portretiste. Loonud ka figuure ja 
monumente, nagu Vabadussõjas langenud õpilaste ja õpetajate mälestussammas Tallin-
na reaalkooli juures ja A. H. Tammsaare ausammas Albus.

Sellist omaküla meest tahamegi meeles pidada ja võib-olla ahvatleb tema elutöö 
kedagi seda järgima. Tule vaatama! 16. juulil kell 13.00 räägib Sannamehest Madsal 
kunstiajaloolane Enriko Talvistu. Kella 14.00 on Lutsu talus avatud töötoad puulõikes, 
pisiplastikas, värviteraapias kunstiõpetajate juhendamisel. Näeme ka kuidas puupakud 
muutuvad skulptuurideks tuntud puuvoolijate käe all. Vaadata saab nii koolilaste kui 
hobikunstnike 3D kunstinäitust. Avatud fotonäitus Ferdi Sannamehe töödest. Hannes 
Starkopf on lubanud pisiplastika hindamisel toeks olla.

Tegevust jätkub kõigile! Tule kohale nii vanaema kui lapselaps. Kostitame kohviga 
kose kohina saatel. Ootame kõiki, et oleks hiljem mida filmijäädvustuselt vaadata.

Tule vaatama ja löö kaasa, lähed meie küla ajalukku!
arula külaselts

Arula ja 120 a Ferdi Sannamehe sünnist
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Puka Vallavalitsuses 

maikuus
n Väljastati kirjalikud nõusolekud: Kibena külas asuvale 

Kevade maaüksusele aiamaja ehitamiseks; Puka vallas Purtsi 

külas Voore linnamägi (katastritunnusega 60801:001:0094) 

maaüksusele varjualuse, suurusega 3x3 ehitamiseks; Kähri 

külas Vetsli maaüksusele väikehoone ehitamiseks; Aakre 

külas Undi tee 10  maaüksusele puukuuri ehitamiseks. 
n Toetati MTÜ-d Puka Noortepesa 95.- euro ulatuses 

Hasartmängu nõukogu toetuse saanud projektile „Puka valla 

noorte kvaliteetne vaba aeg“ kaasfinantseeringuks ja Regio-

naalsete investeeringutoetuste andmise programmi  toetuse 

saanud projekti “Ruumide renoveerimine Puka noortekes-

kuseks” (valvesüsteemi sõrmistiku lisamine, üldehitustööd, 

elektripaigaldise ehitus) 3178,76 euro ulatuses. Ruumid 

asuvad Puka Keskkooli vanas hoones.
n Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile 

Ericsson Eesti AS Elioni aktiivkapi paigaldamise projek-

teerimiseks Puka alevikus Kooli tn 4 kinnistule  Aktiivkapi 

asukoht on planeeritud  60803:001:0004 kü serval, Elioni 

kaevu kõrval.; Kuigatsi külas asuva Kaktuse kinnistu omani-

kule tehnikahoiu otstarbelise ehitise projekteerimiseks.
n Otsustati toetada Mäesuusaklubi Väike Munamägi  

tegevust Puka valla sportlase treeningtegevuseks ja võistlus-

tel käimiseks 50.- euro ulatuses.   
n Valgamaalt Pukast oma sportlasteed alustanud kahe-

kordne olümpiamedali võitja ja teenelise kergejõustiklase 

Bruno Junki mälestamiseks ja võistluskäimise populariseeri-

mise jätkamiseks Eestis peeti sellel aastal XX Bruno Junki 

mälestusvõistlused 30. mail Valga linnas. Vallavalitsus toetas 

ürituse läbiviimist 150.- euro ulatuses.
n Otsustati toetada MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu  60.- 

euroga seoses Puka kooli hõbelennu kutsumisega keskkooli 

lõpuaktusele.   
n Toetati MTÜ Klubi Tartu Maraton poolt  spordiüritus-

te läbiviimist 150.- euroga.
n Väljastati kasutusload: Veereküla alajaama 0,4 kV 

maakaabelliin koos kaabli- ja liitumiskilbiga; Asula alajaa-

ma 0,4 kV F6 nõuetekohasuse tagamise projekt; Põru AJ F3 

rikete vähendamiseks, maakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ning 

alajaama paigaldus, õhuliini demonteerimine.
n Otsustati maksta matusetoetust ühele, toimetulekutoe-

tust neljale ja ühekordset toetust kolmele taotlejale.
n Hajaasustuse programmi 2015 taotlusvooru laekusid 

järgmised taotlused: veesüsteemidele 1, vee- ja kanalisüstee-

midele 1, kanalisatsioonisüsteemidele 3 ja juurdepääsuteede-

le 1 maksumusega kogusummas 19817 ,00 eurot , millest toe-

tusteks taotletakse 13 211, 65 eurot. Toetussumma jaguneb 

riigipoolseks toetuseks 6605,82 ja vallapoolseks toetuseks 

6605,83 eurot, omaosaluste suuruseks jääb kokku 6605,35 

eurot. Vallavalitsus on eelarves planeerinud vallapoolse 

toetuse suuruseks 5000 eurot, kuid selleks, et oleks võima-

lik rahuldada 100% ulatuses laekunud taotlused, on vajalik 

toetussummat 1605,83 euro võrra suurendada. Vallavalitsus 

leiab selleks rahalised vahendid. 

AMETLIK INFO

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

 Ei kustu iial lootus,
 ei hääbu armastus,
 kui usud oma jõusse,
 ei põlga ära uut...
  Katkend muusikali “Viimane Puka prit-

simees ehk Taskud ... täis” lõpulaulust.

Pole midagi motiveerivamat kui tunnetada kogu-
konna tuge, saada üheskoos valmis midagi tõeliselt 
vahvat ja päris oma,” seisab meie muusikali kava-
lehel mõte, mida küllap jagavad kõik asjaosalised 
ja tajuvad vaatajad.

Muusikali idee arendamist ja lavaletoomist 
pidasin võimalikuks vaid kohalike inimeste, eel-
kõige kohalike aktiivsete inimeste abiga. Etendu-
ses teeb kaasa 25, koos abilistega 30 meie valla või 
meie kollektiiviga seotud osalist. 

Idee etapis ei olnud inimeste leidmine keeruli-
ne ülesanne – lähtusin neist, kes meil on. Kunstnik 
Esti Kittus panustas rohkem, kui julgesin loota. Ta 
kaasas head kolleegid Vanemuise teatrist ja tegi 
ise kunstikoolis suure hulga töötunde, et saavuta-
da tasemel kunstiline lahendus. Muusikali teksti 
autor Esta Hainsalu on siinsete ettevõtmiste küljes 
sügavaid juuri pidi kinni. Teda paelub kodukandi 
ajalugu, ei jää tähelepanuta tänapäev ja mõtleb 
ka tulevikule. Muusikalised kujundajad Evald 
Raidma ja Sille Lõõndre on U-Tuuri ja Puka mee-
sansambliga tihedalt seotud, vedanud entusiastli-
kult valla kultuurielu ning olnud tublid loojad.

Kui idee hakkas võtma juba selgemat kuju, ei 
piisanud enam vaid heast tahtest ja entusiasmist. 
Leaderi meetmest ja kohaliku omaalgatuse prog- 
rammist saime toetust kostüümide ja koorimikro-
fonide soetamiseks. Paraku ei mahtunud projekti 
eelarvesse vajaliku helitehnika ostmine. Appi tuli 
Silver Laks, kelle kohta võiks öelda, et tema kodu-
sest helistuudiost puudusidki vaid koorimikrofo-
nid. Meie kodukoha elanikkond on küll väike, kuid 
väärtuslike teadmiste ja oskuste pagasiga, et leida 
kiiresti vajalikud inimesed, sõlmida kokkulepped ja 
saada heaks algatuseks kokku toimiv tiim.

Iga liige muusikalis väärib esiletõstmist, alusta-
des küpses eas osalistest ning lõpetades lastega, 
kelle lavaletulek tekitab iga kord ja igas etendus-
paigas elevust. Nende kahe vanuserühma vahele 
jäävad kõik ülejäänud, kes suure osa ajast on hõi-

vatud palgatööga, kuid ei pea paljuks nappe vabu 
hetki rakendada kultuuri heaks. Aja planeerimine 
pere, töö, muusikali proovide ja etenduste ning 
osatäitjate töögraafikute vahel on mulle olnud 
tõsine proovikivi. Koostöö on väga palju õpeta-
nud, kuid usun, et andnud veelgi rohkem.

Muusikali esimene hooaeg hakkab edukalt 
lõpule jõudma. Novembrist siiani oleme andnud 
13 etendust, saanud suurel hulgal positiivset taga-
sisidet ja pälvinud mitu väärikat tiitlit: Valgamaa 
harrastusteatrite festivali grand prix, Valga maava-
litsuse tänukiri vabatahtliku töö edendamise eest 
ning Valgamaa Arenguagentuuri ja Valgamaa Par-
tnerluskogu tänukiri loovuse eest. Küllakutseid 
saabub rohkem, kui suudame vastu võtta. Õnneks 
kutsujad mõistavad ning ootavad kannatlikult.

Tihti sõltub rõõmu hulk elus sellest, kui on vähe-
malt üks tegevus, mida teha lihtsalt lusti pärast. 
Olenemata sellest, missugune on olnud meie päev, 
saab isetegemisest rõõmu ning koos veedetud ajast 
heaolutunde. Kuigi jah – kipub olema nii, et paljudel 
meie muusikali osalistel on hobisid rohkem kui üks 
ja aega nende vahel tuleb oskuslikult planeerida.

Vabatahtliku koostöö eest saab olla vaid tänulik. 
Sügav kummardus kõigile vabatahtlikele muusika-

listidele! Samuti neile tublidele kaasaaitajatele, kes 
jäävad lavaeesriiete varju, kuid on mitmel moel 
kaasa aidanud projekti õnnestumisele või nõustu-
nud panustama tänapäeval nii väärtuslikku aega, 
ja seda tasuta.

Aasta 2014 möödus meile pöörase tempoga. 
Sellesse mahtusid U-Tuuri juubelikontsert Aakres, 
laulupidu Tallinnas, muusikali lavaletoomine ja 
väiksemad esinemised veel pealekauba. 2015. 
aasta esimene pool on samuti läinud kiirelt ja 
töiselt. Muu hulgas pälvis Puka meesansambel 
väärika tiitli meesansamblite kategoorias. Ja kaks 
meie “pillipoissi” mängivad lisaks Pühajärve puhk-
pilliorkestris, mis tähistas möödunud kuul oma 90. 
sünnipäeva. Kordaläinud hooaeg ja tore muusika-
liseltskond väärivad imetlust!

Täname publikut nii koduvallas kui ka kaugemal! 
Ilma teie toetuse ja kaasaelamiseta poleks ükski 
etendus olnud see, mis ta oli.

Aitäh toreda ja meeldejääva hooaja eest, kallid 
muusikalistid!

annEli uffErt, muusikali projektijuht

Midagi päris oma

MTÜ Puka noortepesa tänab Regionaalse-
te investeeringutoetuste andmise programmi 
ning Puka vallavalitsust projekti „Ruumide 
renoveerimine Puka noortekeskuseks“ toeta-
mise eest. Ehitustööd on tänaseks valmis ning 
ruumid vastu võetud. Nüüd ei ole muud kui 
edasi. Noortekeskus saab hakata püüdlema 
oma suure eesmärgi suunas – olla avatud noor-
sootöö vahendiks luues tingimused mittefor-
maalseks õppeks, omaalgatuse arendamiseks 
ning noortele/noortega/noortelt arendavateks 
tegevusteks.

Suvel on noortekeskus avatud neljapäevi-
ti (alates 2. juuli kuni 13. august) kell 16.00-
19.00. Tulge uudistama, sisustama, lauamänge 
mängima, söögilauale sõnumeid/pilte/nimesid 
põletama, lihtsalt olema, suhtlema jne!

Sügisel on ees ootamas juba mõningad 

plaanid, kuid suuremas osas hakkame tegevusp-
laani üheskoos paika panema. Kohaliku omaal-
gatuse programmi toetusel avame perepäeva 
käigus pidulikult Puka noortepesa, külastame 
Valgamaa noortekeskusi, teeme fotolavastusi ja 
fotolugusid, ostame mänge ja loovusvahendeid.

Nautige suvemõnusid ja olge sõbralikud !

kaija

Suur tänu 
toetuse eest

XLIV Võrtsjärve suvemängud toimuvad 27. juunil 
Viljandi vallas Kalmetu kooli ja Tänassilma rahvamaja 
territooriumil. 

Võistluste programmis on: Kalapüük, kergejõus-
tik,  laste pendelteatejooks, täiskasvanute pendeltea-
tejooks, meeste võrkpall, naiste rannavõrkpall, petan-
que,laste jalgpall, kanuusõit, laste disc-golf, vankrirat-
ta- ja tooli surumine, juntsi ring (4,2 km),  ammulask-
mine, pargipingi saagimine, vallajuhtide mitmevõistlus, 
mälumäng.

Tulge osalema, registreerimine telefonil 766 9412.
Mängude juhend on Puka valla kodulehel.
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Sangaste Vallavalitsus 

kuulutab välja avaliku konkursi 

Keeni Põhikooli direktori 
ametikoha täitmiseks.

Alates 31. augustist 2015 on Keeni Põhikool 
koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis te-

gutsevad ühe asutusena. 

Kandidaadile esitatavad nõuded: 
vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 
määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpeta-
jate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 
lõikes 1 nõuetele.

Eeldame haridusasutuse juhtimiskogemuse ole-
masolu, orienteeritust meekonnatööle.
Pakume töötasu kokkuleppel, vajadusel isikliku sõi-
duauto kasutamise hüvitamine.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised do-
kumendid: kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, 
elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele vas-
tavust tõendavate dokumentide koopiad.

Kandideerimise tähtaeg: 29. juuni 2015.
Tööleasumine: 24. august 2015.

Kandideerimisdokumendid esitada digitaal-
kirjastatult meiliaadressil sangaste@sangastevv.ee, 
märgusõna „Keeni Põhikooli direktori konkurss“.

Info tel 518 2016 või kaido@sangastevv.ee.

Suvise graafiku järgi (1. maist 1. oktoobrini) 
keskkonnaameti metsanduse spetsialist 

ENE VAHTER 
Sangaste vallas vastu ei võta.

Metsaomanike vastuvõtt: 
Otepää looduspargi majas (Kolga tee 28) iga kuu 
2. ja 4. kolmapäev kell 9-12, Valga Kesk 12 iga kuu 
igal neljapäev 10-12.

Telefon 524 4329, ene.vahter@keskkonnamet.ee.
Puhkuse ajal (08.–22. juuni, 29. juuni – 06. juuli; 20. 
juuli – 3. august) asendab Taavi Kajaste (telefon 503 
1525, Taavi.kajaste@keskkonnamet.ee).

Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist 
puhkab 

25. ja 26.06.2015
 6.07. – 10.07.2015 
27.07. – 14.08.2015

J aanipäeval sõidab Päike kuldse jalgrattaga 
üle taevakummi nii, et selle hele jälg ühen-
dab öö ja hommiku. Kord aastas niimoodi, 

aga alati kordumatul moel. Mitte ükski Jaaniöö ei 
sarnane eelnevaga ega ka tulevasega. Kordumatu 
oma korduvuses ja hingeminev oma hingelisuses. 
Nagu sõrmejälg või silmaiiris inimesel, on iga 
suve tähtsaim öö vaid talle omane isikupärane 
ja ainulaadne pitser aasta ajakaustal.

Jaanilaupäeval sõidab Jaan jalgrattal sauna, 
käterätt pikalt taga lehvimas. Jalgrattaga või 
jala, sest autoga ei saa ja ei tohi, kuna jaaniõlle-
le on juba musi antud. Kui õllele ja kellelgi veel 
musi antud, on aeg ka endale suveõhult musi 
põsele saada ning valmistuda omaste-sõprade 
ringis lõkke jõudu ja ilu katsuma. Vorstid-li-
had himuralt särisemas, silmis sume suverahu 
ja meeldiv seltskond ümber sumisemas. Nii ta 
tuleb, ... see Jaaniaja võlutunne südamesse ja 
Jaanirahu hinge. Kui siia lisada veel sõnajalaõi-
te otsimine, eha-koidu kohtumise ära ootami-
ne ning muud selle päevaga seonduvad tavad 

ja rõõmud, siis just sellist Eestit me tahamegi! 
Just sellist, kus on Jaaniöö oma rahvaga, kus on 
looduse ja inimese käsikäes hetked.

Siin ja nüüd saad aru, mida tähendab kombe- 
ja tava jõud rahva kestmisele ning mis on ühte-
kuuluvustunne sarnasuse läbi.

Jaaniöö liidab meid ja annab jõu talvele vastu 
minna. Jaaniöö on hetk, kus Eesti elu kujutel-
dav süda jätab löögi vahele, et oleks vaikust üks-
teist näha ja kuulatada. Seda on kõigile meile 
väga vaja, sest üksteise nägemist ja kuulamist 
on tänapäeva müümis mürases maailmas liiga 
väheks jäänud. 

J aanipäeva paketi juures on ka üks teine 
tähtis päev – Võidupäev. Selle päeva sünd 
jääb küll juba põlvkondade taha, kuid selle 

roll meie tänase päeva näole on väga suur. Poleks 
Vabat Riiki vaprate meeste relva toel tekkinud, 
poleks taolisel moel meil ka seda tänast päeva.

Niisiis lõkke juures ja enne seda mõelgem 
hetk tagasi sellele hallile kallile ajale ning 

öelgem endamisi: ,,Aitäh, esivanemad!“ Sest 
nii oleks ilus ja nii oleks õige! Soomes reisides 
nägin, kuidas noored mehed kandsid T-särke, 
millel kiri: ,,Tänan Sind, Vanaisa! Sinu vaprus 
talvesõjas lasi minul sündida!“ Liigutav ja mõt-
lemapanev. 

Tõstkem ka meie sel päeval klaas mälesta-
maks Eesti mehi, kes meie kõigi nimel erineva-
tes vormides relv käes ja oma noorusest loobu-
des on erinevates sõdades võidelnud ja lange-
nud, võidelnud ja tagasi tulnud!

Me head kogukonnad, Me kodanikud! Jaani-
päeva auks ja Võidupäeva kiituseks ning Esiva-
nemate mälestuseks tähistagem seda heas mee-
leolus ja rõõmu saades-tehes üksteisele! Nau-
tigem suve, teineteist ning seda, et see nii saab 
olla!

Hääd pühitsemist ja hoogsat tähitamist!

sangaste vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel 
volikogu esimees rando undrus 

ja vallavanem kaido taMbErg

Jaani jalgratas ja õhu suudlus

Alates 1.07.2015 on riik omavalitsuste vahendu-
sel maksnud vähese sissetulekuga lastega pere-
dele vajaduspõhist peretoetust.

Sangaste vallas on selle taotlemine olnud väga 
vähene, käesoleval kuul saab seda vaid 11 peret. 
Ehkki omal ajal kirjutati sellest toetusest kõigis 
lehtedes, ka Valgamaalases olid pikad artiklid, 
võib siiski olla, et keegi pole toetusest midagi 
kuulnud või on teadmised toetusest valed (nt oli 
eelmisel aastal perede sissetulekupiir madalam 
ning ka toetus umbes 3 korda väiksem). 

Seetõttu soovitan kõigil pereemadel järgnevat 
artiklit lugeda ning oma pere kohta arvutused 
teha, kas tasuks tulla vallamajja toetust taotle-
ma või mitte. Kuna toetuse taotlemisel on palju 
väikesi nüansse, siis ei saa ma midagi kindlat 
lubada enne, kui kõik andmed on vastavasse 
riiklikku arvutiprogrammi sisestatud ja see on 
omapoolsed arvutused teinud, aga üldise üle-
vaate püüan ma järgnevalt anda. 

kes saavad vajaduspõhist pere-
toetust taotleda? 

Taotluse saab esitada isik, kellele 
on määratud riiklik lapsetoetus 
vähemalt 1 lapse pealt, reeglina siis 
laste ema. Kui peres on ainult üks 
laps ja see laps on 17-aastane aga ei 
õpi, siis riik selle lapse pealt lapse-
toetust ei maksa ja ka vajaduspõhist 
peretoetust taotleda ei saa. Kõigil 
muudel juhtudel tasub aga edasi 
arvestada. 

NB! Pereliikmete arvestus toimub 
sarnaselt toimetulekutoetuse taotle-
misega, nt üliõpilaste osas on oluline 
nende „sissekirjutus“. 

Toetust saavad taotleda emad, 
kelle kõigi pereliikmete 3 viimase 
kuu (va. jooksev kuu) sissetule-
kud jäävad alla teatud piiri. Kui 
avaldus esitatakse juunis, siis arves-
tatakse sissetulekuid, mis on saadud 
1. märtsi ja 31. mai vahel. Arvesse 
läheb netosissetulek, so kättesaadud 
palk, millest on tulumaks juba maha 
arvestatud. Arvesse lähevad KÕIK 
sissetulekud kõigilt pereliikmetelt 
kokku: vanemate palk, pensionid, 
riiklikud toetused, elatis, laste suvine 
töötasu, töötuskindlustushüvitis, aia-
saaduste müügist saadud raha jne. 
Arvesse ei võeta ainult järgmised 
tulud: 

1)ühekordseid toetusi, mida on 
üksi elavale isikule, perekonnale 

või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku 
eelarve vahenditest (nt lapse prillide toetus); 

2) kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide 
kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või 
konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks 
määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahen-
ditest makstud perioodilisi toetusi (nt pika-
päevarühma toidu toetus, bussipiletite hüvitus);

3) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 
alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega 
vanema toetus (so. puudega vanema toetus 
läheb ainsana arvesse); 

4) riigi tagatisel antud õppelaenu; 
5) (Eesti Töötukassa poolt) tööturuteenuste 

ja -toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste 
vahenditest makstavat stipendiumi ning sõidu- 
ja majutustoetust;

6) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel 
makstud vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõ-
hist eritoetust ja õppeasutuse moodustatud eri-
toetuse fondi vahenditest makstud toetust (puu-
dutab kutsekooli õpilasi ja üliõpilasi); 

7) riiklike peretoetuste seaduse alusel maksta-
vat kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 
45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust 
saava lapse kohta (so 100-eurosest toetusest 
läheb arvesse 55 eurot)

8) käesoleva seaduse alusel makstavat vaja-
duspõhist peretoetust või toimetulekutoetust. 

Lisaks nimetatule võib (aga ei pea) valla- või 
linnavalitsus üksi elava isiku või perekonna sis-
setulekute hulka mitte arvata sihtotstarbeliselt 
makstud stipendiume ning konkreetse kulu või 
kahju katmiseks makstud hüvitisi (nt. autoavarii 
kindlustushüvitust). 

Kui kõik sissetulekud on kokku liidetud, tuleb 
see summa jagada 3 kuuga ja saada kvartali 
keskmine summa. Saadud (kvartali keskmine) 
sissetulek pere kohta tuleb kõrvutada pere sis-
setulekupiiriga. Kui keegi perest maksab elatist 
eelmisele perele, siis saab selle summa sissetule-
kust maha lahutada. 

Sissetulekupiiri jaoks tuleb liita järgmised 
summad: 
pereema pealt 329 eurot; 
iga üle 14-aastase isiku kohta (vanaema, isa, 

20-aastane üliõpilane) 164,5 eurot ning iga alla 
14-aastase lapse kohta 98,7 eurot. 

Iga saadud piir on iga pere puhul erinev, see-
tõttu tulebki kõigil teha individuaalsed arvu-
tused. Näiteks üksikema, kes kasvatab 16- ja 
12-aastast last, pere sissetulekupiir oleks 592,20 
eurot kuus aga kui tal oleks 5- ja 10-aastased 
lapsed, oleks pere sissetulekupiir 526,4 eurot 
kuus. 

Kui nüüd kvartali ühe kuu keskmine sissetu-
lek on sellest summast väiksem, võib pere tulla 

vallamajja ja toetuse taotluse esitada (vastav 
blankett on vallamajas). 

kui suur on toetus? 

Parlamendi poolt kehtestatud toetuse suurus on 
käesoleva aasta algusest 1 lapsega perele on 45 
eurot kuus ning 2 või rohkema lapsega perele 
90 eurot kuus. Veel eelmisel aastal olid need 
summad 9,59 ja 19,18 eurot kuus ja võib-ol-
la mõtlesid paljud, et selle 10 euro pärast pole 
mõtet vallamajja tulla? Sellisel juhul on ju nüüd 
hea teada, et summa on muutunud ja olete 
oodatud taotlema.  

NB! Määratud toetust makstakse taotluse esi-
tamise kuule järgneva 3 kuu vältel. Ehk siis kui 
juunis on taotlus esitatud ja toetus määratud, 
saab vähemalt 2-lapseline pere 90 eurot kuus 
juulis, augustis ja septembris. 

millele veel tähelepanu pöörata? 

Erinevalt toimetulekutoetusest ei lähe arvesse 
mitte mingid kulud (elekter, küte), samuti ei 
arvesta me eluasemelaenu tagasimakseid vms. 
Oluline on ainult sissetulek. 

Taotlust saab esitada kogu kuu jooksul valla-
maja tööaegadel (1.-30. kuupäev) aga arvestama 
peab sellega, et mul peab olema aega see prog-
rammi sisestada, ehk siis palun arvestada minu 
puhkuseaegadega ning ka muul ajal mitte jätta 
avalduse esitamist viimasele tööpäevale. Sellisel 
juhul nihkub kogu arvestus kuu aja võrra edasi 
nii sissetulekute kui väljamaksete näol ning üks 
kuu jääb perel toetus saamata. 

Toetuse väljamaksetega on vallavalitsusel 
aega 20. kuupäevani, kuid reeglina üritame me 
need teha iga kuu esimese viie tööpäeva jooksul, 
analoogiliselt hooldajatoetustega. 

Taotleja peab kinnitama oma allkirjaga kõik sis-
setulekud, valeandmete esitamise korral nõu-
takse toetus tagasi. Enamuse palkadest, toetus-
test jms kontrollib arvutiprogramm ise üle, kuid 
sotsiaaltöötajana on mul õigus nõuda vajadusel 
lisakinnitust, nt pere poolt välja makstud elatise 
kohta tahan ülekandekviitungit. 

Kui kellelgi tekkis lisaküsimusi, siis võib helista-
da telefonil 52 47 930 või kirjutada pille@sangas-
tevv.ee. Selle suve puhkuseajad on: 
8.06-12.06.2015 
25.06-26.06.2015 
6.07. – 10.07.2015 
27.07 – 14.08.2015  

PillE sikk, sotsiaaltöö spetsialist 

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemisest
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VILMA TOOM 
27.06.1927-05.06.2015

LINDA KALM 
01.04.1919-09.06.2015

Maisest teekonnast väsinuna 
igavikuteele lahkus armas 

naabrimemm 

VILMA TOOM

Avaldame siirast kaastunnet 
kõigile lähedastele.

Elvi, Eha, Volli

Südamlik kaastunne Margitile, 
Nelele isa ja vanaisa

MAURI MÕTTUSE

kaotuse puhul.

Riina, Raul.

KU U LU T U S E D

Saab igaüks meist kingituseks aja, 
ta kestust keegi meist ei tea.

On kuskil ülim otsustaja, 
ta märguandel lõpetame rea...

ASTA ARMILDE MÄNNIK 

Südamlik kaastunne Virvele 
perega 

Perekond Roosbaum ja Västrik 

Nuustaku Pubi

ootab kõiki 

laupäeval, 1. augustil 
kell 20.00

nautima viimast pidu 

Nuustaku Pubi ruumides,

koos ansambliga K-2.

Mälestuste päiksekullas 
oled ikka meiega...        

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis 

LINDA KALM 
01.04.-09.06.2015 

Leinavad Liisu ja Kristjan perega.

Ostan vene-aegseid ehteid, 
käekellasid, merevaigust kaela-
kee, käevõru ja muid vanu ehteid 
(sõled, prossid). Võivad vajada ka 
parandamist. Tel. 56397329 Liina

Ostan külas suure krundiga vaik-
se maakoha. Tel. 56693622

Koristan vanu kodumasinaid ja 
vene elektroonikaseadmeid, ka 
vanametalli tasuta. Tel 5057812, 
54581575

Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus väike kalluriga.
Tel 5076791 

Korstnapitside, telliskorstnate 
ehitus ja korstnapühkimine. 
Tel: 55579399

Müüa lõhutud küttepuid (lepp 
alates 28 eurot/rumm, kask 32 eu-
rot/RM). Hind koos veoga, koo-
rem 6 RM. Tel. 53946271.

Müüa seamaterjali, põranda-,  
voodri- ja terrassilauda. Trans-
port tasuta. Tel 5258911

Ohtlike puude raie & hooldus, 
tel 56 866 157.

Müüa kuivad pakitud pliidi-
puud ja kütteklotsid. Vedu tasu-
ta.5056107

Ostan vanu raamatuid, märke, 
münte, fotosid ja postkaarte. 
Paku julgelt! Tel. 5395 8295

Teie pulmad ja juubelid ansamb-
liga KUPPEL. Tel. 5117 419

Pakun muru niitmise, trimmer-
damise, võsalõikuse ja saetöö-
de teenuseid. 5684 3340.

Saekaater Esveko Wood võtab 
tööle tõstukijuhi, staabeldaja ja 
laotöölise. Asume Kanepis, Põl-
vamaal. Kontakt Cristofer Jostov 
56299229, cristofer@esveko.com.

Soodsalt müüa vähekasutatud 
trenažöör Elliptical Crosstrainer. 
Näitab aega, distantsi ja kaloreid. 
Tel 56695902.

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku. Tel: 52 91 256

Müüa soodsalt 3toaline ahiküt-
tega korter Pilkuse järve ääres. 
Tel. 5594 9832

Teostame EHITUSTÖID 55514574

On jäänud vaid 
kallid mälestused ...

VILMA TOOM

Südamlik kaastunne lähedastele.

Naabrid Kopli 8A-st

VILMA TOOM
27.06.1927-5.06.2015

Mälestame armastusega meie 
perekonna kauaaegset head 

sõpra.

Milvi, Kalju, Indrek, Kaidi 
ja Mihkel peredega.

KÜLALISTEMAJA 
OTEPÄÄL

otsib
koristajat-perenaise 

abilist.
Töö 2-5 päeval nädalas 4-8h 
päevas, sõltuvalt töömahust. 

Info 55978605

OSTAN 

vene-aegse
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne) ja 
muud fotoasjandust. Võite 
pakkuda ka vanu fotosid, 
albumeid, negatiive jne.

ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

Otepää Lasteaed 

võtab tööle 

lasteaiaõpetaja
2 ametikohta (lapsehoolduspuhkusel 

viibiva töötaja asendamiseks),

muusikaõpetaja 
 0,5 koormust (lapsehoolduspuhkusel 

viibiva töötaja asendamiseks),

liikumisõpetaja
  0,5 koormust.

Konkursi tähtaeg on 20. juuli  
ja

tööle asumise aeg on 
1. september.

Haridust tõendavate dokumentide 
koopiad, CV ja avaldus saata e-posti 
aadressil: Pahklike@otepaa.ee või 

aadressil: Pühajärve tee 22, Otepää 
67403, Valgamaa.

Lisainfo telefonil 53033034.

Kui Teil on soov osta või müüa 
oma kinnisvara ja vajate selleks 
kohaliku spetsialisti abi, siis võt-
ke minuga julgelt ühendust.
Oodatud ka põllu- ja metsamaa-
de pakkumised!
Sinu maakler Otepääl
Janek Moros. 

Kaunist suve kõigile!

Tel. +372 5294 294, info@varaleidja.ee.

AMS 
ekskursioonid

25. juuli Pärnumaa
22. august Tallinna loomaaed.

aili konts, tel. 7655 537, 
         5650 9770

AMS 
üldkoosolek

toimub 
30. juunil algusega kell 10.00

aMs majas Hurda 5.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JäRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kaevan ja 
puhastan tiike. 
Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.
Võsalõikus
giljotiiniga. 

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

Rebas
Sangaste Veed OÜ

teostab

1) betoonvundamendid 

2) hüdroehitised

Tel. 5569 7176

TEADE

Apostliku-õigeusu kiriku 
kalmistupüha 

Priipalu kalmistul toimub 

23. juunil kell 13.00. 

Teenib isa Andreas.

23. juunil kell 14.00
Ilmjärvel

hingepalvus Ilmjärve 
kirikus

ja surnuaiapüha kalmistul

KASTOLATSI küla JAANIÕHTU 
toimub 

21. juunil kell 18 Ülemäel. 
Võta kaasa piknikukorv meelepäraste suupistetega.
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Ilmselt on Sinuni juba jõudnud kuuldused (või oled ehk jõudnud läbigi 
astuda), et meie väikeses kodulinnas on uksed avanud pagari- ja kon-
diitriäri Elsa. 

Alljärgnevate mõtete abil saame ehk veidi paremini tuttavaks, et sil-
mast-silma kohtudes on, millest rääkida.

Maja, kus toimetame, on Sinule kindlasti tuttav, sest raamatupood 
ja vanavaraäri on aastaid olnud kohaliku lugemissõbra meelispaik ning 
majaperenaine Elsa Susi poekese hing ja süda. Raamatud ei ole ka 
praegu kuhugi kadunud, neid võib leida meie riiulitelt ning kogumine 
käib tasapisi.   

Lugemisrõõm on meie jaoks oluline, sestap lähme põnevusega 
kaasa uuema aja vooludega ning toome aeg-ajalt kohvikusse Arabel-
la – imearmsa koolitatud teraapiakoera, kes aitab lugemisraskustega 
lastel põneva muinasjutumaailmaga tutvust teha. 

Suurim soov, mille tarvis kohvik üleüldse loodud sai, oli, et ka 
Otepääl oleks koht ainult magusasõpradele. Meie juurest saad hom-
mikul värskeid saiakesi otse ahjust, uhked tordid ja mõnusad koogid 
tulevad esialgu veel Tartust Gustavi kondiitritelt, kuid üsna pea 
ilmuvad sinna kõrvale ka meie endi lemmikretseptid. 

Mõtteid ja ideid, mida edasi teha on palju ning loodame, et meie 
head sõbrad võtavad need vastu ning annavad ka oma panuse kohvi-
kukultuuri arengusse meie armsas kodulinnas Otepääl. 

   
Asume aadressil Lipuväljak 8 ning ootame Sind külla 
K-R kl. 7.30 – 19.00, L-P 9.00 – 19.00. 

Täpsemalt räägime oma tegemistest Facebookis `Elsa kondiitri- ja 
pagariäri`. 

Heade mõtetega kohvitassi tagant Elsa meeskond: 
karina, jorMa ja Maanu

Tervitan Sind hea otepäälane!

Korraldab Otepää Naisselts.

ajakava:

  9.30-10.00 Otepää Puhkpilliorkester, juhataja Arno Anton
10.00 Laada avamine, päevajuht Raul Nester. Sõna saab vallavanem 

Kalev Laul.
10.20-10.30 eakate ansambel “Laulurõõm”, juhataja Merle Soomberg
10.30-10.40 eakate tantsuansambel “Tantsurõõm”, juhataja Helle 

Kuldma
10.40 vokaalansambel “Relami”, juhataja Kaia Kivistik
11.00 Laadaminutid, laadaloterii I loosimine
11.20-12.00 Sirgu Loomekoja viiuldajate ansambel, juhataja ja klaveril 

Milvi Erm
12.00 Laadaminutid, laadaloterii II loosimine
12.10 Naisterühm “Nuustaku”, juhataja Angela Toome
12.20-12.40 kandlemängija Ilmar Tiideberg
12.40-13.00 Kandlemängija Varju Teder
13.00 Laadaminutid, laadaloterii III ja viimane loosimine
13.20-13.40 tantsurühm Feeling Good
14.00 laadaminutid
14.10-15.20 ansambel “Meremees”
15.30  Laada lõpetamine

Laadal müüvad ja tutvustavad käsitöömeistrid oma kaupa. Müüakse 
istikuid ja püsililli, talukaupu, maale, punustisi, puutööd, ehteid, kootud 
ja heegeldatud esemeid, seepe ja muud sarnast. Toimub ka laadaloterii. 
Avatud on luust ehete ja Laine Vetiku käsitöö näitused

Info ja registreerimine laadale Ene Raudsepp 56153357.

Otepää Kultuurikeskuse pargis

2. augustil kell 10.00

Otepää XIX käsitöömeistrite
ja rahvamuusikute päev Otepää Veevärk 

juhataja 

konkurss 

Töö kirjeldus:

• ettevõtte juhtimine,
• ettevõtte tegevuse korraldamine ja arendamine,
• ettevõttele seatud eesmärkide saavutamine.

Nõudmised kandidaadile:

• 5 aastat juhtimiskogemust, soovitavalt vee- 
ja soojamajanduse valdkonnas.
• Planeerimise, tööprotsesside ja alluvate töö 
korraldamise oskust.
• Pikaajalise visiooni kujundamist ja elluviimist.
• Otsustus- ja vastutusvõimet.
• IT lahenduste tundmist ja rakendamise koge-
must.

Kasuks tuleb:

• Tehnikaalane kõrgharidus.
• Rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemus.
• Orienteeritus müügitööle ja klienditeenindusele.

CV koos sooviavaldusega saata hiljemalt 
29.06.2015 e-posti aadressile: kalevteder@hot.ee. 
Kandideerida saab ka läbi CV Keskuse.

Lisainfo 5060488.


