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19. Otepää rahvamuusikute ja 
käsitöömeistrite päeval osales 

sadakond kauplejat

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot

Otepää Vallavalitsus 
tänab 

Otepää Naisseltsi esinaist Ene Raudseppa ja kõiki teisi tublisid abilisi 
ning sponsoreid, kes aitasid kaasa 

rahvamuusikute ja käsitöömeistrite päeva 
korraldamisele. 

Aitäh suurepärase ürituse eest!

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

Uuest kooliaastast alates läheb Pühajärve 
Põhikool üle maaküttele. Seni sai koolima-
ja sooja oma katlast, mida köeti kütteõliga. 

Riigihanke tulemusena paigaldab maa- 
küttesüsteemi AIT-Nord OÜ ja tööd peavad 
olema tehtatud septembri lõpuks. 

Hetkel paigaldatakse Pühajärve Põhikoo-
li hoone kõrval asuva kergliiklustee ääres 
küttekontuuri ja ehitatakse katlaruumi. Et 
kindlustada koolimaja kütmiseks vajami-
nev soojatarve, paigaldatakse maasse ligi 
seitse kilomeetrit torusid ja katlamajja kaks 
soojuspumpa. 

Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et 
võimalusi uue küttesüsteemi leidmiseks 
otsiti juba ammu, kuna kütteõlil põhinev 
soojus on väga kallis. 

Paigaldamistööd lähevad maksma 128 
523 eurot, millest 58 427 eurot katab Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse toetus. 

Kuna hanke tulemusena lähevad tööd 
esialgselt planeeritust kallimaks, on valla-
valitsusel plaanis esitada KIK-i lisataotlus 
ülejäänud summa katmiseks. 

MONIKA OTROKOVA

Pühajärve Põhikool 
saab maakütte2. augustil toimus Otepää Kultuurikes-

kuse pargis Otepää Naisseltsi eestveda-
misel traditsiooniline rahvamuusikute 
ja käsitöömeistrite päev–laat. Tänavu 
toimus see juba 19. korda. 

Osta sai istikuid, käsitöötööteid, 
maale, raamatuid, puu- ja metaalitöid, 
jalatseid, riideid, kangaid, toitu jpm. 
Toimusid mitmesugused õpitoad, kus 
sai meistrite käe all õpiti ehete valmis-
tamist ja kudumist. Käsitöölaada avas 
vallavolikogu esimees Kuldar Veere, 
päeva juhtis Raul Vester. 

Laadalistele esinesid Otepää valla 
kollektiivid: Pühajärve Puhkpilliorkes-
ter (juhendaja Arno Anton), eakate 
tantsutrupp Tantsurõõm (juhendaja 
Helle Kuldmaa), eakate vokaalansam-
bel Relami (juhendaja Kaia Kivistik), 
Nuustaku naisrühma rahvatantsijad 
(juhendaja Angela Toome), kandle-
mängijad Varju Teder ja Ilmar Tiide-
berg. Külalisena esines Otepääl ansam-
bel Meremees. Otepää Naisselts jagas 
kõigile laadakülastajatele tasuta suppi. 
Toimus ka traditsiooniline laadaloterii, 
kus peavõiduks oli Otepää Seikluspargi 

kinkekaart. 
Laada peakorraldaja, Otepää Nais-

seltsi esinaine Ene Raudsepp tänab 
laada sponsoreid: Otepää Seiklus-
park, Hermanni pubi, OÜ Techne, 
kohvik L.U.M.I. OÜ Oskar, Merle 
Lillepood, Anni Butiik, Otepää 
Konsum. Tänusõnad koostöö eest 
Juta, Elve ja Jüri Vaherile, Ranno 
Raudsepale, Eve Kivimaale, Aleks 
Mikkelsonile. 

Ürituse korraldasid Otepää Nais-
selts, toetasid ja aitasid Otepää vald 
ja Otepää Kultuurikeskus.

„Tänan kõiki müüjaid ja laadakü-
lastajaid ning Otepää Naisseltsi 
liikmeid laada suurepärase õnnes-
tumise eest,“ ütles Ene Raudsepp. 
„Kohtumiseni järgmisel aastal!“

MONIKA OTROKOVA Juba aastaid varisemisohtlik maja Otepää 
vallas Pühajärve külas on lammutatud.

Pühajärve külas asuv Kannistiku 1 kor- 
terelamu oli ehitatud eelmise sajandi kuue-
kümnendatel aastatel. Aastaid tühjana 
seisnud kortermaja lagunes ning muutus 
kasutuskõlbmatuks ja riivas silma. 

Kuna maja asus Otepää looduspargi 
piiranguvööndis, siis tuli lammutamiseks 
luba küsida ka Keskkonnaametilt. 

„Hoone lammutamine muudab maastiku 
ilusamaks ning edaspidi on krunti lihtsam 
hooldada,“ sõnas Otepää vallavanem Ka-
lev Laul. „Korrastatava kinnistu hoonesta-
mise plaane vallal hetkel ei ole.“

Riigihanke tulemusena teostas lammu-
tustööd Terasteenus OÜ. Lammutustööd 
läksid maksma 9000 eurot. 

Tööde rahastamiseks esitas Otepää val-
lavalitsus taotluse KredExile, kust saadi 
toetust 6300 eurot. 

Lepingu järgi peab tööde teostaja tööd 
lõpetama hiljemalt selle aasta septemb-
ri lõpuks. Hetkel on lammutusplatsil veel 
ehitusjäätmed, mis lähiajal ära veetakse.

MONIKA OTROKOVA

Varisemisohtlik 
kortermaja Otepääl 
lammutati
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 28. 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 Vallavolikogus

25.06.2015
n	 Kinnitati Otepää valla 2014. a konsolideeritud 

majandusaasta aruanne.

18.06.2015
n	 Nõustuti UPM-Kymmene Otepää ASi keskkonna-

kompleksloa nr L.KKL.VA-34605 muutmisega.
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 1 

asuva hoone maakütte kollektori detailplaneering.
n	 Võeti vastu Pilkuse külas asuva Suitsu kinnistu 

detailplaneering.
n	 Kehtestati Kääriku külas asuva Kääriku Spordikes-

kuse detailplaneering.
n	 Kehtestati Otepää külas asuva Väike-Veske kinnistu 

detailplaneering.
n	 Kehtestati Nüpli külas asuva Suure-Kalda kinnistu 

detailplaneering.
n	 Tunnistati osaliselt kehtetuks Vidrike külas asuva 

Kantso III kinnistu detailplaneering.
n						Otsustati toetada loa andmist OÜle FALBER Koigu 

külas asuva Kopra kinnistu omandamiseks.
n	 Valiti eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esi-

meheks Aivar Nigol.
n	 Valiti eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni asee-

simeheks Kuldar Veere.
n	 Kinnitati eelarve-, majandus- ja turismikomisjon 

järgmises koosseisus: 1.1 Aivar Nigol – komisjoni esimees; 

1.2 Kuldar Veere – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni 

liikmed: 1.3.1 Siim Kalda; 1.3.2 Jaanus Raidal; 1.3.3 Jüri 

Kork.
n	 Valiti sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks 

Marika Ein.

Valiti sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks 

Aivar Nigol.
n	 Kinnitati sotsiaal- ja tervishoiukomisjon järgmises 

koosseisus: 1.1 Marika Ein – komisjoni esimees; 1.2 Aivar 

Nigol – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 

Miia Pallase; 1.3.2 Andres Arike; 1.3.3 Marju Ilistom; 

1.3.4 Anneli Salumaa; 1.3.5 Helle Kuldmaa; 1.3.6 Heli 

Linnamägi.
n	 Valiti revisjonikomisjoni liikmeks Marika Ein.
n	 Valiti korrakaitsekomisjoni esimeheks Viljar Teder.
n	 Kinnitati korrakaitsekomisjon järgmises koosseisus: 

1.1 Viljar Teder – komisjoni esimees; 1.2 Tanel Ojaste – 

komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Urmas 

Kuldmaa; 1.3.2 Aleksander Mõttus; 1.3.3 Jaanus Barkala; 

1.3.4 Kalev Lemmik; 1.3.5 Neeme Nurmoja; 1.3.6 Enn 

Sepma.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsus kolmeliikmelisena 

alljärgneva struktuuriga: 1.1 vallavanem; 1.2 kaks vallava-

litsuse liiget.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsus alljärgnevas koos-

seisus: 1.1 vallavanem Kalev Laul; 1.2 vallavalitsuse liige 

Margit Meikar; 1.3 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu.

Otepää Vallavalitsuses

29.06.2015
n	 Väljastati Jüri Makarovile projekteerimistingimu- 

sed Nüpli külas Väike-Poslovitsa maaüksusel külas abi-

hoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Maris Kreekile ja Toomas Kreekile pro-

jekteerimistingimused Truuta külas Mäeotsa maaüksusel 

elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Aarne Mitile kirjalik nõusolek Pedajamäe 

külas Tamme maaüksusel ehitise (abihoone) püstitami-

seks.
n	 Väljastati Urmas Hiiele kirjalik nõusolek Vidrike 

külas Järvemäe maaüksusel ehitise (abihoone) püstitami-

seks.
n	 Väljastati Urmas Hiiele kirjalik nõusolek Vidrike 

külas Järvemäe maaüksusel ehitise (reoveepuhasti) püs-

titamiseks.
n	 Väljastati Urmas Hiiele ehitusluba Vidrike külas 

Järvemäe maaüksusel ehitise (üksikelamu, ehitisregistri 

kood 120245884) täielikuks lammutamiseks.
n	 Väljastati OÜle PASILA ehitusluba Nüpli külas Väi-

ke-Kalda maaüksusel ehitise (tiik) rajamiseks.

AMETLIK INFO

Otepää Vallavolikogu algatas oma otsusega 18. juunil 2015 nr 1-4-30 Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detail-

planeeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata reaalservituudi ala Tennisevälja tn 1 asuvale hoonele maakütte pinna-
sekollektori rajamiseks. Planeeritav ala hõlmab osaliselt Pühajärve rannapargi maaüksust (katastritunnus 63601:002:3520, 
pindala 112714 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), pindalaga ca 6000 m². Ala piirneb Pühajärve ranna parklaga ja ranna-
pargi teega, Tennisevälja tn 1 ja Pühajärve tee 52 maaüksustega ning Tennisevälja tänava maaga. Üldplaneeringu kohaselt asub 
planeeritav ala puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maal ning Otepää looduspargi piiranguvööndis. Detailplaneeringu koostami-
se algatamise ettepanek on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga. 

Info: www.otepaa.ee, merle.anton@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Vallavolikogu võttis oma otsusega 18. juuni 2015 nr 1-4-31 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Suitsu kinnistu 

detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab osa (17 000 m²) Suitsu kinnistu maaüksusest (katastritunnus 63602:003:0170; sihtotstarve maatulun-

dusmaa M, pindala 41 000 m²). Planeeringuala piirneb Suitsu maaüksuse õueala sissesõidutee ja Alaküla-Tülsu kohaliku teega. 
Detailplaneeringuga kavandatakse Suitsu kinnistul mahla väiketootmiseks kuni 5 hoonet pindalaga kuni 1400 m² kõrgusega 
kuni 9,5 m. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala põllumajanduse sihtotstarbega maal. Planeeringuala 
asub Valga maakonnaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ja Otepää valla üldplaneeringu 
kohaselt rohelise võrgustiku Raudsepa-Truuta koridoris. Väiketootmiseks kavandatav tootmismaa rajamine ei põhjusta roheli-
se võrgustiku koridori läbilõikamist, kuna moodustab vaid ca 2,4% Suitsu kinnistu pindalast, ca 2,5% koridori laiusest ning asub 
kompaktselt olemasoleva õueala naabruses.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet (10. november 2014. a nr K-NN/27).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14. augustist – 11. septembrini 2015 a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, 
Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja 
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti 
aadressil vald@otepaa.ee kuni 11. septembrini 2015. a.

Otepää Vallavolikogu kehtestas 18. juuni 2015. a istungil otsusega nr 1-4-32 Kääriku külas asuva Kääriku Spordikeskuse detail-

planeeringu. Planeeritav ala hõlmab Kääriku kinnistut (katastritunnused 63601:002:2271, 63601:002:2272, 63601:002:2273 ja 
63601:002:2274, kokku 124,28 ha) ning reformimata riigimaad (EHAK kood 3954, pindala 5313 m²).

Detailplaneeringuga on kavandatud Kääriku Spordikeskuse olemasoleva spordihoone, hotelli, konverentsihoone ja kerge-
jõustikustaadioni ning väliväljakute ala rekonstrueerimine, uue kunstmuru jalgpalliväljaku, mitmeotstarbelise spordihoone, 
majutusvõimaluste ja olmehoonete rajamine.
Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). 

Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Vallavolikogu kehtestas 18. juuni 2015. a istungil otsusega nr 1-4-34 Nüpli külas asuva Suure-Kalda kinnistu detailpla-

neeringu. Detailplaneering hõlmab Põhjakalda (katastritunnus 63602:002:0040; pindala 40211 m²; maatulundusmaa 100%), 
Kaldanurga (63602:002:0032; 15850 m²; elamumaa 100%), Suure-Kalda (63602:002:0031; 6.89 ha; maatulundusmaa 100%), 
Taga-Kalda (63602:002:0034; 6.23 ha; maatulundusmaa 100%), Väike-Kalda (63602:002:0039; 20408 m²; maatulundusmaa 
100%), Lõunakalda (63602:002:0038; 34374 m²; maatulundusmaa 100%), Taga-Kalda tee (63602:002:0033; 1525 m²; trans-
pordimaa 100%), Lõunakalda tee (63602:002:0037; 3874 m²; transpordimaa 100%), Kalda alajaama (63602:002:0036; 321 m²; 
tootmismaa 100%) ja Kalda kaevu (63602:002:0035; 723 m²; tootmismaa 100%) maaüksuseid.

Detailplaneeringuga kavandatakse 8 pereelamumaa krunti, 1 alajaama krunt, 1 puurkaevu krunt, 2 teemaa krunti ning 7 
maatulundusmaa krunti. Soistele aladele planeeritakse tiigid, muudetakse supluskoha asukoht ning nähakse ette tuletõrje vee-
võtukoht.
Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). 

Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Vallavolikogu kehtestas 18. juuni 2015. a istungil otsusega nr 1-4-33 Otepää külas asuva Väike-Veske kinnistu detail-

planeeringu. Planeeritav ala hõlmab Väike-Veske maaüksust (katastritunnus 63602:001:0740, pindala 10817 m², sihtotstarve 
ärimaa 100%).

Detailplaneeringuga kavandatakse kaks krunti, millele on antud ehitusõigus mootorsõidukite remondi ja hooldamisega, 
kaubanduse, toitlustuse ja teenindusega seotud ehitiste rajamiseks.
Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). 

Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks 18. juuni 2015. a istungil otsusega nr 1-4-35 Vidrike külas asuva Kantso III 

detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga oli kavandatud teadus-arenduskeskus ning üks elamumaa krunt. Otsusega loobutakse teadus-arendus-
keskuse rajamisest. 

Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD
n	 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 

eurot.
n	 Määrati koduteenused kahele isikule.
n	 Määrati haridustoetus 12le õpilasele kogusummas 

1080 eurot.
n	 Kinnitati lihthanke „Pühajärve Põhikooli maaküt-

tesüsteemi ehitamine“ tulemused. Tunnistati pakkujad 

AIT-Nord OÜ (registrikood 11451585), AKTSIASELTS 

EVIKO (registrikood 10321432) ja Osaühing kyte.ee 

(registrikood 10821991) vastavaks hankedokumenti-

des esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati 

pakkuja TJ Hooldus OÜ (registrikood 12286071) mitte-

vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise 

tingimustele ning eemaldada pakkuja edasisest hanke-

menetlusest. Tunnistati pakkujate AIT-Nord OÜ, AKT-

SIASELTS EVIKO ja Osaühing kyte.ee poolt esitatud 

pakkumused vastavateks, kuna need vastavad kõikidele 

hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes 

hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest 

(madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks 

pakkuja AIT-Nord OÜ poolt esitatud pakkumus summas 

107 102,74 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tun-

nistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakku-

mus.
n	 Kinnitati lihthanke „Korterelamu lammutamine“ 

tulemused. Tunnistati pakkujad AKTSIASELTS EVIKO 

(registrikood 10321432), AKTSIASELTS KIVILUKS 

(registrikood 10147365), AS EG Ehitus (registrikood 

11097051), Aspen Grupp OÜ (registrikood 11104843), 

Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820), 

JÄÄTMEPROFF OÜ (registrikood 11525846), Osaü-

hing GoTrack (registrikood 11109214), OÜ A.K.Mon-

tage (registrikood 10911493), OÜ Purustaja (registri-

kood 11660828), OÜ Relss (registrikood 11288412) ja 

TERASTEENUS OÜ (registrikood 10943961) vastavaks 

hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimus-

tele. Tunnistati pakkuja OÜ AMESTOP (registrikood 

10697462) mittevastavaks hankedokumentides esitatud 

kvalifitseerimise tingimustele ning eemaldati pakkuja 

edasisest hankemenetlusest. Lähtudes hankedokumen-

tides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim 

maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja 

TERASTEENUS OÜ poolt esitatud pakkumus summas 

7 500 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud 

pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Rahuldati Uuno Kikkase, Leili Kiho, Uuve Miti, 

Rainer Jõemetsa, Kaie Kõivisto, Sirje-Mai Reinlo 

hajaasustuse programmi taotlused.
n	 Jäeti rahuldamata Jana Saare, Alar Rosentau, Evi 

Vipi, Hallar Vaagerti, Heino Kikkatalo, Indrek Pähno, 

Maimo Uibo, Marek Mäe, Rein Tiirmaa, Silvi Tenno, 

Voldemar Tasa hajaasustuse programmi taotlused.
n	 Väljastati OÜle ÖKOPESA ehitusluba Otepää 

külas Kännukuke maaüksusel ehitise (külmavee- ja 

kanalisatsioonitorustik) rajamiseks.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Koolitare tn 5 maaüksusel ehitise (güm-

naasiumi peahoone, ehitisregistri kood 111037368) 

rekonstrueerimiseks.
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelar-

vereale „Kultuuriüritused“ 50 eurot Vabadussõja Tõr-

vikukandjate Seltsile 6. septembril 2015. a Tartu linnas 

Pauluse kalmistul toimuva XXXVII Vabadusristi Päeva 

aastapäeva tähistamise kulude katmiseks.

19.06.2015
n	 Väljastati Kaarnaoru OÜle (registrikood 

12235122, asukoht Kaarnaoru, Vana-Otepää küla, 67418 

Otepää vald) sõidukikaart taksoveoks sõidukiga Škoda 

Superb (riiklik registreerimismärk 602 BNP).
n	 Väljastati Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele 

ehitusluba Arula ja Kääriku külas elektroonilise sidevõr-

gu püstitamiseks.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Sihva külas 

Uue-Kooli maaüksusel ja Kõrre-Ojaääre maaüksusel 

ehitise (maakütte kollektor) rajamiseks.
n	 Väljastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Kesk-

seltsile kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Pühajärve 

tee 2/4 maaüksusel asuva rahvamaja (ehitisregistri kood 

111037738) II korruse kasutuselevõtuks.
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 

256 eurot.

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD ARUTELUD

Otepää linnas asuva Pühajärve tee 18/20 maaüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu toimub 17. augustil 2015 kell 16.00 

Otepää Vallavolikogu saalis (Otepää, Lipuväljak 13).

Sihva külas asuva Kõrre-Ojaääre, Kooli 2 ja Sika kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu toimub 18. augustil kell 16.00 

Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Otepää, Lipuväljak 13).

Sihva külas asuva Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27. augustil kell 16.00 Otepää Vallavolikogu 
saalis (Otepää, Lipuväljak 13). 
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Veel saab hääletada Otepää 900 
ideekonkursi ideid
2016. aastal täitub Otepää esmamainimisest 900 
aastat. Otepää Vallavalitsus kuulutas välja Otepää 
900 tähistamiseks sündmuste ideekonkursi. Kon-
kursile laekus 20 ideed, rahvahääletus kestab kuni 
25. augustini 2015. 

Konkurss kestis 1. aprillist kuni 1. juunini ning 
sinna võis esitada igas žanris ideid. Laekunud 
ideed vaatas üle Otepää 900 komisjon, kõik ideed 
on välja pandud rahvahääletusele Otepää valla 
koduleheküljel www.otepaa.ee.

Ideedega saab tutvuda ka Otepää Linnaraama-
tukogus, Pühajärve Raamatukogus ja Otepää Val-
lavalitsuses.

Hääletusel enim hääli saanud ideede autoritega 

võetakse ühendust ja võimalusel alustatakse läbi-
rääkimisi idee elluviimiseks.

Hääletada saab kuni 25. augustini 2015. Hääle-
tusel enim hääli saanud ideed kuulutatakse välja 
1. septembril 2015. Ideekonkursi auhinnafond on 
900 eurot. 

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

Otselink hääletusele: www.connect.ee/
uuring/345298743/ 

MONIKA OTROKOVA

26. juunil tunnustati Palupera Põhikoolis kodukau-
nistamiskonkursi „Eesti kaunis kodu 2015“ võit-
jaid ja nominente. Võitjate seas on ka Otepää valla 
kaunis kodu.

Maakondlik komisjon vaatas omavalitsuse poolt 
esitatud kaunid kodud üle juuni alguses ja tegi see-
järel oma otsused. Otepää vald esitas hindamiseks 
kolm kaunist kodu: Marge ja Rain Kimmeli kodu, 
Annely Kõivu ja Ainar Kuke kodu ning Heidi 

Selgusid kodukaunistamiskonkursi 
„Eesti kaunis kodu 2015“ 

Valgamaa võitjad
n		 Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 

1152 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kuuele isikule kogusum-

mas 300 eurot.
n	 Määrati koolilõpetaja toetus 47 isikule kogusummas 

1764 eurot.
n	 Määrati Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhi-

kooli seitsmele lõpetajale haridustoetus kogusummas 580 

eurot.
n	 Kinnitati lihthanke „Otepää Vallavalitsuse 

hoone akende vahetus“ tulemused. Tunnistati pakku-

jad KRESTON EHITUS OÜ (registrikood 11478710), 

Novabild OÜ (registrikood 11139971) ja Osaühing Agret-

ten (registrikood 10785752) vastavaks hankedokumen-

tides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati 

pakkujate KRESTON EHITUS OÜ, Novabild OÜ ja 

Osaühing Agretten poolt esitatud pakkumused vastava-

teks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides 

esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esi-

tatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) 

tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Novabild OÜ 

poolt esitatud pakkumus summas 38 613,39 eurot ilma 

käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste 

hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Anti Nikulin Circus OÜle (registrikood 12584398, 

Pargi tee 12 Viimsi) luba paigaldada ajavahemikuks 23. - 

30. juuni 2015. a reklaamplakatid (30 tükki, suurusega 42 

cm x 29,5 cm) Otepää vallasiseses linnas asuvate tänava-

valgustuspostide külge ja määrata reklaamimaksu suuru-

seks 230,40 eurot.
n	 Anti Võimlemisklubile “Rütmika” (registrikood 

80046097, aadress Kalevi 71-8, Tartu linn) projektlaag-

ri tegevusluba võimlemiskooli õppetreeningkogunemi-

se pidamiseks Otepää Gümnaasiumi ruumides (aadress 

Koolitare 5, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 1.-10. 

august 2015. a.
n	 Määrati mittetulundusühingule ABC Arendus 29. 

augustil 2015. a toimuva spordiürituse „Meie Liigume 

Otepää duatlon / Eesti meistrivõistlused duatlonis“ kor-

raldamiseks toetus summas 350 eurot. 
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutuskõlbma-

tu vara 7 ühikut, kokku summas 8 475,55 eurot.
n	 Määrati vallavanema Kalev Lauli asendajaks tema 

äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt valla-

vanema asendamise järjekorrale: 1.1 vallavalitsuse liige 

Kalev Merisalu; 1.2 vallavalitsuse liige Margit Meikar.
n	 Väljastati Alar Koppelile projekteerimistingimused 

Mägestiku külas Lohu maaüksusel elamu ja abihoonete 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati LEONHARD WEISS ENERGY ASile 

projekteerimistingimused Vidrike külas Laasitiigi kinnis-

tu liitumise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati LEONHARD WEISS ENERGY ASile 

projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Lin-

namäe org kinnistu peakaitsme suurendamise ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Väljastati PIIBER PROJEKT OÜle projekteeri-

mistingimused Märdi külas Oja-Trommi paisu kalapääsu 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati OÜle ÖKOPESA projekteerimistingimu-

sed Otepää külas Kännukuke maaüksusel vee- ja kana-

lisatsioonitrassi ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Lilian Holtsile ja Peeter Holtsile kasu-

tusluba Truuta külas Mäeveere maaüksusel asuva ehitise 

(üksikelamu, ehitisregistri kood 120268176) kasutuselevõ-

tuks.
n	 Väljastati Marilin Adamsile ja Paul Adamsile ehi-

tusluba Vana-Otepää külas Turu-Järve maaüksusel 

ehitise (saun, ehitisregistri kood 11024711) rekonstruee-

rimiseks.
n	 Väljastati Anneli Jürgensonile projekteerimistin-

gimused Kastolatsi külas Ülemäe maaüksusel abihoone 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Anti Antonile projekteerimistingimused 

Sihva külas Palu-Paula maaüksusel elamu ja abihoone 

ehitusprojekti koostamiseks.

20.07.2015
n	 Väljastati osaühingule Makarov Muusik ehitusluba 

Nüpli külas Suurekuuse maaüksusel ehitise (elamu) püs-

titamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordi-

keskus ehitusluba Nüpli külas Valga mnt 12 // 

Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel ehitise 

(universaalhall) püstitamiseks.
n	 Väljastati ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜle ehitus-

AMETLIK INFO

Petersoni ja Raido Kääri kodu. Võitjaks osutus 
Marge ja Rain Kimmeli kodu.

Kõik maakonnad ja neli suuremast linna (Narva, 
Pärnu, Tallinn ja Tartu) esitavad igal aastal juuni 
alguseks Eesti Kodukaunistamise Ühingule kolm 
parimat kodu, kellele Vabariigi President annab 
Eesti taasiseseisvumispäeva paiku tunnustuse.

MONIKA OTROKOVA 

luba Otepää külas Väike-Veske maaüksusel ehitise 

(ülevaatuspunkt) püstitamiseks.
n	 Väljastati Katrin Veerele ja Kuldar Veerele 

ehitusluba Nüpli külas Piiri maaüksusel ehitise 

(elamu ehitisregistrikood 120306207) laiendami-

seks.
n	 Anti OTEPÄÄ TEATRILE (registrikood 

80016647, aadress Virulombi 2, Otepää vallasisene 

linn) luba paigaldada ajavahemikuks 10. juuli - 7. 

august 2015. a riigimaantee 46 Tatra-Otepää-San-

gaste 25. kilomeetrile (Otepää sissesõidu kohale) 

suvelavastuse „Miljonite lemmik“ reklaambänner.
n	 Lõpetati arvates 3. augustist 2015. a Prodask 

OÜ (registrikood 11201084, aadress Nüpli küla 

Otepää vald) reklaamimaksu maksmise kohustus 

seoses paigaldatud reklaamide (asukohad Tartu tn 

ääres, Otepää-Sihva tee ääres, Kolga tee ristmik ja 

Nuustaku pubi sissesõidu tee ristmik) kõrvaldami-

sega.
n	 Määrati koduteenus ühele isikule.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 

128 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus viiele isikule kogusum-

mas 1344 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus neljale isikule 

kogusummas 104 eurot.
n	 Anti OÜle Ilutulestiku Keskus Arnika 

(registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Vil-

jandi linn) ilutulestiku korraldamise luba 25. juulil 

2015. a ajavahemikul kell 23:00 - 24:00 Truuta külas 

Vidrike Puhkemaja territooriumil ilutulestiku kor-

raldamiseks.
n	 Anti OÜle Tulekild Ilutulestikud (registri-

kood 11538211, aadress Peetri 17-2 Tartu linn) ilu-

tulestiku korraldamise luba 28. augustil 2015. a aja-

vahemikul kell 23:45 - 24:00 Truuta külas Vidrike 

Puhkemaja territooriumil ilutulestiku korraldami-

seks.
n	 Määrati Suusa- ja lumelauakool MTÜle 15. 

augustil 2015. a toimuva spordiürituse „Otepää 

Õhujõud Airforce Invitational 2015“ korraldami-

seks toetus summas 150 eurot.
n	 Moodustati Sihva külas Kooli 3-1 asuvas 

korteris oleva vara inventeerimiseks vallavalitsu-

se komisjon järgmises koosseisus: 1.1 Vello Vou 

- komisjoni esimees; 1.2 Sale Kiuru; 1.3 Urmas 

Kuldmaa; 1.4 Rita Pärnik; 1.5 Kristina Reigo.
n	 Anti otsustuskorras kuni 19. juulini 2020. a 

mittetulundusühingule Karukäpp (registrikood 

80186254, asukoht Tamme pst 13, Otepää vallasise-

ne linn) tasuta kasutusse kultuuriliste ja/või huviala-

dega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää valla-

siseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III 

korruse ruumid nr 307 ja 308.

06.07.2015
n	 Peeti võimalikuks jagada Otepää külas 

asuv Väike-Veske katastriüksus (katastritunnus 

63602:001:0740) kaheks katastriüksuseks ning 

määrata moodustatavate katastriüksuste kohani-

med, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 

vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanide-

le järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala 0,5820 

ha) kohanimeks Väike-Veske, koha-aadressiks 

Väike-Veske, Otepää küla, sihtotstarve – ärimaa 

(002;Ä); 1.2 katastriüksuse (pindala 0,4941 ha) 

kohanimeks Tiku, koha-aadressiks Tiku, Otepää 

küla, sihtotstarve – ärimaa (002;Ä).
n	 Lõpetati Eda Kauriga Otepää vallasiseses 

linnas Lipuväljak 13 III korruse ruumi nr 308 üüri-

leandmiseks sõlmitud äriruumi üürileping tagasiula-

tuvalt alates 1. juulist 2015. a.
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogu-

summas 256 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kahele isikule 

kogusummas 81 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 

eurot.
n	 Eraldati kultuurieelarve reservist 200 eurot 

andeka noore kultuuripärli toetuseks. Määrati 

andeka noore kultuuripärli toetus summas 200 

eurot Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli 

õpilastele Priit Petersonile ja Andreas Petersonile 

26. juulil - 2. augustil 2015. a Saksamaa Liitvabariigis 

Erlbachis toimuval rahvusvahelisel kitarrifestivalil 

“Gitarre und Natur” osalemiseks.

AMETLIK INFO

Otepää vald ootab ettepanekuid 
kaasavasse eelarvesse
Otepää Vallavolikogu eraldas eelarvest 8000 eurot 
kaasava eelarve tarbeks.

Otepää vallavalitsus ootab ettepanekuid ja ideid 
kuidas võiks selle summa kõige otstarbekamalt 
Otepää heaks ära kasutada. 

Ettepanekud peaksid pakkuma võimalikult pal-
judele vallakodanikele avalikku hüve, ideede ellu-
viimine ei tohi ebamõistlikult koormata järgnevate 
aastate eelarvele.

Ideesid saab esitada kuni 21. augustini 2015 
e-posti aadressil: vald@otepaa.ee. Laekunud 
ideed vaatab üle vallavalitsus, abikõlblikud ideed 

pannakse seejärel rahvahääletusele.
Rahvahääletusel enim hääli saanud idee viiakse 

võimaluse korral ellu 2015. aastal.
Kaasava eelarve idee on saanud alguse Brasii-

liast ning levinud paljudes riikides. Kaasava eelarve 
menetluse käigus kogutakse kokku ettepanekud 
ning viiakse läbi hääletus parima idee välja selgi-
tamiseks. 

Eestis on kaasava eelarve põhimõtteid kasuta-
nud mitu omavalitsust. 
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Teadmata küsija tausta, on raske konkreetseid 
soovitusi anda. Enamus noori peresid, kellel ei ole 
raha korteri ostuks, rendivad elamispinda. Renti-
mine eeldab, et omatakse püsivat sissetulekut ja 
võimekust makseid tasuda. 

Juhul kui sissetulekud puuduvad, või on väike-
sed, on võimalus pöörduda valla poole sotsiaalabi 
saamiseks. Toimetulekutoetuse abil on võimalik 
kompenseerida toetuse saajale enamust eluase-
mega seotud kulutustest, sh ka rendimakseid, kuid 

Mida peavad tegema las-
tega noored pered, kellel 
ei ole elamispinda ja ei 
ole raha, et korterit osta?

Head Otepää Teataja lugejad!

Palun saatke oma küsimused Otepää elu-olu 
kohta Otepää Teataja toimetuse e-posti aadressi-
le: teataja@otepaa.ee või kirja teel: Lipuväljak 13, 
Otepää 67405, Otepää Teataja.
Toimetus edastab need vastamiseks ja avaldab 
hiljem lehes vastused. 

LUGEJA KÜSIB

ainult sätestatud piirmäärade ulatuses. 
Lisaks on vallal sotsiaaleluruumid, mis on hetkel 

kõik hõivatud ja on isegi järjekord sotsiaalpinna 
saamiseks. Üheksas valla sotsiaalkorteris elab 11 
leibkonda, sh lastega peresid. 

Juhul, kui on mure hakkamasaamisega, tuleb 
julgelt külastada valla sotsiaalteenistust ning koos 
spetsialistiga leida lahendus tekkinud olukorrale. 

Otepää vallavanem KALEV LAUL
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24.-26. juulil toimusid Pühajärve 18. Puhkpillipäe-
vad. Kokku said 50 pillimeest, kelle soov oli tublisti 
ja suure rõõmuga pilli harjutada.

Kose Kirikupasunakoor, Tapa Linnaorkester, 
Rõngu Pasunakoor ja Pühajärve Puhkpilliorkes-
ter koos moodustasid festivali orkestri. Dirigenti-
deks olid Brian Wilson USAst, Bert Langeler, Priit 
Rusalepp, Kahro Kivilo ja Arno Anton. 

Ansamblimuusikat esitasid: Vaskpillitrio (Ruth 
Wilson (metsasarv), Mait Petrson (tromboon), 
Imre Leopard (tuuba)) – J.Haydni Trio kõlas 

imeilusa pilliheliga ja tehniliselt ladusalt, meie 
poisid on saavutanud südant soojendava pillimän-
gutaseme. 

Puhkpillikvinteti (2 flööti, klarnet, fagott ja 
alt-tromboon) esitatud E.Elgari Armastuselaul 
tõi nii mõnelegi kuulajale rõõmupisarad – nii ilus 
oli! Klarnetiansambel tekitas nostalgilisi mäles-
tusi. Koos valmisid kaks superkontserti Rõngu ja 
Otepää kirikutes. Aitäh!

Jumalateenistus Otepää Kirikus toimus puhk-
pillide saatel – uhke ja võimas, ülev tunne!

Muusikalist külakosti pakkus Valga Bigband 
oma meeleoluka kavaga ja Puhkpillikvintett 
Livonia Lätist. See oli uskumatu, kui suurepära-
ne ja haarav oli Pühajärve kooli aulas Läti Rah-
vusooperi solistide ansamblimäng ja nende võrratu 
sopran Inga Šlubovska. Publik oli ülimalt tänulik ja 
ülivõrdes rahul.

Tänavakontserdid turul olid toredad, meid 
kuulati ja hinnati, väiksed lapsed tantsisid puhkpil-
limuusika saatel – lahe!

Täname südamest kõiki meie kontsertide kuu-

lajaid ja toetajaid, sest sellist kaasa elamist ja ühes-
hingamist ning abi - see on haruldus ja ime, mis 
annab tohutult jõudu tegeleda ikka edasi puhkpil-
limuusikaga. Suur tänu!

Pühajärve 18. Puhkpillipäevad olid uhked ja vää-
rikad, südamlikud ja hinge kosutavad!
Kohtume Pühajärve 19. Puhkpillipäevadel, sest 

nagu Kahro Kivilo ütles: "Pühajärve Puhkpillipäe-
vad – need tekitavad ju sõltuvuse!"

Korraldajad KüLLI TEEARU ja ARNO ANTON

Pühajärve 18. Puhkpillipäevad kulgesid õnnelikult
Valju Aloeli foto puhkpillipäevade koondorkestrist.

16. juulil tähistasime Arulas oma küla mehe F.San-
namehe 120. sünniaastapäeva. Puuvõlurite puust 
sümboolse liivakell, mille peal skulptori töökas 
käsi, sai pandud Sannamehe mälestuskivi ja pingi 
kõrvale tema sünnitalus Madsal. Käsi, mis peatab 
aja, et mõtleksime mehele, kes oma andekusega 
ja oma kätega on modelleerinud paljusid kuulsusi. 

Teame ju, et aeg lendab linnutiivul ja peatada 
teda võimalik pole. Meil kõigil on oma liivakell ja 
meie elukilludki kukuvad sealt mineviku mustrisse. 
Hea, kui on inimesi, kes neid üles nopivad ja kokku 
panevad.

F.Sannamehe rikkalikke elukillukesi oli tulnud 
meenutama ja sellest osa saama hulk rahvast. 
Kunstiajaloolane Enriko Talvistu aitas meil piiluda 
kaugete aegade taha ja noppida veel teadmata 
kilde skulptorist, kes oli olnud lihtrahva hulgast, 
aga mitte lihtne mees. Ta ei saanudki lihtne mees 
olla, sest õppis Kõrgema Kunstikooli Pallase I 
lennu koosseisus. Ühel kursusel koos Eduard Wii-
ralti, Kuno Veeberi ja Natalie Mey’ga. Tänu neile 
peeti seda ka kõige tugevamaks lennuks.  

Talvistu rääkis Sannamehe esimesest tellimu-
sest monumentaalkunstis. See oli mälestussammas 
Eesti Vabadussõjas langenud õpetajatele ja õpilas-
tele Tallinna reaalgümnaasiumi hoone juurde, mis 
valmis 1927. a sügisel. Selle kuju taastamise raskus-
test tolle aja arusaamade valguses. Kõmu tekitas 
alasti mehe kuju. Ühed pidanud seda viisakusvas-
taseks ja teised kommenteerisid: mees sai endale 
küll hea mõõga aga mitte midagi niuete ümber, et 
nii paljalt ei lähe võitlusse isegi paapualased!

Sannamees oli ka väljapaistev maalija, nii nagu 
Wiiralt ka suurepärane skulptor. Kuulsime, kuidas 
1923. a täiendas Sannamees end Dresdenis kujur 
Albikeri juures, 1932-33 Pariisis. Ta oli Kunstnike 

Liidu asutaja, õppejõud, professor.  
1937. a toimus Tallinnas Sannamehe personaal-

näitus, kus oli 95 skulptuuri ja 115 joonistust. Näi-
tusel oli väljas pronksportreed A.H.Tammsaarest, 
M.Metsanurgast, A.Gailitist, A.Kitzbergist, Ed.
Vildest, jne. 1937. a avati Tahkurannas Sannamehe 
loodud bareljeef Konstantin Pätsile. Sannamehe 
loodud pead ja büstid olid väärika hoiakuga täis 
pinget ja hinge sügavust, aga samas ei hoidnud ta 

kokku ka portreteeritava iluvigade arvelt, seega 
tema tööd on ehedad ja elavad. Oleme uhked meie 
„Tõistre Värdi” üle.

Väga huvitav oli kuulata lugu aastast 1938 „Üks 
väike suur töömees”, kus suurtest kivimürakatest 
jagusaavale väiksele mehele isegi piip suurena 
tundub ja kes skulptori kätele teretamisel ei vaa-
danud, tundus ikka, et tal seemisnahksed kindad 
käes on. 

Ferdi Sannamees, kujur, professor

Lutsu turismitalus saigi tutvust teha fotonäituse-
ga Sannamehe töödest, pisiplastika konkurss-näi-
tusega, osaleda töötubades. 

Meie suurim tänu kunstnikele-skulptoritele 
Hannes Starkopfile, Tõnis Kriisale, Aili Vahtra-
puule, Tiiu Esnarile ja Tiia Valile, kes oma nõu ja 
jõuga meile abiks olid ning puuvõluritele Ott Oles-
kile ja Karl Purgale, kes oma oskusi kaunite puufi-
guuride loomisega näitasid. 

Meie ettevõtmist toetas Eesti Kultuurkapital, 
Otepää vald ja projekti rahastatakse ka siseminis-
teeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahen-
ditest. 

Suur tänu kõigile!

Arula küla

Skulptuurid pakkudel.

Mauri Mändoja räägib Sannamehest 
ja tema kodutalust Madsal. Kaugemad 
külalised on Hollandist. Ka jõuluvana 
tuli kuulama.
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Otepää valla Raudsepa küla territooriumilt leitud 
4 metssealaiba laboriuuringud on saanud sigade 
Aafrika katku ametlike diagnooside kinnitused 
22. ja 29. juulil. Ajavahemikul 25. juunist kuni juuli 
lõpuni on Sangaste valla Keeni, Mäeküla, Pringi ja 
Restu külade territooriumilt leitud 8 metssealaibal 
kinnitust leidnud sigade Aafrika katku esinemine. 

Viimase kuu jooksul on positiivseid metssiga-
de SAK-i leide peale nende tulnud veel Helme, 
Hummuli, Karula, Puka, Põdrala ja Tõlliste valdade 
territooriumidelt ning 2 kodusigade SAK-i juhtumit  
on olnud Taheva vallas. 

Ametlike leidude järgi on Valgamaal seni SAK-ist 
puutumata Otepää valla põhja osa ja Palupera vald. 

Valgamaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist
VIRgO ROOsE

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeO  T  E  P  Ä  Ä

SPORDikalenDeR

kultuuRikalenDeR

15. augustil   Otepää Rulapark Otepää 
Õhujõud Airforce Invitational 2015. Korraldaja 
MTÜ Suusa- ja lumelauakool, Joel Pärle, 
56222304, joel@suusakool.ee

19. augustil   Vilaski. Valgamaa orientee-
rumiskolmapäevak ja Valgamaa meistri-
võistlused tavarajal. Info: www.hot.ee/otepaa-
paevak/

20. augustil   Otepää Hurda tn petangiväl-
jak. A.Steinbachi mälestusturniir petangis 
(duppel). Korraldab: Valgamaa Spordiveteranide 
Selts, info: Tõnu Ainsoo 523 3299

29. augustil   Otepää, Tehvandi staadion. 
Meie Liigume Otepää duatlon / Eesti 
meistrivõistlused duatlonis. MTÜ ABC 
Arendus, 5032748, siim@meieliigume.ee

13. augustil kell 21.00 Kääriku järve ääres 
kontsert, kus esinevad Karl-Erik Taukar, 
Kristel Aaslaid ja Taavi Paomets. Piletid 5 eurot 
Piletilevist ja 8 eurot kohapeal sularahas.

15. augustil kell 19.00  Otepää Palveränduri kiri-
kus Pille Lille Muusikute Fondi kontsert sar-
jast "Hingemuusika". Pühendatud Maarjamaa 
800 teema-aastale. Tasuta. Andrei Bogatš (tenor), 
Andreas Lend (tšello), Piia Paemurru (klaver).

18. augustil kell 20.00 Pühajärve laulula-
val Üks ilus augustiõhtu Pühajärve pargis 
– Koit Toome esitab Jaak Joala loomingut. 
Piletid on müügil Piletilevis ja kohapeal.

20. augustil kell 12.00 Otepää Maarja 
kirikus Eesti Vabariigi taasiseseisvus-
päeva kontsert. Tasuta   Alexis Roussine 
(viiul, Prantsusmaa), Diana Liiv (klaver). Kavas: 
Schubert, Bach, Pärt jt.

31. augustil kell 19 toimub kontserdisarjas 
“Suvehelid” Otepää kirikus tasuta kontsert. 
Esinevad Kristel Eeroja-Põldoja (viiul) ja Elke Unt 
(orel).

23. septembril kell 19.00  Otepää Gümnaa-
siumi saalis Rakvere Teatri etendus 
„Leenane’i kaunitar“. Tõlkija Erkki Sivonen. 
Lavastaja ja muusikaline kujundaja Üllar 
Saaremäe. Kunstnik Mae Kivilo. Osades: Ines 
Aru, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits ja Velvo Väli. 
Iirimaal öeldakse, et kui astelhernes enam 
ei õitse, on suudlemise aeg möödas. Visa 
hingega astelhernes õitseb aga varakevadest 
hilissügiseni. Mägises ja karmis Iiri külakeses 
elav Maureen on neljakümne aasta jooksul 
suudelnud vaid kahte meest. Tema ema 
Magi arvates on sedagi liiga palju. Maureen`i 
ja tema seniilsust teeskleva ema suhted pan-
nakse proovile, kui nende ellu sekkub tütrele 
armastuselootust pakkuv mees.

 Pilet: täispilet 13 eurot, sooduspilet (pen-
sionärid, õpilased) 11 eurot. Piletid müügil 
Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses 
ja Otepää Kultuurikeskuses. Info: 5804 3215

Dokumentide vastuvõtt 
Otepää Gümnaasiumi

järgmise õppeaasta 10. klassidesse algab 
kohe pärast põhikooli eksamiperioodi lõppu 

ning avaldusi võtab kooli kantselei vastu 
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.  

3. augustil viibis Otepääl Telemarki maakonna rei-
siseltskond ja nende hulgas meie sõbrad Seljordist.

Ühiselt külastasime suusamuuseumi, kus Jana 
Mae andis põhjaliku ülevaate Tehvandi Spordikes-
kuse ja suusamuuseumi ajaloost ning tänapäevast. 
Suusamuusemis (pildil) tutvuti meie talisportlaste 
medalitega, vaadati sporti ja sportlasi tutvustavaid 
filmiklippe. Põgus tutvus sai tehtud ka Tehvandi 
staadioni, suusaradade ja hüppetorniga. 

Seejärel suunduti Otepää AMS majja lõunasöö-
gile, kuhu Karukäpa naised Leida, Mare ja Tiiu 
olid katnud kena söögilaua. Lõuna möödus meel-
divas vestlusringis, tutvustasime meie külalistele 
aiandusseltsi maja ja tegemisi. Külalised vaatasid 
I korrusel kangakudumist ja II korrusel usinate 
naiste käsitöönäitust. Põgusalt tutvustasime ka 
MTÜ Karukäpp ajalugu ja tegemisi. 

Enne ärasõitu külastasid norrakad ka Anni 
Butiiki, kust leiti meelepäraseid meeneid ja käsi-
tööesemeid.

Külaliste sõnul suutsime neis äratada huvi 
Otepää vastu ja järgmisel korral planeeritakse 
juba pikem puhkus meie kandis.

Kui vaatad TV3 tava-antenniga, siis tea, et ööl vastu 
12. augustit viiakse TV3 signaal üle väiksemasse 
võrku (MUX6) ja mõnevõrra väheneb kanali leviala. 

Kõik, kes vaatavad telerit tavalise antenniga ja 
soovivad TV3 ka pärast võrgumuudatust näha, 
peavad taastama oma vastuvõtuseadme algseaded 
ning kanalid uuesti installeerima. Vastasel juhul 
pärast 11. augustit TV3 Sinu teleris leitav ei ole. 

Juba praegu on avatud MUX6 testkanal, mille 
abil saab testida, kas näed TV3 ka pärast võrgu-
muudatust. Selleks taasta samuti teleri algseaded, 
uuenda kanalid ja liigu programminimekirja lõppu 

MTÜ Karukäpp võõrustas külalisi Norrast

Seakatkust 
Valgamaal

Hea TV3 vaataja!

– seal asubki TV3 testkanal. 
Kuna TV3 uus leviala on varasemast mõnevõrra 

väiksem, vaata lisainfot kindlasti aadressilt http://
www.tasutatv.ee/tv3leviala. Sealt näed, kus asub 
Sulle lähim TV3 signaal edastav saatja, milline on 
selle sagedus ja kuidas toimida antenniga. 

Alati tasub silm peal hoida teleri 6. kanalil – seal 
on TasutaTV infokanalis. Loodame, et võrgumuu-
datus läheb sujuvalt. Teisi vabalevikanaleid muuda-
tus ei puuduta. 

Kõikide küsimuste korral saab lisateavet küsida 
telefonil 680 4040 või e-teel: tasutatv@levira.ee.

SÜNNID

Saskia Pihelgas                      14. juunil
Artur Kõivisto                     18. juunil
Marko Tilga                       18. juunil
Andra-Liis Narusk                    23. juunil
Siimon Länik                      2. juulil

Otepää Lasteaed (Pähklikese maja) 

võtab tööle 

KOKA-ABI 

Tööle asumise aeg 24.august 2015. 
Lisainfo telefonil 5782 2452

Traditsiooniline Otepää Rattamaraton toimub 
pühapäeval, 9. augustil 

stardi ja finišikohaga Tehvandi staadionil.

Kell 12.00 on start 58 km maratonidistantsi-
le ning orienteeruv finišeerimise aeg on kell 
13.45. Lühisõidu pikkus on 39 km ja stardia-
eg kell 13.00. Peresõidu start 13:10 ja distantsi 
pikkus 12 km. Peresõidu distantsil selgitatakse 
11-12aastaste poiste ja tüdrukute parimad.

Algusega kell 12.10 viiakse Tehvandi staadio-
nil läbi tillu- ja lastesõidud kuni 10aastastele, 
osavõtt on tasuta, registreerimine kohapeal.

Rattarada kulgeb Otepää valla teedel ning 
tavaliikluses on seetõttu järgnevad muuda-
tused: 

liikluseks ajutiselt suletavad teed on Käärikul 
asuv Lükardi tee (12:15-14:45) ning Sporditee 
(rolleritee) alates Kiigemäelt kuni Hobuste-
mäe teeotsani vahetult enne Saare talu (13.30-
16.30).

Liiklusreguleerijad tagavad esimesel võima-
lusel elanikele juurdepääsu oma kinnistutele.

Kiirusepiirangud avalikel teedel:

1.Otepää - Sangaste maanteel Munamäe ja 
Rüa bussipeatus
2.Otepääl Pühajärve tee ja Apteekrimäe tee 

ristmik
3.Palu - Arula maantee 3,0- 6,7 km
4.Pühajärve - Pukamõisa 5,8-6,4 km
4.Restu - Sihva maantee 5,3- 5,8 km
5.Sihva - Vidrike maanteel Ilmjärve tee ristmik

Liiklemisel palume järgida ajutisi liiklusmärke 
ning politsei ja liiklusreguleerijate juhiseid.   

Korraldajad vabandavad ajutiste liikluspii-
rangute eest, tagamaks võistlejate turvalisust.  

Täpsem info, registreerimine ja rajakaart 
võistluse kohta www.mtbest.ee.

XVI OTEPÄÄ 
rattamaraton

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) ja suusaajakirjanik-
ke ühendava Forum Nordicumi koostöös läbi viidud 
küsitluses sai Otepää 1,34 punktiga esikoha, talle 
järgnesid suurte traditsioonidega suusamekad Oslo 
(1,68) ja Val di Fiemme (1,80). 

Küsitluse 25 aastase ajaloo ja Otepää MK-etapi 
13ne toimumiskorra jooksul sai Otepää esmakord-
selt esikoha. 

Kokku hinnati 12 murdmaasuusatamise MK-etap-
pi, ajakirjanike vähese osaluse tõttu jäi hindamata 
Rõbinski MK-etapp.

Otepää MK-etapp 
oli kõige meedia- 
sõbralikum 
MK-etapp
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Palupera Vallavalitsuse istungil

22.06.2015 korraldati:
n	 Väljastati ehitusluba T.T-le Lutike külas Leigo kinnistule 

varjualuse ehitamiseks.
n	 Väljastati ehitusluba HAGIS HGS OÜle Päidla külas 

Vana-Anni kinnistule elamu ehitamiseks.
n	 Määrati juunikuul toimetulekutoetust 4 perele kogusum-

mas 463,85 eurot.
n	 Määrati juunikuul hooldajatoetust 13 isikule kogusummas 

301,64 eurot.
n	 Määrati juunikuul täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule 

kogusummas 224,94 eurot.
n	 Rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi esitatud 

taotlustest järgnevad projektid:

6.1. Tõnu Kutsar – projekt „Päidla küla Tomsoni talu reovee 

septiku ehitus imbsüsteemiga ja kanalisatsioonitorustiku ehitus“ 

(toetus 2155 eur, omafin 1079 eur), kestusega 6 kuud toetuslepin-

gu sõlmimisest;

6.2. Kaja Sikk – projekt „Atra küla Väike-Sepa kinnistu maja-

pidamisele puurkaevu rajamine“ (toetus 5920 eur, omafin 2960 

eur), kestusega 6 kuud toetuslepingu sõlmimisest;

6.3. Tarmo Märss – projekt „Neeruti küla Lande talu kanalisat-

sioon“ (toetus 1912,10 eur, omafin 955,90 eur), kestusega 7 kuud 

toetuslepingu sõlmimisest;

6.4. Rait Lemberg – projekt „Pastaku küla Mäe-Kirmi talu kana-

lisatsioonisüsteemide ehitus“ (toetus 2787,34 eur, omafin 1393,46 

eur), kestusega 6 kuud toetuslepingu sõlmimisest;

6.5. Rein Tiimann – projekt „Mäelooga küla Kuuse talu kana-

lisatsioonirajatiste ehitus“ (toetus 2668 eur, omafin 1334 eur), kes-

tusega 7 kuud toetuslepingu sõlmimisest;

6.6. Sulev Talvik – projekt „Hellenurme küla Orava kinnistu 

majapidamise ühendamine salvkaevuga ja seadmete paigaldami-

ne“ (toetus 520 eur, omafin 262 eur), kestusega 6 kuud toetusle-

pingu sõlmimisest;

6.7. Liia Kukk – projekt „Urmi küla kinnistu Tallermaa hoone-

välise kanalisatsioonisüsteemi ehitus“ (toetus 2673,32 eur, omafin 

1340, 68 eur), kestusega 5 kuud toetuslepingu sõlmimisest.

Ülejäänud taotlustest 11 said otsuse – mitte rahastada ja seda 

rahaliste vahendite lõppemise tõttu. Ning 4 taotlust ei saanud 

positiivset hinnangut, st kaalutud keskmine hinne vastavalt hinda-

mismetoodikale jäi alla 2,5.
n	 Eraldati 2015. aasta vallaeelarve reservfondist Middendorffi 

200. sünniaastapäeva sündmuste (18.08 ja 18.09) korraldamiseks 

999 eurot.
n	 Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud perele 

ühekordne toetus 20 eurot, ühele üksikule vanaduspensionärile 

toetus 100 eurot ja kahele põhikooli lõpetajale toetus 30 eur/õpilane.
n	 Otsustati toetada Vabadusristi Päeva tähistamist Vabadus-

sõjas langenute mälestusmärgi juures septembrikuus 50 euroga.

30.06.2015 korraldati:
n	 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud 

jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks, ajalise kestusega 1.07.15 – 

1.07.16, kuna kinnistul ei elata.
n	 Määrati ühele perele õnnetusjuhtumi toetus 640 eurot, 

ühele põhikooli lõpetajale toetus 30 eurot, kahele gümnaasiumi 

lõpetajale toetus 40 eur/õpilane ja ühele kutseõppeasutuse kiitu-

sega lõpetanud õppurile toetus 80 eurot.
n	 Väljastati projekteerimistingimused T.M-le Neeruti külas 

Lande kinnistul majandushoone rekonstrueerimiseks.
n	 Väljastati ehitusluba M.P-le Pastaku külas Väike-Päiva kin-

nistule kuuri ehitamiseks.
n	 Väljastati kirjalik nõusolek R.L-le Pastaku külas Mäe-Kirmi 

kinnistule kohtpuhasti ehitamiseks.
n	 Väljastati ehitusluba D.K-le Pastaku külas Aru kinnistul 

elamu rekonstrueerimiseks.
n	 Lubati vallavanemal sõlmida A.R-ga sõlmitud üürilepin-

gu muutmise kokkulepe üürilepingu tähtaja pikendamisega 13. 

juulini 2015.
n	 E-menetlusega lihthankele „Hellenurme küla kanalisat-

sioonitorustiku rekonstrueerimine – ehitustöö osutaja hankimi-

ne“ nr 164382 laekunud 13 pakkujat tunnistati kvalifitseerituks ja 

nende pakkumused vastavateks. Edukaks tunnistati Aktsiaselts 

Terrat pakkumus 149890,75 eurot käibemaksuta. Eduka pakku-

muse eelis – hindamiskriteeriumi suhtes kõige soodsam, madalai-

ma hinnaga pakkumus.
n	 Otsustati kooskõlastada Eesti Geoloogiakeskuse Tartu osa-

konna koostatud Palupera kruusakarjääri korrastusprojekti 

muudatused maikuust 2015.

14.07.2015 korraldati:

n	 Kääbushankele „Hellenurme küla kanalisatsioonitorusti-

ku rekonstrueerimistöö omanikujärelvalve teenuse osutaja han-

kimine“ laekunud 4 pakkujat tunnistati kvalifitseerituks ja nende 

AMETLIK INFO

MEIL EI OLE KAMAST KAMA, 
ME ARMASTAME KAMA!

Toetuse saaja – Nõuni maakultuurimaja, põhitaot-
leja.
Partner – Palupera vallavalitsus, kaasfinantseerija.
Eesmärk – teemakohase sündmuse korraldamiseks 
meenete soetamine.
Toetaja – Eesti Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgruppi 2015. aasta II jaotus.
Toetus – 50 eurot, kohustuslik omaosalus vähe-
malt 10%.
Projekti lõpp – 13.12.2015.

PROJEKTID

Elva TÜ Hellenurme 
kaupluse 

suveperioodi lahtiolekuaeg
01.06 - 31.08.2015

E-L 9-19,  P 9-16.

Seoses teise rühma avamisega ootab 

MTÜ Hellenurme Mõis 

eralasteaed oma kollektiivi 

lasteaiaõpetajat 1,0 kohaga. 

Avaldus ja kvalifikatsiooni 
tõestavad dokumendid saata 

aadressil: lasteaed@palupera.ee.
Info telefonil 5060759, 5174740. 
Tööle asumise aeg 27.08.2015.

vsust ning pädevust omavahelises suhtlemises 
kogukonna ühiste eesmärkide nimel. 

Kõik omavalitsusjuhid tõdesid, et kohtumi-
ne oli vajalik ning andis edaspidiseks positiivse 
ning avatud õhkkonna.

Ühisele arusaamale jõuti selles, et omavahe-
list suhtlemist tuleb jätkata ning järgmine koh-
tumine lepiti kokku septembriks Puhja valda. 

Samuti otsustati kutsuda edaspidi käramiste-
le ka Puka vald Valgamaalt.

Selle suve viimane Unustatud 
mõisad külastusmängu päev 
Palupera mõisas on 15. augustil

28. juulil kohtusid Lääne-Tartumaa ja Valga-
maalt Palupera vallajuhid Kongutal, et arutada 
ühiselt tänaseid võimalusi ja arenguid antud 
piirkonnas kohaliku halduse teemal. Kohal 
olid Elva linna, Nõo, Rõngu, Puhja, Rannu, 
Konguta ja Palupera vallajuhid.

Ühiselt kaardistati esimesel kohtumisel 
eelnimetatud omavalitsuste olukord majan-
dusaastaaruannete mõningate tähtsamate 
andmete põhjal ning saadi omavahel rohkem 
tuttavaks. Kohtumise eesmärk oli tõsta aktii-

Lääne-Tartumaa omavalitsusjuhid 
pidasid maha käramised Kongutal

Mõis avatud kell 10-18.45. 

Kella kolme kontserdi ajal kõlavad Vene 
romansid. 

pakkumused vastavateks. Edukaks tunnistati Real-E State 

OÜ pakkumus 1800 eurot käibemaksuta. Eduka pakku-

muse eelis – hindamiskriteeriumi suhtes kõige soodsam, 

madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Väljastati kasutusluba K.O-le Päidla külas Kikka- 

Sannu kinnistul valminud elamule.
n	 Lubati M.P-l alustada esitatud ehitusteatise alusel 

Pastaku külas Väike-Päiva kinnistule sauna ehitamist.
n	 Väljastati ehitusluba Kaja Sikk´ule Atra külas Väi-

ke-Sepa kinnistule puurkaevu ehitamiseks.
n	 Lubati Liia Kukk´el alustada esitatud ehitusteatise 

alusel Urmi külas Tallermaa kinnistule kohtpuhasti ehita-

mist.
n	 Määrati kolmeteistkümnele perele vajaduspõhist 

peretoetust kogusummas 1035 eurot.
n	 Määrati ühele põhikooli lõpetajale toetus 30 eurot, 

neljale kõrgkooli lõpetajale toetus 50 eur/õpilane, ühele perele 

lapse kooliminekutoetust 65 eurot ja ühele majanduslikesse 

raskustesse sattunud perele ühekordne toetus 20 eurot.

20.07.2015 korraldati:

n	 Anti MTÜle Leigo Kontserdid luba korraldada 31. 

juuli -1. august Lutike külas Leigo talus Leigo järvemuu-

sika festival. Anti korraldused ürituse läbiviimiseks, ajutise 

liikluse ja parkimise korraldamiseks, tuleohutuse ja heakor-

ra tagamiseks jm. Määrati vastutavaks isikuks ürituse kor-

raldamise eest Tiiu Tamm.
n	 Väljastati ehitusluba Aktsiaseltsile Terrat Hellenur-

me külas reoveekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Määrati juulikuul toimetulekutoetust 6 perele kogusum-

mas 763,86 eurot.
n	 Määrati juulikuul hooldajatoetust 13 isikule 

kogu-summas 301,64 eurot.
n	 Määrati juunikuul täiendavat sotsiaaltoetust 10 

isikule kogusummas 224,94 eurot.
n	 Määrati ühele põhikooli lõpetajale toetus 30 eurot, 

ühele kutsekeskkooli lõpetajale toetus 40 eur/õpilane, kahele 

isikule ravi ja rehabilitatsioonivahendite toetust kogusummas 

37,50 eurot ja kahele majanduslikesse raskustesse sattunud 

perele ühekordne toetus kummalegi 20 eurot.
n	 Väljastati ehitise täieliku lammutamise teatis 

Mäelooga külas Haljala elamu lammutustöödele.
n	 Arutati 11.08.2015 vallavolikogu istungi materjalide-

ga, eelnõudega seonduvat.

AMETLIK INFO

HELLENURME MÕISA KALMISTULE 
INFOTAHVLI PÜSTITAMINE

Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus, põhitaotleja.
Toetaja – Muinsuskaitseamet.
Toetus – 250 eurot kasutatakse Middendorffide 
perekonda tutvustava infotahvli valmistamiseks. 
Materjali kogumine, stendi transport ja paigaldus 
on kohaliku omavalitsuse panus. Materjali kujundas 
infotahvlile Evelyn Uuemaa ja MTÜ Hellenurme 
Ümarait. Stend saab kabeliparki paika augustikuus.
Projekti lõpp – oktoober 2015.a.

Eesti Looduskaitse Selts valis oma sajandaks 
auliikmeks Leigo järvemaastike ja järvemuusi-
ka kontsertide looja Tõnu Tamme.

“Tänuavaldus ja tunnustus on kauaagese ja 
oskusliku töö eest Leigo järvemaastike kujun-
dajana ning järvekontsertide ja tuleetenduste 
loojana,” põhjendas Eesti Looduskaitse Seltsi 
esimees Jaan Riis looduskaitse seltsi otsust.

Eelmisel laupäeval algas Elvas üle-Eestiline 
loodussõprade kokkutulek, mis lõppes püha-
päeval väikese järvemuusika lisakontserdiga 
Leigol. Seal anti Leigo talu peremehele Tõnu 
Tammele pidulikult üle Eesti Looduskaitse 
Seltsi sajanda auliikme tunnistus.

Tänavusel kokkutulekul käidi matkamas, 
ekskursioonidel, Tõravere observatooriumis ja 
Luke mõisapargis. Toimus Kait Tamra isamaa-
liste laulude kontsert. Räägiti rahvusmaasti-
kest, meenutati seltsi auliikmeid: Eesti parimat 
tundjat professor Endel Varepit ja Vellavere 
ilmatarka Vadim Želninit.

Pühapäeval said kokkutulekust osavõtjad 

Võrtsjärve muuseumis näha angerjat, tõugjat 
ja säga. Külastati Ernst Enno sünnikohta, Kivi-
kase romaani „Nimed marmortahvlil“ tegevus-
paiku Valgutal.

Hellenurme mõisas meenutati maadeuurijat 
Middendorffi, kelle sünnist möödub 200 aastat. 
Käidi ka Otepääl ja Pühajärve ääres.

Leigo peremees Tõnu Tamm valiti 
Looduskaitse Seltsi auliikmeks

Samal päeval tähistatakse rukkimaarjapäeva 
Hellenurme vesiveskis. 

Veskiekskursioonid kl 12 ja 13.30.

8. august kell 10.00 Elva linnastaadion – 
OSAVUSFESTIVAL, 3 JALGPALLIMATŠI, 
KONTSERT.
12.00 IV liiga mäng: FC Elva vs FC Tarvastu.
14.30 FC Elva naiskonna sõprusmäng
16.30 Esiliiga B FC Elva vs JK Sillamäe Kalev 
II

18.30 Kontsert: Eesti superstaarid: GETTER 
JAANI, NANCY, UGANDI, NIGHT 
FELONY ja DJ ARTUR – üritus kõigile 
TASUTA!

Loositakse erinevad auhindu, kus peaauhind 
1300 euro väärtuses puhkuse kinkekaart!

Päeva juhivad klubi asutajad ARE 
ALTRAJA ja MARGUS IVASK.

Õhtut juhib meie oma klubi showmees – 
KARL BUSSOV.

FC Elva peab oma 
15. sünnipäeva
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Hellenurme suvejooks

Nii arvas vanaema, kes tuli pisikesele tuttavale duatlonistile 
pöialt hoidma. 

Ja tõepoolest, 2. augustil toimunud juba üheteistkümnes triat-
lon ümber Nõuni järve oli vahva ja sõbralik koos sporditegemi-
sest rõõmu tundmine, kes rajal, kes raja ääres. Kavas on 150 m 
ujumist,7,5 km rattasõitu ja1,5 km jooksu. 

Mõnikord on stardis oli nii emme-issi kui ka perepojad, 
seekord jäi emme raja äärde põidlahoidjaks. 

Kaheteistkümne aasta jooksul on mõndagi muutunud: väi-
kesest duatlonistist on kasvanud välja noorteklassi võistleja, 
noored, toona veel vastarmunud, tulevad juba võistlema pisikese 
pesamunaga. Ja meie need kõige pisemad, emme süles, kolme-
rattalisele tuld andes – täis tõelist spordiindu, vahvalt finišeeri-
mas Tilluduatloni finišis.

Auhindu jagus kõigile osalejatele ning pirukaid ja mustikasup-
pi samuti. Ning ilm, see oli ju fantastiline, nii nagu kogu üritus! 

Ja ka rajarekord sai uuenduse ja tegijaks Rinaldo Teder ajaga 
21,07. „Eks see oli hoolega sel hooajal läbivändatud rattakilo-
meetrite abiga,“ arvas rekordimees.

MARIKA ja KALEV

Seekordne triatlon oli 
tõeliselt tore 

kogupereüritus

200m jooks
 Tüdrukud 2011.a. ja hiljem s. 
I Roos Mari Hitrov Palupera  1.17,0
II Tuule Liis Hitrov    Palupera  1.18,0
 Poisid 2011.a. ja hiljem s.
I Karl Miko Põdra     Nõo           2.08,7
 Tüdrukud 2009. – 2010.a. s. 
I Säde Lee Hitrov       Palupera  48,6
 Poisid 2009. – 2010.a.s.
I Jarmo Kõvask          Tõlliste      48,9

450m jooks
 Tüdrukud 2007. – 2008.a.s. 
I Carolina Roomets   Võru         2.03
 Tüdrukud 2005. – 2006.a.s. 
I Käroli Kõvask           Tõlliste     1.58
 Poisid 2005. – 2006.a.s.
I Sten-Jörgen Leis      Võru          2.01
II Markus Teder         Palupera   2.15
III Kaspar Paulus       Palupera   2.16

900m jooks
 Tüdrukud 2003. – 2004.a.s. 
I Kerstin Miško          Võru          4.36
II Keiu Vakmann       Palupera   4.44
III Maria Kram          Palupera   5.12
 Poisid 2003. –  2004.a.s.
I Reinis Feldmanis    Valka         3.51
 Tüdrukud 2001. – 2002.a.s. 
I Triinu Hausenberg  Võru         4.23
II Kairit Kruusa          Palupera   4.51

 Poisid 2001. – 2002.a.s. 
I Joosep Perv                Võru          3.45
III Ain Erik Veemees Palupera  4.18
 Tüdrukud 1999. – 2000.a.s. 
I Meriliis Kukk            Otepää      4.24
Poisid 1999. – 2000.a.s. 
I Marko Kõvask          Tõlliste      3.52

7,8km jooks
 Naised N18 
I Ilona Milberga          Valka       33.48
 Mehed M18 
I Taavi Perv                  Võru        31.57
 Naised N21
I Kadri Pilm Tõrva 35.03
III Age Veemees         Palupera  39.42
 Mehed M21 
I Karel Piip                   Tartu        26.33
 Naised N35 
I Margit Lõhmus        Valga         35.33
 Mehed M40 
I Olev Org                    Valga        30.02
III Ülar Lehiste            Palupera  32.47
 Naised N45 
I Maris Jaama              Tõrva       35.09
 Mehed M50
I Maigo Matsalu         Otepää     31.14
 Naised N55 
I Aija Lace                    Valka        38.41
 Mehed M60
I Andris Dainis           Valka        33.12

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Öökinod Puka 
vallas

Reede, 14. august "1944" kell 
22.00 Pukas. Elmo Nüganeni uus 
mängufilm käsitleb 1944. aasta 
sõjasündmusi Eestis.

Reede, 21. august "Vehkleja" 
kell 22.00 Aakres. Märt Avandi 
kehastab 1952. aastal Haapsallu 
saabunud meistersportlast Endelit, 
kes asub tööle kohaliku kooli keha-
lise kasvatuse õpetajana.

Laupäev, 29. august "Sipel-
gapoiss" Kuigatsis. 12-aastast 
Pellet hammustab sipelgas ja 
pärast seda omab ta kõiki sipelga 
võimeid. Perefilm.

 Laupäeval,  22. augustil    10-14
 Pühapäeval,  23. augustil  14-17

Puka alevikus Kooli tn 6 kasutatud riiete kaupluse 
kõrval “ANNA ÄRA”.

Tule ja vaata, leiad ka endale midagi. Võid tuua 
ka ise asju, mida sa ei kasuta, mõnele teisele võib 
see väga vajalik olla.

P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Puka Vallavolikogus 

25. juunil
n	 Kinnitati Puka valla 2014. aasta majandusaasta 

aruanne. 
n	 Kehtestati toimetulekutoetuse arvestamise ja määrami-

se aluseks olevad eluruumi alaliste kulude piirmäärad Puka 

vallas.  
n	 Nõustuti MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks kinnisturaa-

matu registriosale nr. 2381640 isikliku kasutusõiguse seadmi-

sega asjaõigusliku kokkuleppe alusel. Koormatava maaüksuse 

asukoht Kuigatsi külamajas Kuigatsi külas. Isikliku kasutu-

sõiguse sisu: omada maaüksusel  elektroonilise side võrke 

ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektroonilise side 

võrkude ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hoolduseks 

ja likvideerimiseks.
n	 Puka vallal on vara, mida ei kasutata põhitegevuse juures 

ning mis on amortiseerunud ning mida ei ole otstarbekas 

vallale säilitada. Nõustuti, et vallavalitsus müüb enampakku-

mise käigus sõiduauto Volkswagen GOLF TEG 641 (1994) alg-

hinnaga 100.- eurot ja väikebuss Ford Transit (1991) alghinna-

ga 200.- eurot;
n	 Arutati Otepää Looduspargi kaitse-eeskirja.
n	 Nõustuda vallale 9-kohalise väikebussi liisimisega.

Puka Vallavalitsuses 

suvekuudel
n	 Nõustuti katastriüksuste jagamisega: Aakre külas Leesi-

ko-Andrese kü - Leesiku ja Leesikumetsa, maatulundusmaad; 

Pühaste külas Lukse kü - Lukse ja Luksemetsa, maatulundus-

maad; Pedaste külas Viru kü - Virupõllu ja Virumetsa, maa-

tulundusmaad; Meegaste külas asuv Atsi kü - Atsi ja Setanta, 

maatulundusmaad.
n	 Väljastati ehitusluba Puka aleviku Tööstuse ja Ebumäe 

tänava ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
n	 Otsustati maksta toimetulekutoetust juunis viiele ja juulis 

neljale, vajaduspõhist peretoetust ühele ning matusetoetust 

kuuele taotlejale.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Kolli külas asuvale 

Männimäe maaüksusele elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Hankele „Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava kaasajastamine aastateks 2015-2027“ esita-

sid pakkumused OÜ Alkranel, registrikood 10607878, AS Int-

ragate Eesti, registrikood 10845129. Mõlemad pakkujad ning 

mõlema pakkuja pakkumused vastavad hankedokumentites 

esitatud tingimustele. Madalama maksumusega pakkumuse 

esitas OÜ Alkranel.
n	 Puka vallas Sauniku ojal asuvale paisule on ette nähtud 

koostada eelprojekti staadiumis tehniline lahendus vee-elusti-

ku vaba liikumise tagamiseks. Kalapääsu rajamiseks on Piiber 

Projekt OÜ koostanud eskiisprojekti, millega on kalapääsuna 

kavandatud tehiskose või -kärestiku rajamine olemasoleva liig-

veelaskme asemele. Väljastati projekteerimistingimused ehi-

tusprojekti koostamiseks Puka vallas Purtsi ja Soontaga küla 

piiril Sauniku ojal asuva Lombi paisu liigveelaskme asemele 

tehiskose või -kärestiku kujundamiseks.    
n	 Väljastati kirjalik nõusolek Kähri külas asuvale Piirimäe 

maaüksusele aiamaja ehitamiseks.
n	 Hankele „Puka aleviku reoveepuhasti tehnoloogilise 

eelprojekti koostamine“, riigihankel kood 165609, esitasid pak-

kumused: AS Infragate Eesti, registrikood 10845129, Alkranel 

OÜ, registrikood 10607878, Osaühing Agua Consult Baltic, 

registrikood 10150752 ja Schöttli Keskkonnatehnika AS, regist-

rikood 10165908. Tunnistati edukaks  Schöttli Keskkonnateh-

nika AS pakkumus kui hinna poolest kõige soodsaim.
n	 Puka alevikus Kooli tn 4 maaüksusel hakatakse teostama 

töid kapptelefonijaama rajamiseks ja sellega liitumiseks. Väl-

jastati projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni 

poolt Ragn-Sells AS-ile (registrikood 10306958) jäätmeloa väl-

jastamisega tava- ja ohtlike jäätmete kohumiseks ja veoks ning 

olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Valgamaal.

AMETLIK INFO

27. juunil 2015.a. Viljandimaal, Viljandi vallas

Ammulaskmine   IV koht 
(3-4. koht Kaire Elias, punkte 27. Punktide arvestuses Gerli Rosenberg 
26, Inger Zimmer 24, Henri Härm 24,  Kunnar Vahi 19, Heikki Kadaja 18, 
Kristi Nagla 16,  Karel Kuus 14, Gerdo Jõesaar 12, Sandra Kuus 12.)
 

 Petank  IV koht  (Silvi Ainsoo, Tõnu Ainsoo, Martti Mägiste)

Vallajuhid  III koht  (Heikki Kadaja ja Kunnar Vahi)

Kergejõustik   III koht
Naised jun. kuni 1999: Kadi Kertu Elias 60 m 7; kaugushüpe II,  Sandra 

Kuus 60 m 10., kaugushüpe 7.; 
Naised s. 1981-1998: Inger Zimmer 60 m 5-7., 800 m 4., kaugushüpe 9. 
Naised s. 1971-1980: Kaire Elias kaugushüpe II, kuulitõuge II,  Kristi 

Nagla kuulitõuge I. 
Naised s. 1970 ja varem: Ene Aigro 500 m II, kuulitõuge 8.   Piret Vahi 

kaugushüpe II, kuulitõuge II.
Mehed jun. kuni 1999: Dagmar Tiirmaa 60 m 4., Risto Johanson 60 m 5., 

kaugushüpe 5,  Kaspar Laikask 60 m. 7., kaugushüpe 6.,  Karel Kuus 1500 
m 7., kuulitõuge II.

Mehed s. 1966-1975: Kunnar Vahi 1500m III. 

Puka vald XLIV Võrtsjärve suvemängudel

Mehed s. 1965 ja varem: Tõnu Ainsoo 60 m I, kaugushüpe I, kuulitõuge 
4.; Kalmer Elias 60 m 4.,  kaugushüpe III. 

Juntsi ring 4,2 km kruusateed
Naised - Ene Aigro II, mehed - Henri Härm III. 

Naiste võrkpall  II koht (Anna-Liisa Ovir, Kaire Kuvvas, Anniki Jaama)

Vankriratta  ja tooli surumine  5. koht
Kaire Elias 48 x, Kristi Nagla 48 x, Gerdo Jõesaar 2 x, Heikki Kadaja 65 x.

Kanuusõit  III koht  (Inger Zimmer ja Kunnar Vahi)

Discgolf
 Naised Kaire Elias I, Kristi Nagla 4., Sandra Kuus 7., Keiri Rebane 9. 

Mehed Gerdo Jõesaar 5. 

Laste pendelteatejooks III koht (Gerli Rosenberg, Geidi Toomsalu, Birgit 
Pedajas, Sandra Kuus, Kadi Kertu Elias, Dagmar Tiirmaa, Karel Kuus, 
Risto Johanson, Kaspar Laikask, Henri Härm)

Kalapüük  6. koht  (Ardi Kurg ja Jargo Jõesaar)
  Täname võistlejaid!

Peruu õhtu Pukas
Külalisteks on õhinapõhised rändajad, 

ETVs eetris olnud

reisisarjast „Õhinapõhised Peruus“.

Reisist ja võõrast kultuurist vestavad Ivo & Väints.

Puka kultuurimajas
11. augustil algusega 18.00. 
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SÜNNID
Kristofer Palu        18. juunil

EXPO-l toimusid Eesti rukki päevad

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa

Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Milanos EXPO Eesti paviljonis toimusid 3.-5. 
augustini rukkipäevad, mis oli üks osa Eesti ruk-
kiaasta sündmustest. Kohapeal tutvustati Eesti 
rukkikasvatuse ajalugu, rukkitooteid ning küp-
setati ehtsat rukkileiba.

„Itaalias aset leidvate rukkipäevade eesmärk 
on tutvustada rukist kui väärtuslikku toitainete 
allikat ning tähistada ka Sangaste rukki 140. sün-
niaastapäeva,“ ütles Eesti Põllumajandusmuu-
seumi direktor Merli Sild.

EXPO projektijuhi Andres Kase sõnul avati 
rukkipäevad Eesti rukki seminariga. „Üritus 
aitab väärtustada Eesti rukki kui rahvusvilja 
olulisust ja tähtsust Eesti rahvale läbi sajandite. 
Seminar on ka oluline Eesti rukki kasutusviiside 
ja rukkist valmistavate toodete tutvustamiseks 
ning väikeettevõtluse edendamisele kaasaaita-
miseks,“ selgitas Kask.

Kolmel päeval toimus kaksteist seminari, kus 
anti ülevaade rukkikasvatuse ajaloost ning het-
keseisust, pakuti degusteerimiseks erinevaid 
rukkitooteid ning Eesti Põllumajandusmuuseum 
küpsetas kohapeal ka leiba.

Paviljoni külastajatel oli võimalus osaleda 
lauamängus „Kuidas valmib leib?“ ja saada osa 
näitusest „Leib on talu peremees“ ja “Mitme-
külgne rukis – toit ja keelekaste eestlase laual”.

Käesolev aasta on kuulutatud Rukkiaastaks, 
mille keskpunktis on leivavili rukis, et väärtusta-
da ja tähistada Eestis aretatud rukkisordi “San-
gaste” aretajat krahv Friedrich Georg Magnus 
von Bergi 170. sünniaastapäeva ning rukkisordi 

“Sangaste” 140. sünnipäeva. Teadaolevalt on 
talirukis “Sangaste” vanim rukkisort maailmas, 
mis siiani tootmises. “Sangaste” rukki seemet 
säilitatakse maailma geenipangas. 1893 saavutas 
“Sangaste” rukis esimese auhinna Chicagos toi-
munud maailmanäitusel.

Rukkipäevi Milanos Eesti paviljonis korraldas 
Eesti Põllumajandusmuuseum koostöös Põllu-
majandusministeeriumi, Eesti Rukkiseltsi, San-

gaste Rukkiküla ja EASiga.
Eesti paviljon jääb avatuks kuni 31. oktoob-

rini 2015 ja seda saab külastada igal nädalapäe-
val kell 10–23. 140 osalevat riiki pakuvad mee-
lelahutust ja uusi teadmisi ning põnevust igas 
vanuses külastajale.

EAsi kommunikatsioonijuht KARINA LOI

26. juulil toimus  koostöös Valgamaa Spordiliidu ja Sangas-
te Spordiklubiga 8. Rukkihundi rahvajooks. 

Rahvajooks toimus taas Sangaste Rukkipäeva raames, 
mis tähistas seekord 10. sünnipäeva. Vaatamata sünoptiku-
te ähvardustele kujunes ilm sportimiseks lausa lustiliseks. 
Osalejaid oli üle aastate taas väga palju - vaata, et rohkem 
kui kunagi varem. Protokollist lugesime kokku 121 osalejat.

Korraldajate poolt suur tänu osalejatele ning toetajatele, 
kelleks oli Sangaste Rukkiküla, Valgamaa Spordiliit, San-
gaste vald, Ale Coq, RuutFM, Valgamaalane.

RANdO UNdRUs

8. Rukkihundi jooks Sangastes 

Valgamaa jooksusarja 5. etapp

100m jooks
 Tüdrukud kuni U4 (2011.a. ja hiljem s.) 
I Mirtel Maria Lember  Tartu  45,2 
II Mirjam Lina   Tallinn  47,7 
III Mariel Perv   Võru  50,9 
 Poisid kuni U4 (2011.a. ja hiljem s.) 
I Arto Kaljumäe   Viimsi  32,2 
II Mathias Moorast   Puka  2.13,0 
III Hubert Kaart   Sangaste 2.19,0 
 Tüdrukud U6 (2009. – 2010.a. s.) 
I Railis Merenäkk   Tartu  29,4 
II Hermeliine Kaart   Sangaste 30,2 
III Merit Tuuling   Tallinn  34,1 
 Poisid U6 (2009.-2010.a. s.) 
I Ako Kaljumäe   Viimsi  30,0 
II Gert Tikerpuu   Haapsalu 32,7 
III Hans-Herman Pae  Tartu  36,1 

200m jooks
 Tüdrukud U8 (2007.-2008.a. s.) 
I Carolina Roomets   Võru  42,9 
II Kadi Goos   Võru  49,1 
III Birgit Kroon   Sangaste 1.03,3 
 Poisid U8 (2007.-2008.a.s.) 
I Matias Poska   Tõrva  43,2 
II Gert Kiivit   Otepää  49,9 
III Karl Martin Kambek  Urvaste  50,4 
 Tüdrukud U10 (2005.-2006.a. s.) 
I Carina Roomets   Võru  41,7 
II Noora-Liisa Ader   Tallinn  42,1 
III Reesi-Mari Haljasorg  Tartu  42,5 
 Poisid U10 (2005. – 2006.a. s.) 
I Renno Merenäkk   Tartu  39,4 
II Georg Kurjama   Tartu  40,3 
III Sten-Jörgen Leis   Võru  40,9 

Sangastes toimus 8. Rukkihundi rahvajooks

600m jooks
 Tüdrukud U12 (2003.-2004.a. s.) 
I Johanna Elisabet Ader  Tallinn    1.59,1 
II Kersti Misko   Võru  2.03,5 
III Dagmar Henriette Levin  Keeni  2.23,0 
 Poisid U12 (2003.-2004.a. s.) 
I Reinis Feldmanis   Valka  1.50,0 
II Andreas Kiivit   Otepää  2.00,3 
III Karl-Markus Kiudma  Tartu  2.08,3 
 Tüdrukud U14 (2001.-2002.a. s.) 
I Christella Vall   Tallinn  1.51,5 
II Annabel Alliksaar   Paikuse  1.53,1 
III Annemarii Bendi   Võru  1.54,0 
 Poisid U14 (2001.-2002.a. s.) 
I Robin Mark   Põlva  2.00,2 

9km jooks
 Tüdrukud U16 (1999.a. ja hiljem s.) 
I Ilona Milberga   Valka  39.45 
II Christella Vall   Tallinn  42.42 
III Carela Roomets   Võru  43.45 

 Poisid U16 (1999.a. ja hiljem s.) 
I Henri Härm    Puka  40.09 
II Sten-Jörgen Leis    Võru  41.25 
III Joosep Perv Võru 42.36 
 Tüdrukud U18 (1997.-1998.a. s.) 
I Kristel Sibul    Veriora  38.10 
 Poisid U18 (1997.-1998.a. s.) 
I Taavi Perv    Võru  36.31 
II Taavi Vihmann    Sangaste  40.55 
 Naised N19 (1981.-1996.a. s.) 
I Margarete Merenäkk   Tartu  40.46 
II Aveli Tättar    Valga  41.41 
III Egita Stahovska    Valka  42.04 
 Mehed M19 (1976.-1996.a.s.) 
I Margus Koor    Võru  32.40 
II Kaspar Songisepp   Rõngu  34.29 
III Kristjan Moorast    Puka  36.48 
 Naised N35 (1971. – 1980. a.s.) 
I Ave Toomingas    Viimsi  43.39 
II Marju Toom    Tõrva  43.40 
III Margit Lõhmus    Valga  44.08 
 Mehed M40 (1966. – 1975. a.s.) 
I Rait Pallo    Otepää  33.23 
II Kajar Tilga    Puka  35.06 
III Olev Org    Valga  35.36 
 Naised N45 (1961.-1970.a. s.) 
I Maris Jaama    Tõrva  41.18 
II Iveta Karole    Valka  46.08 
III Sigrid Mark    Põlva  52.10 
 Mehed M50 (1956. – 1965.a. s.) 
I Alar Lõhmus    Suislepa  37.29 
II Aivar Jesse    Valga  38.46 
III Talis Auninš    Valka  46.51 
 Naised N55 (1960.a. ja varem s.) 
I Aija Lace    Valka  47.04 
II Anta Mincane    Valka  1:00.48 
 Mehed M60 (1955.a. ja varem s.) 
I Aivar Lillipuu    Tõrva  41.06 
II Aavo Hõbe    Tartu  42.27 
III Juhan Änilane    Paistu  44.20 
 Kepikõnd 9km 
I Kaire Kuvvas    Puka  1:06.15 
II Merike Koslov    Puka  1:12.00 
III Ester Pae    Tartu  1:18.48 

31. juulil avati Tammiku talu seinal plaat major Friedrich 
Kure (VR II/3) mälestuseks, kes hukkus siin 70 aastat 
tagasi NKVD haarangus.

Friedrich Kurg sündis 10. jaanuaril 1898 Sangaste 
vallas Laose talus. Ta õppis Peterburi reaalkoolis ja 
lõpetas I maailmasõja ajal Vladimiri sõjakooli lipni-
kekursuse. Vabadussõjas paistis ta silma isikliku vah-
vusega, mille eest talle annetati II järgu 3. liigi Vaba-
dusrist. Pärast Vabadussõda jätkas ta teenistust Eesti 
sõjaväes, kus ülendati 24. veebruaril 1940 majoriks. 
Nõukogude okupatsiooni ajal oli ta teenistuses kuni 
14. juunini 1941, mil tal õnnestus arreteerimise eest 
peituda. Seejärel osales ta Tartu vabastamisel ja jät-
kas teenistust Saksa vägede koosseisus. Major Kurg 
oli esimene eestlane, kes sai 1943. aasta 25. juulil I 
klassi Raudristi. 1944. aasta suvel osales ta kodumaa 
kaitsmisel Narva rindel ja seejärel Tartu all. 

Major Kurg ei taandunud Eestist koos sakslastega, 
vaid otsustas võitlust kodumaal jätkata. Ta tegutses 
Valgamaa metsades Jüri Raudkivi nime all, kuni hukkus 
31. juunil 1945 NKVD haarangus, mida juhtis julge-
olekuvolinik Uno Laht. Tema matmiskoht on tänaseni 
teadmata.

Mälestustahvli avamine toimus major Friedrich Kure 
perekonna, Tammiku talu praeguse omaniku Meri Ber-
gi, Kaitseministeeriumi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi 
koostöös.

Sangastes avati major 
Friedrich Kure mälestusplaat



7. august  201510 M I T M E S U G U S T

Autokliima täitmine ja diagnostika
Flaieriga varuosa   - 15%     Avatud:
Teenustöö  - 10%     E-R:       9.00-18.00
Anti Arujõe       L:         10.00-13.00   Kokkuleppel
Telefon: +372 55 623 806     P:   suLETud
e-kiri: anti@okopesa.ee          www.okopesa.ee Asume Otepääl Techne töökoja kõrval

Automaakäigukasti õlivahetus

Seoses dokumenditaotluste hulga vähenemisega suleti alates 1. 
augustist Otepääl dokumentide vahetamise kõrgajaks avatud 
teeninduslett. Dokumendi taotlemiseks ja väljastamiseks saavad 
Otepää ja lähipiirkonna elanikud edaspidi pöörduda Valga või 
Tartu politseijaoskonna klienditeenindusse igal tööpäeval kell 9.00-
17.00.

Kiireks ja mugavaks teenindamiseks on politsei- ja piirivalvea-
met loonud internetipõhise broneeringusüsteemi, kus saab valida 
endale sobiva aja ja koha dokumentide taotlemiseks ja kättesaami-
seks. Teenindusse saab aega broneerida aadressilt broneering.polit-
sei.ee. Dokumente saab taotleda ka posti või e-posti teel. Täpsem 

Otepääl lõpetati isikut tõendavate dokumentide 
taotlemine ja väljastamine

info on kättesaadav politsei veebilehel www.politsei.ee.
Otepääl Lipuväljaku 13 asuv politseimaja jääb elanikele avatuks 

ning politsei poole saab pöörduda esmaspäevast neljapäevani 
ajavahemikul kell 8.00-16.45 ning reedeti ajavahemikul kell 8.00-
15.30.

Otepää, Puka ja Palupera valdasid teenindab piirkonnapolit-
seinik Jaana Toode, kellega saab ühendust telefonitsi numbril 519 
43230 või kirjatsi aadressil Jaana.Toode@politsei.ee.

Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo 
pressiesindaja KERLy PEITEL

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kanepi kihelkond 340

8. augustil Kanepi kihelkonna Laulu- ja  Tantsupäev
 
Kell 17.00  avatakse Kanepi Seltsimaja juures nimeline pink.  
       Seejärel suundutakse rongkäiguna läbi aleviku Jõksi laululava juurde.
Kell 19.00  kontsert-etendus "Tagasi Koju!". Esinevad Kanepi 
       kihelkonna isetegevuslased, suured ja väikesed tähed. Keskseks tee-
       maks on kodutähendus meie elu erinevatel aegadel, igatsus ja rõõm 
       koju tagasi jõudmisest.
Kell 21.00  simman, tantsuks mängib ansambel Hollarii.

9. augustil kihelkonnapäev 
Kell 10.30   Kanepi–Ala kalmistul surnuaiapüha. 
Kell 12.30  Kanepi kirikus näituse "Kanepi Kihelkond 340" avamine.
Kell 13.00  Kontsert Kanepi kirikus. Põlva Muusikakooli  
     Keelpilliorkester.
Kell 14.00  Kanepi valla 7. perepäev Kanepi Gümnaasiumi 
  staadionil. 
Kell 16.00  Etendus "Äärmiselt piinlik" Alle-Saija teatritalus.
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ANTI TÕNSING 
06.11.1932 – 11.07.2015

MAIMU LAAN 
27.04.1929 – 03.07.2015

Mälestame 

MAIA OJA

Sügav kaastunne lähedastele.

Perekonnad Koosa, Hütt, Kaup

Südamlik kaastunne Endelile 
kalli elukaaslase

VALVE KARU 

kaotuse puhul.

Naabrid

KU U LU T U S E D

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu...

VIRVE LAIVA
15.01.1939 – 01.07.2015

Mälestame kauaaegset Kääri-
ku Spordibaasi söökla juhatajat 
ja avaldame siirast kaastunnet 

omastele ja tütre perele.
Töökaaslased Otepää Tarbijate 

Kooperatiivi päevilt.

Kurvaks jäi kodu, tühjaks jäi tuba, 
jäänud on mälestus hea ja hell...

Mälestame abivalmist ja töökat 
naabrimeest

MAURI MÕTTUS´T
Siiras kaastunne laste peredele 

ning teistele lähedastele.

Eda ja perekond Veski

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

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

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

Pakun muru niitmist, trimmer-
damist, võsalõikust ja saetöö-
de teenuseid. 5684 3340.

Põllumaade niitmine. Tel. 5683 
7161

Müüa 1-toaline (1. korrus, 40 m²) 
renoveeritud korter Kannistikus Tel 
5606 0018

Otsin head ja ausat Otepää töö-
meest, Piiri 6 korteri kapremondi 
tegemiseks. Teha dušinurk, wc, 
kraanikausid ja krohvi-, tapeetimis- 
ja värvitöid. Sass, 5036 037

Paigaldan klassikalisi ja volüüm- 
ripsmeid Otepääl ning Keenis. Info 
telefonil 5632 1660, Annika.

Rendi peotelk! Telgi mõõtmed 
8x4 m. Tel 56636468

Veoteenus väikekalluriga 
(2 tonni). Muruniitmis- ja trim-
merdamisteenus. Tel. 51 51950

Ostan kasvavat metsa ja met-
samaad metsa kasvatamise ees-
märgil alates 10 ha kuni 100 ha. 
Samas müüa saematerjali. Tel. 
5064 291

Müüa kruusa, liiva, mulda, kil-
lustikku. Tel: 5291 256

Sihval anda üürile korter, 
tel 5358 6124

See valu, mis südames teil
see kaotus, kurbus ja lein

paneb kaasa tundma ka meid.

Mälestame kallist naabrinaist

MAIA OJAD 
ja avaldame kaastunnet Endelile, 

Kuuno perele ja Külli perele.

Perek. Siiman, Villemson, 
A.Ladva ja R.Ladva.

Sind vaikne sügav uni
kutsus puhkama...

Mälestame laulukaaslast, 
töökaaslast

MAIA OJA
16.03.1942 – 01.07.2015

Tunneme kaasa abikaasale, 
pojale ja tütrele peredega.

Naisansambel Relami ja töö-
kaaslased Otepää Tarbijate 

Kooperatiivi päevilt.

Südamlik kaastunne Annele 
ja Antsule perega armsa ema, 

ämma ja vanaema 

MAIMU LAAN
kaotuse puhul.

Ilme ja Olev

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.

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

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

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

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

Ostab Ostab 
metsakinnistuidmetsakinnistuidmetsakinnistuid

ja põllumaidja põllumaidja põllumaidja põllumaid
kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. 

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

III kvartalis
19. augustil
17. septembril

III kvartalis
18. augustil
1. ja 15. septembril

III kvartalis
10., 17. ja 24. augustil
7., 14., 21. ja 28. septembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida 
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada 
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

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

Pangabussi peatused:

Rõngu 
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

Sangaste 
Rukkimaja parklas
kell 11.00–12.00

kell 13.00–16.30
Otepää 

Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

MAURI MÕTTUS 
24.02.1933 –17.06.2015

MAIA OJA 
16.03.1942 – 01.07.2015

VIRVE LAIVA 
15.01.1939 – 01.07.2015

VALVE KARU 
05.10.1940 – 26.06.2015

Südamlik kaastunne Riinale ja 
Lembitule kalli ema ja õe 

VIRVE LAIVA 

kaotuse puhul.

Kääriku Spordikeskus

Südamlik kaastunne Lea Viirale 
kalli ema

LINDA KASEMAA

Kaotuse puhul.

Otepää Kopli 12 elanikud

Südamlik kaastunne Kuno Ojale, 
tema perele, Endelile ja Küllile 

kalli lähedase

MAIA OJA 
surma puhul.

Naabrid Pruus, Vutt, Linnamägi 
ja Ester.

ENDEL KLAASSEPP 
14.05.1951 – 21.06.2015

LINDA LÕHMUS 
21.03.1919 – 17.06.2015

JOHANNES HERMANN 
08.03.1928 – 20.06.2015

KALJU MÄGI 
13.11.1951 – 20.07.2015

PILLE RUMMEL 
01.03.1952 – 20.07.2015

LEIDA NEEMESTE 
19.03.1932 – 29.06.2015

VELOONA LAUL 
05.05.1930 – 29.07.2015

ANTS PAHVA 
17.06.1931 – 23.07.2015

MAIMU LAAN

 Hoiame mälestust auväärsest 
teekaaslasest, oma kodu rajajast 

ja hoidjast Aedlinnas.
Sügav kaastunne kõikidele 

lähedastele.

Aedlinna seltsing

Avaldame kaastunnet 
Aimar Kalevile kalli

POJA
kaotuse puhul.

Alo perega, Sten-Jaanis, 
Rando, Priit

Avaldame kaastunnet 
Aimar Kalevile kalli

POJA

kaotuse puhul.

Tädid Ene ja Helve perega.

Teatame kurbusega, et meie 
hulgast on lahkunud kallis ema, 

vanaema ja vanavanaema

VALVE MEHIK
Ärasaatmine Otepää leinamajast 

8.08.2015 kell 12.00.
Lapsed

Südamlik kaastunne Merike 
Laanele lapselapse 

GETTER KÄOSE

kaotuse puhul.

Tantsuklubi Mathilde

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk  290x380 mm  350.- EUR;
 1.2 ½ lk  142x380, 290x190   180.- EUR;
 1.3 1/3 lk  290x130, 93x380   140.- EUR;
 1.4 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk  93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk  93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk  93x46, 44x95       30.- EUR;
 1.8 1/48 lk  44x46       20.- EUR.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.

Kallist naabrinaist 

VALVE MEHIK
mälestavad Aksel, Lea, Siim

ja Lilian.

Sügav kaastunne lastele 
peredega.
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Tegusad ja toimekad Pedajamäe küla inimesed on otsustanud kul-
tuuri nii endale kui ka teistele lähemale tuua ja pakuvad 

8. augustil vaatamiseks Järvekino.
Kogu korraldus ja ettevalmistus saab tehtud külarahva poolt. 
Filmi näitab Kinobussi meeskond. Filmid said valitud nii, et oleks 
tore tulla kogu perega. Avatud on Öökohvik. 

Kindlasti palume kinokülastajatel kaasa võtta istumismatte või 
matkatoole. Kino vaatamine on tasuta. 

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Kohtume 8. augustil Nikluse järve ääres Pedajamäel!

Järvekino korraldusmeeskonna nimel EThEL KüMMEL

Järvekino Pedajamäel

Üks ilus augustiõhtu 
Pühajärve pargis – 

Koit Toome esitab Eesti 
ilusaima järve kaldal 
Jaak Joala loomingut

18. augustil toimub Pühajärve pargis ja lauluväljakul Jaak Joala laulude 
kontsert. Koit Toome poolt esitatud Jaak Joala 65. sünniaastapäevale 
pühendatud emotsionaalne ja ilus kontsert sisaldab looduskaunis Püha-
järve pargis, Eesti ilusaima järve kaldal kõiki Jaak Joala suurimaid laule: 
„Vildist kübar“, „Suveöö“, Unustuste jõel“, „Mu kodu“, „Päike ikka 
paistma jääb“ jpt. 

Joala oli Koidu lähedane sõber viimased kakskümmend aastat. “Jaak 
Joala oli muusik ja arstist suure algustähega. Ta oli ilmselt kõige musi-
kaalsem muusik, keda ma tundnud olen ja viimased 20 aastat ka minu 
üks parimaid sõpru ja isafiguur, kelle käest sai alati nõu küsida, oli see 
muusika, karjääri või muudel elulistel teemadel,” ütles Koit Toome 
ERRile. Kontserdi annab Koit Toome koos oma bändikaaslase, kau-
aaegse sõbra ja Eesti ühe andekaima kitarristi Jorma Puusaagiga.  

Külastajad on kontserdile oodatud kogu perega. Alla 7-aastaste-
le lastele sissepääs tasuta. Külastajad on teretulnud kaasa võtma ka 
mugavaid istumisaluseid, et kontserdi nautimine oleks maksimaalselt 
mugav ja meeldiv. 

Piletid ilusale augustiõhtule, 18. augustil koos Koit Toome ja Jaak Joala 
lauludega on müügil Piletilevis ja kohapeal. 

Lisainfo: www.otepaa.ee 

Mesinduse teabepäev

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Selts korraldab 16. augus-
til algusega kell 10.00 õppe- ja teabepäeva Otepääl J.Hurda 
5 Otepää AMSi majas.

Teemad:
Hilissuvised tööd mesilas.
Perede söötmine sügisel.
Varratoosi tõrje.
     Lektor Tõnu Hiiemäe. Info tel.: 7655 537, 5650 9770


