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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Võidutuli alustab tänavu oma 
teekonda Valgamaal Otepäält

JÄRGMINE LEHT ILMub 

18. auGuSTIL!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

23. juunil on Võidupüha ja sellel puhul 
traditsiooniliselt Maakaitsepäev. Sellel 
aastal tähistatakse maakondliku Maa-
kaitsepäeva Otepääl ning Võidutuli 
alustab oma teekonda samuti Otepäält. 
Maakaitsepäeva perepäeval tulevad 
külla ka USA liitlasväed.

Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik 
Tõnis Org sõnas, et Maakaitsepäeva 
puhul toimub Otepää Keskväljakul 
perepäev, kus oma tegevust ja tehnikat 
tutvustavad politsei, pääste, kaitseliit, 
naiskodukaitse, Kaitseresursside Amet 
ja Punane rist. „Kavas on ka Võidupü-
ha paraadil Võrus osalenud Kaitseliidu 
üksuste paraad. Külla tuleb Eesti kait-
seväe 1. Jalaväebrigaadi suurtükipa-
taljon ning külalistel on au näha USA 
liitlasi lahingusoomukitel koos kaasas-
kantavate tankitõrjeraketiheitjatega,“ 
selgitas major Tõnis Org.

Valga Militaarteemapark korraldab 
relvanäituse ja laserlahinguid, proovi-
da saab laskesimulaatorit, avatud on 

militaarkauplus „Välk ja pauk“. Mee-
leolu loob Pühajärve Puhkpilliorkester, 
sõdurisuppi pakub naiskodukaitse.

Vabariigi Presidendi poolt läkitatud 
Võidutule toovad Otepääle noorkot-
kas Paul Poderat ja kodutütar Marge 
Tamm. Edasi viivad Valgamaa omava-
litsusjuhid tule oma valdadesse-linna-
desse. 

„Maakonnas on traditsioon, et 
suurüritused käivad karusellina mööda 
Valgamaa kolme suuremat tõmbekes-
kust. Tänavu on küll Valga aasta, kuid 
kuna Otepää tähistab oma 900. juube-
lit ja on tihedalt olnud seotud eestlaste 
muistse vabadusvõitlusega, siis otsus-
tasime maakondlikku Maakaitsepäeva 
ja Võidupüha tähistada siin. Mul on 
väga hea meel, et kõik koostööpartne-
rid selle ideega kaasa tulid,“ ütles Valga 
maavanem Margus Lepik.

Otepää vallavanem Kalev Laul 
sõnas, et Otepääle on see suur au juu-
beli-aastal võõrustada maakondlikku 

Maakaitsepäeva. „Meil on hea meel, 
et just sellel aastal, mil Otepää tähis-
tab esmamainimise 900. aastapäeva, 
alustab Võidutuli Valga maakonnas 
oma teekonda just Otepäält,“ ütles 
Kalev Laul. 

Võidupüha puhul istutavad KL Val-
gamaa Maleva pealik Tõnis Org, Valga 
maavanem Margus Lepik ja Otepää 
vallavanem Kalev Laul Võru maava-
nema poolt saadetud Võidutamme 
Otepää valda. 

Tähelepanu – 23. juunil on seoses 
üritusega Otepää Keskväljak 
kella 7.00-15.00 liiklemiseks suletud, 
Oti pubi esine pubi külastajatele 
avatud. 

Vaata videolõiku Maakaitsepäeva 
kohta Youtubest: https://www.youtube.
com/watch?v=EABX0o-h9Og

Monika otrokova

Võidupüha tähistamine 23.06.2016, 
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

VÕIDuTuLE TEEKOND MaaKONNaS:

   Otepää Vabadussammas  14.30
   Valga Vabadussammas  15.00
   Tõrva Vabadussammas  15.15
   Lüllemäe Vabadussammas  17.00
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 18. augustil.

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

15.06.2016

n	 Määrati Pedajamäe külas asuva Jaanuse I katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:001:0331) uueks lähiaadressiks Jaanuse.
n	 Peeti võimalikuks jagada Kaurutootsi külas asuv Veske katastriük-

sus (katastritunnus 63601:003:0523) kaheks katastriüksuseks ning määrata 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 2117 m²) kohani-

meks Kannistiku mänguväljak ja koha-aadressiks Kannistiku mänguväl-

jak, Pühajärve küla.
n	 Väljastati AS-ile OTEPÄÄ METALL projekteerimistingimused 

Pühajärve külas Saviotsa maaüksusel tootmishoone laiendamise ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Väljastati Urmas Tinnole projekteerimistingimused Pilkuse külas 

Tammiku maaüksusel üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Kalev Lemmikule ehitusluba Kaurutootsi külas Veske 

katastriüksusel ehitise (tiik) püstitamiseks.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogusummas 768 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa neljale isikule kogusummas 768 

eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule kogusummas 171,19 

eurot.
n	 Määrati ühele isikule puudega inimese täiendav toetus summas 8,95 

eurot.
n	 Määrati Otepää Motoklubile 18. juunil 2016. a rahvusvahelisel moto-

kokkutulekul Otepää Tour 2016 toimuva Trial Show korraldamiseks toetus 

summas 250 eurot.
n	 Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 

1.1 mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts (registrikood 80336659, 

taotleja esindaja Heleena Jõgi) 13. augustil 2016. a. toimuva ürituse Järve-

kino 2016 korraldamiseks 200 eurot; 1.2 mittetulundusühing KARUKÄPP 

(registrikood 80186254, taotleja esindaja Mari Mõttus) seinakalendri 

Mustrikalender 2017 II väljaandmiseks 180 eurot. 

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 8. veebruari 2016. a korraldu-

se nr 2-4-40 “Kultuuriürituse toetuse eraldamine” punkt 1.1, kuna mitte-

tulundusühingu Nuustaku poolt ajavahemikuks veebruar - juuni 2016. a 

kavandatud eakate lauluklubi kokkutulekuid ei toimunud.
n	 Määrati haridustoetus õpilasvõistlusel hästi esinenud õpilastele ja 

nende juhendajatele alljärgnevalt: 1.1 Jakob Pohla 100 eurot; 1.2 Merelle 

Liivamägi 70 eurot; 1.3 Margit Saal 100 eurot; 1.4 Morten Oscar Orus-

saar 70 eurot; 1.5 Riona Andra Reigo 100 eurot; 1.6 Ivar Všivtsev 100 

eurot; 1.7 Anders Veerpalu 100 eurot; 1.8 Maria-Liisa Mark 70 eurot; 1.9 

Lauren Mae 70 eurot; 1.10 Kerstin Ojavee 70 eurot; 1.11 Anni Lii Unn 

40 eurot; 1.12 Teiloora Ojaste 40 eurot; 1.13 Albert Unn 40 eurot; 1.14 

Mattias-Marek Maranik 40 eurot; 1.15 Martti Sarv 70 eurot; 1.16 Võistu-

miksil I koha saavutanud Otepää Gümnaasiumi 2. klassi võistkond (koos-

seisus Katarina Kivimäe, Riona Andra Reigo, Ronja Vindi, Rivo Simon 

Solna, juhendaja Tiie Jaaniste) 100 eurot; 1.17 Võistumiksil I koha saa-

vutanud Otepää Gümnaasiumi 3. klassi võistkond (koosseisus Peeter Alev, 

Mia Maria Arminen, Melek Batakcioglu, Randar Daniel, Carina-Stella 

Hurt, Rauno Juhkam, Brenda Järv, Harry Kroll, Hanna-Loore Kukk, 

Geiri Liivamägi, Robin Mathias Müür, Morten Oscar Orussaar, Änni 

Perv, Karl Silmere, Steven Tamm, Heleene Urm, Tobias Vernik, juhendaja 

Ene Must) 100 eurot; 1.18 Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatamise 

võistlustel I koha saavutanud Otepää Gümnaasiumi võistkond (koossei-

sus Keiu Vakmann, Ivar Všivtsev, Lauren Mae, Anders Veerpalu, Kerstin 

Ojavee, Albert Unn) 100 eurot; 1.19 Jelena Salumaa 170 eurot; 1.20 

Marika Paavo 100 eurot; 1.21 Ene Must 170 eurot; 1.22 Tiie Jaaniste 200 

eurot; 1.23 Toomas Halliste 70 eurot; 1.24 Merike Roop 40 eurot. 

Määrati haridustoetus kiituse, kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajatele all-

järgnevalt: 2.1 Sarah-Liisa Oja 150 eurot; 2.2 Marje Jõearu 100 eurot; 2.3 

Lilian Mitt 100 eurot; 2.4 Silleriin Lasting 100 eurot; 2.5 Mirjam Leopard 

110 eurot; 2.6 Iti-Riin Jaagant 70 eurot.
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale „Vallavalit-

sus“ 362,50 eurot, sh: 1.1 187,50 eurot Otepää Gümnaasiumi kuldmedali-

ga lõpetanud Kätlin Unti premeerimise (preemia netosumma 150 eurot) 

kulude katmiseks; 1.2 125 eurot Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusata-

mise võistlustel edukalt esinenud Keiu Vakmanni premeerimise (preemia 

netosumma 100 eurot) kulude katmiseks; 1.3 50 eurot Eesti Muusikakooli-

de Liidu poolt korraldatud üleriigilisel konkursil “Parim noor instrumenta-

list 2016” edukalt esinenud Ronja Vindi premeerimise (preemia netosum-

ma 40 eurot) kulude katmiseks.
n	 Kinnitati lihthanke „Otepää Kultuurikeskuse saalitoolid“ tulemu-

sed. Tunnistati pakkujate AS INEST MARKET (registrikood 10158185), 

OÜ Pixner (registrikood 10246222), UAB „Sentios“ (registrikood 

AMETLIK INFO

24.-28. augustini saab Otepääst suvebiatlo-
ni pealinn, nimelt võõrustab Eesti sel aastal 
suvebiatloni maailmameistrivõistlusi. Et 
võistluskorraldus sujuks ladusalt, viisid 
IBU Cup võistluste direktor Felix Bitterling 
ja rahvusvahelise alaliidu kommunikatsioo-
nidirektor Peer Lange läbi võistluspaiga 
tehnilise inspekteerimise.

“Inspekteerimise mõte on sünkronisee-
rida plaane ja mõtteid ning läbi mõelda 
erinevad võimalikud stsenaariumid, et 
võistluste ajal ei tuleks ette suuremaid 
üllatusi. Oluline on asjad läbi mõelda ja 
need ette valmistada ja selle jaoks me 
siin olemegi,” sõnas Lange, kelle sõnul 
on Eestil kasutada väga hea võistluspaik. 
“Kahtlemata on Tehvandi valmis korralda-
ma ka suuremaid võistlusi, siinsed tingimu-
sed on väga head. Samas ka 2007. aastal, 
kui Eestil ei olnud veel nii head võimalusi, 
tõestati, et korraldatakse kõrgetasemelisi 
võistlusi,” sõnas ta.

Kiidusõnu võistluspaiga kohta jagus ka 
Bitterlingil, kelle sõnul on Tehvandi las-
ketiiru näol kahtlemata tegu A-kategoo-
ria võistluspaigaga. “Alar Arukuusk teeb 
oma meeskonnaga väga head tööd, kõik 
on väga heas korras, puhas ja hästi hoolda-
tud,” sõnas Bitterling, kelle sõnul võistlus-
te korralduspoole üle muretsema ei pea. 

“Korraldusmeeskond on kogenud ja nende 
oskustes ma ei kahtle,” sõnas ta. Kuid siiski 
toob Bitterling esile ühe riskiteguri, mida 
likvideerida pole võimalik. “Nagu kõikide 
väliürituste puhul mängib ka siin suurt rolli 
ilm ja see on tegur, mida ei saa ka parim 
korraldusmeeskond välistada. Kui sajab 
vihma, siis on asfaldirada märg ja libe ning 
siis näeme hoopis teist võistlust kui kuiva 
ilmaga,” rääkis Bitterling. Rajaprofiili peab 
IBU Cup võistluste direktor keskmisest 
raskemaks, kuid möönab, et tõusumeetreid 
võiks isegi rohkem olla. “Talvel saab raja-
profiiliga isegi rohkem mängida. Kui vaja 
tõusumeetreid juurde, viid lund juurde, aga 
asfaldil sellist võimalust ei ole. Samas aga 
ei ole Otepää rada kindlasti kerge,” sõnas 
Bitterling.

Suvebiatloni MM on Eesti jaoks kaht-
lemata oluline võistlus, mida kinnitab ka 
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni 
president ja suvebiatloni MM-i korral-
duskomisjoni esimees Aivar Nigol “Meie 
suurem eesmärk on saada endale maailma-
karika etapi korraldusõigus ja selle jaoks 
on oluline, et näitame, et suudame võistlu-
si kõrgel tasemel korraldada. Suvebiatloni 
MM, kõik teised juba korraldatud ja veel 
eesolevad võistlused on üks osa sellest, et 
see suurem eesmärk täituks,” rääkis Nigol 
viidates 2017. märtsis Otepääl toimuva-
le IBU Cup võistlusele ning 2018. aasta 
noorte ja juunioride MM-ile, mis toimuvad 
samuti Otepääl. 

Suvebiatloni MM toimub Otepääl Tehva-
dil 24.-28. augustini ning tegemist on teise 
korraga, mil Eestile suvebiatloni korral-
dusõigus antud on. Vastavalt rahvusvahe-
listele reeglitele on igal riigil võimalik välja 
panna 4 meest ja 4 naist, millele lisaks ka 
üks segateatevõistkond riigi kohta. Eestit 
esindav koondis kinnitatakse augustis.

Võistluste kodulehekülg: http://otepaa.
biathlon.ee/

Greete keMpel
iBU Summer WCH 2016 otepää võistluste 

kommunikatsioonijuht

Suvebiatloni MM-i võõrustav Tehvandi 
Spordikeskus läbis edukalt rahvus-
vahelise inspekteerimise 302597426) ning AS ENTRAMO (registrikood 10055261) 

vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingi-

mustele. 

Tunnistati pakkujate AS INEST MARKET, OÜ Pixner, 

UAB „Sentios“ ning AS ENTRAMO poolt esitatud pakku-

mused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedoku-

mentides esitatud tingimustele.

Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kritee-

riumist tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ Pixner 

poolt esitatud pakkumus summas 9 626 eurot ilma käibemak-

suta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalai-

ma hinnaga pakkumus.
n	 Anti OÜ-le ÖKOPESA (registrikood 11375499, asukoht 

Kopli 1a-5 Otepää vallasisene linn Otepää vald) luba paigal-

dada alates 1. juunist 2016. a määramata tähtajaks reklaa-

mikandja suurusega 1,5 m x 2,5 m Otepää vallasiseses linnas 

riigimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste 25,266 kilomeetrile 

tee kaitsevööndisse vastavalt Maanteeameti poolt antud tin-

gimustele ja määrata reklaamimaksu suuruseks 35,94 eurot/

kuus.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Ramses All           17. mail
Ronald Ilistom             2. juunil
Jakob Tinask           13. juunil

Tähelepanu! 
Teetööd Otepää linnas!

06.06.-06.08.2016 toimuvad teetööd Otepää linnas 
teel 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere km 0,018-3,320 
(Otepää valgusfoori ristmikust kuni Pühajärve Sõja-
tammeni, ehk Otepää-Pühajärve tee).

Tööd on taastusremondi iseloomuga – kavas on 
vana katte tasandusfreesimine ja uue katte paigal-
damine. Tööde teostajaks on AS TREF, tööde mak-
sumuseks on 260 200 eurot. Liiklus on tööde teosta-
mise ajal häiritud, kehtivad liikluspiirangud. Palume 
liiklejatel olla tähelepanelikud ja mõistvad. 

Lisainfo: TREF AS töövõtja projektijuht Guido 
Lents, tel. 521 2500, mail: Guido.lents@tref.ee. 

Maanteeameti poolne esindaja Antti-Armin Pär-
na, tel. 5304 8415, mail: antti-armin.parna@mnt.ee.

Monika otrokova

Vasakult: Peer Lange, Aivar Nigol ja 
Felix Bitterling Tehvandil.

Viimasel ajal on olnud palju segadust ja ebasel-
gust Otepää soojamajanduse tulevikuplaani-
de osas. Kuna see valdkond on ka mulle väga 
südamelähedane, püüan selgitada olemas-
olevat olukorda ja võimalike tulevikustsenaa-
riume.

Kõigile on teada, et tänasel päeval on Otepää 
kesklinna soojavarustus halvas seisus – pool 
olemasolevast soojustrassist vajab kohest väl-
javahetamist ja ka katlamaja on amortiseeru-
nud. Sellisesse olukorda on jõutud seetõttu, et 
linna soojaga varustav AS Otepää Veevärk pole 
olnud jätkusuutlikult juhitud. See tähendab, 
et ühtepidi on elanikele pakutud keskmisest 
odavamat soojahinda, aga samas see hind pole 
katnud isegi kõiki jooksevkulusid, rääkimata 
investeeringute tagasi teenimisest. AS Otepää 
Veevärk majandustulemused on viimastel aas-
tatel järjest halvenenud ja eelmise, 2015. aasta, 
kahjum oli juba peaaegu 150 000 eurot. 

Olulisem ja positiivsem on see, et praegusel 

Olukorrast Otepää soojamajanduses

Euroopa Liidu rahastusperioodil on olemas 
toetusmeetmed, mille abil on võimalik inves-
teerida piirkonna soojamajanduse kaasajas-
tamisesse. Paraku on nimetatud meetmetest 
võimalik saada vaid kuni 50% vajatavast inves-
teeringust, ülejäänud raha tuleb soojaettevõttel 
endal leida. Toetuse saamiseks peab olema ette 
näidata ka jätkusuutlik plaan piirkonna sooja-
majanduse säästlikuks ja keskkonnasõbralikuks 
majandamiseks.

Selle olukorra lahendamiseks võttis Otepää 
Vallavolikogu käesoleva aasta aprillis peaaegu 
üksmeelselt vastu soojamajanduse arengukava. 
Kahetsusväärselt on levitatud juttu nagu mina 
survestaks soojatootmise üleandmist UPM-le. 
See jutt ei vasta tõele. Mina soovin, et vasta-
valt arengukavale korraldataks avalik konkurss 
tarbijale soodsaima lahenduse väljaselgitami-
seks. Konkursi tulemusena saaks konkreetselt 
võrrelda, kas odavaim oleks sooja sisseostmine 
mõnelt olemasolevalt tootjalt (näiteks UPM või 

Alajaama piirkonda varustav OÜ Eksiiv), ole-
masoleva katlamaja renoveerimine või mõne 
muu soojaettevõtte investeering uue katlamaja 
ehitusse. Puidutööstust tundva inimesena on 
minu isiklik arvamus, et isegi lisanduvaid tras-
sikulusid arvestades on UPM-l kõik eeldused 
parima pakkumise tegemiseks, kuid lõplik tõde 
saab selguda vaid konkursitulemustest.

Vajalik on ka märkida, et AS Otepää Veevärk 
on umbes vaid 15% vallaelanike soojaga varus-
taja. Miks peavad  ka ülejäänud 85% valla mak-
sumaksjaid osalema AS Otepää Veevärk kah-
jumliku tegevuse kinnimaksmisel?

Vallaelanikel jääb vaid lootus, et võimule 
asuv uus koalitsioon, kelle liikmed muide ise 
on seda arengukava toetanud, jätkab kava ellu-
viimist ja asub otsima tarbijatele soodsaimat 
lahendust ning muutma kompetentsemaks AS 
Otepää Veevärk juhtimist.

kUldar veere
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FC Otepää U11 vanuseklassi võistkond võitis 
teist aastat järjest rahvusvahelise laste 
jalgpalliturniiri Tammeka Cup 

1989. aasta kevadel saabus Otepääle esimest 
korda välismaa kultuurirahvas. Siinne kant oli 
siiani olnud suletud teistpoolt piiri tulijatele, 
küllap tänu Valga lähedal asunud vene sõjaväe 
raketibaasidele. 

Otepää värskest sõprusvallast Vihtist saabus 
Nuustakule sealne teater A.Kitsbergi ,,Vigaste 
pruutidega,, Huvi oli suur mõlemal pool piiri 
ukse paotunud uudse maailma järele. Eesti taasi-
sesesvumiseni oli jäänud 2 aastat. Kehtisid viisad 
ja tollel ajal veel keegi ei teadnud, kas vabadus 
tulebki. 

See esimene külaskõik oli nii mõjus, et Otepää 
ja Vihti teatrisõprus kinnistus ja vastastikku viidi 
üksteisele teatrikosti igal aastal 10 aastat järjest. 

Marit Peura – Vihti harrastusteatri juht ja 
teatri näitleja ning tema abikaasa Ari Peura olid 
ühed paljudest soomlastest, kes armusid Eesti-
maasse tema esimesel kohtumisel, kes iseseisvalt 
õppisid ära selle keele ja kes tänaseni on oma 
perega Eestit väisanud pea igal aastal, et avasta-
da siinseid uusi kohti ja inimesi ja seda järjepanu 
27 aastat. 

Peura peret ja teisigi vihtilasi, kes siia jäänud 

tulema ja olema, tunnevad ja mäletavad paljud 
otepääalsed. Paljud vihtilased on siin Otepääl nii 
omad, et rohkem omad olla ei saagi. Aga üllata-
da nad osakvad. 

Vihti Teater üllatab otepäälasi ja eestimaalasi , 
tuues siia oma suure muusikalise komöödieten-
duse „Viimase hetke reis Tallinna“, mille auto-
riks ja lavastajaks on Markku Hyvönen. Viimati 
külastas Soome teater Otepääd 18 aastat tagasi, 
kuid nüüd tullakse esimest korda vabaõhueten-
dusega. 

Vihti Teater on Soomes väga populaarne, sest 
suveetendused on eelmüügist juba varsti läbi 
müüdud.

„Meil on hea meel, et Otepää juubeliks ja 
Eesti taasisesesvumise 25. aastapäevaks tuleme 
siia teatri vabaõhuetendusega,“ ütles Marit 
Peura. „Meil on hea meel, et Eestimaa on vaba 
maa ja et meie sõprus eestlastega on tänini 
kestnud,“ kinnitas Vihti Teatri juht. Siin jääb vaid 
lisada: „Kasutage võimalust ja tulge ning saage 
osa Vihti teatri külakostist!“

Vihti teatri muusikaline komöödia etendub 

Otepääl Villa Müllerbecki õuel 2. juulil kell 13. 
Piletid on eelmüügis Piletilevis 

„VIIMaSE HETKE REIS 
TaLLINNa,, - Vihti Teater.

Autor ja lavastaja: Markku Hyvönen. 

Üks soomlaste elustiili ime on kruiisikultuur. 
Erinevad sotsiaalsed klassid seilavad rõõmsalt 
üheskoos, karaoke lauljad möirgavad nii, et hir-
mutavad nõrgemaid. 
Reisile läheb esmakordselt ka Unski, töötu vana-
poiss, koos sõbra Kalega. Nimelt Unski hiljuti 
surnud isa on jätnud temale päranduse, aga päri-
mise tingimus on kõva pähkel pureda. Hirmu 
trotsides minnakse saatusele vastu. Uue laevan-
dusettevõte Smile omapärase personali ja kaas-
reisijatega reis on segane ja naljakas. 
“Viimase hetke reis Tallinna” on Vihti Teatri 
rõõmus muusikaline komöödia Läänemere kan-
gelastest.

valdUr Sepp

11.-12. juunil toimus Tartus rahvusvaheline laste 
jalgpalliturniir Tammeka Cup, kus FC Otepää on 
aastaid osalenud ja nii mõnigi kord ka esikolmi-
kusse jõudnud. Eelmisel aastal võitis FC Otepää 
2006. a sünd. võistkond seal kuldmedalid ja ka 
tänavu suudeti suurim karikas Otepääle tuua. 

Tuleb tõdeda, et ütlus „tiitlit kaitsta on raskem 
kui võita“, peab paika. Nimelt algas turniir U11 
poistel esimeses mängus kohe kaheväravalisse 
kaotusseisu jäämisega. Sealt edasi läks aga kõik 

tõusvas joones mäng-mängult paremaks: ala-
grupis võideti kindlalt Põlva FC Lootost, TJK 
Legionit ja ka FC Tiigrid II võistkonda. 16 võist- 
konnaga turniiril pääsesid alagrupi võitjad otse 
poolfinaali, kus FC Otepää oli parem korralda-
jaklubi JK Tammeka võistkonnast. 

Finaalis läks FC Otepää kaks korda juhtima, 
kuid Tartu FC Helios suutis mõlemal korral vii-
gistada. Penaltiseerias olid Otepää poisid aga 
kindlama jalaga ja nii toodigi selles vanuseklassis 

Tammeka Cupi tiitel teist aastat järjest Otepääle. 
Võistkonnas mängisid: Joonas Sakkis, Morten 

Oscar Orussaar, Ruuben Jaagant, Steven Tamm, 
Uku Vähi, Robin Mathias Müür, Peeter Alev, 
Remi Hiir, Tobias Vernik, Simmo Vernik, Silver 
Nõgols ja Henri Hein.

Kõik tulemused leiab siit – http://cup.tamme-
kacup.com/est/ajakava-ja-tulemused.

Vihti Teater tuleb Otepääle

KultuuriKalender

22. juunil  kell 19.00 Otepää kirikus Muusikaline rännak 
läbi barokkaja Euroopa.

22.-23. juunil  Pühajärve jaanituli. 
  
1.-2. juulil     Pühajärve laululaval Otepää 900 tähistami-

ne, RETROBEST – Baltikumi suurim retrostaaride kontsert.
 
 2. juulil   Nuustaku – Pariis

20. juulil  kell 21.00 Otepää Maarja kirikus C-JAMi 
ja Kristjan Kannukese leegitsev kontserttuur PÕLEMINE.  
Pühendusega Eesti rocki suurkuju Gunnar Grapsi 65. sünniaas-
tapäevale. Pilet 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.

29.-31. juulil   Pühajärve Puhkpillipäevad

SPOrdiKalender

26. juunil  kell 17.00 Tehvandi staadionil FC Otepää 
vs Põlva FC Lootos

Lõpuaktused
Otepää Gümnaasiumis:

22. juuni 9. klasside lõpuaktus kell 13.00

22. juuni 12. klasside lõpuaktus kell 16.00.

Teade

Otepää AMS korraldab 

2. juulil algusega kell 11.00 

AMS-i majas J.Hurda 5 

mesinduspäeva.
Mesilasemade müük - Mai Endla.
Mesilaste haigused - lektor Tallinnast.
  Info: 76 55 537, 5650 9770.

Seoses Võidupühaga 

on Otepää vallavalitsus 

22. juunil avatud kella 8.00-12.00.

Peagi on käes Jaanipäev, su-
vine pööripäev, mis tavapä-
raselt seostub millegi lõppe-
mise ja millegi uue algusega. 
Kevadine periood saab läbi 
ja algab suvi – viljade küpse-
mise aeg.

Öeldakse, et iga lõpp on 
uue algus ja nii nagu see on looduses, on ta ka inime-
se elus. Kevadel saab läbi õppimise aeg ning ees ootab 
suvi – tegude ja töötegemise aeg. Koolilõpetajatel on 
terendamas uued võimalused. Soovin neile edu ja tar-
kust langetada õigeid valikuid! 

Suvi pole ainult töötegemise aeg. Selleks, et eda-
si minna, tuleb aeg-ajalt hinge tõmmata. Talvepealinn 
Otepää pakub erinevaid tegevusi läbi kogu suve. 

Kutsun kõiki külastama Otepää 900 juubelikontserti 
Retrobesti 1.-2. juulil ja 2. juulil festivali Nuustaku-Pariis. 

Ilusat suve ja head Võidupüha soovides

otepää vallavanem kalev laUl

Iga lõpp on uue algus
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Otepää Vallavalitsuses 

saab tööd tugiisik
Töö kirjeldus:

• Erivajadusega lapse abistamine, juhendamine ning toetamine õpi- ja arendusprotsessis. Töö on 
osakoormusega.

Nõuded kandidaadile:
• vähemalt üldkeskharidus; 
• omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge pingetaluvus;
• tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest seadus näeb ette vangistuse, ja teda ei 
ole karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest;
• lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus puuetega lastega, pedagoogiline eriharidus;
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
• täiendkoolituse võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel. 
 Kandideerimiseks saata hiljemalt 01.08.2016. a oma sooviavaldus, haridust tõendav dokumendi koopia 
ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

Projekt „Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (eterniidijäätmete) kogumine Valgamaa kohalikes omavalitsustes V voor“

Jäätmete kogumise tingimused ja ajagraafik

Eterniidijäätmete kogumise viies voor (registreerimine toimus 2015. aasta juunis) toimub perioodil 15.07.-27.08.2016. Jäätmeid võetakse tasu-
ta vastu ainult eelregistreeritud jäätmevaldajatelt kindlaks määratud kogumispunktis ja kellaajal (vt tabel). Iga jäätmevaldaja kohta täidetakse 
eterniidijäätmete üleandmise registreerimisleht, seega palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisainfo:  Riho Karu, riho.karu@valgamaa.ee, +372 515 6955

Jäätmevaldaja/    Kogumispunkti asukoht  Jäätmete vastuvõtu ajad
eterniidijäätmete asukoht   (kuhu jäätmed tuleb viia) 

Otepää vald   Otepää linn, Kastolatsi tee,   Kuupäevad:  23.08-26.08.2016  kell 10.00-18.00
    Otepää jäätmejaam    27.08.2016  kell 10.00-15.00

Palupera vald   Palupera põhikooli staadion Kuupäevad:  12.08.2016 kell 10.00-18.00
          13.08.2016 kell 10.00-15.00

Puka vald ja   Puka alevik, Otepää mnt 4,  Kuupäevad:  05.08.2016 kell 10.00-18.00
Sangaste vald   Puka staadioni parklas    06.-07.08.2016 kell 10.00-15.00

Kalmistupühasid 
Otepää vallas

24. juuni kell 11.00 
J.Hurda tn kalmistul

10. juuli kell 11.00 
Ilmjärve kalmistul

7. august kell 11.00 
Vana kalmistul

Laupäeval, 9. juulil korraldab FC Otepää Tehvandi staadionil 
Otepää valla lahtised meistrivõistlused minijalgpallis. Osalema 
on oodatud jalgpallihuvilised alates 16 eluaastast. Võistkonna 
suurus 10 mängijat, väljakul 6+1. Osavõtutasu 30 eurot/võis-
tkond. Registreerumine tel. 5624 2785 või emaili teel martin@
fcotepaa.ee. 

28.-31. juulil toimub Tehvandi staadionil juba seitsmendat 
korda laste jalgpalliturniir Otepää Cup. Kuues erinevas vanus-
eklassis on võistlemas ka FC Otepää noored jalgpallurid. Tul-
ge põnevaid ja emotsionaalseid mänge vaatama ja omadele 
kaasa elama! 

Täpsem info turniiri kodulehelt cup.fcotepaa.ee.

Jalgpalliklubi FC otepää

Suvised jalgpalliturniirid 
Otepääl
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10. juunil kutsus Eesti Vabariigi president Toomas 
Hendrik Ilves väitlusturniiril „Anname sõna tule-
vikule!“ osalejad Kadrioru roosiaeda vastuvõtule.

Vastuvõtukutsed said ka väitlusturniiril osalenud 
Palupera põhikooli õpilased Ave Riivik, Andre 
Lõhmus, Karel Objartel ja neid juhendanud eesti 

keele õpetaja Kairit Leesalu.
President Toomas Hendrik Ilves rõhutas oma 

kõnes väitlejatele, et noored peaksid olema eesku-
juks täiskasvanutele, kuidas esitada oma argumen-
te rahulikult ja kedagi solvamata. Väitlusturniiril 
osalenud õpilased on nüüd kindlasti kogemuse 

President Ilves: noored väitlejad näitavad 
täiskasvanutele rahuliku arutelu võimalikkust

K olmkümmend kaks mõisat üle vabariigi , 
sealhulgas ka PALUPERA MÕIS avavad 
2016. aasta kuuel suvepäeval uksed kõigile 

mõisahuvilistele.

Taas algab külastusmäng Unustatud mõisad 2016. 
Traditsiooniliselt on avatud näitused. Seekord 
näitame erinevaid küünlajalgu läbi aastate ja vanu 
taasesitlusaparaate (fotoaparaadid, kodoskoo-
bid jne). Kindlasti tabab külastajaid äratundmise 
rõõm. 

Giid räägib Palupera mõisa ajaloost ja tutvustab 
mõisas tegutsevat kooli. 

Kogu külastuspäeva jooksul on avatud kohvik, 
kus pakutakse peale mõisakoogi ja kohvi ka toeka-
mat einet. 

Jätkame ka populaarsuse võitnud KELLA 
KOLME KONTSERDID, kuhu pääs on prii. 

Sellel suvel on mõisas esinemas:

   2.07.2016
Klaveriduo Argo ja Arko

 16.07.2016
Erich Kriger ja Aare Jaama

 17.07.2016
Diana Klas ja Jüri Aarma

 30.07.2016
Duo „ Parim möödas“

Ootame külla!

 31.07.2016
Katrin Karisma – operetiviisid

 13.08.2016
Heleri Arumets – poplaulud

Külastusmängust osavõtjate vahel, kes on külas-
tanud vähemalt 10 mõisat loositakse välja kutsed 
sügisel ühes Eesti mõisas toimuvale teatrietendu-
sele.

Kohtumiseni külastuspäevadel!

palupera mõisarahva nimel 
koolidirektor Svetlana varikU

Palupera Põhikooli lõpetajad

võrra rikkamad. Ta rõhutas, et me vajame tarku 
valijaid. Tarkade valikute üheks eeltingimuseks 
on aga eelnevalt läbikaalutud otsused. Selliste-
le otsustele eelnevad rahumeelsed ja sisulised 
otsused.

Päev kujunes kõigile osalejatele meeldejäävaks.
Tänan õpilasi ja õpetajat Palupera kooli eduka 
esindamise eest vabariiklikul väitlusturniiril!
Tänuga, 

koolidirektor Svetlana varikU

Palupera Põhikoolis õppisid 
lõppenud õppeaastal innetele 
„väga hea“ 

3. klassist Andres Kull, Roosi Raudsepp, 
 Martti Miks  
5. klassist Marite-Marielle Treial
7. klassist Caroliis Miks
9. klassist Ave Riivik

Hinnetele „väga hea“ ja „hea“ 
õppisid järgmised õpilased

2. klassist Tiina Jaska, Argo Roodla, 
 Sander Soopalu
3. klassist Natalie Uuemaa, Ergo Vähi
4. klassist Hendrik Uuemaa
5. klassist Renaldo Aarna, Triinu Kull, Kadri Laas, 
 Raiko Lemberg, Kevin Heinmets
6. klassist Tiiu-Triin Tamm, Danjel Juškin, 
 Cristo Teder
7. klassist Deimo Sarapson, Kristjan Kõiv
9. klassist Sander Rammo, Andre Lõhmus

Täname vanemaid tublide laste kasvatamise eest!

palupera põhikool

Palupera Vallavalitsuse istungil

anti välja korraldused:
n	 Väljastada OÜ-le Mihkel X ehitusluba Nõuni külas 

kanalisatsioonitrassi ümberehitamiseks.
n	 Väljastada Palupera Vallavalitsusele ehitusluba 

maakultuurimaja hoone ümberehitamiseks Nõuni külas.
n	 Väljastada J.D-le projekteerimistingimused puur-

kaevu projekteerimiseks Palupera külas.
n	 Väljastada Stricto Project OÜ-le projekteerimistin-

gimused olemasolevate raudtee sildade ümberehitami-

seks truupideks Tartu-Valga raudteelõigul.
n	 Jagada Lutike külas Vana-Tuuliku katastriüksus 

kolmeks katastriüksuseks: Vana-Tuuliku, Päikese, Linde.
n	 Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega 

avatud riigihange nimetusega „Mahtuniversaal-sõiduki 

kasutusrendile võtmine“, kinnitati lihthanke dokumen-

did ja moodustati hanke läbiviimiseks hankekomisjon.
n	 Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest 

Nõuni külas üks kinnistuomanik ajavahemikul 01.07.2016 

- 31.12.2017.
n	 Tunnistada Palupera valla munitsipaalomandis 

oleva Jõeääre kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul 

enampakkumisel nurjunuks, kuna enampakkumisele ei 

laekunud ühtegi avaldust.
n	 Määrata juunikuul vajaduspõhine peretoetus kuue-

teistkümnele isikule kogusummas 1170 eurot.
n	 Maksta

-ühekordne sotsiaaltoetus toimetuleku tagamiseks 

ühele perele summas 20 eurot.

AMETLIK INFO

Vasakult:

klassijuhataja Arvet Silk
Urmo Koger
Eleri Margus
Laura Vaerand
Angeelika Helimets
Andre Lõhmus
Gretten-Gelis Vesso
Ave Riivik
Karel Objartel
Tero Tamm
Janno Vähi
Sander Rammo
Elver Maisvee (puudub 
pildilt)

Foto: VALJU ALOEL

27. augustil 

Valgamaa jooksusarja 
7. etapp - 

Räbiküla jooksukross

Kell 11.00  Tillu, mini ja 
  lastejooksud

Kell 11.45   Kepikõnd 10 km

Kell 12.00 Põhijooks 6 km
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Nõuni kool pidas 1966. aastal oma 200-aasta juubelit piduli-
ku aktusega siis veel Tüki rahvamajas ning peolauaga koos-
viibimisega koolimajas. Aeg on voolanud 50 aastat ja käes-
oleval 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  

Kuidas suvel haavade eest 
hoolitseda 

Haav vajab paranemiseks puhtust ja niisket keskkonda

Soojad ilmad kutsuvad rohkem välja – grillima, terviseradadele sportima, 
matkama, sõitma rattaga, rulluiskudega või rulaga. Kõik need on vahvad 
ettevõtmised, ent vahel võivad nendega kaasneda haavad. Olgu selleks 
kukkudes saadud marrastus, jalatsite hõõrdumisel tekkinud villid, matkal 
juhtunud lõikehaav või grillimisel tekkinud põletus.

Kuidas hooldada marrastust, kriimustust või lõikehaava?

1. Puhasta haav ja peata verejooks.
Haava puhastamiseks sobib leige puhas kraanivesi, füsioloogiline lahus 
(0,9% naatriumkloriidi lahus) või spetsiaalselt haavale mõeldud antiseptik, 
nt Prontosan, Pharmacare, Asept või Braunol.
Puhastamiseks ei sobi alkoholi sisaldavad vahendid, kuna need tekitavad valu, 
ärritavad, kuivatavad haava liigselt ja aeglustavad selle paranemist. Ei sobi ka 
vesinikperoksiid, mis võib kahjustada haava kudesid. Samuti ei sobi värvili-
sed vedelikud, nt briljantroheline, jood või kaaliumpermanganaat, kuna need 
segavad haava seisukorra hindamist ning võivad haava kudesid kahjustada.
Verejooksu haavast saab peatada sellele puhta sidumismaterjaliga peale 
vajutades.

2. Kata haav ja loo selle paranemiseks soodsaim keskkond.
Haav tuleb katta puhta sidumismaterjaliga, sest nii luuakse uute rakkude ja 
väikeste veresoonte kasvuks ja arenguks vajalik niiske keskkond. Lahtiselt õhu 
käes hoides võib haav liigselt kuivada, selle paranemisprotsess aeglustub, 
haava võib kergemini tekkida põletik ja moodustuda armkude.
Sidumismaterjalid on oluline valida vastavalt haava iseloomule. Pindmiste 
lõikehaavade servad saab tõmmata kokku haavasulgemisplaastritega, nt Om-
nistrip. Liikuvatel pindadel olevate suurte marrastuste korral võiks eelistada 
spreiplaastrit, nt Hansaplast.
Eritisega haavade korral tuleks valida vedelikku hästi imavad haavapadjaga 
plaastrid, nt Askina Dressil, Mepilex, Granuflex või Hydrotac. Õrnema naha 
korral võiks valida silikoonplaastrid, nt Mepilex Border Lite või Askina Dres-
sil. Et sidumismaterjal ei kleepuks haavale, võiks kasutada haava ja plaastri 
vahel parafiin- või silikoonvõrke, nt Grassolind, Mepitel või Askina Silnet. 
Põletikuohuga haavadel tasub kasutada antimikroobset hõbedat sisaldavaid 
plaastreid ja sidumismaterjale.

3. Jälgi haava seisukorda.
Kui haava ümbrus ei puneta ega ole turses, haavas ja selle ümbruses ei ole 
liigset vetelikku, jäetakse uuemad sidumismaterjalid haavale mitmeks päevaks, 
nt Askina, Mepilex, Aquacel või Granuflex. Plaaster või side tuleb vahetada 
kohe, kui haavaeritis on sellest läbi tulnud või plaaster on haavalt lahti tulnud.
Põletikusümptomite, nt turse, punetus jt tekkimisel tuleks kasutada laia an-
timikroobse toimega polüvidoonjoodidi ehk PVP-joodi sisaldavat Braunovi-
don salvi. Oluline on meelde jätta, et PVP-joodiga samal ajal ei tohi kasutada 
vesinikperoksiidi ega hõbedat sisaldavaid tooteid.

Kuidas hooldada põletushaava?

1. Jahuta põletada saanud kohta.
Kasuta spetsiaalset geeli, nt Burnjel või Burnshild või jahedat, 18-20-kraadist 
voolavat vett. Jahuta haava vähemalt 10-15 minutit. Kuna liiga külm võib 
kahjustust hoopis süvendada, siis väldi haava jahutamisel kindlasti jäävett, 
jääd ja jääkotte.
Põletushaaval ei tohi kasutada õlisid, salve, kreeme, aaloed, pantenooli, ha-
pukoort jmt, sest need takistavad haavast kuumuse väljumist.

2. Kata haav ja loo selle paranemiseks soodsaim keskkond.
Selleks kasuta hüdrogeel- või hüdrokolloidplaastreid, nt Dermaplast või Gra-
nuflex, mis hoiavad põletada saanud naha niiskena ja soodustavad loomulik-
ku paranemisprotsessi. Sobivad ka parafiin- või silikoonvõrk, mis ei kleepu 
haavale, vaid lasevad haavaeritise läbi ja tagavad vajaliku niiske keskkonna.

3. Jälgi haava seisukorda.
Infektsiooni tekkimisel tuleb kasutada hõbedat või joodi sisaldavaid tooteid.

Pea meeles!

1. Haava kaudu võib organismi sattuda erinevaid baktereid, sh teetanuse 
tekitaja. Kui viimase viie aasta jooksul ei ole tehtud teetanuse vastu vaktsi-
neerimist, tuleb pöörduda arsti poole.

2. Loomade hammustuste korral peaks marutaudiohu tõttu pöörduma pe-
rearsti vastuvõtule.

Alljärgnevalt mõned soovitused, kui-
das haavade ja põletuste eest hoolit-
seda, et need kiirelt paraneks. 

Soovitusi jagab Südameapteegi pro-
viisor Külli Teder.

NÕUNI KOOLI KOKKUTULEK

        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!

Jaaniööl hiilgavad jaaniussid. Need on rahvaluules vaes-
lapse 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
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Lipuväljaku murukontserdid

10.00 Hommikutervitus Pühajärve Puhk-
  pilliorkestrilt, dirigent Arno Anton
11.00 Ansambel Kukerpillid
13.00 Ülle ja Kristi Kool eesti lõõtspillidel
  Tartu Tähtvere Päevakeskuse seenior
  tantsijad ansambel Hõbeking
  Otepää eakate rahvatantsurühm 
  Tantsurõõm
13.00 Otepää Maarja kirikus Diana Liiv ja 
  Prantsuse muusikud
15.00 Prantsuse šansoonid - Helin Mari Arder 
  (laul) ja Jaak Lutsoja (akordion)

Mujal Otepääl

Villa Müllerbeck
13.00  Soome Vihti Teatri vabaõhuetendus 
  „Viimase hetke reis Tallinna“

Päivi Veikolaineni aias Tiigi 8 
(sissepääs Kevade tänavalt)

11.30-12.30 ja 13-14 Muinasjutuvestja 
  Jaak Känd räägib lastele Otepää 
  muinasjutte  ja legende.

Kohvikus l.u.m.i. 
12.00 avatud näitus Pühajärve ja Otepää 

  pildid, harrastuskunstnike maalilaager 
  Poslovitsa rannas.

Pühajärve tee  5-1 
11-17 avatud aed. Reet Ohna maalid 
  (akvarell). Puhas kaevuvesi, 
  joonistamine ja õpetus. Tel. 76 0031

Aedlinn, Kase 5
12-16 Avatud kodukohvik  Kaseviis.
13.00 Keelpillidel mängivad Mariliis ja 
  Mariann Kalinina, Mihkel Kalinin 
  ja Hans Markus Danilas.

Aedlinn, Saare 26
9-12 Hommikukohv ja buffee festivali 
  külalistele. 

  Päeva jooksul: 
  - laadimisjaam 
  - vesi, joogid, jäätis

Pühajärve, Aasa-Sassi
Heteromeeste Varjupaiga Puhvet 

 Avatud 
 22.-26. juuni /Jaanipäev  
 1.-3. juuli / RetroBest 
   15.-17. juuli /Rally Estonia
     6.-7. august /Ironman

Nuustaku Pariis Otepääl 2. juulil 2016

15.-17. juulil toimuv ja tänavu juba seitsmendat 
korda korraldatav auto24 Rally Estonia kuulub 
kindlasti suvise Otepää tippsündmuste hulka. Nii 
nagu viimasel kahel aastal on ka tänavu auto24 
Rally Estonia FIA ERC Euroopa autoralli meist-
rivõistluste etapp. Sarja promootoriks on mainekas 
telekanal Eurosport, misläbi jõuab telepilt Otepäält, 
Tartust ja Lõuna-Eestist kümnete miljonite inimes-
teni üle maailma. 

2014. aastal mõõdeti Konjunktuuriinstituudi abil 
ralli mõju kohaliku piirkonna majandusele ja seda 
tehti ka 2015. aastal. Rõõm on tõdeda, et selles osas 
on toimunud kasv. Nimelt toodi Lõuna-Eestisse 4,9 
miljonit eurot lisakäivet, mis jagunes kohalike ette-
võtjate, omavalitsuste ja Eesti riigi vahel. Võrreldes 
2014. aastaga on see summa suurenenud 44,1% ehk 
1,5 miljoni euro võrra. auto24 Rally Estonia majan-
duslik mõju Lõuna-Eesti piirkonnale oli eelmisel 
aastal 4,1 miljonit eurot, mis on võrreldes 2014. 
aastaga näidanud kasvu 41,4% ehk 1,2 miljonit 

eurot. 
Otepää on ka tänavu auto24 Rally Estonia tehni-

liseks südameks, kui Tehvandi spordikeskuses asub 
traditsiooniliselt auto24 Rally Estonia võistluskes-
kus ja hooldusala. Sellel aastal on kõigile avatud 
hooldusalas asuv toitlustus-ja meelelahutustelk, kus 
hea keha kinnitada ja hiljem minna vaatama, mida 
teevad sõitjad ja mehaanikud katsete vaheajal. 

Igal aastal pakume pealtvaatajatele ja publikule 
uuendusi ja nii on see ka sellel aastal. Nii toimub 
10. juulil Kõlleste, Valgjärve ja Kanepi valla teedel 
esmakordselt Rally Estonia Warm-up võistlus. Tege-
mist 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. Hool-
dusala ja võistluskeskus asuvad Krootusel Kõlleste 
vallamaja juures.

Uue arvestusena ralli sees on Open klass, kuhu 
oodatakse sõitma erinevaid kahe-ja neljaveolisi 
autosid, mis tehniliste tingimuste põhjal ei mahu 
Euroopa meistrivõistluste klassidesse. See tähendab 
näiteks nii võimsaid WRC autosid kui ka atraktiiv-
seid ja samuti võimsaid tagaveolisi masinaid.

Tänavune auto24 Rally Estonia toimub 15.-17. 
juulil ja kokku ootab sõitjaid ja rallipublikut ees 
16 kiiruskatset Tartus, Elvas ja Lõuna-Eesti teedel 
kogupikkusega üle 200 kilomeetri. Ralli start ja 
finiš on Tartus, Raekoja platsil ja ralli hooldusala 
Otepääl, Tehvandi spordikeskuses. Pärast reede, 
15.juuli õhtul toimuvat avatseremooniat sõidetakse 
publikukatse Tartu linna tänavatel. Laupäevaste-
le kruusakatsetele järgneb õhtul publikukatse Elva 
linnas. Ralli võitja selgub pühapäeva pärastlõunaks 
ning parimaid autasustatakse Tartus Raekoja platsil.

Meelelahutust jagub rallipäevade vältel kogu 
perele. Lisaks kiiruskatsetele saab kõigil 3 päeval 
Tartu kesklinnas aega veeta ralli Expo-alal ja esma-
kordselt korraldataval Tartu Suvelaadal. Reede 
õhtul toimub Tartu Laululaval Right Said Fredi ja 
East 17 kontsert. Pärast Elva linnakatset saab Elva 
Lauluväljakul nautida suurt kontserti, kus üles 
astuvad Samatha Fox ja Londonbeat.

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

Ralliraadio on Sky Plus, seda nende Otepää sage-
dusel 99,1 Mhz. Kogu vajaliku info, mis puudutab 

rallipasse, rallipoodi ja uudiseid ralli kohta, leiate 
aadressilt www.rallyestonia.ee . Vahetult enne rallit 
saab teede sulgemise kohta infot nii Rally Estonia 
kui ka Maanteeameti kodulehelt www.mnt.ee.

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

RALLIPASS  otepäälasele kuni 30.06 – 9.50
RALLIPASS  otepäälasele alates 01.07 – 12 EUR

RALLIPASS 2016 kuni 30.06 – 19 EUR
RALLIPASS 2016 alates 01.07 – 24 EUR

auto24 Rally Estonia toob taaskord Euroopa autoralli meistrivõistlused Otepääle

Foto: Karli Saul
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www.otepaa.ee 
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

Lastele vanuses 7-10 eluaastat (k.a) on sissepääs ta-
suta, nooremaid kui 7a etendusele ei lubata.
Info: www.kell10.ee; www.piletimaailm.ee

15.-17.07.2016 auto24 Rally Estonia toob taas-
kord Euroopa autoralli meistrivõistlused Otepääle. 
Ralli start ja finiš on Tartus, Raekoja platsil ja ralli 
hooldusala Otepääl, Tehvandi spordikeskuses. www.
rallyestonia.ee.

15.07.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis Irena ja Ivar Hansen.
Info: www.pyhajarve.com

15.07.2016 kell 20.00 kuni 23.00 GMP Club-
hotel. DJ Kashu. www.clubhotel.ee

15.07.2016 kell 22.00 Raju rallinädal klubis 
Comeback. www.comeback.ee ja www.facebook.
com/clubcomeback  

16.07.2016 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Traditsiooniliselt mõis kü-
lastajatele avatud. Kella kolme kontsert –  esinevad 
Erich Krieger ja Are Jaama. www.palupera.ee, www.
unustatudmoisad.ee/

16.07.2016 kell 20:00 kuni 23:00 GMP Club-
hotel. LIVE: Ingmar Päid. www.clubhotel.ee

16.07.2016 kell 22.00 Raju rallinädal klubis 
Comeback. www.comeback.ee ja www.facebook.
com/clubcomeback  

16.07.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis ansambel Must Panter. 
Info: www.pyhajarve.com 

17.07.2016 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Traditsiooniliselt mõis kü-
lastajatele avatud. Kella kolme kontsert – esinevad 
Diana Klas ja Jüri Aarma. www.palupera.ee, www.
unustatudmoisad.ee/

20.07.2016 kell 21.00 Otepää Maarja kirikus 
C-JAMi ja Kristjan Kannukese leegitsev kontserttuur 
PÕLEMINE. 
Pühendusega Eesti rocki suurkuju Gunnar Grapsi 
65. sünniaastapäevale. Mälestuslikus kavas tuleb 
esitamisele läbilõige Raudmehe loomingulisest tee-
konnast. Pilet 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja 
koha peal.

21.07.2016 kell 22.00 kuni 23.30 GMP Club-
hotel. SUVEÖÖKINO: Päevad Mis ajasid segadusse. 
www.clubhotel.ee

22.07.2016 kell 20.00 kuni 23.00 GMP Club-
hotel. DJ: Karl Kukke. www.clubhotel.ee

22.07.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis ansambel Qvalda. 
Info: www.pyhajarve.com 

23.07.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis ansambel Ampullid. 
Info: www.pyhajarve.com 

28.07.2016 kell 22.00 kuni 23.30 GMP Club-
hotel. SUVEÖÖKINO: Supilinna Salaselts. 
www.clubhotel.ee

28.-31.07.2016 Tehvandi staadionil laste jalgpal-
liturniir Otepää Cup. Täpsem info turniiri kodulehelt 
cup.fcotepaa.ee. Korraldab jalgpalliklubi FC Otepää.

29.07.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis Anne Loho. 
Info: www.pyhajarve.com 

29.-31.07.2016 19. Pühajärve Puhkpillipäevad. 
Puhkpillimuusikat kuuleb kümnel kontserdil Helle-

nurmes, Rõngu turul ja Rõngu Mihkli kirikus, Otepää 
Konsumi ees ja Otepää Maarja kirikus.

30.07.2016 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Traditsiooniliselt mõis kü-
lastajatele avatud. Kella kolme kontsert – esineb duo 
Parim möödas. www.palupera.ee,

30.07.2016 kell 17.00 kuni 23.59 GMP Club-
hotel. DJ Kashu. www.clubhotel.ee

30.07.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis Raen Väikene. www.pyhajarve.com

31.07.2016 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Traditsiooniliselt mõis külas-
tajatele avatud. Kella kolme kontsert – operetiviiside-
ga esineb Katrin Karisma. www.palupera.ee, www.
unustatudmoisad.ee/

AUGUST

  3.-7.08.2016 kell 19.00 Villa Müllerbecki ta-
gaõues A.Ayckburni komöödia „Miljonite lemmik“
Telemeediaskandaalis osalevad: Marko Matvere, 
Merle Palmiste, Hendrik Norman jpt.
Info: www.kell10.ee; www.piletimaailm.ee

  4.08.2016 kell 22:00 kuni 23:30 GMP Club-
hotel. SUVEÖÖKINO: Ma ei tule tagasi. 
www.clubhotel.ee

  5.08.2016 kell 20.00 kuni 23.00 GMP Club-
hotel. DJ Kashu. www.clubhotel.ee

  5.-6.08.2016 Lutikel Leigo Järvemuusika 
Leigo on unikaalne festival terves Euroopas, kus kau-
ni looduse ja sisuka muusika liit loovad ainulaadseid 
ja kestvaid elamusi. www.leigo.ee

  5.-7.08.2016 Otepääl ja Pühajärve ääres Balti-
maade suurim triatlonifestival. Tänavu on Eestisse 
lõpuks jõudnud IRONMANi sarja triatlon. 6. augusti 
põhivõistlusel, SiS IRONMAN 70.3 Otepää presented 
by Ferroline Groupi triatlonil läbivad 20 riigist pärit 
osalejad 1,9 km ujudes, 90 km rattaga ja 21,1 km 
joostes. Triatlonil selgitatakse Eesti meistrid ja iga 
vanuserühma 35 parimat pääsevad selle distantsi 
maailmameistrivõistlustele.

  6.08.2016 kell 11 Sangaste Rukkihundi rah-
vajooks ja kepikõnd

  6.08.2016 kell 17.00 Tehvandi staadionil FC 
Otepää vs Valga FC Warrior

  7.08.2016 10.00 Restu spordiväljakul 
82. Restu SPORDIPÄEV.

  7.08.2016 kell 11.00 Otepää Aedlinna 
staadionil FC Otepää Kollane (06) vs Valga FC War-
rior (06) 

  7.08.2016 kell 12.30 Otepää Aedlinna staa-
dionil FC Otepää Must (06) vs FC Ülenurme (06) 

  7.08.2016 kell 10.00-15.00 Kultuurikeskuse 
pargis käsitöömeistrite- ja rahvamuusikute päev. 
Õhtul 15.00-18.00 esineb tantsuks Väägvere kapell.
Lisainfo mairi.jarviste@gmail.com. Tel. 56 153 357 
(Ene Raudsepp). Korraldab Otepää Naisselts.

10.08.2016 kell 20.00 Sokka puhkekeskuse 
õuel Jaan Tätte 'Kohtumine silmapiiril'. 

11.08.2016 kell 22:00 kuni 23:30 GMP Club-
hotel. SUVEÖÖKINO: Klassikokkutulek. 
www.clubhotel.ee

12.-14.08.2016 Ameerika autode kokkutulek 
Power Camp.

JUUNI

21.06.2016 kell 18.00 Kääriku Spordikesku-
ses Credit24 Suvevolle Otepää etapp.
Info: www.volley.ee

22.06.2016 Tehvandi hüppemäel Jaani hüp-
pevõistlus
Korraldaja: Otepää Spordiklubi

22.06.2016 kell 19.00 Otepää kirikus Muusi-
kaline rännak läbi barokkaja Euroopa.
Barokkmuusikaansambel Grupeto, Andreas Kalkun 
- kontratenor, Helena Uleksin - barokkflööt, Stella 
Sõmer - klavessiin. 
Kavas: Bach, Händel, Vivaldi, Purcelli, Philidor jt.
Sissepääs: vaba annetusega.

22.-23.06.2016 Pühajärve laululaval Pühajärve 
jaanituli

Pühajärve jaanituli 2016 pakub jaanipühadel 
meelelahutusprogrammi Pühajärve pargis, rannas 
ja lauluväljakul. Eesti artistide nimistu on juba küm-
nendat aastat toimuvale vabariigi suurimale jaanitu-
lele omane: 2 Quick Start, Tanel Padar & The Sun, 
Smilers, Terminaator, Koit Toome, Karl-Erik Taukar, 
Jüri Pootsmann, Ott Lepland, Shanon, Põhja-Tallinn 
ja Suur Papa. 

Pühajärve jaanitule erikülalisena esineb esmakord-
selt Eestis hittidega “L'Amour Tojours”, “The Riddle” 
ja “La Passion” Itaalia tantsumuusika absoluutne 
superstaar Gigi D'agostino. 

Lõunamaised temperatuurid ja tantsumuusika to-
phitid toob endaga INNA.  
www.jaanituli.ee 
www.facebook.com/jaanituli 
www.instagram.com/jaanituli

23.06.2016 Nõuni KM parklas Nõuni jaa-
niõhtu. Laulu, tantsu, jõukatsumised, Jaanid süüta-
vad jaanitule, tantsuks Tiit Vaerand.

23.06.2016 kell 11.00 Otepää kirikus Või-
dupüha jumalateenistus

24.06.2016 Hellenurme puhkeala Hellenur-
me suvejooks V Valgamaa jooksusarja üritus. Tillu-, 
mini- ja põhijooksud.

24.06.2016 kell 11.00 Kalmistupüha Otepääl

24.06.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis Anne Loho.

25.06.2016 kell 20.00 kuni 23.00 GMP Club-
hotel. LIVE: Margit Tali ja Vladimir Karjalainen. 
www.clubhotel.ee

25.06.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis Raen Väikene.

26.06.2016 kell 17.00 Tehvandi staadionil FC 
Otepää vs Põlva FC Lootos

26.06.2016 kell 11.00 Otepää kirikus oi-
ku-meeniline kontsert-jumalateenistus. Teenivad 
Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa ja 
Uus-Meremaa kristlik muusik Jules Riding. 
Osalemine prii, annetused on teretulnud. Võimalus 
kohapeal soetada endale Jules Ridingu muusikat CD 
plaatidel. 

29.06.2016 kell 15.00 Kannistiku külas Laste 
motodemopäev
Oodatud on lapsed alates 5-12 (eeldusel, et laps 
oskab sõita jalgrattal ilma abiratasteta). Kohapeal 
on väikesed mootorrattad, kiivrid, kaitsmed. Õpe 
toimub kohapeal.
Lisainfo: http://motokrossipisik.eu/ 

JUULI

  1.07.2016  kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis Ansambel Günf. 
Info: www.pyhajarve.com

  1.07.2016 kell 24.00 Ööklubis Comeback
RetroBest ametlik afterparty! COMEBACK SUM-
MERLIVE  ehk KAKS ME KAKS. Laval lustib 90-ndate 
ülipopulaarne duett HOVERY COVERY. RETROBEST 
käepaelaga sissepääs TASUTA! Lisainfo: www.co-
meback.ee ja www.facebook.com/clubcomeback

  1.-2.07.2016  Pühajärve laululaval Otepää 
900 tähistamine, RETROBEST – Baltikumi suurim 
retrostaaride kontsert.

  2.07.2016 Festival Nuustaku - Pariis

  2.07.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis Blue Dreams Orchestra.
Info: www.pyhajarve.com

  2.07.2016 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Traditsiooniliselt mõis 
külastajatele avatud. Kella kolme kontsert – esineb 
klaveriduo Argo ja Arko. www.palupera.ee, 
www.unustatudmoisad.ee/

  2.07.2016 kell 24.00 Ööklubis Comeback
RetroBest ametlik afterparty! COMEBACK SUM-
MERLIVE 3 ehk Aeg ei peatu - ei, ei! Väsimatutele ga-
ranteerib korraliku möllu üle 40 aasta rahvast hullu-
tanud ansambel APELSIN. Aastatega üha paremaks 
käärinud muusika segavad tantsukokteiliks VDJ AR-
NO“öölelu legend“KUKK & DJ ROBERT PIHELGAS. 
RETROBEST käepaelaga sissepääs TASUTA! www.
comeback.ee  ja www.facebook.com/clubcomeback

  7.07.2016 kell 22.00 kuni 23.30 GMP Clubho-
tel. SUVEÖÖKINO: Polaarpoiss. www.clubhotel.ee

  8.07.2016 kell 20:00 kuni 23:00 GMP Club-
hotel. DJ: Karl Kukke. www.clubhotel.ee

  9.07.2016 I Pühajärve matkamaraton tõu-
keratastel. Loodusturism.ee ja Otepää vald kutsuvad 
uudsele kogupere tõukerattavõistlusele. Lisainfo: 
5272701, imre@loodusturism.ee. www.loodustu-
rism.ee

  9.07.2016 kell 18.00 Otepää kirikus EELK 
Keila koguduse segakoori "Miikael" kontsert. Diri-
gent Pille Metson. Sissepääs: vaba annetusega.

  9.07.2016 kell 20:00 kuni 23:00 GMP Club-
hotel. LIVE: Suit & Jacket. www.clubhotel.ee

  9.07.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubis Raen Väikene. www.pyhajarve.com

  9.07.2016 kell 22.00 Ööklubis Comeback 
Sprite STREETBALL 2016 ametlik afterparty. Eesti 
hip-hopi GENKA & PAUL OJA. Lisainfo: www.come-
back.ee ja www.facebook.com/clubcomeback

  9.07.2016 Tehvandi staadionil Otepää valla 
lahtised meistrivõistlused minijalgpallis. Korraldab 
FC Otepää, registreerumine tel. 5624 2785 või emaili 
teel: martin@fcotepaa.ee.

10.07.2016 kell 9.00 MITI KÜLA TÄIKA

14.07.2016 kell 22:00 kuni 23:30 GMP Club-
hotel. SUVEÖÖKINO: Must Alpinist, Urmas Eero 
Liiv. www.clubhotel.ee

14.-17.07.2016; 26.-31.07.2016; 3.08.-7.08.2016
 kell 19.00 Villa Müllerbecki tagaõues 
A.Ayckburni komöödia „Miljonite lemmik“
Telemeediaskandaalis osalevad: Marko Matvere, 
Merle Palmiste, Hendrik Norman jpt.
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12.08.2016 kell 17.00 kuni 23.30 GMP Club-
hotel. DJ Kashu. www.clubhotel.ee

13.08.2016 kell 20.30 Pedajamäe külas Niklu-
se järve ääres Järvekino 2016. Lastele Viplala film, 
seejärel vanematele põnevusfilm Must Alpinist. Ta-
suta. Töötab öökohvik.

13.08.2016 Unustatud mõisad külastus-
mäng Palupera mõisas. Traditsiooniliselt mõis külas-
tajatele avatud. Kella kolme kontsert – poplauludega 
esineb Heleri Arumets. www.palupera.ee, www.
unustatudmoisad.ee/

14.08.2016 kell 9.00 MITI KÜLA TÄIKA

14.08.2016 kell 17.00 Tehvandi staadionil FC 
Otepää vs Suure-Jaani United

15.08.2016  Hellenurme Veskimuuseumis 
Rukkimaarjapäev. Info: www.veskimuuseum.ee, 
52 05 142, mae@veskimuuseum.ee

18.08.2016 kell 22.00 kuni 23.30 GMP Club-
hotel. SUVEÖÖKINO: Vehkleja. www.clubhotel.ee

19.08.2016 kell 19.00 Puka vabaõhulaulula-
val IX öölaulupidu. Esinevad koorid Valgamaalt ja 
kaugemalt. Ühislaulmine, ilutulestik.

19.08.2016 kell 17.00 kuni 23.30 GMP Club-
hotel. DJ Karl Kukke. www.clubhotel.ee

20.08.2016 kell 18.00 Otepää Maarja kirikus 
taasiseseisvuspäevale pühendatud kontsert. Esineb 
Hedvig Hanson. Korraldab Otepää Kultuurikeskus.

20.08.2016 Hellenurme mõisapargis Hel-
lenurme tantsupäev. Korraldaja MTÜ Tantsuklubi 
Mathilde www.palupera.ee

20.08.2016 Otepääl ja selle ümbruses 17. 
Otepää Rattamaraton. Start ja finiš asuvad Otepää 
keskväljakul. Info: www.rattamaraton.ee, www.face-
book.com/rattamaraton

20.08.2016 kell 17.00 kuni 23.30 GMP Club-
hotel. LIVE: Round Midnight Duo. www.clubhotel.ee

21.08.2016 kell 14.00 Otepää Aedlinna staa-
dionil FC Otepää (04) vs Tartu FC Santos I (04)
 
21.08.2016 kell 17.00 Tehvandi staadionil 
FC Otepää vs EMÜ SK

23.08.2016 Tehvandi staadionil Tartu Kalevi 
kergejõustikuvõistlus (sünd. 2001-2006). 

24.08.2016 kell 16-19.00 Kiigemäel 7. Valga-
maa orienteerumispäevak

24.-28.08.2016 Tehvandi Spordikeskuses IBU 
SBWCH 2016 Otepää suvebiatloni maailmameistri-
võistlused. Kavas on kõige atraktiivsemad võistlus-
formaadid suusarolleritega (segateatevõistlus 26. 08, 
sprint 27.08 ja jälitussõit 28.08). Sprinti ja jälitussõitu 
kajastab Eurosport ja ETV.  Võistluste reklaam ja info 
on kättesaadav ürituse ja ELSF veebilehe kaudu. Kor-
raldavad ELSF, Otepää OC ja Oti Spordiklubi.

25.08.2016 kell 22.00 kuni 23.30 GMP Club-
hotel. SUVEÖÖKINO: Perekonnavaled. 
www.clubhotel.ee

26.08.2016 kell 17.00 kuni 23.30 GMP Club-
hotel. DJ Karl Kukke. www.clubhotel.ee

27.08.2016 Räbi Räbiküla III jooksukross. 
Valgamaa jooksusarja üritus. www.palupera.ee

31.08.2016 kell 16-19.00 Kirikukülas 8. Valga-
maa orienteerumispäevak ja maakonna MV tavarajal.

Otepää piirkonna sündmuste    kalender 21. juuni – 31. august
www.otepaa.ee 

XX käsitöömeistrite 
ja rahvamuusikute päev 07.08.2016 

9.30-10.00   Otepää Puhkpilliorkester Arno Antoni 
  juhtimisel.
10.00   Käsitöömeistrite ja Rahvamuusikute päeva 
  avamine, avasõnad.
10.10-10.20   Päevajuht Raul Vester tutvustab päevakava.
10.20-10.30   Tantsutrupp “Tantsurõõm” Helle Kuldmaa 
  juhendamisel.
10.30-10.40   Lauluansambel “Laulurõõm” Merle 
  Soonbergi juhendamisel.
10.40-11.00   Otepää Muusikakooli viiuldajate ansambel 
  Milvi Ermi juhendamisel.
11.00-11.20   Päevajuhi sõnavõtt.
11.20-11.40   Ansambel “Helisev horoskoop”, juhendaja 
  Juta Tigane.
11.40-12.00   Nõo Vana Tantsu Klubi, juhendaja 
  Made Ruul.
12.00-12.20   Päevajuhi sõnavõtt.
12.20-12.40   Nõo Vana Tantsu Klubi, juhendaja 
  Made Ruul.
12.40-12.50   Naisrühm “Nuustaku” Angela Toome 
  juhendamisel.
12.50-13.00   Puka meesansambel, juhendaja Helgi Pung.
13.00-13.20   Päevajuhi sõnavõtt.
13.20-13.30   Sangaste valla regilaulu ansambel 
  “Koidutähed”, juhendaja Koidu Ahk.
13.30-13.40   Tantsutrupp “Kõvera Kõdara”, juhendajaks 
  Tiina Kukk.
13.40-13.50   tantsutrupp “Tanuke” Hiie Vähi 
  juhendamisel.
13.50-14.00   tantsutrupp “Midrilinnud” Hiie Vähi 
  juhendamisel.
14.00-14.10   Päevajuhi sõnavõtt.
14.10-14.20   Kandlemängija Varju Teder.
14.20-14.50   Rahvamuusika ansambel “Karupojad”, 
  juhendajad Lille Tali, Merle Soonberg.
15.00-18.00   Rahvamuusikaorkester Väägvere kapell 
  mängib tantsuks.
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17. Otepää Rattamaraton toimub 20. augustil
Otepää Rattamaraton on pikkade traditsioonidega maastikurattavõistlus. Alguse sai see selle aastatuhande 
alguses, kui aastal 2000 peetud esimesel Otepää Rattamaratoni stardis oli ligi 800 ratturit. Kiiresti popu-
laarsust kogunud maastikurattavõistluse osavõtjate arv küündis üle 1000 ratturi juba mõni aasta hiljem. 
Juubelimaratoniks, kümnendaks võistluseks oli kasvanud osavõtjate arv üle 1500 ratturi. 2016. aastal toi-
mub Otepää Rattamaraton 17. korda ja kuulub Eesti Maastikurattasarja, olles sarja eelviimane, 7. etapp. 
17. Otepää Rattamaraton toimub 20. augustil 2016. a Otepääl ja selle ümbruses. Start ja finiš asuvad Otepää 
keskväljakul. Sel korral on Nuustaku etapil kõik uus. Võimalik on valida kolme täiesti uue, põneva ja kauneid 
loodusvaateid pakkuvate distantsi vahel: 80 km, 42 km ja 20 km.

Kõige pikem, 80 km XXL distants pakub ratturitele korraliku väljakutse Otepää ümbruse mägedel ja 
metsaradadel. Pisut lihtsam põhidistants – 42 km – sobib nii harrastajale kui võidusõitjale ning 20 km mat-
kadistants sobib ideaalselt kõigile neile, kes tunnevad rõõmu värskest õhust ja aktiivsest elustiilist. Lisaks 
toimuvad võistluskeskuse lähistel lastesõidud.

Rattavõistluse ümber toimub ka palju muud põnevat. Maraton on ümbritsetud lisaks võistluse momendi-
le ka meelelahutusliku programmiga.

Tule koos pere või sõpradega, et veeta üks aktiivne ja meelelahutuslik nädalavahetus Otepääl!
Info:
www.rattamaraton.ee
www.facebook.com/rattamaraton
Registreerimine: http://www.rattamaraton.ee/et/registreerumine/ 

HEA PAKKUMINE OTEPÄÄ ELANIKULE!
Kodulehel www.rattamaraton.ee sooduskoodi 
„Otepää elanik“ kasutades on osavõtutasu juuni lõpuni vaid 15 eurot!AS Techne Töökoda 

pakub muruniitmise teenust. 
Eelistatud on suuremad pinnad.
Tasu lepitakse kokku peale esimest niitmist.

Pakume ka grillimisvõimalust iseteeninduslikus 
korras Techne tanklas.

Lisainfo: tel 766 8292; 508 9416

Juulis ja augustis      teisipäeviti kell 18.30 õhtujooga Hellenurme vesiveskis – 
seda ei saa kirjeldada, seda tuleb kogeda! 

Info ja reg. 55613320, vt. www.veskimuuseum.ee

Juulis ja augustis  õuejooga tunnid kaunites paikades Pühajärvel. 

Ette registreerida tel. 55613320, Marika Kapp
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Kevadeks on koolilaste kõige tähtsam töö – õppi-
mine – tehtud, kooli lõppu tähistavad kevadpidu 
ja ekskursioon Eesti kaunitesse paikadesse. Sel 
aastal otsustasime sõita päris kaugele – Rakverre. 

Kõigepealt külastasime Politseimuuseumi. 
Koos giidiga saime tutvuda liikluspolitseiniku 
tööga, mõõta tänaval liiklevate sõidukite kiirust, 
proovida erinevaid politseinike abivahendeid 
(kuulivesti, märulipolitsei varustust jms), võtta 
endalt sõrmejälgi ja isegi vangikongis istuda. 
Samuti nägime kuidas fotoroboti abil tagaotsita-
va pilti kokku pannakse. Õpetlik ja tegevusi täis 
muuseum sai otsast otsani läbi uuritud.

Edasi liikusime mäest üles järgmisse kohta. 
Suur kivilinnus paistis juba kaugelt. Keskaegselt 
riietatud giid rääkis meile Rakvere linnuse aja-
loost, erinevatest vallutustest ja kuningatest ning 
elust linnuses vaenlase rünnaku ajal. Rakvere 
kivilinnus on ehitatud eestlaste muistse puitlin-
nuse koha peale. Linnuses oli põnev! Erinevaid 
tegevusi oli nii palju, et aega oleks juurde vaja. 
Kõigepealt sõime keskaegses hoones keskaegse-
test savinõudest küllaltki tänapäevast toitu. Siis 
paitasime hobust, kuid hanedest hoidsime igaks 
juhuks eemale; viskasime õnnekaevu münte, osa-

Aakre koolilapsed Rakveres

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

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

Puka Vallavolikogus 

3. juunil 2016

n	 Valiti Puka Vallavolikogu esimeheks Aleksander Sven 

Esse.
n	 Kinnitati Puka Keskkooli arengukava aastateks 2016-

2019.
n	 Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Kaida Vool, Irja Sõnum, 

Kalev Kiisler ja Kalju Venski.
n	 Valgamaa Omavalitsuste Liitu nimetati Puka valla voli-

kogu esindajaks Aleksander Sven Esse, tema asendajaks Arno 

Kangro ja vallavalitsuse esindajaks Andrus Looskari ja tema 

asendajaks Kalev Kiisler.
n	 Eesti Maaomavalitsuste Liidus esindavad Puka valda 

volikogu esimees Aleksander Sven Esse ja vallavanem Andrus 

Looskari, neid asendavad vastavalt Arno Kangro ja Kalju 

Venski.

11. märtsi istungil otsustati Puka valla munitsipaalharidusasu-

tuste tegevuse ümberkorraldamine, mille kohaselt koolitustege-

vuse lõpetamine üldkeskhariduse tasemel toimuks järk-järgult 

arvestusega, et 2016/2017. õppeaastal ei avata 10. klassi, 11. ja 

12. klassi õppilastele tagatakse võimalus lõpetada õpingud Puka 

Keskkoolis. Lapsevanemad algatasid kohtuvaidluse. 

3. juuni istungi päevakorda oli esitatud Puka valla munitsi-

paalharidusasutuste tegevuse ümberkorraldamise küsimuse 

uuesti läbivaatamine. Volikogu liige Heikki Kadaja tegi voli-

kogu istungi algusel ettepaneku antud päevakorrapunkti mitte 

arutada, võtta see üldse päevakorrast maha. Volikogu liikmed 

leidsid siiski, et valla arenguks on haridusvõrgu kujundamise 

küsimus väga tähtis. 

Tehti ettepanek – koolitustegevuse lõpetamine üldkeskha-

riduse tasemel toimub järk-järgult arvestusega, et 2016/2017. 

õppeaastal avatakse viimane 10. klass ja keskkooli astme õpilas-

tele tagatakse võimalus lõpetada õpingud Puka Keskkoolis. 

Antud päevakorrapunkti otsustati arutada järgmisel istungil 

seoses sellega, et volikogu istungilt olid lahkunud selleks ajaks 

5 volikogu liiget (Heikki Kadaja, Helgi Pung, Agris Possul, 

Kalle Põldmägi ja Anu Uint). Leiti, et antud päevakorra arutelu 

juures on iga volikogu liikme seisukoht vajalik. 

Miks Puka valla suund 
Tartumaale, Elva suunas?

Elva Linnavolikogu 14. detsembri 2015 otsusega nr 67 „Haldus-

territoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepane-

ku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ oli teinud 

Konguta vallale, Nõo vallale, Puhja vallale, Rannu vallale, 

Rõngu vallale, Palupera vallale ja Puka vallale ettepaneku läbi-

rääkimiste alustamiseks ja haldusterritoriaalse korralduse muut-

mise algatamiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühine-

mise tulemusena uus omavalitsusüksus. Elva ettepaneku alusel 

võttis volikogu käesoleva aasta 7. jaanuaril otsuse, mille kohaselt 

nõustuti Elva Linnavolikogu poolt algatatud ettepanekuga läbi-

rääkimiste alustamiseks. Läbirääkimisi alustati koheselt. Moo-

dustati ühiskomisjonid, kokku lepiti tegevuste ajakavas.

Sangaste Vallavolikogu 17. märtsi 2016 otsuses nr 13 tehti 

ettepanek ühinemisläbirääkimisteks Puka Vallavolikogule, 

Otepää Vallavolikogule, Palupera Vallavolikogule, Rõngu Val-

lavolikogule, Sangaste Vallavolikogule, Urvaste Vallavolikogu-

le ja Õru Vallavolikogule eesmärgiga moodustada ettepaneku 

saanud kohalike omavalitsute üksuste baasil üks kohaliku oma-

valitsuse üksus. Selleks ajaks olid läbirääkimised Elva suunas 

juba käimas. 

Tulenevalt sellest otsustati mitte nõustuda Sangaste Vallavoli-

kogu poolt algatatud ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks. 

Mitte nõustumise põhjenduseks on asjaolu, et aja ja inimressurs-

si piiratuse tõttu peab Puka Vallavolikogu mõistlikuks jätkata 

läbirääkimisi Elva Linnavolikogu ettepaneku alusel. 

See aga ei tähenda seda, et Puka vallarahval on ära võetud 

võimalus oma arvamust avaldada. Kui aeg on niikaugel, et haka-

takse rahvaküsitlust korraldama siis saab iga vallakodanik aval-

dada oma arvamust antud küsimuses. Küsitlustulemusi arvesta-

takse küla täpsusega. Kui näiteks mõne külarahva enamuse soov 

on liituda mõne teise loodava omavalitsusüksusega, läheb see 

küsimus Puka vallavolikogusse otsustamisele.

Hetkel on oma soovi ja arvamust avaldanud Soontaga rahvas 

ja Meegaste külas osad inimesed, nende sooviavaldus liituda 

teise omavalitsusüksusega sai ka Puka vallavolikogu istungil 

toetuse, kui pandi protokolli kirja vastavasisuline protokolliline 

otsus sellega nõustuda. 

Puka valla liitumisläbirääkimised on tänasel päeval Elva 

suunal niikaugel, et arutatakse juba Elva linna, Konguta valla, 

Palupera valla, Puka valla, Rannu valla, Rõngu valla ühinemisle-

pingu projekti kõikide lisadokumentidega. 

AMETLIK INFO

lesime rüütlite erinevatel jõukatsumistel ja lasime 
vibuga täpsust. Kusjuures mõnest tüdrukust oli 
vibu suuremgi. Jõudsime veel püssirohtu valmis-
tada, sadulaspüsimist proovida ning piinakambri 
õudustest osa saada. Kes jõudis, sai teha veel rin-
gkäigu kabelis ja foogti saalides. Kõige lõppu veel 
üks jäätis ja jooksmine linnuse ümber küngastel. 

Lasteaia ja koolielust moodustavad matkad lõbusa 
ja õpetliku osa, mida lapsed alati ootavad. Juba 
teist aastat võtame osa Vapramäe-Vellavere-Vi-
tipalu SA korraldatavast matkamängust. Matka-
sid teeme ju ilma võistluseta ka, kuid just võistlus 
paneb õpetajaid innukamalt üritusest kokkuvõt-
teid, järeldusi ja jäädvustusi tegema.

Sel talvel otsustasime oma matkal uurida puude 
ja põõsaste asemel midagi suurt ja lausa kosmilist 
– päikest. Arutlesime lindude siristamise saatel 
päikese vajalikkuse ja kasulikkuse üle. Päikeseta ei 
oleks meie planeedil elu, kuna nii taimed, loomad 
kui ka inimesed vajavad valgust ja soojust. Rää-
kisime veel sellest, et kuu ei anna tegelikult üldse 
valgust, vaid hoopis peegeldab päikese valgust. 
Meil oli kaasas ka gloobus. Kui selle pealt oli 
Eestimaa üles leitud, asusime kätest kinni hoides 
ümber meie meisterdatud päikese ringe tegema 
nii, et ringi algusesse tagasi jõudes olid lapsed ühe 

KALMISTUPÜHA 

PUKA SURNUAIAS

17. juulil kell 11.

Jutluse viib läbi Sangaste Koguduse õpetaja 
Ivo Pill.

Oli tegus ja väga huvitav reis! Siinkohal 
arvame, et ei tasu karta ka kaugemaid kante rei-
sisihiks võtta, sest aeg kulub sõpradega jutusta-
des ruttu ja ükski laps ei virisenud pika sõidu üle. 
Väärt muuseumid ootavad lapsi üle Eesti.

Ilusat suve kõigile!
aakre õpetajad

Lugupeetud vallaelanik
Palume tutvuda Puka valla arengukava aas-
tateks 2016-2024 (http://puka.kovtp.ee/do-
cuments/6941936/0/puka+valla+arenguka-
va+2016.doc) ja eelarve strateegia eelnõuga 
Puka valla kodulehel www.puka.ee kuni 
27.06.2016.

Oma ettepanekud Puka valla arengukava muut-
miseks, täiendamiseks saata vallavalitsus@puka.
ee.
Täname teid arvamuse avaldamise ja ettepa-
nekute eest!
Avalik arutelu toimub 28. juunil 2016 kell 18.00 
Puka Rahvamajas.

puka vallavalitsus

aasta võrra vanemad. Kõigile sai selgeks, et Maa 
tiirleb ümber Päikese. Matk meeldis lastele väga.

Ühel ilusal aprillikuu päeval tuli sõnum, et meie 
päikesematk meeldis ka žüriile ning olime üks 14 
parimast, kes sai auhinnaks valida VVVS matkade 
hulgast endale meelepärase retke koos transpor-
di kompenseerimisega. Kokku osalesid võistlu-
sel Lõuna-Eesti koolid ja lasteaiad 61 erineva 
matkaga. Küll õpetajatel ja lastel oli hea meel!

Auhinnareisiks valisime Tunnetusprogrammi, 
sest looduses käimiseks ja loodushäälte kuulami-
seks jääb tänapäeval järjest vähem aega. 

Mida lapsed ise matkast arvavad? 

Eleri: Seal oli väga palju huvitavaid asju. Mulle 
meeldis kui panime silmad kinni ja pidime nööri 
järgi liikuma ja ei tohtinud piiluda. Palju asju oli 
lõhnadega. Kuulatasime ka. Sammal, kivid, lume-

Lastekaitsepäev toimus meie lasteaias 1. 
juunil. Kõigepealt arutati ja räägiti toas 
hommikuringis lapse õigustest ja kohustus-
test. Edasi jätkus päev õues, kus tantsisime 
tibutantsu ja buugitasime. 

Kui tänu hoogsatele tantsudele ja palava-
le päevale hakkas juba päris palav, siis jät-
kasime rahulikumalt laste joogaga. Selleks 
laotasime tekid maha, võtsime jalanõud 
jalast ja võisimegi joogatamisega peale 
hakata. 

Alustasime päikesetervitusega, mis 
nõudis nii head painduvust, kui ka tasakaalu. Jär-
gmiseks harjutuseks oli KASS, kus pidime enda 
seljad saama kord nõgusaks, ja siis jälle kumeraks. 
Veel proovisime teha järele KOBRA, painutada 
keha, mis meenutaks VIBU, ja olla LÕVID ning 
teha lõvi häält. ning sirutada ennast ühel jalal 
tasakaalu hoides pikaks kui PUU. Lõdvestami-
seks puhkasime kui BEEBI. Laste lemmikuks oli 
muidugi LÕVI, aga lõpuks suurest trallitamisest 
ja joogast olime juba nii väsinud, et väikelapse 
asendis oligi väga mõnus puhata. Sellega ei olnud 
meie tore üritus ja päev aga veel lõppenud. Kõik 
lapsed said endale mullitaja ning suur mullide 
puhumine võis alata – terve lasteaia õu oli mulle 
täis.

Oligi kätte jõudnud lõunasöögi aeg ja nagu 
tavaks on saanud, peame lastekaitspäeval õues 

pikniku. Päev oli päikseline ja väga soe ning tra-
ditsiooniline lastekaitsepäeva magustoit – jäätis – 
maitses eriti hästi.

Lapsed jäid päevaga väga rahule ja ka õpeta-
jatele väga meeldis. Edaspidi lubasime rohkem 
piknikuid korraldada.

eWe-ly oJa

vesi ja teised asjad olid purgi sees ja kuulasime. 
Kõik arvasime ära, aga kommihäält me ära ei 
tundnud. Maitsesime kinnisilmi porgandit, mand-
leid, leiba ja pidime ära arvama. Saime mäest üles 
ja alla joosta, kotist otsisime kinnisilmi õige asja.

Triinu: Ma tundsin kohe lõhna järgi leiva ära! 
Ma olen kodus ka leiba nuusutanud. Leib on 
täiega magus ja natuke hapu ka! Mulle meeldis 
veel värvikull. Üks ajas mind kogu aeg taga, ma ei 
saanud isegi peatuda. Vähemalt sai trenni ka.

Mirtel: Meil olid silmad kinni ja kõndisime 
nööri juures. Siis veel pandi midagi suhu ja me 
pidime ära tundma, mis see on.

Meribel: Kui silmad lahti tegime, siis me ei 
teadnud, kus me oleme – see oli äge! 

Oli huvitav ja vaheldusrikas päev! 

aakre lasteaia õpetajad

Hea on olla laps

Aakre lasteaia võidukas päikesematk

Tänuavaldus

Mu kodus lõhkes veetoru ja vesi jooksis 
täie survega minu korterisse. Pidin pöör-
duma Puka valla poole abipalvega kell 7 
hommikul, kohe tuldi appi ja asendati kat-
kine toru.

Tänan Kalev Mekki, Endel Jõesaart, Adu 
Kurge, Lea Madissovi ja Andrus Looskarit 
kiire reageerimise ja abi eest.

kaire pedajas
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Puka Vallavalitsuses juunis

n	 Kinnitati Puka vallas Aakre külas asuva Mõisa tee 7 asuva 

korterelamu korteriomandi seadmise teel erastatava ehitise aluse ja 

selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1663 m².
n	 Määrati Puka vallas Aakre külas asuva maa-ala, millel osa-

liselt asuvad lähistel asuvate korterelamute elanike peenramaad, 

aluse ning selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 1,05 ha.
n	 Määrati Kuigatsi külas asuva maa-ala, mida kasutavad koha-

likud elanikud spordi ja kultuuri tegemise kohana, aluse ning selle 

teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 1,9 ha ning sihtotstarbeks 

sotsiaalmaa. 
n	 Katastriüksuste jagamine: Aakre külas asuva Vähja katast-

riüksus (katastritunnus 60801:002:1251) kaheks iseseisvaks maa-

üksuseks – Vähjapõllu ja Vähja, sihtotstarbega maatulundusmaa; 

Meegaste külas asuv Väikse-Järve katastriüksus (katastritunnus 

60802:003:0080) kaheks iseseisvaks maaüksuseks - Väikse-Järve ja 

Orujärve, sihtotstarbega maatulundusmaa; Aakre külas asuv Kivi-

sika katastriüksus (katastritunnus 60801:002:0470) kolmeks ise-

seisvaks maaüksuseks – Kivisika, Kivipõllu ja Kivinurme, sihtots-

tarbega maatulundusmaa; Aakre külas asuv Metsa katastriüksus 

(katastritunnus 60801:002:0420) neljaks iseseisvaks maaüksuseks 

– Metsa, Metsapõllu, Väike-Metsapõllu sihtotstarbega maatulun-

dusmaa ja Külatee sihtotstarbega transpordimaa.
n	 Otsustati toetada MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu 50.- euroga 

seoses Puka kooli hõbelennu kutsumisega keskkooli lõpuaktusele.   
n	 Kodupaiga Külaseltsile eraldati Kohaliku Algatuse program-

mist taotlusele “Kuigatsi küla heakord” 1998.- eurot, vallavalitsus 

toetab projekti omaosaluse tasumisel 200.- euroga.
n	 Tunnistati kehtetuks Puka Vallavalitsuse 12.11.2013 määrus nr 

5 “Puka vallavalitsuse poolt teostatavate teenuste osutamise kord ja 

tingimused”.
n	 Algatati kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgita-

mise menetlus  Puka vallas Plika külas Sillaotsa (katastritunnusega 

60802:002:0432) ja Puka vallale kuuluva vallatee vahel oleva jätku-

valt riigi omandisse jääva maa-ala suurusega ca 0,056 ha, osas. 
n	 Algatati kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgita-

mise menetlus Puka vallas jätkuvalt riigi omandisse jääva maa-ala, 

suurusega ca  0,195 ha, osas, mida ümbritseb Rebaste külas Küti 

(katastritunnusega 60801:001:1660) kinnisasi.   
n	 Kinnitati Puka vallas Hajaasustuse programmi raames asja-

ajamiste ning toimingute teostamiseks uus komisjon koosseisus: 

Andrus Looskari, Tarmo Kosk, Airin Hermann, Silver Laks, Lea 

Madissov. 

AMETLIK INFO

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

Nipid Puka jaanitule igakülgseks nautimiseks:
1) Pane selga sportlikud, ilmastikukindlad riided!
2) Ole kohal 22.juunil juba kell 19:00!
2.1) Sest alustame võistlustega lastele ja täiskasvanutele. Meestele ja naistele ram-

mukatsumised (märksõnad: auto, sangpomm, hantel, puupakk).
Üldvõitjate auhinnad on välja pannud AS Jumek. Uusi elamusi pakub Hekijooks 

lastele ja Tornijooks täiskasvanutele.
2.2) Sest maitsvaid sööke pakub Urmet Pärnust.
3) Löö kaasa kõikides võistlustes ja tunne väiksest võistlusmomendist rõõmu!
4) Kasuta lava maksimaalselt ehk tantsi terve õhtu!
5) Naudi inimeste seltskonda ja ära tülitse!
6) Ära muretse kui pidu lõpeb, sest varsti on juba jõulud!
      Kohtumiseni Pukas!

Tähelepanu, tähelepanu! 

Puka Vallavalitsus tunnustab 
edukaid koolilõpetajaid:

Marel Jaama – kuldmedal, Tõrva Keskkool;
Kätlin Lääne – hõbemedal, Nõo Reaalgümnaasium.

Puka Keskkooli 9. klassi lõpetajad – 
aastahinded ja eksamihinded 

1)väga head: Grete Kõks,  Isabel Possul, Birgith Pedajas.
2)head: Henri Härm ja Katrin Taur.

Puka Keskkooli 12. klassi parim lõpetaja Ariane Sarv.

Puka Kunstikooli lõpetajad

Marge Anette Koort ja Anete Vihm lõpetasid 30. mail 
Puka Kunstikooli. Marge teostas lõputööks maalitud 
kangad siidimaali tehnikas pealkirjaga „Mina ja klaver“. 
Anete Vihmal valmis lõputööks õlimaaliseeria „Eesti 
naiste jalavarjud pasteldest tossudeni“. Mõlema autori 
tööd said hindamiskomisjonilt kõrgeima hinde. 

Marge on õppinud kunstikoolis seitse aastat ja Anete 
kuus aastat. Mõlemad on saanud aluse, millele tulevikus 
saab oskusi juurde kasvatada.

Lõputööd on välja pandud Puka kultuurimajas.

Vasakult Marge Anette Koort, õpetaja Esti 
Kittus ja Anete Vihm.

Suured peod said ajalukku tantsitud ja „Vokiratta“ 
tantsumemmed otsustasid hooajale punkti panna. 
Kogunesime neljapäeval, 9. juunil rahvamajja ja kõik-
see-memm nagu üks mees võttis suuna Kalme veskis-
se forelle püüdma. Käigult tõmbasime endaga kaasa 
veel Helgi, Kaija ja Enno. Küüti pakkusid lahkelt Külli, 
Vaike, Mall ja Helgi.

Kõva tund kulus, aga saak oli hea – 5 prisket forelli. 
Peremees oli sealjuures nõu ja jõuga abiks. Ega Milvi 
ka alla andnud, kui kalad jooksutasid Küllit, Kaijat ja 
Ennot mööda tiigi kallast, siis Milvi haaras kahva ja 
kalad olid meie. Peremees töötles kalad, lisas ohtralt 
maitseaineid, grillis ja suitsetas ning lõunasöök oli oh, 
kui hea. Ja tuju oli ka väga hea!

Juba arutasime oma tulevikuplaane, sest head sõbrad 
Otepäält ja Kanepist on küllakutsed juba esitanud. 
Heietasime ka plaani osaleda eakate festivalil Tallinnas. 

Miks ka mitte?! 20+1 aastat oleme tantsulaegast 
täitnud imeilusate tantsudega. Teeme ja näitame seda 
ka edaspidi.

Suur mure on, et memmede tervis kipub logisema, 
kuid tants on üks vahend, mis aitab jällegi taastuda. 
Meie memmede tantsuread on avatud ja ootame ka 
uusi huvilisi endi sekka. Tule, sa ei kahetse! Ootame! Ja 
leidke kindlasti tee Kalme veski forellikasvatusse, seal 
on turvaline ja kaunis koht ning lahke pererahvas. 

ilusat suve kõigile soovib „vokiratas“

„Vokiratas“ käis lustimas

Fotoreportaaž Puka lastekaitsepäevalt "Olla veel laps"

Suur tänu osalejatele!  kaiJa taMM, kunstiline juht
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Sangaste Vallavolikogus 

26.04.2016
n	 Lõpetati Õru valla ettepanekul alustatud läbirääkimised, 

mille eesmärgiks oli moodustada Karula, Palupera, Puka, San-

gaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade põhjal üks kohaliku omav-

alitsuse üksus.
n	 Moodustati haldusreformi komisjon, valiti haldusreformi 

komisjoni esimeheks Rando Undrus ja kinnitati komisjoni 

liikmeteks Kaido Kirt, Tatjana Laadi, Tuuli Merimaa, Maire 

Murumaa, Ivo Pill ja Kaido Tamberg.
n	 Võeti vastu Sangaste valla soojamajanduse arengukava 

aastateks 2016 – 2026.
n	 Otsustati omandada Katrin Kivimaalt ja Monika 

Kivimaalt Tiidu külas asuva Vastsemõisa kinnistu koosseisu 

kuuluv Tammepargi katastriüksus hinnaga 4500 eurot.
n	 Võõrandati osaühingule Sintsinella Keeni külas Keeni tee 

18-2 asuv korteriomand hinnaga 500 eurot.
n	 Taotleti munitsipaalomandisse Keeni külas asuv 1484 m2 

suurune Keeni tee 11 maaüksus ja Keeni külas asuv 11 470 m2 

suurune Keeni tee 12 maaüksus.
n	 Muudeti volikogu 11. veebruari 2016. a otsusega nr 6 kin-

nitatud vallavanema Kaido Tambergi 2016. a puhkuse aega.

10.05.2016
n	 Tehti Kanepi Vallavolikogule ettepanek liituda Sangaste 

Vallavolikogu ettepanekul alustatud ühinemisläbirääkimistega 

haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

02.06.2016
n	 Võeti vastu Sangaste valla arengukava 2016 – 2021.
n	 Lõpetati Valga Linnavolikogu ettepanekul alustatud läbi-

rääkimised, mille eesmärgiks oli moodustada Karula, Sangaste, 

Taheva, Tõlliste ja Õru valdade põhjal üks kohaliku omavalitsu-

se üksus.
n	 Otsustati omandada Maie Lepikult Tiidu külas Kolmimäe 

tee 21-3 asuv korteriomand hinnaga 250 eurot.
n	 Otsustati müüa Tiidu külas Kolmimäe tee 22 asuv kinnis-

tu kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 4000 eurot.
n	 Otsustati müüa Lauküla külas asuv Lembitu kinnistu kir-

jalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 5000 eurot.
n	 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Keeni külas 

asuv 20 000 m2 suurune Biotiigi maaüksus, Lossiküla külas asuv 

23 350 m2 suurune Biotiigi maaüksus, Sangaste alevikus asuv 

4600 m2 suurune Kooli tn 6a maaüksus ja Sangaste alevikus 

asuv 3012 m2 suurune Kooli tn 6b maaüksus.
n	 Maksti ajavahemikul 25. – 26. mai 2016. a Vene Föderat-

sioonis välislähetuses viibinud Kaido Tambergile päevaraha.

Sangaste Vallavalitsuses
 
n	 Väljastati ehitusluba Maalord OÜ-le Mäeküla külas 

Odramäe kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
n	 Väljastati kasutusluba OÜ-le SANGASTE VEED Lauküla 

külas Tielsikalda kinnistul asuva kalapääsu kasutuselevõtuks.
n	 Nõustuti Lossiküla külas asuva Sangaste mõis maaüksuse 

7526 m2 suuruse maa ostueesõigusega erastamisega Meri Mar-

garita Bergile.
n	 Määrati katastriüksuse sihtotstarbed kahele katastriüksu-

sele.
n	 Määrati kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed 

kahele katastriüksusele.
n	 Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
n	 Määrati aprillikuu toimetulekutoetus kahekümne kolmele 

isikule kogusummas 4541,05 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 

kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 

saajale kogusummas 30 eurot.
n	 Määrati maikuu toimetulekutoetus kahekümne kahele 

isikule kogusummas 3598,25 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 

kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 

saajale kogusummas 30 eurot.
n	 Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 

257,93 eurot.
n	 Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 313,54 

eurot.
n	 Määrati maikuu vajaduspõhine peretoetus üheteistküm-

nele isikule kogusummas 945 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus ühele isikule kogusummas 192 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusum-

mas 269,40 eurot.
n	 Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
n	 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.

AMETLIK INFO

S A N G A S T E

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: 

25.07.2016 – 12.08.2016 

Et jaaniööl lumi oleks maas, seda 
vist olla ei saa! Ei saaks, sest lii-
ga palju soojust on tuhandetes 
jaaniöö tuledes ja kokkutulnud 
inimeste südametes sel põhja-
maa-suvisel ajal. Kuigi õhk võib 
vahel jaanikuul jäinegi olla, on 
õhkkond alati soe ja troopiline 
selle aja tähtsuse pärast Eestimaa 
inimestele.

Meie Eesti inimesed tulevad kok-
ku perekonniti, sõpruskonniti ja ko-
gukonniti. Linnades kustutatakse 
sel ajal elektrilambid ja maakoh-
tades sütivad tuhanded jaanilõk-
ked. Tullakse koju ka välismaalt ja 
mujalt maalt, et näha ja/või näidata 
kodukohta ja selle elujõulisemat 
pärilustava: Jaanpäeva tähistamist.

Jaaniaeg ja selle tavad on jõu-
line ja väga elujõuline rahvuslik 
kultus ja aastase elurütmi fookus-
punkt läbi erinevate aegade meie 
rahvale. Jaan oli ja Jaan jääb seni, 
kuni hingab selle väikese maa rah-
vas ja hingavad tema järeltulijad! 
Seni kuni kestab eestlus ja Eesti, 
vahest ehk kauemgi veel! Eesti-
maalased kogunevad seda suvist 
pööripäevast pühadeaega eneste 
jaoks õdusaks tegema ja lõkkepeo-
ga tähistama reeglina maakohta-
desse. Oma või lähedaste juurtega 
seotud paikadesse. Maa ja maa-
koht on eestlasel salamisi ja ala-
teadlikult hinges alati. Mis siis, et 
rahvas linnastunud on ja linnastub 
üha edasi! Miski salajane side Eesti 
Maa ja Eesti Loodusega lummab 
eesti inimest. See seob ja kutsub 
selle maaga hingesidemega seo-
tuid ikka ja jälle. 

Meie maa on näinud nii mõndagi 

Jaaniööl tuli on maas…
ja tema inimesed on üle elanud nii 
mõndagi. Ka neil, kes siit ammu 
või alles läinud, on aga oma maa 
ja mälestus sellest jõulise tundena 
hinges virvendamas. Eestit ei saa 
eestlase süda ka sundides eirata. 
See lihtsalt elab meis ja sureb see 
tunne meis vaid koos meiega! 
Me head Eestimaa kogukonnad, 
perekonnad, sugukonnad ja sõp-
ruskonnad! See pööriaegne pööra-
ne jaaniaeg on meile kõigile oluline 
ja südamejärgne aega ja oluline 
rahvuslik tava! See ühendab meid, 
see parendab meid ja see annab 
meile energia ja jõu kesta rahva-
na ja olla ühes identiteediruumis 
koos! Jaaniaeg on pesupäev ja 
puhastustuli me hingeelus ning 
lähedusaeg lähedastega. Otsigem 
jaaniühtsust koos ja leidkem igaüks 
oma sõnajalaõied ja kasvagu need 
ka kusagil igaühele! 
Säragu lõkked öös ja tulukesed sil-
mades! Rammestagu ja lummaku 
jaaninauding meid kõiki oma pare-
mal moel ja parimas meile kohas!
Olgu mäletatud, kiidetud ja tunnus-
tatud ka meie eelpõlved, kes Vaba-
dussõjas omariikluse ja iseolemise 
võimaluse verega välja lunastasid 
ja meie uute põlvede tänased või-
malused sellega lõid! Mälestage ja 
kiitkem ka neid oma lõkete lummu-
ses jaaniöö luksusi nautides!

Südamesoojusega Jaanipäeva 
ja uhkusega Võidupüha soovides
Sangaste vallavalitsuse ja vallavo-
likogu nimel 

vallavanem kaido taMBerG 
ja volikogu esimees 

rando UndrUS

Keeni Põhikooli lasteaed Kratila 
on eriline lasteaed. Igal kevadel 
saadame oma särasilmsed 6aasta-
sed poisid ja tüdrukud Sangastes 
asuvast majast kooliteele. Mis siis, 
et mitte veel päris kooli ja esimes-
se klassi. Keeni Põhikooli juures 
asuv lasteaia ettevalmistusrühm on 
mänguline vaheetapp, mis ometigi 
tähendab laste jaoks palju. Igal 
sügisel räägivad 5aastased õhinaga 
kuidas nad sellel aastal ruttu-ruttu 
kasvavad ja siis koolimajja lähevad. 

Sest koolimajas on kõik lapsed, 
kes on suured! Ja seal on tore, sest 
ei pea magama! Ja neil on täiesti 
õigus! Ettevalmistusrühmas läheb 
lasteaiaelu samamoodi mängu-
liselt edasi, kuid juurde tulevad 
võimalused, mida pakub kool. 
Näiteks liikumistegevused suures 
võimlas või laulutunnid lauluklas-
sis. Või hoopis põnevad üle-kooli-
lised tegevused, kuhu haaratakse 
loomulikult ka meie ettevalmis-
tusrühma lapsed. Ning magamise 
asemel saavad lapsed hoopis õues 
mütata või põnevalt raamatukogus 
aega veeta. Ja neil on oma õpetaja, 
kellega jätkatakse kolmanda klassi 
lõpuni!

Selle kevadel saatsime kooli 
juures asuvasse ettevalmistusrüh-
ma seitse särasilmset tüdrukut 
ja poissi. Meie neli tüdrukut, kes 
esmapilgul jätavad õrnahingelis-
te väikeste printsesside mulje, on 

tegelikult kindlameelsed ja järjepi-
devad oma eesmärgi saavutamisel. 
Meie kolm poissi on valjuhäälsed, 
aktiivsed ja liikuvad. Aga nagu öel-
dakse – ega poiss post ole, et paigal 
seisab. Ja eks selline oma võimete 
proovilepanek kuulubki meheks 
kasvamise juurde. Igatahes on nad 
nüüd tõesti valmis koolimajja saat-
miseks!

Meil on suur au esitleda Kratila 
Sangaste lasteaia lõpetajaid:
Merily Joosep
Hermeliine Kaart
Elina Liivamägi
Daniel Oja
Martin Org
Mari Zimbrot
Elvis Umbrella

Aitäh Teile, kallid lõpetajad,  
vahvate lasteaia aastate eest San-
gastes! Aitäh Teile, vanemad, hea 
koostöö ja põnevate ettevõtmiste 
eest! Head kooliteed!

Maire MUrUMaa

Keeni Põhikooli lasteaed Kratila 
saatis lapsed kooliteele

Keeni Põhikooli lõpetajad 2016. aasta 54. lend

Eliise Aamer Alvar Albrecht Janno Avloi Allar Hints
Kertu Juhkov Peeter Jääger Janely Käärik Sandra Linde
Tambet Oja Kerttu Otto Kertin Poola Laura Roio
Kelly šamarin Virge Uibu Brandon Undrus Kerli Vaher
Grete Vällo   Klassijuhataja: Maire Murumaa

82. Restu SPORDIPÄEV   
7. augustil kell 10.00

Restu sp  ordiväljakul.
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KU U LU T U S E D

ARVO KINDMA 
24.06.1943 - 01.06.2016

Avaldame kaastunnet Rihole 

ISA

surma puhul.

UPM teine vahetus

Mälestame kullakallist ema

MAIMU UNT`i
25.06.1936 - 16.09.2014

80-sünniaastapäeval.

Lapsed peredega

Mõnd’ kallist südant kaot’in, 
mis järel’ nuttes leinasin, 

aeg andis teised tagasi: 
ei ema südant – iialgi!

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 lõhutud küttepuud, veoga.
Väikesed koormad. tel:5165251

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

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

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

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

Müüa kruusa, liiva, mulda, kil-
lustikku veo- ja tõsteteenus koos
haaratsiga. Tel: 5291256

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

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

on elavate mäletada.

Südamlik kaastunne Ingridile ja 
Priidule perega

MARGUS AHVENA
kaotuse puhul.

Aarne ja Priit

Südamlik kaastunne Ingridile 
perega kalli abikaasa, isa 

ja vanaisa 

MARGUS AHVENA

kaotuse puhul.

Marika ja Aivo Puidak

Sügav kaastunne Terje Korssile 
lastega isa, vanaisa 

ja vanavanaisa

VALTER REINO
surma puhul.

Palupera vallavolikogu 
Palupera vallavalitsus

Mõni hetk on elus
valusam kui teine

mõni hetk on kohe
väga, väga valus...

J. Tätte
Avaldame kaastunnet Priidule 

kalli isa
MARGUS AHVEN
20.07.1957 - 07.06.2016

kaotuse puhul.
Artful OÜ

Südamlik kaastunne Ingridile 
kalli 

ABIKAASA

kaotuse puhul.

Otepää ehitusgrupp

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Südamlik kaastunne Liile 
perekonnaga 

EMA, vanaema, 
vanavanaema ja ämma

surma puhul.

Endised töökaaslased majandi 
päevilt.

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

 

 

Töötan kodusalongis Otepääl Paju 12b või tulen vajadusel 
Sinu juurde kõikidel nädalapäevadel ja kellaaegadel.

Jaanika Kuusik
5115490

Kätehooldus
Jalgadehooldus

(GlamLac ja LCN,  geellakid ja tavalakid)

Ripsmete ja kulmude keemiline
värvimine/korrigeerimine

Ripsmete püsikoolutus
Jumestus

(Dermosili allergiavabade toodetega)

Palveränduri kasutatud kaupade poes 
(Pärna 15) 

kaubad 50 senti. 
Alates 16.06. kaubad võtmiseks vaba 

annetusega ja tasuta. 
Avatud N-R 14.00-18.00, L 10.00- 13.00. 

Jaanilaupäevast pood suvepuhkusel.

Soovime head Võidupüha ning 
i lusat jaanipäeva! 
  
    Otepää IRL

Toidupada Suvekohvik  

Kohviku perenaine ootab külla Otepää mägede vahele neid, kellele meeldib maamiljöö, 
looduslik privaatsus ning hea ja lihtne eestimaine toit kohalikust värskest toorainest.
Pakume potis podisevat naadisuppi, lõkkel küpsetatud kõhutäit ja suus sulavaid kooke.
Kaasa saab osta ise küpsetatud leiba ja muud paremat.

Kohvik on avatud 

25. ja 26. juuni      1. ja 2. juuli      16. ja 17. juuli
  6. ja 7. august    20. ja 21. august

kella 12.00 – 20.00

Otepää-Sangaste maanteelt 10 km.
Nõude bussipeatus. Sealt näitab viit.

Perenaine Krista, tel 56230922.
www.toidupada.ee; info@toidupada.ee.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, 
tasapinnad.

Kivide lõikamine, lihvimine, 
seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.
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TERVISEKABINET
Otepää Tartu mnt. 2a  (sisenemine metalltrepist 

Tervisekeskuse maja otsast)

  Kapillaaride uuring Veresoonte seisund – meie tervise alus
  Tervisetooted            Konsultatsioon

  Teisipäeviti      15.00–18.00   ja neljapäeviti       8.30–12.00
  Muudel aegadel kokkuleppel.   Tel. 50 54 549


