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Eesti lipu 132. sünnipäev Otepääl

Ilmub 2 kOrda kuuS!
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 vald

SANGASTE 
vald

Otepääl, Pühajärve rannas algab 1. juunil 
2016 rannahooaeg. Randa valvab G4S, 
rannavalve kestab kuni 31. augustini 2016. 
Rannavalve teenuse osutaja leiti riigihan-
ke teel.

Rannavalve valvab seitse päeva nädalas 
(kaasa arvatud puhkepäevad ja pühad) iga 
päev. Korraga on tööl kaks vetelpäästjat. 
Rannavalve ülesanneteks on Pühajärve 
rannas külastajatele rannavalve (vetelpääs-
te ja meditsiinilise esmaabi) ning muude 
vajalike tegevuste (suplusakvatooriumi 
puhastamine, hooldus, tähistamine) teos-
tamine. 

Rannavalve töögraafik:
  1. – 30. juuni kell 10.00 kuni 20.00,
  1. – 31. juuli kell 10.00 kuni 20.30,
  1. – 17. august kell 10.00 kuni 20.00,
18. – 31. august kell 10.00 kuni 19.00.

Rannavalve kontaktisikuks on Argo Raag 
tel. 528 1110.

Pühajärve rand Otepääl on läbi aegade 
olnud üks armastatuim vaba aja veetmise 
koht. Külastajaid ootab rannahoone, laste-
le on ehitatud mänguväljak ja pallimängija-
tele kaks võrkpalliplatsi. Pühajärve rannas 
tegutsevad kaks toitlustusettevõtet ja paa-
dilaenutus. Olemas on dušši kasutamise 
võimalus ja WC-d. Ratastoolis liikuvatele 
külastajatele on ehitatud spetsiaalne sild.

Pühajärve rannailma saab vaadata 
www.ilm.ee.

MONIKA OTROKOVA

Pühajärve rannas algab 
rannahooaeg

Head piirkonna ettevõtjad 
ja ürituste korraldajad!

Koostame taas Otepää Teataja suviste 
ürituste vahelehte, 

mis ilmub 21. juunil 2016. 

Ootame teilt suviste ürituste kava 
hiljemalt 12. juuniks 2016 

e-posti aadressidele: 
teataja@otepaa.ee 

ja monika@otepaa.ee. 

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada 
oma suvistest üritustest või teenus-
test. Vahelehes on tutvustava artikli 

avaldamine tasuta.
Tuletame meelde, et juulis Otepää 

Teataja ei ilmu, augustis ilmub 
Otepää Teataja 16. augustil 

ja 30. augustil 2016.

Eesti lipu sünnipaik Otepää tähistas 
Eesti lipu 132. aastapäeva traditsioo-
nilise rongkäigu ja piduliku kontsert- 
jumalateenistusega. 

Rongkäiguks koguneti 4. juuni hom-
mikupoolikul Otepää vallavalitsuse 
hoone ette. Rongkäigus, mida juhtis 
suuremõõtmelist Eesti lippu kandev 
Eesti Üliõpilaste Selts, osalesid polit-
sei, kaitseliit, Otepää, Tõlliste, Tõrva, 
Kanepi naiskodukaitsjad, Otepää 
kodutütred ja noorkotkad, Eesti Posti 
töötajad, Otepää Naisselts, Otepää 
lasteaia Võrukaela maja lapsed ja 
töötajad, Valga maavalitsuse, Sangas-
te ja Urvaste valla esindajad, Otepää 
motoklubi liikmed ning külalised. 

Meeleolu lõi Pühajärve Puhkpillior-
kester, rongkäiku turvas politsei.

Akadeemilistest organisatsiooni-
dest olid rongkäigus lisaks EÜS-ile 
liputoimkonnaga väljas ka Fraterni-
tas Liviensis, korp!Indla, Fraternitas 
Estica, korp! Sakala, Eesti Naisüliõpi-
laste Selts, korp! Amititia.

Rongkäigulistele muretses sinimust- 
valged lipud Riigikantselei.  

Sinimustvalge rongkäik suundus 

läbi linna kirikumõisasse, kus Eesti Üliõpilaste Seltsi 
liikmed heiskasid kirikumõisas Eesti hümni saatel 
sinimustvalge lipu. Rongkäigulistele mängis Pühajär-
ve Puhkpilliorkester ja laulis Margit Tali. Pidupäeva-
lisi tervitas Otepää Maarja koguduse õpetaja Marko 
Tiirmaa, sõna võtsid Eesti Üliõpilaste Seltsi liige Sten 
Torpan, Valga maavanem Margus Lepik ja Otepää val-
lavanem Kalev Laul. 

Traditsiooni kohaselt asetasid EÜSi liikmed Otepää 
surnuaial lahkunud Otepää kirikuõpetaja Jüri Ste-
panovi ja Eesti lipu õnnistamise ajal kirikuõpetajana 
teeninud Burchard Sperrlingki hauale. 

Kell 12.00 toimus Otepää kirikus pidulik kont-
sert-jumalateenistus. Jumalateenistusel teenis EELK 
Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, 
lipuvalves oli EÜSi liputoimkond. Kontsert-osas 
esines Narva linna sümfooniaorkester ja viiulimängija 
Aleksandra Zubova Peterburist, kes said publiku igati 
sooja vastuvõtu osaliseks. Sümfooniaorkestrit dirigee-
rib Anatoli Štšura. 

Otepää vallavanem Kalev Laul ütles, et haldusrefor-
mi käigus kaovad nii mõnedki kohaliku omavalitsuse 
lipud oma sümboolse tähenduse ning kutsus üles oma-
valitsusi leidma väärikat kohta Eesti lipu toa juures. 

„Ma arvan, et nende lippude lugu, mis on saanud 
lehvida vallamajadel ja raekodadel, vajab samamoo-
di jäädvustamist nagu Eesti lipu lugugi,“ sõnas Kalev 
Laul. „Ma olen kindel, et Eesti lipu toa juures on 
ruumi ka tänasetele omavalitsuste lippudele ja kutsun 
ülesse kõiki omavalitsusi, kelle lipud tulevikus ajalooks 
saavad, oma sümboolikale siin Otepää pastoraadis 
väärika koha leidma.“

MONIKA OTROKOVA

Täname 

kõiki asutusi, omavalitsusi, organisatsioone, 
otepäälasi ja külalisi, kes osalesid Eesti lipu 132. 
aastapäeva tähistamise rongkäigus ja seeläbi 
aitasid kaasa Eesti lipu päeva suurepärasele tähis-
tamisele!    

Otepää vallavalitsus
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 21. juunil.

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, Andrus Looskari, 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

30.05.2016
n	 Kinnitati osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO 2015. a 

majandusaasta aruanne.
n	 Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2015. a majandusaasta aruanne.
n	 Määrati kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja aren-

guks vajaliku maana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt asen-

diplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 64 329 m²) kohanimeks 

Alametsa ja koha-aadressiks Alametsa, Otepää küla.
n	 Määrati kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja aren-

guks vajaliku maana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt asen-

diplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 4027 m²) kohanimeks 

Ala-Veske ja koha-aadressiks Ala-Veske, Otepää küla.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 33 295 m²) koha-

nimeks Hundinurga ja koha-aadressiks Hundinurga, Otepää vallasisene 

linn.
n	 Määrati kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja aren-

guks vajaliku maana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt asen-

diplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 23 235 m²) kohanimeks 

Hundiplatsi ja koha-aadressiks Hundiplatsi, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 19 566 m²) kohani-

meks Hundituka ja koha-aadressiks Hundituka, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 145 756 m²) kohani-

meks Linnamäetagune ja koha-aadressiks Linnamäetagune, Nüpli küla.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 16. mai 2016. a korralduse nr 2-4-220 

„Pilkuse külas asuva Arukase katastriüksuse jagamine, kohanimede, 

koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” punktis 1.2 Tammiku 

katastriüksusele määratud sihtotstarvet, asendades maatulundusmaa sih-

totstarbe elamumaa (001;E) sihtotstarbega.
n	 Väljastati Sander Jahilole projekteerimistingimused Kassiratta külas 

Tõnu maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks
n	 Väljastati Äärmusliku Spordi AS-ile projekteerimistingimused 

Arula külas Kuutsemäe maaüksusel ja Teppani maaüksusel discgolfi raja 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Eiko Ernitsale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Põllu 

tn 18 maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Väljastati mittetulundusühingule Sokka Looduskeskus ehitusluba 

Vidrike külas Sokka maaüksusel ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n	 Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
n	 Lõpetati ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
n	 Seati ühele isikule hooldus ja määrati hooldajatoetus.
n	 Anti Prisma NET OÜ-le (registrikood 12648723, asukoht Klooga 

mnt 2a-4 Tabasalu alevik Harku vald) luba paigaldada reklaamikandja 

suurusega 6,24 m² (4,99 m x 1,25 m) Otepää vallasiseses linnas Ranna tee 

3 kinnistul asuvale riietevahetamise kabiinile ajavahemikuks 1. juuni – 30. 

august 2016. a, reklaamimaksu suurusega 119,61 eurot (3 kuud x 39,87 

eurot/kuus).
n	 Määrati MTÜ-le Sportlik Eesti triatlonivõistluse „IRONMAN 70.3 

OTEPÄÄ“ korraldamiseks toetus summas 5400 eurot, millega kaetakse 

Otepää Gümnaasiumi peamaja ja õpilaskodu üürikulud ajavahemikul 2. – 

8. august 2016. a.

03.06.2016
n	 Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Lipuväljaku teenindami-

seks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks 

vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
n	 Väljastati aktsiaseltsile Parmet ehitusluba Otepää külas Parmeti 

maaüksusel ehitise laiendamiseks.
n	 Väljastati HOTELS OÜ-le ehitusluba Otepää külas Rukkimäe 

maaüksusel ümberehitamiseks.
n	 Väljastati Madis Kinksile ehitusluba Pühajärve külas Tamme 

maaüksusel ehitise (tiik) püstitamiseks.
n	 Väljastati Äärmusliku Spordi AS-ile ehitusluba Arula külas Kuutse-

mäe maaüksusel ehitise (disc-golfi rada) püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogusummas 768 

eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus summas 32 eurot.
n	 Keelduti ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest ühele isikule.
n	 Seati hooldus ühele isikule.
n	 Lõpetati ühele isikule puudega inimese täiendava toetuse maksmine.
n	 Kinnitati lihthanke „Otepää - Vana-Otepää kergliiklustee projek-

teerimine“ tulemused. Tunnistati pakkuja OÜ KESKKONNAPROJEKT 

ning ühispakkujad Tuulekaru OÜ ja ProSystem OÜ vastavaks hankedo-

kumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja OÜ 

KESKKONNAPROJEKT ning ühispakkujate Tuulekaru OÜ ja ProSys-

tem OÜ poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõi-

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 25. mail 2016. a korraldusega nr 2-4-254 algatada Pühajärve külas asuva Neitsijärve võõrastemaja katastriüksu-
se detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Pühajärve külas ja hõlmab Neitsijärve võõrastemaja katastriüksust (katastritunnus 63601:001:0940, 
pindala 16 336 m², maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaa). Planeeritava ala naabrusesse jäävad Pühajärve Puhkekodu, Pühajärve rannapark, 
Pühajärve rand. Traditsiooniliselt on piirkond väga hinnatud puhkajate seas.

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused külalistemaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning kolme puhkemaja ja neid 
teenindava parkla ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. Planeerimisseaduse § 125 
lõike 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. 
Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone maa, kontori- ja büroohoone 
maal, mis on üldplaneeringu ptk 3.1 alusel määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks. Üldplaneeringu ptk 2.8 mõistes on kau-
bandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone maa, kontori- ja büroohoone maa teenindushoonete rajamiseks mõeldud maa. Üldplaneering 
toetab ettevõtluse ja teenindussfääri jätkuvat arengut ning turismi tugiteenuste kättesaadavuse tagamist valla erinevates piirkondades. De-
tailplaneeringuga kavandatav tegevus võimaldab tõsta pakutavate teenuste kvaliteeti. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneerin-
gut algatades puudub. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (kSH) algatamata jätmine 

Otepää Vallavalitsus jättis 25. mai 2016. a korraldusega nr 2-4-254 algatamata Neitsijärve võõrastemaja katastriüksuse detailplaneeringu 
KSH.

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused külalistemaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning kolme puhkemaja ja neid 
teenindava parkla ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 6 kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse üle otsustamisel enne 
otsuse tegemist küsida seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon on oma 11. mai 2016. a kirjaga nr 
6-5/16/161-2 seisukohal, et lähtudes teadaolevast informatsioonist ei kaasne eeldatavalt planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine ning kaitseväärtustele (st Natura 2000 
elupaikade ja liikide soodsa seisundi tagamiseks) vajalikud leevendavad meetmed on võimalik käsitleda detailplaneeringu menetluse käigus. 
Samuti märkis Keskkonnaamet oma kirjas, et soovib aktiivselt osaleda planeerimisprotsessis. 

Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) 
ning koostaja on QP Arhitektid OÜ (Suur-Patarei 9-11, 10415 Tallinn). Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress 
Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja Otepää valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve Põhikooli 
ja Otepää Muusikakooli õpilased on käes-
oleval õppeaastal osalenud aktiivselt ülerii-
gilistel õpilasvõistlustel ja toonud koju mär-
kimisväärselt head tulemused. 

Meie õpilased on saavutanud 1.-3. kohad 
Robootika joonistusvõistlusel "Robotex", 
karikatuurivõistlusel „Mida naerad, kooli-
jüts?“, keskkonnateemalisel esseekonkursil, 
õpilasvõistlusel „Võistumiks“, Eesti Koo-
lispordiliidu murdmaasuusatamise võistlus-
tel, TV 10 Olümpiastarti kergejõustikus 
ja konkursil „Parim Noor instrumentalist 
2016“. 

31. mail toimus pidulik vastuvõtt, kus 
Otepää vallavanem Kalev Laul ning 
haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika 
Laur tunnustasid tublimatest tublimaid. 
Vastuvõtule olid kutsutud õpilasvõistluste 
võitjad, neid juhendanud õpetajad ning väga 
heade õpitu lemustega põhikooli-, gümnaa-
siumi- ja muusikakoolilõpetajad. 

Võistlustel ja konkurssidel 
1.-3. koha saavutanud õpilased 

Ronja Vindi, Jakob Pohla, Merelle Liiva-
mägi, Margit Saal, Peeter Alev, Mia Maria 

A r m i n e n , 
Melek Batak-
cioglu, Randar 
Daniel, Ca- 
rina-Stella Hurt, 
Rauno Juhkam, 
Brenda Järv, 
Harry Kroll, 
Hanna-L oo-
re Kukk, Geiri 
L i i v a m ä g i , 
Robin Mathias 
Müür, Morten 
Oscar Orussaar, 
Änni Perv, Karl 

Silmere, Steven Tamm, Heleene Urm, Tobias 
Vernik, Riona Andra Reigo, Katarina 
Kivimäe, Rivo Simon Solna, Keiu Vakmann, 
Ivar Všivtsev, Anders Veerpalu, Maria-Liisa 
Mark, Lauren Mae, Kerstin Ojavee, Anni 
Lii Unn, Teiloora Ojaste, Albert Unn, Mat-
tias-Marek Maranik ja Martti Sarv. 

Juhendajad õpetajad: Merike Roop, 
Jelena Salumaa, Marika Paavo, Ene Must, 
Tiie Jaaniste ja Toomas Halliste. 

Väga heade õpitulemustega 
põhikooli-, gümnaasiumi- 
ja muusikakoolilõpetajad

Mirjam Leopard, Iti-Riin Jaagant, 
Sarah-Liisa Oja, Kätlin Unt, Marje Jõearu, 
Lilian Mitt, Silleriin Lasting, Laura Rääts ja 
Siret Kutsar.

Palju õnne ja sära silmadesse Otepää edu-
katele õpilastele ja õpetajatele!

Suur tänu koolidele ja kodudele toetuse 
ja võimaluste loomise eest!

JANIKA LAuR
Otepää valla haridus-, kultuuri- 

ja spordinõunik

Foto: KRIsTINA ReIgO

Rõõm tublidest Otepää lastest
kidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes 

hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumist tun-

nistati edukaks pakkumuseks ühispakkujate Tuulekaru OÜ 

ja ProSystem OÜ poolt esitatud pakkumus summas 12 389 

eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakku-

muste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Anti Nikulin Circus OÜ-le luba paigaldada 25 

reklaamplakatit suurusega 42 cm x 59,5 cm Otepää vallasise-

ses linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ajavahemi-

kuks 13. - 15. juuni 2016. a ja määrata reklaamimaksu suuru-

seks 72 eurot.
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarverea-

le „Spordiorganisatsioonid“ 255,50 eurot MTÜ-le OTI SPOR-

DIKLUBI spordiklubi poolt Grete Gaimile tähtaegselt taotle-

mata jäänud koondislase lisatoetuse osaliseks hüvitamiseks.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Karl Erik Hain             13. mail
Kalmer-Joonas Laks            25. mail

FOTO- JA VIDEOKONKURSS 
OTEPÄÄ 900

Foto- ja videokonkursi eesmärk on  jäädvusta-
da Otepää 900. juubeliaasta üritusi ja tutvustada  
Otepääd ja Otepää piirkonda läbi  siinsete inimeste, 
ürituste, looduse, vaatamisväärsuste ja huvitavate 
kohtade. 

Võisteldakse  kahes kategoorias:
- parimad vaated,
- parimad ürituste kajastused.

Üks võistleja võib esitada kuni 5 võistlusfotot ja 
kuni 3 videot igas kategoorias. 

Konkurss kestab 31.augustini 2016. Võistlusfotod 
ja lingid videotele palume saata e-posti aadressil 
fotokonkurss@otepaa.ee. 

Lisateave: Monika Otrokova 766 4811; 505 8970 
e-post: monika@otepaa.ee. 
www.otepaa.ee/otepaa900
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Mai kuu jooksul oli otepäälastel võimalus tutvust teha 
Hiina tervisevõimlemisega Qigong. Võimlemistunnid 
olid eelkõige suunatud 50-aastastele ja vanematele ini-
mestele nende tervise edendamiseks. Qigong on iidne 
Hiina väekunst, mis ravib nii meelt kui keha. Tundides 
õpiti lõdvestumist, vabanemist pingetest ja koordinat-
siooni harjutusi. Treeninguid viis läbi kogenud juhendaja 
Triina Mänd.

Viimase tunni lõpus toimus arutelu kohvilauas, kus 
osalejad jagasid oma mõtteid ja ideid omandatud ko-
gemustest. Arutelu käigus tehti ka konkreetseid ette-
panekuid, mida edaspidi ette võtta , et muuta Otepää 
valla 50+ elanikkonna elu huvitavamaks, sisukamaks 
ja elutervemaks. Eks sõltubki meie tervis ja heaolu eel-
kõige meist endist.

Kokkuvõtteks leidsid osalejad, et rõõm liikumisest, 
parem enesetunne ja positiivsed emotsioonid motivee-
rivad neid ka edaspidi õpitut kasutama ja jagama oma 
kogemusi ka teistele. Tõdeti, et pidev enesetäiendamine 
ja elukestev õpe on tänapäeval ülioluline. 

Hiina tervisevõimlemist tutvustavad tunnid said teoks 
tänu Otepää Naisseltsi algatusele ja Otepää valla ra-
halisele toetusele. Samuti siiras tänu Mairi Järvistele, 
kelle eestvedamisel selline kogemusterikas ettevõtmine 
teoks sai.

Treeningul osalejate nimel eNe VõRK  

Hiina tervisevõimlemine 
Otepääl

12. juunil kell 12.00 toimub
 

Ponimaal (Palupera vald, Tiigi talu)

rahvusvaheline õueskudumise päev.

Kaasa võtta pooleliolev töö ja hea tuju!

Väljasõit Merle Lillepoe juurest 12. juunil kell 11.45.

Korraldab MTÜ Karukäpp, 
tulekust anna teada 

tel. 515 3248 (Mari Mõttus).

Soojal päikesepaistelisel päeval sai 
taaskohtumine ja mõnus pidu Arulas 
peetud. 

Kokku oli meid 158, kes võtsid meie 
tegemistest osa. Laulude, tantsude 
vahel saadi maitsta head ja paremat 
toidulaual. Lastele pakkus mõnusat 
omaette tegemisi Marika. Suhkruvatt 
oli nii mõnelegi üllatuseks ja grillitud 
kala tahtis keele alla viia. Harjutati diskgolfi ja 
järvel sõideti kanuudega. Läti ja Leedu vana-
emad olid rahul ja lubasid meid ka oma peole 
kutsuda.

Otepää rahvatantsurühm osales Lätis festivalil

Tuleb rõõmuga 
tõdeda, et jällegi oli 
Valgamaa rongkäigu 
rivis Otepää rivi vaat, 
et kõige pikem. 

Otepäälased on küll 
rohkem tuntud kui 
spordirahvas, kuid 
ega me isetegevuse 
poolest ka alla ei jää! 

Rahvatantsijana tean, kui keeruline on töö ja 
pere kõrvalt leida aega, et harjutamas käia. Seda 
enam tahan tänada kõiki Valgamaa laulu- ja 
tantsupeol osalejaid nende töö ja pühendumuse 
eest. 

Tänan juhendajaid ning õpetajaid, tänu kelle 
järjekindlale tööle oli viimastel nädalavahe-

tustel Valgas võimalik nautida suurepäraseid 
kontserte. 

Tänan teid ja kohtumiseni juba järgmisel Val-

Arula 
külapidu

gamaa laulu- ja tantsupeol Tõrvas!

KALeV LAuL
Otepää vallavanem

Täname kõiki olijaid ja tulijaid, et ühiselt mee-
leolukas kokkusaamine maha pidada. Samuti 
tänud kõigile kes meie pidu toetasid. 

22. mail toimus Lätis, Daugavpilsi kihelkonnas 
rahvusvaheline rahvakunsti alane festival „Augš-
daugava“, kus osalejaid oli nii Lätist, Leedust, 
kui ka Valgevenest. Esmakordselt oli festivalile 
kutsutud ka kollektiiv Eestist, Otepää rahvatant-
su naisrühm Nuustaku.

„Meie poole pöördus Daugavpilsi kihelkonna 
kultuuriosakonna juhataja Inara Mukane ning 
tegi ettepaneku, et üks meie valla rahvatant-
sukollektiividest võiks festivalil osaleda,“ selgi-
tas vallavanem Kalev Laul. „Koos kollektiiviga 
kutsuti ka vallavalitsuse ametlik delegatsioon 
tutvuma Daugavpilsi kihelkonnaga.“

Naisrühm Nuustaku esines nii 22. mail festi-
valil, kui ka festivali eelõhtul 21. mail. Otepää 
rahvatantsijad said igati sooja vastuvõtu osa-
liseks, nii tantsijate kui ka valla delegatsiooni 
vastu tundis huvi ka kohalik televisioon. Esine-
jaid festivalile oli tulnud mitmest paigast – lisaks 
kohalikele astusid üles eesti, valgevene ja leedu 
rahvatantsijad. 

Võõrustajad tutvustasid oma piirkonna vaa-
tamisväärsusi, asutusi ja kohapeal arutati ka 
koostöövõimalusi. Delegatsioon Daugavpilsist 
on oodatud vastukülaskäigule juba juuli algul 
Otepää 900 pidustuste ajal.

Daugavpilsi kohalik televisioon filmis festiva-
li ning jäädvustas ka Otepää tantsijaid, videoid 
saab vaadata: http://www.daugavpilsnovads.lv/
kultura/izskanejis-festivals-augsdaugava-2016 
ja http://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/
vasarsvetku-sadanci-izdejoja-rekordliels-kolek-

tivu-skaits ning https://www.facebook.com/Dau-
gavpilsNovads.lv/

Eelmise aasta oktoobris külastasid Daugav-
pilsi kihelkonna omavalitsuste juhid Otepääd. 
Külastuse eesmärk oli tutvuda Otepää omava-
litsuse toimimise ja infrastruktuuriga, külalised 
tutvusid mitme valla asutusega.

Daugavpilsi kihelkond on territoriaal-haldus-
lik üksus, mis moodustati 2009. aastal 19 valla lii-
tumisel üheks omavalitsuseks ja paikneb nn rõn-

gasvallana ümber Daugavpilsi linna. Piirkonna 
administratiivne keskus asub Daugavpilsi linnas. 
Kihelkonnas on 25 449 elanikku. 

Fotol: naisrühm “Nuustaku” koos 
Daugavpilsi kihelkonna administratsiooni
juhi Vanda Kesikaga.

MONIKA OTROKOVA

Uute kohtumisteni!
KORRALDAJAD

Otepää Naisseltsi liikmed

Tulge osa võtma 

Jaanipiknikust 
17. juunil kell 18.00 

Naisseltsi maja juures J.Hurda 5a.

Osalustasu 3 eurot.
Teatada tulekust Enele (5615 3357) 

15. juuniks.

21. mail toimus Valgas 
Valgamaa laulupidu, 

28. mail Valgamaa 
tantsupidu

Väljasõit 

VI lõõtspillipeole HARMOONIKA, 

mis toimub Põlva Intsikurmus 

16. juulil kell 18.
 

Esietendub algupärane lõõtsamuusikal.

Osaleda võivad kõik huvilised. 
Bussisõit 5 eurot. 

Pileti hind pensionäridele 8, 
täispilet 13 eurot.

Eelregistreerimine ja raha tasumine kuni 
27. juunini telefonil 5562 8634, Kalev.

Väljasõit Lipuväljakult kell 16.00.

Korraldab Otepää Invaühing
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29. mail kell 16.00 toimus Otepää Vallavalitsu-
se kõrval rohelisel muruplatsil vabaõhu- kontsert 
,,Helisev Otepää“. Kontsert oli pühendatud laste-
kaitsepäevale. 

Üles astusid Otepää piirkonna laululapsed, kes 
laulsid laule armastusest, kevadest, liblikatest ning 
teistest kaunitest hetkedest ja asjadest. 

Kontserdi tegi eriliseks võistlusmomendi puudu-
mine, mistõttu oli ka esinejatel publikule sarnaselt 
võimalik täielikult oma kohalolekut: ilusat ilma, 
muusikat ja inimesi nautida.

Sündmust aitasid ette valmistada lauluõpetajad 
Meeli Rammul, Helen Kirsi, Eve Eljand, Merike 
Laiv ja Novella Hanson. Lava kerkis Priit Tiido 
töökate käte ning abiliste jõul ja silmale ilusaks 
muutis selle värskete kevadiste õite abil Merle Lil-

25. mail toimus Otepää Gümnaasiumis Otepää 
Muusikakooli kevadkontsert, kus astusid üles muu-
sikakooli õpilased. Kontserdil pälvisid tunnustuse 
ka parimad õpilased.

Otepää vallavolikogu esimees Kuldar Veere ja 
haridus- kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur tun-
nustasid valla tänukirjaga Otepää Muusikakooli kii-
tusega lõpetanud Mirjam Leopardi, Eesti Muusika-
koolide Liidu poolt korraldatud üleriigilise konkursi 
„Parim noor instrumentalist 2016“ III koha saanud 
akordioniõpilast Ronja Vindit ja tema juhendajat 
Merike Roopi.

Vastavalt Otepää valla haridusalase tunnustuse 
jagamise korrale tunnustab Otepää vald õpilasi, kes 
õpivad valla haridusasutustes ja neid juhendanuid 
õpetajaid mitmesuguste preemiatega. 

MONIKA OTROKOVA

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

lepood. 
Peale laululapsi tegi oma etteaste kontserdil ka 

lauluõpetaja Helen Kirsi. Kontserdile pani punkti 
saateantsambel koosseisus Vladimir Karjalainen 
(klaver), Jan Kulbin (trummid),Tõnis Koppel 
(kontrabass) ning külalisesinejast solist Hanna 
Maarja Kangur.

Kontserdi lõppedes ootas kõiki lapsi jäätisebus-
sis värskendav jäätis, mida üheskoos enne kontser-
diplatsilt lahkumist maiustama mindi. 

eLIse ADeR
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 

kultuurikorraldus III
Otepää Kultuurikeskuse praktikant

Foto: ARNe ADeR

KultuuriKalender

10. juunil  kell 18.00 Otepää Palveränduri 
kirikus Pille Lille Muusikute Fondi Hingemuusika 
kontsert. Esinevad  Oksana Sinkova (flööt) ja Ralf 
Taal (klaver). Kontsert on tasuta. Korraldab Otepää 
Kultuurikeskus.

22.-23. juunil  Pühajärve jaanituli
  
1.-2. juulil     Retrobest
 
 2. juulil   Nuustaku - Pariis

20. juulil  kell 21.00 Otepää Maarja kirikus 
C-JAMi ja Kristjan Kannukese leegitsev kontsert-
tuur PÕLEMINE.  Pühendusega Eesti rocki suurku-
ju Gunnar Grapsi 65. sünniaastapäevale. Teatavasti 
oli Gunnar Grapsi isa nii Tartus, Riias kui ka Cēsises 
tegutsenud tšellist ja pedagoog Igors Gunars Graps-
Grafs. Ka väikese Gunnari muusikaline teekond algas 
6-aastaselt tšelloõpingutega. Eesti väärikaim tšel-
lobänd C-JAM annab Gunnar Grapsi kuulsaimatele 
hittidele uue kuue Eesti ühe omanäolisema hõbehääle 
Kristjan Kannukese kaasabil. Mälestuslikus kavas tuleb 
esitamisele läbilõige Raudmehe loomingulisest teekon-
nast - alates bluusist ja lõpetades raju metal-rockiga. 
Samuti on kavas esitada muusikat Gunnar Grapsi lem-
mikbändidelt - The Rolling Stonesilt, Led Zeppelinilt, 
Scorpionsilt jpt.

Pilet 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.

29.-31. juulil   Pühajärve Puhkpillipäevad

SPOrdiKalender

  7.-15. juunil  maakonna spordibaasides 
 Valgamaa suvemängud. Kavas 10 spordiala.

  8. juunil  kell 20.00 Tehvandi staadionil  
Eesti Karikavõistluste 1/64 finaal 

 FC Otepää vs Narva United FC

12. juunil  kell 18.00 Aedlinna jalgpalliväljakul 
FC Otepää (04) vs FC Elva Valge (04)

19. juunil  kell 10.00 Aedlinna jalgpalliväljakul 
FC Otepää must (06) vs FC Elva punane (06)

19. juunil  kell 11.00 Aedlinna jalgpalliväljakul 
FC Otepää kollane (06) vs FC Ülenurme (06)

19. juunil  kell 14.00 Aedlinna jalgpalliväljakul 
FC Otepää (04) vs Tartu FC Helios kollane (04)

19. juunil  kell 17.00 Tehvandi staadionil  
FC Otepää vs SK Tääksi

Lõpuaktused

Audentese Spordikooli Otepää filiaal:

17. juuni kell 14.00 aadressil Lipuväljak 13, 
Otepää (vallavolikogu saal)

Pühajärve Põhikool:

17. juuni kell 17.00

Otepää Gümnaasium:

22. juuni 9. klasside lõpuaktus kell 13.00

22. juuni 12. klasside lõpuaktus kell 16.00.

10. juunil kell 18.00 toimub Otepää Palveränduri kirikus kont-
sert, kus esinevad kaks väljapaistvat Eesti muusikut – flötist 
Oksana Sinkova ja pianist Ralf Taal.

Oksana Sinkova muusikutee algas 9aastaselt. Ta on võitnud 
auhindu mitmetelt konkurssidelt ja alates 2008. aastast on ta 
õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (EMTA). Oksana 
on esinenud soolokontsertidega mitmetes riikides, olnud žürii 
liige erinevatel konkurssidel ning esinenud solistina Eesti ja välis-
maa orkestrite saatel.

Ralf Taal on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ja EMTA. 
1993. aastal saavutas ta esikoha Edvard Griegi 150. sünniaasta-
päevale pühendatud noorte pianistide konkursil. Ta on olnud 
solistiks pea kõigi Eesti orkestrite ees ning andnud arvukalt 
soolokontserte. Aastal 2011 pälvis ta Eesti Kultuurkapitali heli-
kunsti sihtkapitali aastapreemia.

Otepää Kultuurikeskuse ja muusikute fondi PLMF koostöö 
on kestnud pikki aastaid. Kontsertide korraldusele on kaasa 
aidanud Otepää Kultuurikeskuse juhataja ja valla kultuurijuht 
Sirje Ginter, tema abiline kultuurisündmuste korraldamisel 
Karin Sallok, Otepää Palveränduri kiriku koguduse juhatuse 
esimees Evelyn Ainlo ja paljud teised head inimesed.

Kontserdipublikut on rõõmustanud väga paljud Eesti andekad 
muusikud - Kristiina Kriit (viiul), Arete Teemets (sopran), Andrei 
Bogatš (tenor), Andreas Lend (tšello), Neeme Ots (trompet), Mati 
Kõrts (tenor), Sigrid Kuulmann-Martin (viiul), Marko Martin 
(klaver), Atlan Karp (bariton), Kari, Ploompuu (orel), kitarriduo 
Jelena Ossipova ja Tanel Julle, Maria Listra (sopran), Johan Rand-
vere (klaver) ja paljud teised.

PLMF on 2003. aastal ooperilaulja Pille Lille poolt ellukutsu-
tud muusikute fond, mille eesmärgiks on toetada andekaid muu-
sikuid pakkudes neile täiendõppe- ja esinemisvõimalusi nii kodu 
kui välismaa lavadel. 

PLMF tippsündmusteks sel suvel on kaks festivali – Eivere 
Klaverifestival (5.-7.08.2016), kus esinejateks pianistid Kristiina 
Rokashevitch ja Irina Zahharenkova Eestist ning kaugelt Jaapa-
nist Takahiro Akiba ja Izumi Tateno. Rapla Kirikumuusika fes-
tivali (1.-15.07.2016) peakülaliseks on Ameerika Talentide Süm-
fooniaorkester YOA, kellega koos musitseerib 15. juulil Tallinna 
Jaani kirikus maailmakuulus tšellist Gautier Capucon. PLMF 
kontsertide ja festivalide kohta leiab muusikahuviline infot www.
plmf.ee.

Hea muusikasõber, lase kaunis muusika oma südamesse!

Pille Lille Muusikute Fond 

Hingemuusika kontsert rõõmustab taas Otepää elanikke!

Tunnustati muusika- 
kooli tublimaid

Helisev Otepää

Juuni-august on noortekeskus avatud 
järgmistel aegadel:

ESMASPÄEV 11.00-19.00

NELJAPÄEV 11.00-18.00

REEDE 11.00-17.00

Otepää avatud noortekeskus
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Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

MERETEADLASTE KASVU-
LAVAKS!
 
Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partne-
rina, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – Haridus- ja Teadusministeerium.
Toetus – aastaringsed tegevused on seotud 
merega - ekspeditsioon merel purjelaevaga 
"Kajsamoor", õppekäik Tallinna Meremuuseu-
mi, tutvumine aurik- jäämurdjaga " Suur Tõll", 
Lennusadamaga, praktilised õppekavaga seotud 
tegevused mererannas, aktiivõppeprogrammid 
Tartu Loodusmajas, 2-päevane ekspeditsioon 
Kabli randa, kohtumine Tallinna Merekooli kur-
santidega jne. Toetuse suurus 1500 eurot. 
Projekti lõpp – mai 2017. a.

PROJEKTID

PALUPERA PÕHIKOOLI ÕPPE- 
PROGRAMMID LOODUSES 
2016-2017 ÕPPEAASTAL
 
Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja. 
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
projekt nr 12484. 
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonna- 
teadlikkuse programmist. Nõukogu otsusega 
18.04.2016 eraldati õpilaste keskkonnaharidus-
likuks aktiivõppeks looduses 4268 eurot. Toi-
muvad erinevad õppeprogrammid kogu koolile 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu mail , Tartu Bo-
taanikaaias, Võrtsjärve Limnoloogia Keskuses. 
Omaosaluseta. 
Projekti lõpp – mai 2017. a.

LINDE, LOOMI JA LOODUST 
AVASTAMAS
 
Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING Hel-
lenurme Mõis eralasteaed, põhitaotleja. 
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
projekt nr 12484. 
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnate-
adlikkuse programmist. Nõukogu otsusega 
18.04.2016 eraldati kaheks koolituseks mõisa-
pargis 349 eurot - ornitoloogiaühing viib läbi 
õppeprogrammi „Kevadised aialinnud ja nende 
abistamine” ning VVV SA programmi tigudest. 
Omaosaluseta.
Projekti lõpp – detsember 2016. a.

Enne tõsist pingutust eksamitel on koolides 
kombeks pakkuda lõpuklassidele veidi meelela-
hutust. Ka Palupera põhikoolis on need üritused 
oodatud ja armastatud.  

Neljapäeva, 19. mai hommikul kogunesid 8. ja 
9. klass ning kõige nooremad, esimese klassi õpi-
lased, kooli ajalooklassi. Tähistasime viimast koo-
likella. Kuna kooli saalis toimub remont, ei saanud 
me kogu kooliperega pidulikku aktust korraldada 
ja saatsime lõpetajad viimasesse koolitundi Pala-
musele O.Lutsu Kihelkonnamuuseumi (pildil) 
ainult väikeses, eelpool nimetatud ringis. 

Direktor ütles kaasa head, õpetlikud sõnad, 
esimese klassi lapsed lugesid luuletusi ja kaheksan-
dikud korraldasid erinevaid teadmiste kontrolle. 
Üheksandikud pidid panema kronoloogilisse ritta 
nii meie koolimajade kui ka endiste direktorite 
pilte. Ülesanne polnudki nii kerge, vahepeal pidi 
kooli ajaloostendilt abi otsima minema. Veel pandi 
proovile lõpetajate mälu, mida neil varsti eksami-
te sooritamisel pingutama tuleb hakata. Nimelt 
pidid nad edasi jutustama lõbusa väljamõeldud 
loo endist. Jutustamise käigus said kõik aru, kuidas 
kuulujutud tekivad, sest lõpuks jäi algsest loost 
üsna vähe alles.

Päeva lõpetas tund Palamusel, kus meie lõpeta-
jad on käinud kooliaega meenutamas nüüd juba 
üheksa aastat.

Reedene päev oli veel lõbusam ja tervele koo-
liperele nauditav. Seda nimetame me tutipäevaks. 
Sellel päeval korraldava kaheksandikud oma vane-
matele koolikaaslastel lustlikke võistlusi koolipar-
gis. Sel aastal toimus kotijooks mööda kilekottidest 
rada, mis oli nõudepesuvahendiga eriti libedaks ja 
raskesti läbitavaks muudetud. Sööma pidi kahtlase 
täitega pirukat ja jooma lisandiga koogelmoogelit.

Palupera põhikooli 9. klass saadeti eksamitele 
paadiralli ja kuulujutuga

17. mail peeti Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses  tuntud 
koolijuhi, eesti keele õpikute autori ja eestluse propageerija 
Hans Eineri 160. sünniaastapäeva konverentsiga. 

Konverentsi esimeses pooles kuulati ettekandeid Hans 
Eineri tegevusest, kirjutatud õpikutest ja muudest kirjatöö-
dest ning ühiskondlikust tegevusest. Toimus ka trükisooja 
raamatu „Hans Einer 1856 – 1927. Koolile pühendatud elu“ 
tutvustus.

Konverentsi teises pooles esinesid õpilased ettekannetega 
ajaloo ja keskkonna teemadel. Palupera põhikoolist esine-
sid Andre Lõhmus, Kaisa Kesa, Kärolin Kopp ja Janno Vähi 
ettekandega „Innovaatiline haridus Palupera põhikoolis“.

Konverentsi kokkuvõttes kuulutati välja järgmise Valga-
maa õpilaskonverentsi kuupäevaks 17. mai 2017 ja konve-
rentsile oodatakse aktiivsemat osavõttu maakonna kooli-
dest.

ARVeT sILK

Seda aastat võiks nimetada meil ühise nimetaja-
ga – traditsioonid. 20 aastat tagasi hakati Nõuni 
naisseltsi algatusel korraldama küla koristustal-
guid, mis vahepeal said üle-Eestilise  ühisnimetaja 
“Teeme ära!”. Sama vana on ka traditsioon kor-
raldada emadepäeva kontserdil lastekaitsepäeva 
tähistamiseks heategevuslik tordioksjon või üllata-
da emmesid Leigo talu nartsissidega. 

Aga kui midagi korraldada ja see inimeste-
le korda läheb, siis saab alguse traditsioon, mida 
tahaksid ikka ja jälle jagada. Nii on ka meie pan-
nkoogipühapäevaga Nõuni järve ääres. Kuigi 
meil oli sel aastal konkurent, sündmusekorraldaja 
Päike, oli hästi tore päev! Sai lustida batuudil, aga 
kui sai hõigatud “Pärdu talu hobune saabus!”, tüh-
jenes batuut hetkega ja kogu kamp lippas hobu-
sega sõitma. Ja sõita sai vankriga, kui ka suure ja 
väikese hobusega ratsa. 

Kel soovi, sai purjetada turvaliselt onu Tõnisega 
järvel või lasta vibu Kauri juhendamisel. Päris pikk 
ootejärjekord oli samuti näomaalingutele. Huvilis-
tel oli võimalus soetada taimi. 

Ja mis pannkoogipühapäev see ikka on, kui 

pole pannkooke. Küpsetada sai kooke lõkkel ise, 
rüübata kõrvale traditsioonilist Savi talu külma 
maapiima ja panna koogile niipalju moosi, kui 
süda ihaldas. 

Päeva jäi lõpetama Tsooru külateatri mõnusalt 

Tore pannkoogipühapäev Nõuni järve ääres

Edasi järgnes iga-aastane kahe vanema klassi 
paadiralli poolikus plastmasstünnis üle mõisapar-
gi tiigi. Juba paadirallis said nii mõnedki riided 
märjaks, seega järgnenud traditsiooniline veesõda 
ei muutnud kellegi olukorda hullemaks.

ReeT ALLAK
Palupera põhikooli huvijuht

muhe etendus “Esmaspäev on hirmus päev”. 
Aitäh kõigile, oli tõesti positiivsete emotsiooni-

dega päev! 

MARIKA ja KALeV

Foto: ARVeT sILK

Foto: LAuRI KAse

Valgas peeti Hans Eineri sünnipäeva

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

Tulge teiegi osa saama JAANIÕHTUST 
23. juunil algusega kell 20 Nõuni 

kultuurimaja parkimisplatsil.

*kontsert, kus esinevad laululapsed, naisansambel 
„Lõbusad lesed“, tantsurühm „Pääsusilmad“

*Jaanid süütavad jaanitule
*tantsumuusikat pakub Tiit Vaerand
*...ja loomulikult rahvalikud „jõukatsumised“

JAANIÕHTU 23. juunil 
Nõunis

Foto: ARVeT sILK
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Eestimaa Looduse Fond kuulutas rahvusva-
helise konnapäeva ja looduskaitsekuu alguse 
puhul välja joonistusvõistluse „Värviline kon-
namaailm“, et jäädvustada konnade suurt lii-
gilist mitmekesisust maailmas. 

Kahepaiksed on meie maailmas olnud 

Toredalt vahva maikuu Palupera valla 
noortel kunstnikel Palupera Vallavalitsuse istungil

23.05.2016 anti välja korraldused:

n	 Kinnitada E-menetlusega riigihanke „Investeerimislaenu 

võtmine“ nr 174025 tulemused, tunnistada hankel edukaks AS SEB Pank 

pakkumus laenumarginaal 1,00 % käibemaksuta, anda nõustumus valla-

vanemale sõlmida hankele vastav hanke(laenu)leping.
n	 Kinnitada E-menetlusega riigihanke „ Nõuni kultuurimaja fassaa-

di ja ventilatsiooni ehitustöö osutaja hankimine“ nr 172351 tulemused, 

tunnistada hankel edukaks OÜ Tooman Ehitus pakkumus 111 133,44 

eurot käibemaksuta, anda nõustumus vallavanemale hankelepingu sõl-

mimiseks.
n	 Kinnitada E-menetlusega riigihanke „Palupera valla vee- ja kana-

lisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine-ehitustöö“ nr 171411 tulemu-

sed, tunnistada hanke I osale edukaks Osaühing MIHKEL X pakku-

mus 123 719,10  eurot käibemaksuta, hanke II osale edukaks Osaühing 

MIHKEL X pakkumus 40 691,85 eurot käibemaksuta ja hanke III osale 

edukaks Osaühing MIHKEL X pakkumus 55 962,20 eurot käibemak-

suta, anda nõustumus valla vee-ettevõtjale Osaühing PALU-TEENUS 

sõlmida Osaühinguga MIHKEL X hankelepingud.
n	 Väljastada L.R-le projekteerimistingimused kanalisatsioonisüstee-

mi projekteerimiseks Urmi külas.
n	 Registreerida T.K-lt laekunud kasutusteatis Päidla külas valminud 

kohtpuhastile.
n	 Lähetada vallavanem Terje Korss Norra Kuningriiki ajavahemikul 

30.05. – 02.06.(incl) 2016 seoses osalemisega projektis „Manor school pro-

gramm – Final seminar/study tour to Norway“.
n	 Määrata maikuul

--hooldajatoetust 13 isikule kogusummas 301,64 eurot;

- täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 224,94 eurot;

- toimetulekutoetust 5-le perele kogusummas 1220,94 eurot.
n	 Maksta

- prillitoetus ühele lapsele summas 65 eurot;

- ravi-ja rehabilitatsioonivahendite toetus ühele isikule summas 32,45 

eurot;

- lastelaagri tuusiku toetus ühele lapsele summas 75 eurot.
n	 Võtta vastu Vaino kinnistu detailplaneering (DP) ja suunata DP 

avalikule väljapanekule. Palupera külas asuva Vaino kinnistu, kat tun 

58201:002:0591, kogu pindala on 5,4 ha. 

Maakasutuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Kinnistu on 

hoonestatud elamu ja selle juurde kuuluvate abihoonete ja rajatistega. 

DP koostamise käigus on täpsustunud ala suurus – 1,3 ha. Muu kasu-

tusotstarbe andmine planeeringuga maa-alale alla 30% ei loeta üldpla-

neeringu põhilahenduse muutmiseks. 100% maatulundusmaa sihtotstar-

bega kinnistu tervikust muudetakse DP-ga 25% kinnistust tootmismaa 

sihtotstarbega maa-alaks (planeeringuala). Ehitusõiguseks on planeeri-

tud rajada kuni 350 kW tootmisvõimsusega päikeseelektrijaam. Rajatava 

päikeseenergiajaama kõrgus on kuni 3,2 m. Krundile on planeeringuga 

lubatud rajada päikeseelektrijaama teenindamiseks vajalikke väikee-

hitisi. Päikeseelektrijaama ehitusel tuleb arvestada krundil paiknevate 

tehnovõrkude kaitsevööndiga. Täpne ehitiste paiknemine lahendatakse 

ehitusprojektiga. 

Palupera Vallavalitsuse 21. aprilli 2016.a korraldusega nr 52 ja tulene-

valt AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud KSH eelhinnangust ei alga-

tatud Vaino kinnistu DP keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna 

päikeseelektrijaama rajamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkon-

namõju.

DP on avalikul väljapanekul 13. juunist 2016. a kuni 27. juunini 

2016. a Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Hellenurme külas Valgamaal 

tööpäevadel kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku väljapaneku 

kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta.

27.05.2016 anti välja korraldused:

n	 Tunnistada hankele „Nõuni küla kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimise omanikujärelevalve tegija leidmine“ edukaks Inf-

ragate Eesti AS esitatud pakkumus maksumusega 1 870 eurot, millele 

lisandub käibemaks 20%.
n	 Tunnistada hankele „Hellenurme ja Palupera vee- ja kanalisat-

sioonitorustiku ehitutöö omanikujärelevalve tegija leidmine“ edukaks 

Infragate Eesti AS esitatud pakkumus maksumusega 1 720 eurot, millele 

lisandub käibemaks 20%.
n	 Tunnistada hankele „Nõuni kultuurimaja fassaadi ja ventilatsiooni 

ehitustöö omanikujärelevalve tegija leidmine“ edukaks OÜ Welterman 

pakkumus maksumusega 1 596 eurot, millele ei lisandu käibemaksu. 
n	 Anda Indrek Hitrovile luba korraldada 29. mail Palu vanal maan-

teelõigul avalik üritus „Miti küla täika“.
n	 Väljastada A.K-le ehitusluba viilhalli ehitamiseks Neeruti külas.
n	 Nõustuda hajaasutuse programmi muudatustaotlusega ning muuta 

projekti „Lande talu kanalisatsioon“ ajalist kestust.
n	 Sõlmida avaliku kasutamise kokkulepe MTÜ-ga Nõuni Purjeklubi 

ja anda klubi avalikku kasutusse Nõuni algkooli kinnistu maa-ala pinda-

laga 8 869,81 m2, tähtajaga kuni 01.03.2023.

AMETLIK INFO

juba 300 miljonit aastat, kokku on teada üle 
7000 liigi. Kahjuks jääb neid pidevalt vähe-
maks ja paljud kahepaiksed on seetõttu loo-
duskaitse all. 

Kokku saabus 379 tööd, žüriilt said tunnus-
tuse Elerin Enno Nõuni kultuurimaja noor-

teklubist ja Triinu Kull Palupera koolist. 

Joonistusi saad vaadata www.facebook.com/
konnadteel

Lennukat fantaasiat ja toredat suve kõigile!

Nõuni kool pidas 1966. aastal oma 200-aasta juubelit piduliku aktu-
sega siis veel Tüki rahvamajas ning peolauaga koosviibimisega koo-
limajas. Aeg on voolanud 50 aastat ja käesoleval aastal saaks Nõuni 
kool 250-aastaseks. Kuigi kooli enam ei ole, aga koolimaja veel on, 
siis otsustasime tähistada nii olulist iga. Tekkis mõte paluda kaasa ka 
Neeruti ja Päidla kooliga, ümberkaudsete küladega seotud inimesed...

lugupeetud Nõuni kooli, Neeruti kooli,  Päidla kooli 
vilistlane, hea sõber või lihtsalt tore kogukondlane!

Ootame sind laupäeval, 9. juulil Nõuni kultuurimajja, 
et koos meenutustega, taaskohtumistega tähistada 

NÕUNI KOOLI KOKKUTULEKUT. 

Kell 12-13 on kogunemise aeg, sest siis tulevad liinibussid nii Tartu kui 
ka Otepää poolt. On avatud ka Nõuni kauplus, kust saab kehakinnitust 
ja janukustutust.
Kell 13.00   Avasõnad                             
        Kunagiste naaberkoolide Neeruti ja Päidla osalemise põhjendus     
       Aivo Saar                                
        Tantsu- ja liikumiskava Neeruti kooli poolt             
        Märkmeid Nõuni kooli ajaloouuringust        Marju Saar
        Meenutusi Nõuni koolist          Marika Viks
        Neeruti kooli ajaloost         Valter Terav
        Päidla koolist                                        
        Mälumäng kolme koolipiirkonna    Päidla kooli poolt Ilmar Soe
        Mälestusi osalejatelt                                       
        Ekskursioon Nõuni koolimajja ja selle juurde loodud randa  
        Supp ja osalejate omavahelised jutuajamised

Ühislaulmine, kui on hääle ülesvõtjaid ja saatja klaveril, akordionil või 
mõnel muul pillil.

Kell 17-18 väljuvad liinibussid mõlemas suunas. Koju ei aeta kedagi, 
järgneb isetegevus.

Oma osalussoovist anna teada:
Marika VIks 53465648 viks.marika@gmail.com,
Vaike Viks 53015271; 7657454 vaike.viks@mail.ee,
Aivo Saar 5540146; 6419944 asaar@tlv.ee.

*osalustasu 5 eurot (saab maksta ka kohapeal).

Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta!
PS! Teavita kokkusaamisest oma tuttavaid, aitäh ja KOHTUMISENI!

vajavad kiiresti parandamist. 
Tallinna Loomaaed on koos toetajate-

ga algatanud projekti „Jääkaru uus kodu“. 
Ka lapsi kutsuti osalema joonistusvõistlusel 

„Päästame jääkaru“. 
Laekus tuhande töö ringis, millest valiti 300 

tööd teise vooru, nende hulgas ka Palupera 
kooli õpilane Martti Miks. 

Mais toimus mitu joonistusvõistlust, kus meie 
valla lastel läks toredasti. Tallinna loomaaias 
elab kolm jääkaru: isane Nord, emane Friida 
ja nende poeg Nora, kelle elamistingimused 

eNRIKO JANTsMARTTI MIKs

eLeRIN eNNO TRIINu KuLL
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21. mai hommikul hakkas Puka rahvamaja ees 
kibe sagimine. Saabusid riide-, saapa-, sokikaup-
mehed, taime-, kalastustarvete- ja raamatumüü-
jad. Platsis olid vahvlid, nõud, kohv, supp, unenä-
opüüdjad, koduõlu, küüslauguleivad ja käsitöö, 
need meie enda valla ettevõtlikelt. Varakult olid 
kohal ka esimesed laadalised, kes endale head ja 
paremat soetama hakkasid.

Aeg läks ruttu ja esinema asusid isetegevus-
lased. Lauldi Pukast, seitsmest tuulest, jääkaru-
dest, kabareest ja paljust muust, tantsiti sambat 
ja polkat. Mõnus oli näha, kuidas Puka lasteaia 
lapsed julgelt esimest korda lauluavale astusid 
ning särasilmil esinesid. Vägev oli tunnistada, 
kuidas Puka rahvamaja kauaaegsed kultuurikol-
lektiivid üllatavad ikka ja jälle oma andekuse ja 
suursuguste maakondlike ning Kagu-Eesti üleste 
tulemustega.

Peale kontserti hakkas jooksurahvas val-
mistuma Aakre-Puka maanteejooksuks ning 
teised haaras kaasa maanteeameti partner OÜ 
Autosõit. Demonstreeriti milline on ikkagi 

Traditsiooniline ja nooruslik Puka vallapäev

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

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

Puka Vallavolikogus 

23. mail 2016

n	 Vallavanemaks valiti Andrus Looskari.
n	 Määrati Puka valla 2015. aasta konsolideeritud raama-

tupidamise aastaaruande auditeerijaks BDO Eesti.
n	 Teade omaniku väljaselgitamiseks Puka vallas Soontaga 

külas asuva Järvepere elamu koos kõrvalhoonega ja Pühaste 

külas endise Onnimäe talu maadel asuvate elamu ja kõrval-

hoone kohta avaldati väljaandes Ametlikud Teadaanded, 

sellekohane teade ilmus ka ajalehes “Otepää Teataja“. Järve-

pere majavalduse omaniku kohta teateid ei laekunud. Endise 

Onnimäe talu maadel asuvatel elamul ja kõrvalhoonel selgus 

omanik, kes esitas omandiõigust tõendavad dokumendid. 

Tulenevalt eeltoodust, volikogu tunnistas peremehetuks Soon-

taga külas asuva Järvepere elamu koos kõrvalhoonega ning 

lõpetas Pühaste külas endise Onnimäe talu maadel asuvate 

elamu ja kõrvalhoonete peremehetuks tunnistamise menetlu-

se, kuna ehitistel on omanik.  
n	 Otsustati taotleda Puka valla munitsipaalomandisse 

maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1 alusel Soontaga külas asuv 

Järvepere elamu ja kõrvalhoone teenindamiseks vajalik maa, 

suurusega ca 1900 m2, sihtotstarbega elamumaa.
n	 Ei kinnitatud Puka Keskkooli arengukava.

AMETLIK INFO

reaalne auto pidurdusmaa erinevatel kiirus-
tel. Kabe välkturniir rahvamajas tekitas palju 
elevust ning sellest kujunes vahva põlvkondade 
ülene võistlus. Hiljem said nii täiskasvanud kui ka 
lapsed jõudu ja mõistust kasutada rõnga- ja kum-

20. mail käisid Puka Keskkooli 1. ja 2. klassi õpi-
lased koos klassijuhatajatega ekskursioonil. Külas-
tasime Sangaste lossiparki ning Antsla liikluslinna. 

Oma käiku alustasime Sangaste lossi juurest. 
Jalutasime ümber lossi. pargi kui ka lossi omaniku 
kohta rääkis õpilastele õpetaja Eva. Kogu lossi 
ümbrus oli imeilus, lossile vääriline. 

Edasi jätkus meie reis Antsla suunas. Külasta-
sime liikluslinna. Liiklusprogrammi raames õppi-
sime ja proovisime kõike liiklusega seonduvat. 
Seal töötasid valgusfoorid, põlesid tõelised suur-
linna tuled. Olemas olid linnale kohaselt tanklad, 
diskoteek, kus kõik koos tantsisime, kino, kus 
koos õppefilme vaatasime jne. Suuri emotsioo-
ne pakkus muidugi ise autoga sõitmine ning õues 
erinevate sõiduvahendite proovimine. Iga õpilane 
täitis ka ankeedi liikluskindlustuse tarbeks. Väga 
hästi näidati ja seletati jalgratturi jaoks kiivri vaja-
likkust. 

Nähes laste rõõmsaid nägusid, saime meie õpe-
tajatena kindlasti ürituse kordaläinuks nimetada. 
Mis võiks olla veel parem!

õpetajad JANe ja eVA

Esimese ja teise klassi ekskursioon

Maikuu on lasteaias üks kiire kuu. Peale ema-
depäeva tuleb kohe asuda lõpupeo kava õppima 
ja need kaks nädalat ühest peost teiseni möö-
duvad veel erilise kiirusega. Aga kuna lasteaeda 
lõpetatakse ju ainult üks kord elus, siis tuli kõigil 
see aeg lihtsalt üle elada ja ainult peokavaga tege-
leda. Nii mõnelgi korral oleksid lapsed parema 
meelega vabalt ringi jooksnud, aga mis parata – 
vanus kohustab. 

Väljakuulutatud peopäevaks olid lõpetajad ja 
neid kooliteele saatma tulnud pisut nooremad 
sõbrad lavale astumiseks valmis ja pidu võis alata. 
Sügisel alustavad kooliteed 6 meie rühma last, 
kolm tüdrukut ja kolm poissi, nii et edaspidi on 
hea valssi tantsida, kui seda juba rohkem on har-
jutatud.

Kooli lähevad: 

Marie-Eliise, kes on hästi tähelepanelik teiste 
suhtes ja kellele väga meeldib esineda;
Elina, kellele meeldib laulda ja see tuleb tal ka 

väga hästi välja;
Lisandra – tema on üks loov tüdruk, kellel pole 

kunagi igav;
Gerret – aus poiss ja tubli konstrueerija;
Karl-Markus on julge poiss ja hea esineja; 
Henry on vaikne ja tagasihoidlik ning oma käitu-

misega teistele eeskujuks.

-Kõik need lapsed olid peol väga tublid näitle-
jad, lauljad, tantsijad, nii nagu peokava nõudis. 
Väikesi apse oli, aga see käis asja juurde ja lõpp 
hea, kõik hea.

Peo lõpus said lapsed oma elu esimese lõpu-
tunnistuse, aastate jooksul kogutud kunstitööd ja 
oma armsa lilla karu, kes nägi ja kuulis lasteaias 

Koolieelikute lõpupidu Puka Lasteaias

KALMISTUPÜHA 
PUKA SURNUAIAS

17. juulil kell 11.

Jutluse viib läbi Sangaste Koguduse 
õpetaja Ivo Pill.

mikuviskes, Dobbles ning vigurslaalomis.
Seejärel oli põhjust kõikidel seada sammud 

staadionile, sest toimusid Tillu ja minijooksud. 
Milline imeline vaatepilt näha esimesi kogemu-
si saamas alla nelja-aastaseid ning tajuda ime-
pisikest pettumust ja ülisuurt rõõmu suurema-
te laste silmis (vastavalt kuidas kellel parasjagu 
läks). Juba saabusidki finišisse 8,5 km pikkuselt 
rajalt tulevad välejalgsed jooksjad ja kepikõndi-
jad. Oligi aeg premeerida kõikide vanuseklasside 
parimaid medali, diplomi ja Aakre moosiga.

Vahepeal kodus veidi puhanud tulid eriti või-
mekad õhtu saabudes taas Puka rahvamajja, et 
jalga keerutada ansambli Ma&W saatel. Mere-
meeste ja rannapiigade peol jagasime auhindu 
teadmiste ning teemakohase kauni väljanägemi-
se eest. 

Täname vallapäeva kauplejaid, ostlejaid, esi-
nejaid, toetajaid, mängijaid, külalisi. Kiidame 
korraldusmeeskonda, jooksjaid, kaasaelajaid ja 
kohtunikke.

Kunstiline juht KAIJA TAMM

kõike ja oli lohutajaks ja sõbraks iga päev.
Soovime lõpetajatele head kooliteed, häid 

hindeid ja uusi vahvaid sõpru. Täitugu elus ka 
teie unistused, nagu see oli teie lõpunäidendis. 

Täname lapsevanemaid mõistva ja toreda 
koostöö eest ja soovime edu ja jõudu Teilegi lapse 
kooliteel. 

Teie õpetajad „Põngerjate„ rühmast

Väike võistleja

Päästeameti Lõuna 
Päästekeskus teatab

Avalikul üritusel lõkke tegemisel tuleb Päästeametiga 
kooskõlastada lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks 
vajalike tulekustutusvahendite kogus. 

Juhul kui avalikku üritust ei toimu, ei ole Päästea-
metiga kooskõlastamine kohustuslik. Küll aga tuleb 
järgida tuleohutusnõudeid ning tagada seadmete ja 
paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise tule te-
gemisel ohutus inimese elule, varale ja keskkonnale.

Puka valla 

arengukava 

aastateks 2016-2024 

ja eelarve 

strateegia eelnõuga
on võimalik tutvuda 

Puka valla kodulehel 

aadressil www.http://puka.kovtp.ee/

ajavahemikul 13.-27.06.2016. 

Avalik arutelu toimub 28. juunil 

2016 kell 18.00 Puka Rahvamajas.

Puka Vallavalitsus
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XLV Võrtsjärve 
suvemängud toimuvad 
18. juunil Rannus
Programm ja võistuspäeva ajakava

5:30    Kalapüük. Rannu paisjärve ääres
9:00-9:45  Võistkondade registreerimine. Rahva-
   majas
10:00  Mängude pidulik avamine. Kogunemine 
   rahvamaja ees.
10:15  Laste pendelteatejooks. Staadionil.
10:30  Täiskasvanute pendelteatejooks. 
   Staadionil.
10:45  Laste minijalgpall. Staadionil.
10:45  Tüdrukute rahvastepall. Staadionil.
10:45   Kergejõustik. Staadionil.
10:45  Naiste rannavõrkpall. Pargis.
10:45  Meeste võrkpall. 
14:00  Kuulijänn. 
12:00   Lõunasöök. Kooli sööklas.
12:00  Kombineeritud teatevõistlus. Paisjärve 
   ujumiskoha juures.
13:00  Vallajuhtide mitmevõistlus. Kogunemine 
   Rahvamaja ees.
11:00  Petank. Rannu Kooli ees.
16:00   Viktoriin. Rahvamaja saalis.
19:00  Kunstimeistrite kontsert. Rahvamaja 
   juures.
20:00  Justament 

Palume võistlustest osa võtma.

Täpsem info telefonidel 503 3522 ja 510 0177 ning Puka valla 
kodulehel www.puka.ee.

Valgamaa jooksusarja III etapp
Aakre-Puka maanteejooks
21. mail 2016. a.

Põhijooks 8,5 km

Naised N16 (2000 ja hiljem sünd.)  
1.  Carena Roomets            Võru     41.00
2.  Triinu Hausenberg        Võru                        43.33
3.  Carolina Roomets         Võru                        43.41

Naised N19 (1997-1987)       
1.  Keidi Possul                  Puka            41.21
2.  Monika Teder               Palupera                  51.46

Naised N30 (1977-1986)       
1.  Kadiliis Kuiv                  Tallinn                     38.48
2.  Margit Lõhmus               Valga             46.02

Naised N40 (1967-1976)      
1.  Marju Toom                     Tõrva            45.57
2.  Eve Teder                         Tartu                59.12

Naised N50 (1966-1957)      
1.  Iveta Karole                      Valka            49.11

Naised N60 (1956 ja varem sünd.)       
1.  Aija Lace                           Valka                       47.26
2.  Anta Minvane                   Valka                      1.00,39

Mehed M16 (2000 ja hiljem sünd.)        
1.  Henri Härm                       Puka                      36.41
2.  Joosep Perv                       Võru                  37.37
3.  Sten Jörgen Leis               Võru                     38.29

Mehed M18 (1998-1999)                   
1.  Taavi Perv                        Võru                     36.10

Mehed M30 (1977-1986)                    
1.  Ardi Ringvee                   Puka                        35.22
2.  Madis Haug                     Palupera               51.46

Mehed M40 (1967-1976)                    
1.  Kajar Tilga                      Puka                      34.52
2.  Marek Luts                     Valga                     35.26
3.  Janek Sumberg               Helme               39.21

Mehed M50 1957-1966)                   
1.  Olev Org                         Valga                     35.35
2.  Aivar Jesse                       Valga                       37.22
3.  Aigars Feldmanis             Valka                       40.25

Mehed M60+ (1956 ja varem sünd.)                8,5 km
1.  Aivar Lillipuu                  Tõrva                      40.25
2.  Rainis Uibo                      Hummuli           47.22
3.  Talis Auninš                    Valka                   48.44

kepikõnd   8,5 km

1.  Kaire Kuvvas                   Puka                    1.09,42
2.  Merike Koslov                 Puka                  1.13,30
3.-4. Juta Kattai                    Puka                      1.15,15
3.-4. Cristiane Koor              Puka                      1.15,15

lastejooksud

 Tüdrukud TU10 (2006-2007)              2,5 km
1.  Stella Troska                                                    13.30
2.  Carmel Rebane                Tartu                     14.26
 Poisid PU12 (2004-2005)                    2,5 km
1.  Rasmus Prii                     Puka                      11.52
2.  Sandor Šulgin                 Puka                        16.51
 Poisid PU10 (2006-2007)                    400 m
1.  Sander Jants                   Puka                      1.45,0
2.  Hendriko Jants                Puka                      2.01,0
 Tüdrukud TU8 (2008-2009)                400 m
1.  Hanka Mühlberg              Tartu                     1.39,1
2.  Elina Puiestee                   Puka                        1.48,1
 Poisid PU6 (2010-2011)                      100 m
1.  Rainer Prii                        Puka                        26,3 sek
2.  Rauno Prii                        Puka                        26,8 sek
3.  Steven Arak                     Puka                        30,3 sek
 Tüdrukud TU6 (2010-2011)                100 m
1.  Elisabet Härm                  Puka                        25,6 sek
2.  Lisandra Jants                  Puka                       28,1 sek
3.  Berit Uibopuu                  Puka                       34,2 sek
 Poisid PU4 (2012 ja hiljem sünd.)      100 m
1.  Sebastjan Kask                 Puka                        44,0 sek
2.  Karl Miko Popra              Puka                        49,0 sek
3.  Oliver Uibopuu                Puka                       1.34,0 min
 Tüdrukud TU4 (2012 ja hiljem sünd.)  100 m
1.  Annabel Vare                     Tõlliste                    55,0 sek
2.  Katriin Possul                     Puka                      1.20,0 min

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

Fekaaliveoteenust pakuvad alljärgnevad ettevõtted:

Elva piirkonnas 

Fekto  +372 55 888 11; info@fekto.ee, www.fekto.ee;
Rattar +372 55 118 16; taivo@rattar.ee, evelin@rattar.ee;
Kemmerling lühinumber 1929 (tavatariifne), +372 5169 117; +372 
7367 444; tartu@kemmerling.ee, www.kemmerling.ee.

rõngu piirkonnas

Rattar  +372 5511 816; taivo@rattar.ee, evelin@rattar.ee;

Fekaaliveo teenuse tellimise  võimalused 
OÜ Atram 53 828 791 fekaalivedu K 8.00-19.00 Tartumaal, 
väljaspool tööaega hind ja aeg kokkuleppel; ummistuste eemalda-
mine E-P kell 8.00-20-00.

Otepää piirkonnas

Otepää Veevärk 76 64 890;

Tõrva piirkonnas 

Tõrva Veejõud 76 63 150
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Valga ja Otepää suuna vahel, valitakse Otepää. Tea-
dupärast iseseisvaks jäämist hetkel valida võimalik 
pole ja nii otsustas ka vallavolikogu oma viimatisel 
istungil Valgale ,,ei“ ära öelda ja jätkata üheselt 
iseenda tehtud ettepanekute suunal ehk siis Otepää, 
Sangaste, Palupera, Kanepi, Urvaste formaadis. Et 
meie plaanid oleks partneritele üheselt mõistetavad.

Kõik muu ja kes jääb lõplikult paati, selgub hilje-
malt sügiseks 2016. Ehk siis, kes tahab n.ö. ,,eten-
duse näitlejatele“ aplodeerida või neid välja vilista-
da, saab seda teha etenduse lõpus. Vahele karjuda 
ju võib ka, aga seda võivad mõned vaatajad pahaks 
panna ja nii üldiselt päristeatris ka ei tehta. 

Ehk siis liiga kirjapildi usku olijatele: ka see 
eelnev etenduse allegooria oli nalja eesmärgil 
tehtud ja ei peaks väga sõna-sõnalt loetama. Elu 
on näidanud, et mõni võib sõnamängu ka liiga 
otsetõena tõlgendada. Alati ei pruugi aga sõna 
tähendus ja tagamõte otsetõlkes loetav olla. Sõna-
mäng teeb lugemise ehk lihtsalt lõbusamaks.

On siis nii, head kogukondlased ja lõuna-eestla-
sed, et muutuste kellad tiksuvad edasi. Kuigi kägu 
pole veel seda 12-ndamat tundi kukkunud, tuleb 
ometi kella järgi elada. Kui kägu ei kuku õigel ajal 
või kukub enne maha hoopis kell ise, siis on elul 
järelikult sellised teistmoodi plaanid. Praegu aga 
kell tiksub.

Hääd naabrid ja hüvad omad! Igal muutusel on 
alati omad head ja vead. Püüame teha nii, et teeme 
ise oma muutustest väiksemad vead ja suuremad 
head! Edu meile kõigile ja positivismi igale meist!

Kaunist suvekulgu!

KAIDO TAMbeRg

veresaunas Ivan Julma ajal ära võtsid. Et taastada 
iidne õitseng ja õigus?! Mine tea…

Pihkva linn ise on mõne aastaga oluliselt ilu-
samaks suudetud kasida ja edusamme näiteks 
heakorra osas on näha igal pool. Suurtes kauba-
keskustes on head hinnad ning ka ilmselt seetõttu 
märgatavalt ostlejaid Lätist-Eestist. Kel võimalik, 
soovitan naabrile pilk peale visata. Igati huvitav 
kogemus ja turvaline olme külastajale. Naabri 
asjadega on hea kursis olla ja üleaedsega suhelda. 
Omavaheline inimlik kontakt on tihtipeale parim 
viis poliitilistest looridest läbinägemiseks ja arusaa-
matuste vältimiseks.

M is siis aga haldusreformis vahepeal juh-
tunud meie mail? Tundub, et Otepää 
ümbruse vallad on nüüd läbi Sangaste 

viimatise liitumiskutse protsessi käima saanud ja 
asjad on võtnud asjaliku ja konstruktiivse mõõt-
me. Töögraafik on hästi tihe, kui tahta asjad valmis 
saada õigeaegselt ja et siis mitte sunnitöö-reformi 
küüsi jääda. 

Usun, et praeguses õhkkonnas jõuame oma vaja-
likud toimingud tehtud ning liitumislepingu mus-
tand-kavand jõuab sügiseks ka rahvaküsitlusteni. 
Ja siis edasi uue ja suurema poole, kui just miskit 
erilist jälle riigiisade poolt ümberotsustamiste näol 
ei tule lauale. Ehk siis 2017. a lõpust on meil üks 
suur vald, nimega X ja territooriumiga Y. Tund-
matud on haldusvõrrandis seni, kuni lahenditega 
sinnamaani jõutakse. Enne on nad tundmatud, 
sest täpseid kokkuleppeid ju veel pole … aga need 
tulevad loodetavasti!

S angaste vald viis ka läbi rahvakoosolekud 
Keenis ja Sangastes. Osalejate arv oli suhte-
liselt väike, aga need, kes tahtsid, said sõna 

sekka öelda. Valdav oli seisukoht, et kui on valida 

…oli haldusreform ikka veel jutuks. Suur Euro-pa-
gulastriatlon on pisut tuure maha saanud ja ka hal-
dusmaratonis osalejatele olla räägitud, et kusagil 
olla ka finišilint juba ees ootamas. 

Kes ei tea veel, mis võistlus on Euro-pagulastri-
atlon, siis neile teadmiseks: seda mängitakse nii, et 
lennukiga Süüriasse, kummipaadiga üle mere ja 
siis jooksuga Saksamaale. Võitjad saavad elamis-
loa, kaotajad viiakse Türki. (Nali loomulikult… või 
mine tea?!).

M is seal Pihkvas siis oli? Oli ikka, nagu 
Venemaal on: kuumad pelmeenid ja 
külm vodka (vahel ka vastupidi) kõrtsi-

des auramas, sõbralikud inimesed ja madalast rub-
last tingitud ,,paremad kui varem“ hinnad. 

Mina käisin põhiasjana siiski piirialade koostöö-
kogu ,,Euroregion“ liikmena Pihkva oblasti kor-
raldatud rahvusvahelisel konverentsil. Seal räägiti 
praegustes oludes ja võimalikes tulevikutingimus-
tes koostöövõimalustest Läti, Eesti ja Vene riikide 
kontekstis. 

Näiteks on vene pool Pihkva ligidale rajamas hii-
gelsuurt tolli- ja logistikakeskust, et anda kaubava-
hetusele Euroopa jt. riikidega vunki juurde. Plaan 
on muljetavaldav ja ehitus ka juba käib. See asi 
võib oluliselt mõjutada ka Eesti Kagu-regioonide 
majandust, kui suhteasjad positiivsemasse võtmes-
se peaks suudetama viia. Tollilaod ja põllumajan-
dustehnika koostetehased, milledest ka siiapoole 
piiri osa peaks vene plaanide kohaselt tulema, sest 
Eesti infrastruktuuri ja tollipoliitika stabiilsust hin-
dasid nad kõrgeks. Just seepärast väidetavalt ka 
selline valik ja panustamine tulevikus just Eesti 
sadamatele ja raudteele suures osas.

Aga võib-olla on see ka pihkvalaste plaan võtta 
tagasi oma muistne ajalooline roll Euroopa-ida 
kaubateede keskusena, mille moskoviidid neilt 

Kui ma Pihkvast tagasi tulin…

Kalmistupühad:

24.06.  Sangaste  kell 11.00
26.06.  Laatre 1   kell 11.00 

 Laatre 2   kell 13.00 
03.07.  Priipalu   kell 11.00 
10.07.  Ilmjärve   kell 11.00
17.07.  Puka   kell 11.00

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

SOTSIAALTÖÖTAJAL ON 
PUHKUS: 

4.07.2016 – 15.07.2016 ja 25.07.2016 – 
12.08.2016 

NB! Sel ajal ei väljastata ka sünni- või surma-
tunnistusi! 
Vajadusel pöörduge Valga Maavalitsuse poole.  

Kindlasti on kõik nüüdseks kuulnud uuest töövõi-
metoetusest, mida hakkab määrama ja maksma 
Eesti Töötukassa senise Sotsiaalkindlustusameti 
poolt makstud töövõimetuspensioni asemel. 

Praeguste juhtnööride kohaselt on käesolev 
aasta üleminekuaeg ning neil 16-aastastel kuni 
vanaduspensioniealistel inimestel, kellel on vaja 
taotleda esmakordselt pensioni või seda piken-
dada tuleb toimida järgnevalt: 

1)kui taotlete töövõimetuspensioni või töövõi-
metoetust esmakordselt, siis 
 kuni 30.06.2016 tuleb vastav avaldus 
esitada Sotsiaalkindlustusametile (ehk pensio-
niametile) seniste reeglite kohaselt; 
 alates 1.07.2016 tuleb taotlus esitada 
Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnale uute 
reeglite alusel. Vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kok-
ku leppida telefonil 76 66 250. 

2)kui taotlete hetkel kehtiva töövõimetuspensioni 
pikendust, siis 
 kuni 31.12.2016 tuleb taotlus esitada 
Sotsiaalkindlustusametile seniste reeglite ko-
haselt. 
 Kui pikendus jääb 2017. või hilise-
masse aastasse, nt lõppeb pensioni maksmine 
25.02.2017, siis tuleb uus taotlus esitada juba 
õigel ajal Eesti Töötukassale. 

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 
16 106 ja Eesti Töötukassa infotelefonilt 15 501. 

PILLe sIKK 
sotsiaaltöö spetsialist 

keeni koolis õppis 104 õpilast, neist 65 
õppisid hästi või väga hästi. 

Ainult viitele õppisid:

Ingeri Aer – 8. kl, Geelika Elvet – 6. kl, Chris Roio 
– 5. kl,  Erik Jääger, Melina Luik, Gaidy Toomsalu 
– 4. kl, Joosep Hinn, Annaliisa Kompus, Laur Mait 
Lehepuu, Kristofer Oja – 3. kl, Karl Oskar Kängsepp, 
Kerlin Poola, Reinhold Toomsalu – 2. kl, Ander Ein-
ling, Raimond Ilves, Kerdo Juhkov, Karoli Kõrkjas, 
Jaanika Liivamägi, Martin Oja – 1. kl. 

Neljadele ja viitele õppisid: 

Janely Käärik, Sandra Linde, Kertu Otto, Laura Roio, 
Virge Uibu, Brandon Undrus, Grete Vällo – 9. kl, An-
gela Häälme, Tambet Kuus, Sandra Lõokene, Geily 
Toomsalu – 8.kl, Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, 
Anette Luik, Anton Otrokov, Erki Toomemägi, Gaily 
Toomsalu, Anabel-Liisbet Õim – 7. kl, Annaliisa 
Kosman, Kristiina Linde, Larina Pikulova – 6. kl, 
Ingrid Grossberg, Mariana Pikulova, Marleen Saar, 
Catharina Undrus – 5. kl, Romet Aljas, Kerte Juhkov, 
Daaniel Gubal, Signe Kuus, Renar Lepik, Dagmar 
Henriette Levin, Henri Tamm, Gairy Toomsalu – 4. 
kl, Kevin Aasala, Kermo Juhkov, Marko Oja, Joo-
nas Saar, Lauri Tamm, Ronaldo Toomsalu – 3. kl, 
Oliver Ivask, Kessu Otto, Hugo Väärmaa – 2. kl, 
Andero Elbson, Kenor Poola, Aleksandra Zimbrot, 
Mariliis-Helen Viks – 1. kl. 

Lõbusat suvevaheaega ja kohtumiseni sügisel!

sAIMA TeLL

Keeni Põhikooli 

2015/2016. õppeaasta 

tublid õppurid

Töövõimetuspensioni 
taotlemisest

Kõigile Sangaste koguduse 
liikmetele, sõpradele, 
tuttavatele ja huvilistele!

Maikuus läbiviidud talgud Sangaste kiriku ümb- 
ruse korrastamiseks kujunesid vahvaks ja aktiivse 
osavõtuga ettevõtmiseks, kus lehtede koristuse-
le, niitmisele ja okste korjamisele lisaks paigaldati 
kiriku õue ka uus "üksikäimise koht". 

Otsustasime aga 18. juunil kell 10.00-15.00 
jälle kokku saada ning jätkata alustatud heakor-
ratöid kiriku ümbruses. Tunnikese või paar jälle 
niidame (kui vaja), koristame ning vaatame mis 
veel tegemist ootab. Peame nõu haljastuse uue-
ndamise küsimustes. Teeme puhkepause ja nau-
dime ilma (millist antakse). Tanel pajatab meile 
huvitavat ja harivat ettekande näol. Võtame kaasa 
pere-, sõpruskonna või individuaalpiknikukorvid 
(ühistoitlustuse asemel) ning veedame mõnusalt 
ühe laupäeva koos.

Loodetavasti on meil ilmaga õnne.

Ootame rohket informatsiooni levitamist ja sel-
lele kaasnevat aktiivset osavõttu. Kohtumiseni 
Sangastes!

eeLK sangaste Maarja kogudus 

Esimene eksam Keeni Põhikoolis. Foto: Maire Murumaa.
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Laupäeval, 11. juunil kell 9.00-13.00 Otepää turul 
Kvaliteetse Eestimaise voodipesu SUURMÜÜK 

otse tootjalt tarbijale!

Kirju tekikott     al 9,30 €  Kirju voodilina     al 5,50 €
Kirju padjapüür    al 1,50 €

Suur valik puuvillaseid kummiga voodilinu!    Kõrgekvaliteetne puuvillasatiinist voodipesu.

Sõbralikud hinnad.   Tule tutvuma ning soeta kauakestev kodumaine voodipesu ka endale!

Iga vähemalt 35 € ostuga kingituseks TASUTA tekk!

www.votex.ee
Otepää Apartments/Külaliskorterid

Otepää kesklinnas raekoja vastas asuvas hoones 
üürida külaliskorterid!

Äsja on valmis saanud 7 ühetoalist 
ja 1 kahetoaline korter.

Olemas on kõik mugavused: kööginurk, WC ja dušš, 
teler, tasuta WIFI.

Kortereid saab üürida ka pikema perioodi peale.

Kontakt: OÜ Otepää Kommerts 
Tartu tn 1A tel +372 506 4083

Techne ehituspoes 
10. ja 11. juunil 

kõik kaubad  20% soodsamad.

Vajame suvebiatloni MMvõistluste korraldusmeeskonda vabatahtlikke. 
Huvi korral palume võtta ühendust võistluste vabatahtlike koordinaatoriga: 

Marju Külm tel +372 5560 8911; e-post marju65@hot.ee.

Austatud kohalikud elanikud!
Käesoleval aastal korraldatakse auto24 Rally Estonia 2016 rallivõistlust osaliselt ka Palupera, Puka ja 
Sangaste valla territooriumil.

Seoses sellega palume Teiepoolset tähelepanu katsete sulgemise kaartidele, et saaksite 16-17. juulil 
oma teekonda paremini planeerida. Otse ralliraja ääres elavad inimesed on juba otsepostituse näol 
teavituse oma postkastidesse saanud.

Teede sulgemisajad

Sangaste ja Puka vald

16. juuli 2016, laupäev

 SS 2/4 KENGU   Katse sulgemisaeg: 7:30-13:40
 SS 7/9 ARULA   Katse sulgemisaeg: 14:15-20:30

Palupera vald

15. juuli 2016, reede

 Testikatse    Katse sulgemisaeg: 8:15-16:30

16. juuli 2016, laupäev

 SS 3/5 RAIGA   Katse sulgemisaeg: 8:15-14:20

17. juuli 2016, pühapäev

 SS11/14 RISTIMÄE   Katse sulgemisaeg: 7:00-15:15

10. juulil toimub Kõlleste, Valgjärve ja Kanepi valla teedel esmakordselt Rally Estonia Warm-up 
võistlus. Tegemist on ühepäevase mini-ralliga, kus auto24 Rally Estonial osalevad sõitjad saavad 
testida oma autosid rallile sarnastes tingimustes. Sõidetakse 3 lühikest kiiruskatset, mis kõik läbitakse 
kolmel korral. Hooldusala ja võistluskeskus asuvad Krootusel Kõlleste vallamaja juures. 

Seoses mini-ralliga on 10. juulil suletud järgmised teelõigud: 

 18127 SAVERNA-KROOTUSE  Sulgemisaeg kell 10:00-18:00
 18131 KARSTE-KITSE  
 18129 KARSTE-MÜGRA   Sulgemisaeg kell 10:15-18:15
 18134 SULAOJA-KRÜÜDNERI
 18177 VALGJÄRVE-KRÜÜDNERI Sulgemisaeg kell 10:30-18:30

Meeldivaid rallielamusi soovides Rally estonia MTÜ 

Võistluste sponsorid ja toetajad on: 
Mapri, Värska Vesi, Eesti Pagar, Greeny, Parmet, 

UPM-Kymmene Otepää, Saku Õlletehas, Ice Peak, Eesti Kultuurkapital, 
Hasartmängumaksu Nõukogu, Otepää Gümnaasium ja Otepää TIK.

Võistluste korraldajaks on ELSF, Otepää OC ja Oti Spordiklubi.
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ILSE VELNER 
24.03.1934 - 20.05.2016

Südamlik kaastunne Milvile 

VENNA

kaotuse puhul.

Lille 1 majarahvas

Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus väikekalluriga. 
Tel 5076791 

Korstnapitside ehitus ja remont 
tel: 5557 9399. 

Müüa kuivad pakitud pliidipuud 
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 
5056107.

Ohtlike puude raie & hooldus, 56 
866 157.

Müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Tel. 5117109. 

Müüa lõhutud küttepuid teile so-
bivas mõõdus (lepp, kask, sega-
puu), märg ja kuiv. Tel 5260859.

Müüa küttepuud koos kohale 
toomisega. Tel. 5216 874

Müüa lõhutud küttepuud, veoga.
Väikesed koormad. tel:5165251

Müüa soodsalt servamata lauda 
(leht ja okaspuu). Tel.56683202 
allikupuit@gmail.com

Sealiha müük rümpadena 1,80 
EUR/KG. Tellimine tel. 50 88 748 
Andrus

Ostan maakodu või maad Otepää 
lähistel, eelistatavalt veekogu 
olemasolu. Võimalik ka vahetus 
uue korteri vastu Tartus või Tal-
linnas. Lisainfo 59068972.

Koristan kodumasinaid, vene 
elektroonikat ja vanametalli, ta-
suta. Info 56165551

Müüa saematerjali, voodri-, põ-
randa- ja terrassilauda. Trans. 
tasuta! Tel. 5258911

Veoteenus väikekalluriga. Muru-
niitmine ja trimmerdamine. 
Urmas tel.5151 950

Soodne trimmerdamine, võsalõi-
kus, muru niitmine, heki pügami-
ne jpm. 56192442 / koduvolurid@
gmail.com

Tunde tasa lööb aegade kell,
alles on mälestus hea ja hell.

REET PARTS (s. Kroonberg)
08.05.1951 - 11.11.1975

RAIVO PIHO
04.07.1949 - 04,03.1997

AILI ALMET (s. Laar)
28.12.1950 - 30.08.2002

AVO VAHTRA
21.05.1951 - 05.05.2015

Süütame küünlad ja meenutame 
armsaid klassikaaslasi.

Palupera kooli kuldlend ja klassi-
juhataja Liivia Suu ning esimene 

õpetaja Elga Juus.

Ei tulek ega minek ole meie teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb, 

on elavate mäletada.

Südamlik kaastunne Aivarile 
armsa ema

MAIMU VOLAS
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Maximast.

Mälestame

ILSE VELNERIT
24.03.1934 - 20.05.2016

Pühajärve Puhkekodu 
1. septembri sõpruskond

Mälestust Sa hella pälvid.

Kuldsete kätega 

SALE ILVES

Kaastunne omastele.

Ene Pooland

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Täname südamest kõiki sugulasi, 
sõpru, naabreid, 

õpetaja Marko Tiirmaad,
Merlet ja Rihot, 

kes meie kallist

SALE ILVES`t

viimasele teekonnale saates abi ja 
toetust osutasid ning 

kalmu lillede ja
pärgadega ehtistid.

Siiras ja südamlik tänu kõigile!

Õetütar Viivi perega. 

REIN RAUdSEPP 
30.10.1934 - 24.05.2016

MEIdA TUULEVESKI 
21.07.1925 - 28.05.2016

SALE ILVES 
17.06.1923 - 27.05.2016

Kallist naabrimemme 

SALET

mälestavad perekonnad Lapp, 
Kriisa, Tiido, Pallotedder.

Südamlik kaastunne Enele  
perega kalli abikaasa

VERNERI

kaotuse puhul.

Tiiu ja Malle peredega

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.

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.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Ostame 
metsakinnistuid 

ja raieõigust.

Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Tehvandi Spordikeskus otsib oma meeskonda

• spordirajatiste juhti

• rajatiste töölist

Avaldus ja CV esitada hiljemalt 17.06.2016 
aadressil: Nüpli k., 67408 Otepää vald või 

ylle@tehvandi.ee.

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

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, 
tasapinnad.

Kivide lõikamine, lihvimine, 
seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

Palveränduri 
kasutatud kaupade 

poes (Pärna 15) 

kaubad 50 senti. 

Alates 16.06. kaubad 
võtmiseks vaba anne-

tusega ja tasuta. 

Avatud N-R 14.00-
18.00, L 10.00- 13.00. 

Jaanilaupäevast 
pood suvepuhkusel.

Avaldame kaastunnet 
Urmas Aalistele kalli 

EMA

lahkumise puhul.

Otepää Päästekomando

Südamlik kaastunne perekond 
Puuritsale kalli

EMA, ämma ja vanaema 

kaotuse puhul.

Lille 1 majarahvas

Alati abivalmis ja rõõmsameelset

SALE ILVEST

mälestavad Otepää AMS-i 
kangakudujad.

AS Otepää Metall võtab tööle 
lukksepp-komplekteerija. Väl-
jaõpe kohapeal. Info: 5266 065

Lahkusid toonelateele
meelepealillede õitsemisajal.

VERNER-SIGFRId PARTS
20.04.1945 - 18.05.2016

Mälestame valusas leinas ja 
avaldame siirast kaastunnet abi-

kaasa Enele, Merikesele, Rainerile 
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.
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23. juunil

Võidupüha tähistamine

maakondlik maakaitsepäev Otepääl

11.00- 11.30   Võidupüha jumalateenistus Otepää Maarja kirikus
11.30- 11.45   Pärgade asetamine Otepää Vabadussamba juures
12.00-14.00   Valgamaa Maakaitsepäev Otepää Keskväljakul
13.45   Võidupüha paraadil Võrus osalenud Kaitseliidu üksuste rivistus
13.50   Eesti Vabariigi lipu sissetoomine, kõned ja sõnavõtud
14.00   Vabariigi Presidendi poolt läkitatud Võidutule saabumine Valga maakonda

Oma tegevust ja tehnikat tutvustavad politsei, pääste, kaitseliit, naiskodukaitse, USA liitlasväed, Eesti 
suurtükiväepataljon, Kaitseresursside Amet ja Punane rist. 

Valga Militaarteemapark korraldab relvanäituse, laserlahingud, proovida saab laskesimulaatorit, avatud 
on militaarkauplus „Välk ja pauk“. Meeleolu loob Pühajärve Puhkpilliorkester, sõdurisuppi pakub nais-
kodukaitse. 

VÕIDUTULE TEEKOND MAAKONNAS:

Otepää Vabadussammas   14.30
Valga Vabadussammas   15.00
Tõrva Vabadussammas   15.15
Lüllemäe Vabadussammas   17.00

ELAMUSRETKED HELLENURME VESKIS KOOS 
ETENDUSEGA KRABAT

Tartu Laulupeomuuseumi näitemängustuudium kutsub 16.-18. juunil 
elamusretkedele Hellenurme veskis koos etendusega Krabat.
Neljapäeval, 16. juunil kell 19
Reedel, 17. juunil kell 13 ja 19
Laupäeval, 18. juunil kell 13

136-aastast vesiveskit tutvustab veskiemand Mae.
Noored näitlejad esitavad vana veskilegendi Ottfried Preussleri „Krabat” ainetel.
Veskimuuseumi pilet 7 eurot.
Sooduspilet 5 eurot. (Tasumine ainult sularahas!)
Info ja broneerimine: 515 1651


