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auaoodatud suvi on käes. Nuustaku ―
Pariis ootab kõiki oma avatud aedade,
kodukohvikute ja mitmekesise suvemuusikaga, mille kontserdid toimuvad Otepää
erinevates paikades.
Jaanilõke ja muusika kustuvad noori ning vanu
Pühajärve Jaanitulele 22. ja 23. juunil. Juba
nädal hiljem vallutab Pühajärve pargi Baltimaade suurim retropidu Retrobest, mille peakorraldaja Tanel Samm on kutsunud esinema
värvikirevaid muusikuid nii meilt kui mujalt.
Otepää suvemuusika hakkab kõlama 29.
juunist Otepää Maarja kirikus prantsuse
barokk-jazzmuusika kontserdiga. Üheks
toredaks suviseks kohtumispaigaks saab taaskord Lipuväljak, kus Tartu ansambel Inerts
koos Otepäält pärit muusiku Liane Loogiga
vallutab lava vana hea tuntud estraadimuusikaga, lisaks saab kuulda rock’n’rolli ja omaloomingut.
Lipuväljakule ootab vallalisi daame endale kaaslast piiluma Pärnumaa pasunakoor Õnn Tuli Meie
Õuele, mis on kolmandat põlvkonda poissmeestest
koosnev orkester. Seega, daamid, kohtumispaik sel
suvel on Otepää Lipuväljak!
C-Jami tšellohelid kõlavad juulis veel Maarja kirikus
ning augustis saame kuulda inglissarve ja kitarrimuusikat Duo Telluuri esituses.
Otepää suvemuusika lahutamatuks osas on kindlasti
traditsioonilised Pühajärve Puhkpillipäevad. Otepääl
on parim puhkpilliorkester, kelle korraldatud XX
Puhkpillipäevadel mängivad külalisorkestrid Lätist,
Valgast, Koselt, Elvast.
Kontserdid toimuvad juulikuu lõpupäevadel erinevates kontserdipaikades üle Otepää – Lipuväljakul, Pühajärve põhikoolis, Konsumi ees, Pühajärve
Puhkekodu pargis ja Maarja kirikus.
Uue kontserdipaigana on tuurikorraldajad Otepääl
leidnud maalilise Wakepargi. 13. juulil kutsume kõiki
romantilisele kontserdile Õhtu Rannal. Kontserdi pealkirjaks on Valter Ojakääru poolt kirjutatud
tuntud muusikapala, mida Liisi Koikson sellel kontserdil laulab. Lisaks on repertuaaris ka teised eesti
autorid –Valgre, Oit, Naissoo. Liisit saadab Raivo
Tafenau ansambel.
Ka Laura Remmeli ja Koit Toome akustiline kontsert toimub sel suvel Wakepargis, samuti kohtume
seal kuuma ansambliga Naised köögis. Laval kõlavad
viiul, karmoškad, kitarr, parmupill, kannel, löökpillid
ning ainulaadne kontravann.
Villa Müllerbeck on ennast tõestanud teatri ja
kontserdipaigana juba mitmeid suvesid – seal saab
kuulata Stig Rästat. Kontserte ja meelelahutust
pakuvad GMP Pühajärve Restoran, Pühajärve pubi
ja teised populaarsed kohad.
Loodetavasti on suvel avatud ka palju armsaid
kodukohvikuid. Nii näiteks ootab populaarne Toidupada ja perenaine Krista külalisi jaaniajal 23. ja
24. juunil kell 12.20 maitsvat kodutoitu nautima,
Toidupada on eeltellimisel avatud kogu suve. Toogu
suvi rõõmu kõigile, kuulake head muusikat ja
nautige Nuustakut!

Otepää Suvemuusika kõlab:
29. juuni kell 19.00 Otepää Maarja Kirikus Prantsuse barokk-jazzmuusika kontsert.
6. juuli kell 19.00 Lipuväljakul Otepää Suvemuusika – Estraad läbi aegade. Liane Loog ja ansambel
Inerts.
13. juuli kell 21.00 Otepää Wakepargis Liisi
Koikson& Raivo Tafenau ansambel ÕHTU
RANNAL.
14. juuli kell 21.00 Otepää Maarja kirikus C-JAM
Päikeseloojangukontsert „Greatest Hits“.
20. juuli kell 19.00 Otepää Lipuväljakul Suvemuusika ― Pasunakoor Õnn Tuli Õuele.

22. juuli kell 20.00 Stig Rästa kontsert Villa Müllerbeckis.

EMTA Rein Roosi löökpillitudengite kontsert.

27. juuli kell 19.00 Lipuväljakul Otepää Suvemuusika ― Pühajärve Puhkpilliorkester.

28. juuli kell 20.00 Otepää Wakepargis
Verona ― Koit Toome ja Laura akustiline
kontserttuur.

28.-30.juuli Pühajärve XX
Puhkpillipäevad
28. juuli kell 14.00 Pühajärve XX Puhkpillipäevade
avamine: Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkester Pühajärve Põhikooli aulas.
28. juuli kell 19.00 Pühajärve Puhkekodu pargis:
Valga Piirilinna Big Band.

29. juuli Puhkpilliorkestrite vabaõhukontserdid Otepää Kesklinna Konsumi ees:
kell 10.00 Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester,
kell 11.00 Birzgale Puhkpilliorkester
(Läti),
kell 12.00 Elva Linnaorkester.

28. juuli kell 21.00 Pühajärve Põhikooli aulas:
30. juuli kell 11.00 Jumalateenistus Otepää
Maarja kirikus. Kose Kiriku Pasunakoor ja
sõbrad.
30. juuli kell 12.30 Otepää Maarja kirikus:
Puhkpillipäevade
koondorkester
ja
ansamblid.
7. august kell 19.00 Otepää Wakepargis
Naised köögis. Uue plaadi esitluskontsert.
20. august 17.00 Otepää Maarja kirikus taasiseseisvuspäeva kontsert - Duo Telluur
Otepää kultuurijuht Sirje Ginter

Otepää Vallavalitsus
soovib
kõigile head võidupüha
ja ilusat jaanipäeva
ning kaunist ja sooja suve!

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
15.06.2017
Otsustati võtta AS-ilt SEB Pank investeerimislaen

Otepää valla arengukavas ja eelarves ettenähtud investeeringute teostamiseks.
n

Kinnitati Otepää valla 2016. aasta konsolideeritud

majandusaasta aruanne.
n

Määrati Otepää valla 2017. aasta konsolideeritud majan-

dusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
n

Kinnitati Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühi-

nemiskokkulepe.
n

Anti Puka vallale nõusolek võtta kuni 2017. aasta kohali-

ku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise
päevani kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse
§ 34 lõike 2 punktides 1-3, 52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud võlakohustusi ja muid tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist
nõudvaid pikaajalisi kohustusi lähtuvalt Puka valla eelarvestrateegiast aastateks 2017 – 2021, Puka valla 2017. aasta eelarvest
ja vastuvõetavatest 2017. aasta lisaeelarvetest.
n

Määrati Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemi-

sel moodustuva Otepää valla volikogu liikmete arvuks 17 liiget.
n

Moodustati 15. oktoobril 2017. a toimuvateks Otepää

Vallavolikogu valimisteks üks 17-mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab Otepää valla, Puka valla ja Sangaste
valla ühinemisel moodustuva Otepää valla haldusterritooriumi.
n

Moodustati Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla

ühinemisel moodustuva Otepää valla valimiskomisjon ja nimetada valimiskomisjoni liikmeteks: 1.1 Anita Kallis; 1.2 Monika
Otrokova; 1.3 Kristina Reigo; 1.4 Janno Sepp; 1.5 Ülle Veeroja.
Nimetati Otepää valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks vastavalt määratud järjekorrale: 2.1 Kalev Vähi; 2.2 Mairo Kangro.

Otepää Vallavalitsuses
05.06.2017
n

Väljastati Andres Reigole ehitusluba Mäha külas

Andrese kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n

Väljastati Gert Romanovile ehitusluba Pühajärve külas

Kukemäe kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n

Väljastati Gert Romanovile ehitusluba Pühajärve külas

Kukemäe kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas

384 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse teine osa neljale isikule kogusum-

mas 768 eurot.
Määrati ühele isikule hooldus ja hooldaja.

n

Määrati koduteenus ühele isikule.

n

Anti Keskkonnaametile nõusolek aktsiaseltsile Püha-

järve Puhkekodu vee erikasutusloa väljastamiseks Pühajärve
külas Sõjatamme kinnistul asuva Pühajärve Puhkekodu hotelli
tarbeks põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m³ ööpäevas ning
puhastatud sademevee ja nõuetele vastava basseini filtripesuvee juhtimiseks suublasse.
Anti Otepää Motoklubile (registrikood 80087475,

aadress Annimatsi, Sihva küla, Otepää vald) luba paigaldada
ajavahemikuks 23. mai - 16. juuni 2017. a ürituse „OTEPÄÄ
TOUR 16.-18.06.2017“ reklaam Otepää vallasiseses linnas
Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.
n

Sõlmiti Rener OÜ-ga (registrikood 12939142, aadress

Virulombi 16-1, Otepää vallasisene linn) Otepää vallasiseses
linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruumi nr
304 (kogupindala 11,0 m²) kasutusse andmiseks alates 5. juunist
2017. a tähtajaline, 5 aastat kestev tasuline äriruumi üürileping.
n

Sõlmiti LS Raamatupidamisbüroo OÜ-ga (registrikood

12121306, aadress Voki 6-3, Sihva küla, Otepää vald) Otepää
vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III
korruse ruumi nr 306 (kogupindala 11,5 m²) kasutusse andmiseks alates 5. juunist 2017. a tähtajaline, 5 aastat kestev tasuline
äriruumi üürileping.
n

Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke „Inves-

teerimislaen 2017“ tulemused. Tunnistati pakkuja AS SEB
Pank (registrikood 10004252) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati
edukaks pakkumuseks pakkuja AS SEB Pank poolt esitatud
pakkumus (marginaal 0,90%), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n

Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Toetus

kultuuriseltsidele” mittetulundusühingule Otepää Muusikaühing 470 eurot pilliprojekti „Igal lapsel oma pill“ toetamiseks.
n

AMETLIK INFO

Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande
avalik väljapanek ja avaliku arutelu korraldamine

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarverea-

le „Toetus kultuuriseltsidele“ 250 eurot Otepää Lipuväljakul 20. juunil 2017. a toimuva ürituse „Laste Vabariik“ kulude katmiseks.
n

Otepää Vallavolikogu võttis 18. mail 2017.a toimunud istungil otsusega nr 1-4-17 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nüpli külas asuva Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu. Sama otsusega
suunati avalikustamisele ka planeeringu raames koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu 21. jaanuari 2010.
a otsusega nr 1-4-2. Planeeringuala hõlmab Nüpli külas asuvat maatulundusmaa sihtotstarbelist Poslovitsa-Soo katastriüksust (registriosa nr 2346040, katastritunnus 63601:002:0591, pindala 10,92 ha) ning osaliselt Poslovitsa-Ranna
maatulundusmaa sihtotstarbelist katastriüksust (registriosa nr 2345940, katastritunnus 63601:002:0592, pindala 5,42
ha (planeeringualal 8134 m²). Planeeringualasse on kaasatud ka kavandatava juurdepääsutee ristumiskoht riigiteega
nr 23160 Otepää - Nüpli - Sihva. Planeeringuala pindala on ca 117 390 m². Planeerimisprotsessi jooksul täpsustunud
planeeringu eesmärk on kaasaegse puhkeala, sh telkimisala, avaliku supluskoha ja puhkemaja planeerimine, kruntidele
ehitusõiguse määramine ja kommunikatsioonidega varustamise põhimõtete määramine.
Poslovitsa-Soo krundile on planeeritud puhkemaja ehitamine. Puhkemaja teenindamiseks on lubatud rajada
puurkaev ning alajaam. Puhkemaja maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast on 5 meetrit ning maksimaalne
maapealne korruselisus 2 (üks korrustest on kavandatud väiksemamõõdulisem). Hoone suurim lubatud ehitusalune
pindala on 350 m². Krundil rekonstrueeritakse olemasolev juurdepääsutee riigimaanteelt. Poslovitsa-Ranna krundile
on lubatud rajada maa-ala teenindav rannahoone ning säilitada või rekonstrueerida olemasolevad hooned (valvurimaja ja välikäimla). Rannahoone maksimaalne lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 6 meetrit, maksimaalne
maapealne korruselisus 2 ning maa-alune korruselisus 1. Valvurimaja on lubatud lammutada või vajadusel laiendada
ühe kolmandiku võrra olemasolevast maapealsest hoone kubatuurist (olemasolev kubatuur 60 m³). Välikäimla on lubatud lammutada või vajadusel rekonstrueerida olemasoleva hoone vundamendi ulatuses ja kõrguses kuni 4 meetrit.
Hoonete suurim ehitisealune pindala on krundil kokku on 250 m².
Poslovitsa-Ranna krundile on planeeritud telkimisala ning avalik rannaala. Telkimisalale on lubatud rajada vajalikku
inventari (istekohad, lauad, lõkketegemise koht jms). Inventari täpne asukoht tuleb määrata projekteerimisel koostöös
Keskkonnaametiga. Telkimisala piirid on soovitav tähistada (nt madala piirdepuuga). Mõlemale planeeritavale krundile on lubatud rajada paadisild, mis piirab ranna-ala ning annab võimaluse paatide kinnitamiseks ja kõrghaljastuseta
aladel palliplatsi rajamine.
Koostatav detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Terviseamet, Päästeameti Lõuna päästekeskus, Maanteeameti Lõuna regioon ja Keskkonnaameti Lõuna regioon. Koostööd on tehtud
osaühinguga Elektrilevi ning naaberkinnistute omanikega. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu, koostaja Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ ning koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus.
Otepää Vallavolikogu otsustas 22. veebruaril 2012. a otsusega nr 1-4-14 algatada Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna
kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (edaspidi KSH). KSH-st tulenevad piirangud
ja leevendavad meetmed on planeeringulahendusse sisse viidud. Olulisim KSH-st tulenev muudatus on asjaolu, et
Poslovitsa-Soo katastriüksusele rajatakse üks puhkemaja (esialgselt kavandati kolme puhkemaja). Piiriülese keskkonnamõju esinemine on vähetõenäoline.
Detailplaneeringu avalik väljapanek ja KSH aruande avalikustamine toimub 18. juuli - 01. august 2017. a Otepää
Vallavalitsuses (kabinet 212) ning valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringu ja KSH aruande kohta. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää või e-posti aadressil vald@otepaa.ee
kuni 01. augustini 2017. a. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja KSH aruande avalikustamise järgne avalik arutelu
toimub 23. augustil 2017 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis (Lipuväljak 13, Otepää, III korrus). Täiendav
info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt

“Toetus kultuuriseltsidele” mittetulundusühingule
Pedajamäe Külaselts 180 eurot Eesti Külade XII Maapäeval osalemise toetamiseks.
14.06.2017
n

Anti

Viljandi

(registrikood

Spordikoolile

75005268, aadress Vaksali 4, Viljandi linn) projektlaagri tegevusluba suusatajate laagri pidamiseks Audentese
Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress
Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 24.
– 29. august 2017. a.
n

Väljastati Janika Ilvesele projekteerimistingimus-

ed Truuta külas Rehemäe kinnistul abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitus-

luba Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul ehitise
(mürapiire) rajamiseks.
n

Väljastati OÜ-le Scaleter osakasutusluba Otepää

vallasiseses linnas Lutsu kinnistul asuva ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood 120788773) kasutuselevõtuks hoone osa telgede 1 - 12 ja A - D vahel.
n

Väljastati OÜ-le OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS

EDGAR kasutusluba Vana-Otepää külas Edgari kinnistul asuva ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood
111026237) kasutuselevõtuks.
n

Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus

kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva
ehitise (majutushoone, ehitisregistri kood 120811199)
kasutuselevõtuks.
n

Väljastati Toomas Kihole kasutusluba Sihva külas

Vana-Mäeotsa kinnistul asuva ehitise (suvila, ehitisregistri kood 120281970) kasutuselevõtuks.
n

Lõpetati Arula külas asuva Ansu kinnistu

detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
n

Lõpetati Kääriku külas asuva Väike-Torni kinnis-

tu detailplaneeringu koostamine.
n

Lõpetati Kääriku külas asuva Markuse kinnistu

detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

n

n

22. juuni 2017

DETAILPLANEERINGUD

Otepää Vallavolikogus

n

O T E P Ä Ä

n

Otepää Vallavalitsus otsustas 14. juunil 2017. a istungil lõpetada kaheksa detailplaneeringu koostamise:
1. Arula külas asuva Ansu kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise
koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-275);
2. Kääriku külas asuva Väike-Torni kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-276);
3. Mägestiku külas asuva Markuse kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-277);
4. Nüpli külas asuvate Munamäe ja Uuemäe kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamise lõpetamine
(korraldus nr 2-4-278);
5. Nüpli külas asuva Vahe-Kellamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-279);
6. Pedajamäe külas Ando kinnistu II maatüki detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-280);
7. Pedajamäe külas asuva Kaevu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-281);
8. Pilkuse külas asuva Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-282).
Detailplaneeringud algatati aastatel 2006 – 2009. Detailplaneeringute menetlused on seisnud pikalt ja vahepeal on
muutunud mitmed õigusaktid. Planeeringuid ei ole koostatud ning esitatud Otepää Vallavalitsusele
menetlemiseks. 2013. a kehtestati Otepää valla üldplaneering, mille kohaselt jäävad enamik katastriüksuseid (Ansu,
Väike-Torni, Markuse, Vahe-Kellamäe, Kaevu, Juhani. Ando) hajaasustusse, kus puudub detailplaneeringu koostamise
kohustus. 1. juulil 2015. a jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 5 kohaselt
võib planeeringu koostamise korraldaja enne seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetada,
kui planeerimisseaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Samuti on osade planeeringute
lõpetamine seotud ka Otepää looduspargi heakskiidu puudumisega (Vahe-Kellamäe, Juhani).
Korraldustega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris (http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66 ja Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavalitsus kehtestas 14. juunil 2017.a korraldusega nr 2-4-283 Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste
detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Otepää vallasiseses linnas ning hõlmab Pihlaka katastriüksust (katastritunnus 63602:001:1170, pindala 1,04 ha, sihtotstarve 100% elamumaa) ja Lombiveere katastriüksust (katastritunnus
63602:001:0950, pindala 2,6 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Kokku on planeeritava ala pindala 3,64 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste jagamine, elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Kokku moodustatakse kaheksa krunti – seitse elamumaa sihtotstarbega krunti (POS 1, 2, 3,
5, 6 ,7 8) ning üks tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt (POS 4). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 350
m² ning elamute maksimaalne kõrgus 8 m ja abihoonete 7 m. Kruntidel POS 2, 3, 5, 6, 7 ja 8 on lubatud katusekalle
20-45º, krundil POS 1 0-45º. Krundil POS 1 ja POS 5 on olemasolev hoonestus. Lubatud on hoonete lammutamine,
püstitamine või rekonstrueerimine ja laiendamine vastavalt detailplaneeringu ehitusõigustele. Moodustatavatele kruntidele kavandatava hoonestuse tüüp on vaba, lubatud on viil-, kelp kui ka poolkelp katused. Viilkatuste kavandamisel
täisviiluga on soovitatav kalle 45º ja kogu katuse ulatuses samasugune. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala
kasutusaktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised ning ala heakorrastatakse, samuti suureneb eeldatavalt valla elamufond. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). Täiendav
info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

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

Lõpetati Nüpli külas asuvate Munamäe ja Uuemäe

kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine.
n

Lõpetati Nüpli külas asuva Vahe-Kellamäe kin-

nistu detailplaneeringu koostamine.
n

Lõpetati Pedajamäe külas asuva Ando kinnistu II

maatüki detailplaneeringu koostamine.
n

Lõpetati Pedajamäe külas asuva Kaevu kinnistu

detailplaneeringu koostamine.
n

Lõpetati Pilkuse külas asuva Juhani kinnistu

detailplaneeringu koostamine.
n

Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuvate

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneering.
n

Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusum-

mas 384 eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele

isikule kogusummas 17,9 eurot.
n

Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja las-

teaiatoidu toetus ühele vähekindlustatud perede lapsele.
n

Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule

kogusummas 128 eurot.
n

Anti

mittetulundusühingule

ABC

Arendus

(registrikood 80232658, aadress Anne 18a, Tartu linn)
luba paigaldada ajavahemikuks 15. juuni - 16. juuli
2017. a ürituse „Pühajärve Swim&Run Weekend 2017“
reklaamtreiler Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja
Valga mnt ristmiku haljasalale vastavalt Maanteeameti
poolt väljastatud tingimustele.
n

Anti Prisma NET OÜ-le (registrikood 12648723,

aadress Klooga mnt 2a, Tabasalu alevik, Harku vald)
luba paigaldada ajavahemikuks 5. juuni - 2. juuli 2017.
a Tervise Arengu Instituudi ennetuskampaania „ELA
TUBAKATA“ reklaam Otepää vallasiseses linnas Lipuväljaku kinnistul asuvale reklaampiilarile.
n

Eraldati Otepää Motoklubile 16. - 18. juunil 2017.

a. toimuva rahvusvahelise mootorratturite kokkutuleku
„Otepää Tour“ korraldamiseks toetus summas 250 eurot.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 17. augustil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pilkuse külaliikumine 20
10. juunil tähistati Pilkuse külamajas külaliikumise 20. aastapäeva, mis sai alguse 1. juunil 1997
lastekaitsepäeva tähistamisega. Küla esmamainimise 475. aastapäeva pidu toimus ka „Eesti Vabariik 100“ raames. Tegevusi jagus nii lastele kui ka
täiskasvanutele, teoks said erinevad võistlused ja
mängud. Tantsuks mängis pereansambel Perepill.
Samuti leidis aset traditsiooniline küladevaheline mitmevõistlus Rammumees 2017, milles
parimateks osutusid Meelis Kukk, Virgo Vattis ja
Marek Pentsa.
Perevõistluse võitis perekond Miljan, paari
sekundilise vahega saavutas perekond Kukk teise
koha, kolmas koht läks Vana-Otepääle ning neljandaks jäi perekond Zujev. Teatevõistluses oli
kõige kiirem võistkond Vana-Otepää, seejärel
Noormeeste võistkond, perekond Kukk ja perekond Zujev. Laste võistluse esimese koha saavutas Robin, teise koha Mikk ja kolmanda koha
Andre. Tublid olid ka Agnes, Jan Egert ja Art.
Noormeeste sangpommis tuli esimeseks Andre,
teiseks Mikk ja kolmandaks Robin. Naiste võistluse võitis Maarika Reha, teise koha saavutas Maie
Tanni ja kolmanda Maive Roose. Meeste võistluse
võitis Marek Pentsa, kes oli ka ainuke julge osaleja
meeste sangpommis.
Sel aastal toimus ka koogikonkurss, kuhu said
tublid kokkajad tuua oma küpsetisi. Hääletuse

Suvised jalgpalliturniirid
Otepääl
Laupäeval, 8. juulil algusega kell 15.00 toimuvad
Tehvandi staadionil Otepää valla lahtised meistrivõistlused minijalgpallis. Osalema on oodatud
jalgpallihuvilised alates 16 eluaastast. Võistkonna
suurus kuni 10 mängijat, väljakul 6+1. Osavõtutasu 20 eurot/võistkond. Registreerumine tel. 5624
2785 või emaili teel martin@fcotepaa.ee
28.-30. juulil toimub Tehvandi staadionil juba
kaheksandat korda laste jalgpalliturniir Otepää
Cup. Esmakordselt on eraldi tüdrukute turniir, kus
osalemas ka FC Otepää võistkond.
Tulge põnevaid ja emotsionaalseid mänge vaatama ja omadele kaasa elama! Täpsem info turniiri
kodulehelt cup.fcotepaa.ee.
FC Otepää

Rammumees 2017. I koht Meelis Kukk; II koht Virgo Vattis; III koht Marek Pentsa.
tulemusena oli kõige maitsvam Silvia Vuksi tehtu,
teise koha omanik oli Kaja Mõts, kolmanda koha
sai Kaija Zujev, maitsvad küpsetised olid ka Liisa
Ruukelil, Maime Roosel ja Maie Tannil.
Rammumehi ja teisi tublisid osalejaid kostitati maitsva supiga, mille valmistas Piret Drenkhan.

Täname: Otepää vald, Otepää lihatööstus ja Maie
Niit, OÜ Avallone ja Viljar Teder, Peeter Mändla,
Merike Kukk ja Eesti Kultuurkapital.
Oli tore perepäev!
Peol osaleja Marit Mõts

Haldusreformi haripunktis
Haldusreform
Otepää
piirkonnas on tänaseks
ametlikult ette valmistatud. Vabariigi Valitsus on
heaks kiitnud Palupera
valla piiride muutmise,
millega ühineb Otepää
valla
territooriumiga
Nõuni kandi seitse küla.
Siis võttis Vabariigi Valitsus vastu otsuse, millega liideti Otepää ja Sangaste vald. Ja viimasena on Vabariigi Valitsus heaks
kiitnud Puka valla ühendamise Otepää ja Sangaste
vallaga. Uue, ligi 6700 elanikuga Otepää valla sünd
peale oktoobrikuised kohalike omavalitsuste volikogude valimisi on otsustatud.
Töö selle nimel, et ellu uues vallas saaks olema
parem kui varem on siiski pooleli. Nii mõndagi,
mis tulevikku on kavandatud, on kirjas ühinemislepingutes, kuid palju on veel kokku leppimata. Uue valla volikogu võtab vastu selliseid otsu-

seid ja määrusi, nagu valitavad volinikud õigeks
peavad. Haldusreformikomisjon, mis tänaseks on
juba kohustusliku osa oma tööst teinud, leidis, et
uutel volinikel peab olemas olema vundament,
mille peale uut valda ehitama hakata. Soov, et valimistejärgselt ei tekiks tühja teadmatuse auku, on
hoidnud haldusreformikomisjonide liikmeid töös
ka peale ühinemis- ja ühendamisotsuste vastuvõtmist ja teeb seda sügiseni. Ette on vaja valmistada korrad, mis sobivad rakendamiseks kõikidel
ühinejatel nii sotsiaali, kultuuri, spordi, hariduse,
heakorra ja üldiselt kõikides valdkondades.
Vaatamata sellele, et ollakse naabrid, on igaühel
oma eripärad ja väljakujunenud tavad. Küsimust,
kuidas olla koos ja säilitada enda olemus, on haldusreformi teostajad arutatud lugematul hulgal
tunde. Minu arvamus on, et võtmerolli hakkavad
kandma kogukonnad. Seda juhul, kui neil lastakse
see roll võtta. Muidugi pole meil ühest arusaama,
mis täpselt on kogukond. Meil ei ole sellist kaarti,
kuhu oleks märgitud kogukondade piirid. Kogu-

kond kujuneb iseenesest ja asustab oma kandi,
mille piires on välja kujunenud erinevad seosed
ning seda hoiavad koos ajalugu, sugulussidemed,
sarnased huvid, väärtushinnangud ja elulaad.
Ajaloost on teada, et kogukonnad olid suunanäitajad – näiteks pandi jõud ja rahad kokku
ning ehitati koos kool või seltsimaja. Tehti midagi,
mille järele oli vajadus ja millesse koos panustati. Oli selge ühine eesmärk. Täna me liigume olemuslikult tagasi sellesse aega. Kohalik omavalitsus
ei saa olla pelgalt teenuste osutajaks.
Uue Otepää valla peamiseks ülesandeks saab
olema tugevate kogukondade kujundamine. Seda
juhul, kui soovitakse Otepää valda näha parima
elukeskkonnaga edumeelse omavalitsusena.
Ja ma olen kindel, et selliselt soovijaid on palju.
Jõudu ja edu meile kõigile tugevate kogukondade
arendamisel!
Ilusat Võidupüha ja head Jaanipäeva.
Vallavanem KALEV LAUL

Otepää Gümnaasiumi lõpetasid

Pühajärve
Põhikooli
lõpetasid

9A klass

9B klass

12A klass

12B klass

Diana Babina
Rando Enno
Kristo Kinks
Liisi Kukk – kiituskirjaga
Meriliis Kukk
Kenert Künnapuu
Tanel Lehiste
Joonas – Hendrik Mägi
Siret Orav
Anna-Maria Palk
Carmen Piho
Elisabeth Prants
Marit Maribel Pulles – kiituskirjaga
Sandra Rätsepso
Enelin Terav – kiituskirjaga
Aavo Tilga
Aveli Tinno
Albert Unn

Markus Adams
Siim Annmann
Kristin Kannes
Helen Kikkas
Romet Lemmats
Henrik Luik
Janetta Lukk
Robin Mark
Bärbel Moros
Kerstin Ojavee – kiituskirjaga
Elis Orav
Ingrit Parve
Rebecca Raak
Joosep Saul
Kristjan Marcus Sulaoja
Silvia Vuks
Helen Vähi

Kelly Keröryn Edesi
Kevin Kivimaa
*
Riinika Kübar
Britta Mõttus
Elo Peterson
Alice Raidmets
Rasmus Rang
Johanna Rehelem
Joonas Rello
Laura Sööt
Helen Tiisler ― kuldmedaliga
Aneth Traumann
Riin Veski
Anete Vihm
Eleri Viks
*õpilane ei luba oma nime

Kristiina Kulasalu
Jan-Ander Kundla
Grete Liivamägi
Kärolyn Maranik
Romet Moros
Paul Poderat
Mariel Merlii Pulles
Kelly Püvi
Arnold Sumberg
Martin Täär
Mehis Uibopuu
Helen-Mary Vartšun

klassijuhataja Katrin Urke
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avaldada

klassijuhataja Tiia Lehismets
klassijuhataja Kerri Rauk

Hendrik Aaliste
Kaisa Brett
Kenter Kalbri
Karl-Markus Toover
Cärolin Trik
Reili Valdson
Gabriel Õun
klassijuhataja Lembi Oja

klassijuhataja Anu Kikas
23. juunil kell 12.00 hingepalvus
Ilmjärve kalmistul.
Hingepalvust peab
ülempreester Andreas Põld.

Kodutoetus lasterikastele peredele
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste
parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud
lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm
kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last, kes elavad
rahvastikuregistri kande alusel projekti objektiks
olevas eluruumis (v.a uue eluaseme soetamise,
elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamise või
püstitamise korral).
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna
vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele,
sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem
või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või
küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu
temperatuuri.
Lisainfo: www.kredex.ee või Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhataja 53033032.
Taotlusi võetakse vastu kuni 30.06.2017. a.

Otepää Gümnaasiumi
lõpuaktused
22. juunil
22. juunil

kell 13.00 9. klassi lõpuaktus
kell 16.00 12. klassi lõpuaktus

Head põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetajad!
Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistus ootab
teid esitama koolilõpetaja toetuse taotlusi.
Lisainfo: www.otepaa.ee.
Lastekaitsespetsialist Kristin Leht,
tel. 766 4826; 512 5745.

Koerte ja kasside
VAKTSINEERIMINE
marutaudi vastu
toimub pühapäeval, 25. juunil
10.00-12.00 Pikk tn 2, Otepää linn
12.30 Otepää aedlinn, Looduspargi maja juures
13.00 Vana-Otepää
13.30 Kastolatsi
14.00 Pedajamäe
14.30 Kirovi
15.00 Sihva
16.00 Vidrike mõis
17.00 Pilkuse
ning esmaspäeval,
26. juunil kell 10.00-12.00 Pikk tn 2.
Informatsioon, koduvisiiidid jne kokkuleppel.
Volitatud loomaarst Kaja Väärsi, tel. 5347 4771.

Kalmistupühad
24. juunil kl 11.00 Otepää kalmistul.
6. augustil kl 11.00 Otepää vanal kalmistul.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Tore pidu Nõunis tervitas koolivaheaja algust!

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
9. juunil 2017 anti välja korraldused:
n

Jagada

Hellenurme

külas

asuv

Kabelimetsa

katastriüksus kaheks: Kabelimetsa katastriüksus ja Udumetsa katastriüksus.
n

Tunnistada pakkuja Bazoco OÜ hinnapakkumus

Nõuni küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustöö omani-

9. juunil kogunes Nõuni kultuurimajja lõbus
seltskond, et koos tervitada algavat koolivaheaega kui ka tähistada traditsioonilist üle-valla-lastekaitsepäeva. Eks peo teevad meeldejäävaks
ikka pidulised ise, aga on veel vahvam, kui on
sõpru-toetajaid.

kujärelevalve tegija leidmiseks edukaks maksumusega 1340
eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
n

Nimetada Palupera valla esindajateks Elva vallaks

ühinevate omavalitsuste sümbolikavandite konkursi komisjoni Terje Korss ja Helen Ilves.
n

22. juuni 2017

Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused juu-

nikuul:
- vajaduspõhine peretoetus 14-le isikule kogusummas 1 125

Aitäh teile emdepäeval tordioksjonil osaleja, nii
ostja kui müüja, meie valla ettevõtja, vald. Aitäh
teile, nunnumeetri osutid väikesed vahvad koerad
Vinni Puhh ning Tšipsik ning nende pererahvas,
diskor Toomas, slackliner Rando – ilma teieta
poleks pooltki nii lõbus olnud! No ja muidugi
Paadi Pagari keeks-pirukad ... keele viivad alla!

eurot;
- ühele isikule ravi-ja rehabilitatsioonivahendite toetust
summas 12 eurot;
- ühele üksikule lasteta vanaduspensionärile toetust

Ega midagi, vaheaeg võib alata! Suviselt suvelist koolivaheaega! (saladuskatte all võib öelda –
suvelõpudisko tuleb ka kindlasti).

summas 100 eurot;
- ühele perele kriisiolukorra toetust summas 400 eurot;
- ühele lapsele huvialaringis osalemise toetust summas
94,36 eurot.

SÜNNID
Hermiine Lang			

31. mail

Palupera mõis ootab
külastajaid ...
... külastusmängule "Unustatud mõisad 2017", mille raames toimuvad
KELLA KOLME KONTSERDID:
08.07.2017
Põlva ansambel „KÄOKIRI„
22.07.2017
AnMira Duo (Anton Abanovich, flööt, Leedu, Maria Mirovska, klaver, Leedu). Kavas: F.Mendelsson,
F.Schubert, F.Liszt.
23.07.2017
Elva ansambel „Horoskoop“
12.08.2017
Ansambel Ko Ko Ko
Rõõmsa kohtumiseni Palupera mõisas!

Marika Viks

22. juuni 2017

Otepää Suvemuusika 2017
29. juuni kell 19.00 Otepää Maarja Kirikus
Prantsuse barokk-jazzmuusika kontsert.
Kava: Claude Bolling’u kaks süiti (kestvus
umbes tund aega). Esinejad: Lande Lampe-Kits
(flööt), Jorma Toots (klaver), Aivar Eimra (kontrabass), Margus Tammemägi (trummid). Kaasa
teeb ka kunstnik Markus Kasemaa.
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
6. juuli kell 19.00 Lipuväljakul Otepää Suvemuusika – Estraad läbi aegade. Liane Loog ja
ansambel Inerts.
Kontserdikavas eesti estraadiklassika (ansamblid “Laine” ja “Merl”, Anne Veski, Ivo Linna,
Tõnis Mägi jt.) ja laulud rocknrolli varasalvest.
Liane Loog - klahvpill ja vokaal, Tea Sööt
– vokaal, Ann Maser – vokaal, Kristjan Silm –
vokaal, Andres Vago – kitarr, Tanel Märjama –
basskitarr, Hans Kristjan Pikani – trummid.
13. juuli kell 21 Otepää Wakepargis Liisi
Koikson&Raivo Tafenau ansambel ÕHTU
RANNAL.
Eesti suurimad meloodiameistrid – just nii võiks
iseloomustada Liisi Koiksoni ja Raivo Tafenau
ansambli seekordset kontserdikava. Valgre, Oit,
Naissoo, Ojakäär olid heliloojad, kes teadsid, et ajalukku saab ennast kirjutada kaunite meloodiate
ning sügavate tekstidega. Šarmantne Liisi Koikson
ja mängleva stiiliga Raivo Tafenau ansambel toob
tuntud lood kuulajateni uutes ja huvitavates seadetes.
Heiko Remmel – bass, Joel Remmel – klahvpillid, Raivo Tafenau – saksofon, akordion, Raamuel
Tafenau – trummid, Liisi Koikson – laul.
Pilet eelmüügist 17/13 eurot , kohapeal 20 eurot.,
lastele vanuses kuni 7a. tasuta. Piletid müügil Piletilevis.
14. juuli kell 21 Otepää
Maarja
kirikus
C-JAM Päikeseloojangukontsert „Greatest Hits“
Neli meest, neli tooli, neli tšellot ja nii juba aastast
2004. C-JAM ei ole lihtsalt edev nimi, vaid seda nime
esindavad ning koos mängivad neli andekat tsellisti: Tõnu Jõesaar, Margus Uus, Levi-Danel Mägila
ja bändi liider, 50 juubelit tähistav Pärt Tarvas.
Need on mehed, kes ei karda avardada piire ja
püstitada endale enneolematuid väljakutseid. Et
nautida fantastilist muusikat, mille iga sõõm on
ülimalt väärtuslik, peab seda oma kõrvaga kuulma
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Ära mine Pariisi vaid tule Nuustakule!

ja oma silmaga nägema.
Tšellokvartetis on ühendatud klassikaline
keelpillikvartett, improvisatsiooniline big-band,
metalne ja kaasakiskuv rock-muusika, tundlik
ning emotsionaalne tšellokõla. Eelnevad kontserdid on näidanud, et selline muusika ei jäta
külmaks ühtegi kuulajat. Greatest Hits kavva on
valitud kirev bukett teoseid maailma erinevate
stiilide ja aja muusikast - Rein Rannap, AC/DC,
Status Quo, ABBA, Queen, Muse, U-2, Nirvana
jpt repertuaarist. Kontserttuuriks valmib ka uus
helikandja nimega CELLOHELL.
Piletid eelmüügist alates 15 eurot. Piletid müügil
Piletilevis ja Piletimaailmas.
20. juuli kell 19.00 Otepää Lipuväljakul Suvemuusika – Pasunakoor Õnn Tuli Õuele.
Kamp muusikuid, kolmandat põlve poissmehi,
mängimas meeliülendavaid pasunalugusid, mis
paneb ka kurdil jala tatsuma. Kõlavad sajandi
alguse parimad palad ja sekka ka saksemat muusikat. Ja nii tulebki õnn õuele, selleks, et jääda...
22. juulil kell 20.00 Villa Müllerbecki hoovis
Stig Rästa autoriõhtu - vabaõhukontsert.
Privaatsel siseõuel on võimalik tiigiäärsetel
astangutel istet võtta ja mõnusal suveõhtul muusikat nautida. Kohapeal on avatud ka puhvet.
27. juuli kell 19.00 Lipuväljakul Otepää Suvemuusika – Pühajärve Puhkpilliorkester.

28.-30. juuli Pühajärve XX
Puhkpillipäevad
28. juuli kell 14.00
Pühajärve XX Puhkpillipäevade avamine: Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkester Pühajärve Põhikooli aulas.
28. juuli kell 19.00
Pühajärve Puhkekodu pargis: Valga Piirilinna Big Band.
28. juuli kell 21.00
Pühajärve Põhikooli
aulas: EMTA Rein Roosi löökpillitudengite kontsert.
28. juuli kell 20 Otepää Wakepargis Verona
―Koit Toome ja Laura akustiline kontserttuur.
Eesti armastatud lauljad Laura ning Koit Toome

panevad juulikuu romantilised suveõhtud helisema – akustilise kontserttuuriga „Verona“ külastatakse Eestimaa kauneid ja huvitavaid paiku.
Laura ja Koidu esituses kõlavad nende endi nii
vanemad kui ka uuemad eesti rahva südamesse lauldud lood. Kaunid helid ning hõbehäälsed
Laura ja Koit kutsuvad maagilisele rännakule
Veronasse, kus armutakse, nauditakse kaunist
suve ning mõeldakse ainult häid mõtteid.
Koosseis: Laura - vokaal ja erinevad instrumendid,
Koit Toome - vokaal ja klahvpill, Jorma Puusaag kitarr, Oliver Rõõmus - perkussioon/ löökriistad.
Tavapilet 17 eurot. Õpilane/pensionär 13 eurot.
Alla 7aastased lapsed saavad üritusele tasuta. Kestus
1h 30 min. Piletid müügil Piletilevis.
29. juuli Puhkpilliorkestrite vabaõhukontserdid
Otepää Kesklinna Konsumi ees:
kell 10.00 Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester
kell 11.00 Birzgale Puhkpilliorkester (Läti).
kell 12.00 Elva Linnaorkester.
30. juuli kell 11.00 Jumalateenistus
Otepää
Maarja kirikus. Kose Kiriku Pasunakoor ja
sõbrad.
30. juuli kell 12.30
Otepää
Maarja
kirikus: Puhkpillipäevade koondorkester ja
ansamblid.
Koondorkerstrit juhatavad Claudio Re (Itaalia),
Bert Langeler (Holland-Eesti), Jose Ramirez Page
(Hispaania-Eesti), Laimonis Paukšte (Läti), Ülo
Laanesaar, Kahro Kivilo ja Arno Anton.
7. august kell 19.00
Otepää Wakepargis
Naised köögis uue plaadi esitluskontsert.
Viljandist alguse saanud ansambel Naised
Köögis armastab köögilaua taga kokku saada,
maailma asju arutada ja uusi laule teha. Nende
laulud valmivad enamasti ühisloominguna ning
lähtuvad nelja naise erinevast elukogemusest ja
tunnetusest. "Tänavalt, kohviku naaberlauast või
telekast juhuslikult üles korjatud lausekatkend
võib olla suurepärane algus mõnele uuele laulule,"
leiavad Naised Köögis.
Nad on sotsiaalse närviga ning terava keelega
punt, kes ei vali väljenduslaadi, et öelda välja just
seda, millest hing haige või süda laulab. Nende

muusika ammutab jõudu rahvapärimusest ja
romanssidest, kuid enamik viise on ansambli liikmete omalooming, sündinud kellegi äkilisest tundepuhangust ja pillimängurõõmust. Laval kõlavad
viiul, karmoškad, kitarr, parmupill, kannel, löökpillid ning ainulaadne kontravann.
Algselt oma rõõmuks loodud laulud on rahvale
korda läinud ja tuntust kogunud. Naised Köögis
lugude peenetundeline huumor, kompromissitu
absurditaju ja rahvalikult aus elutunnetus teevad
neist eesti muusikamaastikul harukordse nähtuse.
Augustikuus toimuval kontsert-ringreisil esitlevad Naised Köögis oma teist plaati "See tantsusaal
on nugadega kaetud".
"Kõigile ja kirssidega! Valssi ja sambat! Jenkat
ja räppi! Naeru ja nukrust! Lori ja lüürikat! Meie
laulud räägivad tõsielulist muinasjuttu armastusest, igatsusest, meestest, emaks olemisest ning
kaduvatest aegadest, mille kiuste end just praegu
eriti elusana tunda," kirjeldavad Naised Köögis
oma uuemat loomingut.
Piletid müügil Piletilevis. Piletihinnad kuni kontserdile eelneva päevani: Täispilet 16/14 eurot. Sooduspilet kehtib pensionäridele, laps vanuses 7-14a.14
eurot. (Sooduspilet ei kehti eripensioni saajatele).
Eelkooliealistele lastele on sissepääs tasuta.
20. august 17.00 Otepää Maarja kirikus taasiseseisvuspäeva kontsert – Duo Telluur.
Duo liikmeteks on Eesti noore generatsiooni interpreedid oboe- ja inglissarvemängija Heli
Ernits ning kitarrist Kirill Ogorodnikov.
Duo Telluur sai oma nime keemilise elemendi
järgi, mis on haruldane, hõbedane ja habras just
nagu ansambli akustiline unikaalne kõla.
Kontsert on tasuta.

Vana hea “Lauluga maale” on tagasi ja juba 18. suve on teel lõbus lauluvanker, mis omal ajal alustas
laulutuuridega Pühajärvelt, kus täna selle märgiks kasvab puhkekodu pargis uhkelt laulupuuna
tamm.
Aegade jooksul on formaat muutunud, mitmel korral nimigi vahetunud. Üks aga on alati kindel,
selles suvesarjas saab lustiga kaasa laulda.

Lauluga maale kutsub
laupäeval, 8. juulil kell 17.00 kaasa laulma Palupera valda
Astuvere külla, kus õhtuseks etenduseks "Õnnelinnud" valmistub mustlaskultuurist lugupidav suurem rahvusvaheline mustlasseltskond. Seal on saadete ajaloos esimest korda
rahvaga kaasa laulmas Daniel Levi Viinalass, kelle esivanemate sünnitalu asub just Palupera valla maadel.
Pühapäeval, 9. juulil kell 15.00 oleme külas üleriigilisel masinapäeval Eesti Põllumajndusmuuseumis Ülenurmel. Seal
laulab rahvaga kaasa Rolf Roosalu. Saatejuhtideks juba tuttavad Gerli Padar ja Jüri Aarma.
Muusikatometaja Reet Linna lubab, et äratundmisrõõm on
suur, sest selle suve laulud on valitud läbi poole sajandi. Gerli
Padari kõrval on tänavu laulvateks saatekülalisteks meeshääled: Karl-Erik Taukar, Rolf Roosalu, Kristjan Kasearu, Silver
Laas. Sarjas löövad esimest korda kaasa Jüri Pootsmann ja
Daniel Levi Viinalass. Selle aasta ainukene naisartist saatekülalisena on Anne Veski.
Kui Gerli Padar juhib vägesid lauluplatsil siis Jüri Aarma
uudishimuliku pilgu ja küsimustesaju eest ei pääse keegi, kes
tuurikaravanile ette jääb. Näitleja ja tuntud mälumängur Jüri

toob vaatajateni iga seitsme paiga põnevamad lood ja tegusamad inimesed.
Saate toimetaja Piret Jürman palub inimestel mitte ära
ehmuda, kui Jüri Aarma kaameraga ligi astub, sest sel suvel
proovime tabada nii palju ehedat elu kui võimalik. Aastatepikkune kogemus näitab, et Eesti inimeste külalislahkust võib
suvel võrrelda lõunamaalaste legendaarse avatuse ja soojusega. See on just see, mis saate tegemise juures kõige rohkem
lummab. Ekraanile jõuab sellest küll vaid piisake meres, kuid
seda enam soovitame kõikidel suvel meiega laulma tulla ja
selleks ajaks lausa vaba päev võtta, et kohalike vaatamisväärsustega enne laulmist tutvust teha. Nagu paljud meie fännid ka
aastaid juba teevad.
Kuigi Gerli Padari jaoks algab juba kaheksas laulusuvi,
üllatab teda jätkuvalt see, et rahvas tuleb alati kaasa, ei istuta
niisama. See sütitab ennast ka. On näha, et inimesed teavad
neid laule, mis näitab, et me oleme sügaval südames ikka laulurahvas. Läbi laulude ja muusika on publikuga lihtne ka ühist
keelt leida. Ja kuigi Eestimaa on väike, on igas kohas inimesed
erinevad. Neid erinevusi on tore avastada ja näha.
Suvesaated on ETV ekraanil alates 8. juulist laupäeva õhtuti.
Teadmiseks, et Lauluga maale sündmused on tasuta ja kaamerad käivituvad iga ilmaga.
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Otepää võõrustab 4.–6. augustini Baltimaade
suurimat triatlonifestivali

O

22. juuni 2017

Aerusurf (SUP)
Pühajärve Rannahoones!

tepääl ja Pühajärve ääres tuleb sel suvel taas suur spordipidu ning Baltimaade suurim triatlonifestival.

Eelmisel aastal esmakordselt toimunud IRONMANi sarja triatlon
valiti osalejate tagasiside alusel maailma parimate hulka. Juba 30
riigi esindajad on registreerunud ja 5. augusti põhivõistlusel, SiS
IRONMAN 70.3 Otepää presented by Ferroline Groupi triatlonil läbitakse 1,9 km ujudes Pühajärves, 90 km rattaga Pühajärve-Otepää-Kanepi marsruudil kaks ringi ja 21,1 km joostes ümber
Pühajärve.
Tulge kaasa elama Raivo E. Tammele ja Märt Avandile, kes valmistuvad hoolega just selleks triatloniks.
Festival algab juba 3. augustil Zoot avaveeujumisega, Seve Ehituse
heategevusjooks on reedel, 4. augustil. Pärast 5. augusti põhivõistlust on 6. augustil kavas lastevõistlused Pombel IRONKIDS
ja lühitriatlon, mis on jõukohane kõigile spordisõpradele.
Korraldame eraldi teavituse rajakaartide ja liiklusinfoga postkastidesse ning internetis. Tulge kaasa elama ja osalema. Vajame appi
vabatahtlikke ja kaasaelajaid, sest ühiselt korraldame ja võõrustame selle suve suurt spordisündmust Otepääl ja Pühajärve ääres.
Vabatahtlike registreerimine:vabatahtlik@trismile.ee.
Facebook https://www.facebook.com/IM703Otepaa
Koduleht:
http://eu.ironman.com/et-ee/triathlon/events/emea/
ironman-70-3/otepaa
Võistluste direktor Ain-Alar Juhanson
foto: JÜRI SUURKIVI.

XXI Otepää käsitöömeistrite ja
rahvamuusikute päev
Otepää Kultuurikeskuse pargis
6. augustil
„Igal kohal oma lugu“
KULTUURIPROGRAMM
9.30-10.00 Päeva sissejuhatus Pühajärve Puhkpilliorkestrilt.
10.00-10.10 XXI Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute
päeva avamine. Vallaesindaja sõnavõtt.
10.10-10.20 Otepääle pühendatud rahvaluulepõimik
„Igal kohal oma lugu“.
10.20-10.35 Otepää lauluansambel „Laulurõõm“.
10.35-10.45 Kandlemängija Varju Teder.
10.45-11.00 Otepää tantsuansambel „Tantsurõõm“.
11.00-11.30 Päevajuhi minutid: „Igal kohal oma lugu“.
Õnneloos.
11.30-11.45 Naisrahvatantsurühm „Vesiroos“.
11.45-12.00 Segarahvatantsurühm „Nuustaku“.
12.00-12.30 Päevajuhi minutid: „Igal kohal oma lugu“.
Õnneloos.
12.30-12.45 Nõo Vana Tantsu Klubi. I osa.
12.45-13.00 Lõõtspillil Helle Kuldmaa.
13.00-13.30 Päevajuhi minutid: „Igal kohal oma lugu“.
Õnneloos.
13.30-14.00 Nõo Vana Tantsu Klubi. II osa.
14.00-14.45 Pereorkester „Pillipuu“.
14.45-15.00 Osalejate ja toetajate tänamine.
ÕPITOAD kultuurikeskuse pargis kell 10.00-15.00: „Järjehoidjate valmistamise õpituba “ ja „Joonistamise ja
maalimise õpituba“. Juhendaja kunstnik Reet Ohna.
NÄITUSED 10.00-15.00: sepp Mart Salumaa isikunäitus
„Teras ja valgus“ ja suvise maalikursuse tööde näitus „
Minu Otepää“.
Kavas võib ette tulla muudatusi. Jälgige Otepää valla
kodulehekülge.
XXI Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva
korraldab MTÜ Otepää Naisselts koostöös Otepää Kultuurikeskusega ja toetab Otepää vallavalitsus.

Leigo Järvemuusika – muusika, tule
ja valguse suurejooneline
vaatemäng
Pikaajaliste traditsioonidega Leigo Järvemuusika Festival
rõõmustab ka sel aastal nii põliseid Otepää elanikke kui
suve-otepäälasi muusika, looduse ja valguse harmoonias
toimuva vaatemänguga.
Leigo Järvemuusika on 1998. aastal alguse saanud unikaalne üritus, mis on alates 2015. aastast pühendatud ainult
klassikalisele muusikale. Ühtlasi kannab festival alates 2015.
aastast EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe)
kvaliteedimärgist.
“Sel aastal on tegu väga mitme juubeli ühise tähistamisega
– Leigo 20, Neeme Järvi 80 ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 90. Ka Eesti Vabariigi juubeli algus kajastub selle aasta
kavas,” räägib Leigo Järvemuusika selleaastase programmi
üks koostajatest Marius Järvi.
Veel erilisemaks teeb käesoleva aasta festivali suurema
järve peale ehitatav uus, suur lava.
“Leigo Järvemuusikat võib pidada maailmas ainulaadseks
sündmuseks, mis annab vaatajale väga tugeva, unikaalse
emotsiooni. Meie arvukad väliskülalised on olnud lummatud imelisest vaatemängust koos kauni muusikaga. Soovitan kõigile, kes Leigol juba käinud ja neile, kes pole sinna
veel jõudnud, külastada festivali juba sellel aastal,” kutsub
Marius Järvi kõiki meeldejäävast elamusest osa saama.
Olete kõik oodatud. Täpse programmi koos kellaaegadega
leiad Leigo kodulehelt www.leigo.ee/festival.
Leigo Järvemuusika 2017. aasta piletid on saadaval Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
Lisainfo:
Tiiu Tamm
tiiu@leigo.ee
www.leigo.ee/festival
+372 524 6543

Aerusurf on lõbus ajaveetmise võimalus avastamaks vee võlusid,
parandamaks tasakaaluoskusi ning saamaks suurepärasesse füüsilisse
vormi
Aerusurf ehk inglise keeles stand up paddle surfing (SUP), stand up
paddle boarding on Hawaiilt pärinev veespordiala, mis on viimastel
aastatel ülemaailmselt ja ka Eestis kiiresti arenenud ning populaarsust
kogunud. Seda seetõttu, et tegemist on spordialaga, mida võivad harrastada kõik inimesed olenemata vanusest.
Soovid nautida rahulikku sõitu järvel, surfata lainetes, proovida fitnessi ja joogat surfilaual – aerusurf on universaalne spordiala oma
mitmete erinevate liikidega ning rahuldab ka kõige nõudlikuma aerosurfari soovid.
Aerusurf on kogunud kiiresti palju populaarsust, on tema võlu
seisneb tegevuse lihtsuses. Aerusurfi õppimine on ülimalt kerge, ei
pea ootama tuult, piisab ühest lauast ja aerust. Kohe, kui oled saanud
selgeks aerusurfi põhitehnikad, saad sa nautida sõitmist täielikult ning
saavutad tunde justkui kõnniksid veel!
Tule suveks treeningsaalist välja ning treeni end vees, surfilaual. Surfi
treening mõjub hästi nii vaimule kui ka kehale.
Saate korralda oma pere, töökaaslaste või sõpradega meeldejääva
päeva vees! Tulge oma seltskonnaga surfama, lõbutsege ning nautige
üksteise seltskonda.
Tule ja proovi ning avasta oma uus lemmik spordiala OtiSurfiga!
Pühajärve värske õhk, puhas vesi, hea seltskond ning põnev tegevus
jätab suvest kustumatud mälestused. Naudi kaunist Otepää (kõrgustiku) loodust huvitavate tegevuste käigus, mis pakuvad Sulle suve Top
elamusi.
OtiSurf on avatud Pühajärve rannahoones kella 11-18.
Info korraldatavatest matkadest saartele, koolitustest ja üritustest on
facebook/otisurf.
MTÜ Otisurf on koostöös Valgamaa Partnerluskoguga.

Otepää Golfikeskuses
toimub

30. juulil algusega kell 11.00
üle-Eestilise avatud väljakute päeva raames
golfi päev.

Tutvustatakse golfimängu, selle traditsioone ja reegleid ning
lastakse huvilistel palle lüüa.
Üritus on kõigile soovijatele tasuta kuid osalemine eelregistreerimise alusel: caddiemaster@otepaagolf.ee või 56200115.

17.-20. augustil Eesti meistrivõistlused discgolfis
Võistlus toimub Kuutsemäe ja Valgjärve discgolfi radadel, kus
mängitakse kokku 4 võistlusringi.
Meistrivõistlustel võisteldakse kuues erinevas klassis: kõik
naised, mehed (1978-1998 sündinud), seeniorid (1977 ja varem
sündinud), vanemseeniorid (1967 ja varem sündinud), vanemad
vanemseeniorid (60+, s.o 1957 ja varem sündinud) ja juuniorid
(1999 ja hiljem sündinud).
Võistlusele registreerimine toimub www.discgolfmetrix.com
veebikeskkonnas.

Pühajärve Spinning 2017
ja Otepää valla meistrivõistlused

spinningupüügis toimub 19. augustil kell 09.00-14.00.
Info ja registreerimine aivomeema@gmail.com / tel. 5067240.
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Stamina korraldab
Laupäev, 8. juuli – 36. jooks ümber Pühajärve
Laupäeval, 8. juulil toimub traditsiooniline, järjekorras juba 36. jooks ümber Pühajärve, mis on DFDS
Järvejooksude sarja 2. osavõistlus.
10,7 km pikkune jooksuring Otepää kuppelmaastikul ümber ühe Eesti kaunima järve sobib kõigile
jooksusõpradele ja ka kepikõnni harrastajatele. Start järveringile antakse kell 12.
Kell 11 toimuvad Pühajärve Puhkekeskuse pargis lastejooksud ja lastele osalemine tasuta.
Info ja registreerimine www.stamina.ee/jarvejooks.

Pühapäev, 9.juuli – Pühajärve Pargitriatlon
Pühajärve pargitriatlon toimub Pühajärve Puhkekeskuse pargis ja koosneb kolmest üksteisele järgnevast
vastupidavusalast: ujumisest, rattasõidust ja jooksmisest.
Pargitriatlon algab kell 12 ujumisega Pühajärves, ujutakse 150 m paadisillalt Pühajärve Puhkekeskuse randa. Ujumisele järgneb 9 km pikkune rattasõit, mis koosneb kahest 4,5 km ringist. Sobilik on nii
maantee- kui ka maastikuratas. Rattaetapil on kiiver kohustuslik.
Pargitriatloni viimase alana tuleb osalejatel joosta kaks 1,25 km pikkust ringi ehk kokku 2,5 km. Jooksuring kulgeb Pühajärve Puhkekeskuse pargis.
Info ja registreerimine www.stamina.ee/triatlon.

Pühajärve Jaanituli 2017 22.-23. juunil Otepääl,
Pühajärve pargis
Aasta kõige olulisemat suvepüha peetakse Otepääl 11. korda suurejoonelise jaanipäeva festivaliga
"Pühajärve Jaanituli". Jaanipidu võõrustab sel aastal Soome tuntuimat rokkbändi The Rasmus ja maailmakuulsat muusikaprodutsenti Netsky.
Pühajärve Jaanituli 2017 pakub meelelahutusprogrammi Pühajärve pargis, rannas ja lauluväljakul.
Eesti artistide nimistu on juba 11. aastat toimuvale vabariigi suurimale jaanitulele omane: 2 Quick Start,
Tanel Padar & The Sun, Smilers, Terminaator, Eestit Eurovisioonil esindav Koit Toome, Karl-Erik
Taukar, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Shanon, Traffic, Merlyn Uusküla, Beyond Beyond, Reket ja esmakordselt Lõuna-Eestis suure välikontserdiga esinev räpisensatsioon Tommy Cash. Vaata rohkem: www.
jaanituli.ee.

Retrobest Festival 2017 29. juunil – 1. juulil
Otepääl, Pühajärve pargis
Retrobest Festival 2017 teemapealkirjaks on “Tere, kosmos”, mis tähendab ulmeliselt häid artiste, kosmilisi comebacke ja planeet Eesti suurimat stiilipidu. Vaata rohkem: www.retrobest.ee.
Pühajärve Jaanitule ja Retrobesti ala plaani vaata lk. 9.

Pühajärvel toimub
teistkordselt matkamaraton
tõukeratastel
II Pühajärve matkamaraton tõukeratastel toimub 22. juulil ümber Pühajärve
kulgevatel liikumisradadel ning spordi- ja külavaheteedel kokku 11km pikkusel,
tähistatud, asfaltkattega rajal.
Start ja finiš on Pühajärve Mõisapargis.

Lükkad ühe jalaga hoogu, teisega seisad tallalaual - on ju
imelihtne!?
Starti on oodatud kõik tõukeratturid ja uued huvilised! Igaüks saab hakkama!
Kellel isiklik tõukeratas või kaitsekiiver puudub, saab selle kohapeal laenutada
Loodusturism.ee matkakorralduselt.
Matkamaratoni sõidud algavad kell 11:30 laste tillusõitudega 1km pikkusel
rajal ja jätkuvad koolinoorte ning täiskasvanute ühisstardiga kell 12 põhisõidu
11/22/33km pikkuste distantsidega.
1. juunist kuni 18. juulini 2017 kestab teine soodsam registreerumisvoor, kus isikliku tõukerattaga osalustasu on 15 eurot ja koos tõukeratta laenutusega 20 eurot.
Võistluspäeval on laenutuses piiratud arv tõukerattaid (60tk). Registreeru
aegsasti ja taga omale stardis tõukeratta olemasolu.
Võistluskeskuses pakutakse matkamaratonist osavõtjatele suppi ja sõltuvalt
ilmast kas sooja teed või spordijooki. Lisaks on rajal üks teeninduspunkt, kus
pakutakse vett, spordijooki, hapukurki, banaani ja rosinaid.
Soovitav on kanda jooksujalatseid, keelatud on kasutada naelikuid. Kindlasti
tuleb kanda rattakiivrit.
Lastesõitudel jagatakse osalusmedalid distantsi läbimise järgselt, paremusjärjestust ei selgitata. Auhinnad antakse välja 11/22/33km distantsidel vanuseklasside

kolmele parimale osalejale. Kõikidele lõpetajatele Pühajärve matkamaratoni diplom.
II Pühajärve matkamaraton tõukeratastel on üks viiest Eesti Tõukerattaliidu “Tõukan lõpuni 2017” võistluste sarjast. Vähemalt
nelja etapi põhisõidus osalenud tõukerattahuviliste vahel loositakse hooaja lõpuüritusel (07.10) välja tõukeratas Kickbike FAT.
Matkamaratoni korraldab Loodusturism OÜ koostöös Tõukespordiklubi KICK ja Otepää vallaga.
Peakorraldaja on Imre Arro. Lisainfo: 5272701, imre@loodsuturism.ee.
Registreerumine kodulehel: http://www.loodusturism.ee/et/plaanilised-matkad/445-ii-puhajarve-matkamaraton-toukeratastel-22-07-2017
Samuti soovitakse leida täiendavat abipersonali matkamaratoni sujuva ja turvalise korraldamise eesmärgil. Huvilistel palume
liituda korraldusmeeskonnaga kodulehel vastava registreerumisvormi kaudu!
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Otepää piirkonna sündmuste
w w w. o t e p a a . ee
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JUUNI

30.06.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Toomas Krall.

22.06.2017
kell 17.00 Tehvandi K90
suusahüppemägi Jaani hüppevõistlus 2017
22.06.2017
kell 20.00 Aakre küla jaanituli.
Tantsuks mängib Aakre külabänd.

30.06.-01.07.2017 kell 24.00 Ööklubis Comeback
RetroBest ametlik afterparty! HALLOO KOSMOS,
HALLOO MAA! Aastatega veelgi paremaks käärinud
muusika serveerivad VDJ ARNO“ööelu legend“KUKK
& DJ ROBERT“moodne retro“PIHELGAS.

22.06.2017
kell 22.00 Puka rahvamaja pargis
Jaanituli. Tantsuks mängib Must Panter.
22.-23.06.2017
kell 19.00 Pühajärve laululaval
Pühajärve Jaanituli 2017.
22.-25.06.2017

Heteromeeste varjupaiga puhvet.

23.06.2017
Võidupüha tähistamine Otepää
vallas.
11.00 jumalateenistus EELK Otepää Maarja kirikus.
11.30 pärgade asetamine Otepää Vabadussamba
jalamile.
17.00 -18.00 Kaitseliidu valgamaa maleva otepää üksikkompanii TULEVALVE vabadussamba juures. kõigil soovijatel sel ajal võimalik osa saada võidutulest!

13.07.2017
kell 21.00 Otepää Wakepargis
Liisi Koikson& Raivo Tafenau ansambel ÕHTU
RANNAL. Eesti suurimad meloodiameistrid - just
nii võiks iseloomustada Liisi Koiksoni ja Raivo Tafenau ansambli seekordset kontserdikava.
13.07.2017
me oleme.

kell 22.00 GMP suveöökino Siin

14.07.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Qvalda.

JUULI
1.07.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Anne Loho.
4.-6.07.2017
kell 9.00 Otepää Golfis
Golfivõistlus Estonian Junior Open (WAGR).
4.07.2017
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet suvevolle Otepää etapp.

14.07.2017
kell 21.00 Otepää Suvemuusika
raames Otepää kirikus C-JAM - Greatest Hits. Päikeseloojangu kontserdid. Neli meest, neli tooli, neli
tšellot ja nii juba aastast 2004.
15.07.2017
kell 16.00 Hellenurmes kontsertlavastus "Palupera vald - 25". Mälestuskivi avamine.
Kell 19.00 alustab ansambel Vanker.
15.-16.07.2017
Otepää Golfis Golfivõistlus Baltic
Senior Cup Open.

22.-23.07.2017
kell 12.00 – 20.00 Suvekohvik
Toidupada. Suvekohvik pakub elamustoitlustust
looduse keskel.
22.07.2017
Palupera mõisas külastusmäng
„Unustatud mõisad 2017„, kell 15.00 KELLA KOLME
KONTSERT - AnMira Duo (Anton Abanovich, flööt,
Leedu, Maria Mirovska, klaver, Leedu). Kavas: F.Mendelsson , F.Schubert, F.Liszt.
22.07.2017
kell 20.00 Villa Müllerbecki hoovis Stig Rästa autoriõhtu - vabaõhukontsert.
Privaatsel siseõuel on võimalik tiigiäärsetel astangutel istet võtta ja mõnusal suveõhtul muusikat
nautida. Kohapeal on avatud ka puhvet.
22.07.2017
õhtu.

kell 20.00 GMP elavmuusika

22.07.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Ampullid.
22.07.2017
kell 22.00 Ööklubis Comeback
SUME SUVEÖÖ ehk Meeletu maailm!
Rõõmsa rannamelu toob klubiseinte vahele DJ
KARL „päikesepoiss“ KUKKE.

23.06.2017
kell 19.00 Kakulaane turismitalus
Sangaste valla jaanutuli.
Ansambel Lihtsad Poisid, DJ Martin.

6.07.2017
kell 19.00 Otepää Suvemuusika
raames Lipuväljakul – Estraad läbi aegade. Liane
Loog ja ansambel Inerts.
Kontserdikavas eesti estraadiklassika (ansamblid
"Laine" ja "Merl", Anne Veski, Ivo Linna, Tõnis Mägi jt.)
ja laulud rocknrolli varasalvest.

23.06.2017
kell 20.00 Nõunis jaanilõke.
Ansambel Tuvi Poig.

6.07.2017
Viimne reliikvia.

24.06.2017
kalmistul.

kell 11.00 Kalmistupüha Otepää

7.07.2017
kell 12 Otepää Golfis VIASAT
GOLF OPEN 2017.

15.07.2017
õhtu.

24.06.2017
te kalmistul.

kell 11.00 Kalmistupüha Sangas-

7.07.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Ampullid.

15.07.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Blue Dreams Orchestra.

24.06.2017
kell 18.00 Neeruti küla jaanituli.
Kell 19.00 ansambel Absolut-Lühis.

8.07.2017
Tehvandi staadionil Otepää valla
lahtised meistrivõistlused jalgpallis.

24.06.2017
kell 18.00 Kuigatsi jaanituli.
Peotuju loob Elektrik Leo.

8.07.2017
Palupera mõisas külastusmäng
„Unustatud mõisad 2017„, kell 15.00 KELLA KOLME
KONTSERT - Põlva ansambel „KÄOKIRI„

15.07.2017
kell 22.00 Ööklubis Comeback
VÄIKESED VALLATUSED ehk Võtame vabalt! Pühajärve Swim&Run Weekend 2017 ametlik järelpidu.
Kelmikaid pophitte veeretab DJ VAIDO PANNEL

23.07.2017
kell 17.00 Tehvandi staadion
FC Otepää esindusmeeskonna kodumängud FC
Otepää vs Saue JK Laagri.

16.07.2017
tupüha.

kell 11.00 Puka kalmistul kalmis-

25.07.2017
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet suvevolle Otepää etapp.

16.07.2017
kell 12.00 Pühajärve puhkekeskuse rannas I Pühajärve Aquatlon.

27.07.2017
kell 19.00 Otepää Suvemuusika
raames Lipuväljakul Otepää Suvemuusika - Pühajärve Puhkpilliorkester.

24.-25.06.2017
kell 12.00 – 20.00
Suvekohvik Toidupada. Elamustoitlustus looduse
keskel.
Otepää-Sangaste maanteelt 10km. Sealt näitab
viit Toidupada. Perenaine Krista tel 562 30922
24.-25.06.2017
rogain.

kell 19.00 Otepää 14H treening-

24.06.2017
õhtu.

kell 20.00 GMP elavmuusika

25.06.2017
niõhtu Ülemäel.

kell 19.00 Kastolatsi küla jaa-

27.06.2017
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet suvevolle Otepää etapp.
29.06.-01.07.2017 Pühajärve rand. Retrobest.
Kolmel päeval esinevad retromuusika absoluutsed maailmatähed ning kõik külalised on lahkelt
oodatud taas olema osa Eesti suurimast stiilipeost.
29.06.2017
kell 19.00 Otepää Maarja Kirikus
Otepää Suvemuusika raames Prantsuse barokk-jazzmuusika kontsert.
Kava: Claude Bolling’u kaks süiti (kestvus umbes
tund aega).Esinejad: Lande Lampe-Kits (flööt), Jorma Toots (klaver), Aivar Eimra (kontrabass), Margus
Tammemägi (trummid). Kaasa teeb ka kunstnik
Markus Kasemaa.
29.06.-2.07.2017

Heteromeeste varjupaiga puhvet.

30.06.2017
kell 18.00 Hellenurmes VI Hellenurme Suvejooks.

kell

22.00

GMP

suveöökino

8.07.2017
kell 11.00 Otepää Keskväljakul
Tänavakorvpallivõistlus Sprite 3x3 Otepää Open.
8.07.2017
Pühajärve Puhkekeskuse pargis
36. jooks ümber Pühajärve.
Start järveringile antakse kell 12. Kell 11 toimuvad
Pühajärve Puhkekeskuse pargis lastejooksud.
8.07.2017
kell 17.00 Astuvere külas Palupera vallas Lauluga maale. Rahvaga laulab kaasa Daniel
Levi Viinalass.
8.07.2017
kell 20.00 Sangaste EELK kirikus
Tajo Kadajase kontsert. Kontsert on heategevuslik .
8.07.2017
õhtu.

kell 20.00 GMP elavmuusika

8.07.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Privil.
8.07.2017
kell 22.00 Ööklubis Comeback
KÕLAV KALEIDOSKOOP ehk Särtsakas suvemöll!
Sprite Streetball 2017 ametlik järelpidu! Rõõmsaid
rannarütme keerutab DJ RAIGO BRAUER.
9.07.2017
kell 12.00 Pühajärve Puhkekeskuse pargis Pühajärve Pargitriatlon.
9.07.2017
kalmistul.

kell 11.00 Kalmistupüha Ilmjärve

11.07.2017
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet suvevolle Otepää etapp.
13.07.2017
kell 13.00 Otepää Golfis Golfivõistlus Lyoness Golf Trophy.

15.07.2017
kell 12.00 Pühajärve Puhkeskuse
rannas Pühajärve SwimRun Baltic Challenge.
Esimest korda Eestis toimub multispordivõistlus,
kus osalejatel tuleb korduvalt ujuda ja joosta!
15.07.2017
kell 17.00 Pühajärve Puhkekeskuse rannas Pühajärve avaveeujumine.

17.07.2017
tage Tour Mon.

kell 20.00 GMP elavmuusika

23.07.2017
Palupera mõisas külastusmäng
„Unustatud mõisad 2017„, kell 15.00 KELLA KOLME
KONTSERT - Elva ansambel „Horoskoop“.
23.07.2017
kell 11.00 Otepää Aedlinna staadion Eesti Noorte MV jalgpallis FC Otepää (06) vs
Tartu JK Tammeka (06.

Otepää Golfis Golfivõistlus Vin27.07.2017
Mehed ei nuta.

18.07.2017
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet suvevolle Otepää etapp.
20.07.2017
kell 19.00 Otepää Suvemuusika
raames Otepää Lipuväljakul Suvemuusika - Pasunakoor Õnn Tuli Õuele.
22.-23.07.2017
Lutsu turismitalus Valgamaa ja
Rõngu noorte looduspäevad.
20.07.2017
sikud.

23.07.2017
Sangaste Rukkiküla osaleb avatud talude päeval. Lisaks toimub ka "Maale elama"
avatud päev ning ühepäevakohvikute päev.

kell 22.00 GMP suveöökino

27.07.2017
kell 18.00 Pühajärve ääres Kangro talus Kasepää Näitetrupi etendus - komöödia
Andrus Kivirähk`i ainetel ULJAS NEITSI.
28.07.2017
kell 20.00 Otepää Wakepargis Verona - Koit Toome ja Laura akustiline kontserttuur.
28.-30.07.2017
Tehvandi staadionil ja Aedlinna
jalgpalliväljakul Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2017.

kell 22.00 GMP suveöökino Tei-

21.07.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Anne Loho.
22.07.2017
kell 10.00-18.00 KäsitööTee Rõngust Otepääni.
KäsitööTee on kahte endist kihelkonnakeskust
ühendav tee, mille ääres on sel päeval avatud käsitööpesad: käsitöökojad, muuseumid, kohvikud, käsitööpoed, laadad, õpikojad jms. Läbivaks teemaks
on käsitsi valmistatud toodang.Päevale paneb punkti
simman algusega kell 20.00 Rõngu Pillimuuseumis.
22.07.2017
kell 11.30 Pühajärve Mõisapargis
Otepää II Pühajärve matkamaraton tõukeratastel.
Matkamaraton ümber Pühajärve kulgevatel liikumisradadel, spordi- ja külavaheteedel (ring 11 km).

28.-30.07.2017
Otepää Suvemuusika raames
Pühajärve XX Puhkpillipäevad.
Reede, 28. juuli
Kell 14.00 Pühajärve XX Puhkpillipäevade avamine:
Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkester Pühajärve Põhikooli aulas
Kell 19.00 Pühajärve Puhkekodu pargis: Valga Piirilinna Big Band
Kell 21.00 Pühajärve Põhikooli aulas: EMTA Rein
Roosi löökpillitudengite kontsert
Laupäev, 29. juuli
Puhkpilliorkestrite
vabaõhukontserdid
Otepää
Otepää Kesklinna Konsumi ees:
Kell 10.00 Pühajärve-Rõngu
Kell 11.00 Birzgale Puhkpilliorkester (Läti)
Kell 12.00 Elva Linnaorkester
Kell 19.00 Rõngu Mihkli kirikus: Puhkpillipäevade
koondorkester ja ansamblid
Pühapäev, 30. juuli
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kalender 22. juuni – 31. august
w w w. o t e p a a . e e
Kell 11.00 Jumalateenistus Otepää Maarja kirikus.
Kose Kiriku Pasunakoor ja sõbrad.
Kell 12.30 Otepää Maarja kirikus: Puhkpillipäevade
koondorkester ja ansamblid.
29.07.2017
kell 20.00 Pühajärve Spa&Puhkekeskuses Sumedate Ööde Milonga Pühajärvel.
Kutsume teid taas, et veeta mõnus õhtu tantsides.
29.07.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Perfekt.
29.07.2017
õhtu.

kell 22.00 GMP suveöökino Noor

11.-13.08.2017
Annimatsi kämpingus
Camp Suur Ameerika autode kokkutulek.

Power

AUGUST
kell 22.00 GMP suveöökino Suvi.

Tehvandil 18. Otepää Rattama-

23.08.2017
kell 16.00 Kastolatsi RMK Valgamaa orienteerumiskolmapäevak 2017.

12.08.2017
Palupera mõisas külastusmäng
„Unustatud mõisad 2017„, kell 15.00 KELLA KOLME
KONTSERT - Ansambel Ko Ko Ko.

19.08.2017
õhtu.

kell 20.00 GMP elavmuusika

24.08.2017
kitsamees.

12.08.2017
õhtu.

kell 20.00 GMP elavmuusika

12.08.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Privil.
12.08.2017
kell 21.00 Pedajamäe külas Nikluse järve ääres JÄRVEKINO. Avatud on ka ÖÖKOHVIK.
12.08.2017
kell 22.00 Ööklubi Comeback
Palju tantsu – palju legendaarseid suvehitte! DJ
ANDI RAIG.

4.-5.08.2017
Leigo talus Palupera vallas Leigo
20. Järvemuusikafestival.

16.08.2017
GMP Pühajärve Restoranis
GMP Summerspecial.

4.08.2017		
kell 20.30 Pühajärve
Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Privil.

17.-20.08.2017
Kuutsemäel ja Valgjärvel Eesti
meistrivõistlused discgolfis.

4.08.2017
kell 22.00 Ööklubis Comeback
IRONMAN 70.3 Otepää ametlik pidu.
ÖÖTRIATLON ehk Otsustav treening! Võistlusvormi ajastab õigele tulemusele DJ RAIGO “raudpoiss“
BRAUER.

17.08.2017
pernaadi.

kell 22.00 GMP suveöökino Ni-

18.08.2017

kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-

5.08.2017
Pühajärve ja Otepää lähiümbruses Triatlonivõistlus IRONMAN 70.3.
5.08.2017
Sangaste Rukkipäev. Rukkipäeva
raames toimuvad traditsiooniliselt folk-kontsert Rukki-Folk, kohalike toodete laat, koduleivakonkurss,
erinevad õpitoad, Rukkihundi Rahvajooks ja Tõukerattasõit. Uuendusena ka Rukkiräägu vibulaskmine, rukki
käsitööõllede laat ja õllevelmistamise töötuba, müüki
tuleb käsitööõlu Sangaste Rukkiküla eripruul 2017.
5.08.2017
õhtu.

kell 20.00 GMP elavmuusika

5.08.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Privil.
5.08.2017
kell 22.00 Ööklubis Comeback
IRONMAN 70.3 Otepää ametlik pidu.
KLUBITRIATLON 2017 ehk Tugevad tantsivad iga
kell! Võimsaks finaaliks puhub akordid ette LED
saksofonist HENRI ARUKÜLA. Väsimatutelt väänab
viimase välja DJ VAHUR „raudpolt“ KOLLOM.
6.08.2017

Restu spordipäev.

6.08.2017
kell 11.00 Aedlinna jalgpalliväljakul U12 mäng FC Otepää – Tõrva JK
6.08.2017
kell 13.00 Aedlinna jalgpalliväljakul U11 mäng FC Otepää – FC Elva.
6.08.2017
kell 18.00 Tehvandi staadionil
U14 mäng FC Otepää – Nõmme Kalju FC.
6.08.2017
Kalmistupüha.

kell 11.00 Otepää vanal kalmistul

7.08.2017
kell 19.00 Otepää Suvemuusika
raames Otepää Wakepargis Naised Köögis uue plaadi esitluskontsert.

19.08.2017
kell 9.00 - 14.00 Pühajärvel Pühajärve Spinning 2017. Otepää valla meistrivõistlused
spinningupüügis.

20.08.2017
kell 17.00 Otepää Maarja kirikus
Otepää Suvemuusika raames Taasiseseisvuspäeva
kontsert - Duo Telluur.
Kirill Ogorodnikov (kitarr) ja Heli Ernits (inglissarv).

19.08.2017
ratoni matk.

12.-13.08.2017
Otepää Golfis Otepää Golfiklubi
meistrivõistlused.

30.07.2017
kell 11.00 Otepää Golfikeskuses
üle-Eestilise avatud väljakute päeva raames golfi
päev.

keskuse pubis Ansambel Privil.

11.08.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Ampullid.

kell 20.00 GMP elavmuusika

29.07.2017
kell 22.00 Ööklubis Comeback
SUPERSUVI ehk Rannarõõmu ka öötundidel!
Puusad paneb liikuma raugematus rütmis DJ ANDI
RAIG.

3.08.2017

10.08.2017
pensionär.

19.08.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Qvalda.
19.08.2017
kell 20.00 Puka rahvamaja pargis
10. Öölaulupidu. Juubelilaulupeo lõpetame tantsurütmis, muusikat teeb Raen Väikene.
19.08.2017
kell 22.00 Ööklubis Comeback
Eesti Taasiseseisvumise aastapäeva pidustused!
COMEBACK SUMMERLIVE ehk 26 Vabaduse varjundit! Laval hoiab hoogu möllumagnet HELLAD VELLED.
20.08.2017
kell 10.00 Hurda tn petankiplatsil
A.Steinbachi mälestusturniir petankis dupplitele.
20.08.2017
kell 14.00 Villa Müllerbeck
EV 100 perepäev.Peaesineja Hedvig Hanson&Kalle
Pilli. Üles astuvad veel noorte viiuliansambel Tuuleviiul
ja Otepää rahvamuusikaansambel Merle+3. Lastele
mänguväljak, võib kaasa võtta oma piknikutekid.

kell 22.00 GMP suveöökino Nu-

25.08.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Blue Dreams Orchestra.
25.-26.08.2017
Heteromeeste varjupaiga puhvet.
SUVELÕPUPIDU, kitarriduo Siim Kartau ja Sulo Kiivit.
26.08.2017
kell 12.15 Tehvandi Spordikeskuses 18. Otepää Rattamaraton.
26.08.2017
õhtu.

kell 20.00 GMP elavmuusika

26.08.2017
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Heikko ja Ain.
26.08.2017
kell 22.00 Ööklubis Comeback
Palju tantsu – palju legendaarseid suvehitte!
DJ KARL KUKKE
27.08.2017
Otepää Golfis Golfivõistlus
Tartu Ülikooli rektori karikas.

20.08.2017
kell 11.00 Aedlinna jalgpalliväljakul U12 mäng FC Otepää – Tartu FC Helios.

30.08.2017
kell 16.00 Apteekrimäel orienteerumiskolmapäevak 2017 ja Valgamaa MV tavarada.

20.08.2017
kell 13.00 Aedlinna jalgpalliväljakul U11 mäng FC Otepää – Tartu JK Tammeka.

30.08.2017
kell 19.00 Tehvandi staadion
FC Otepää esindusmeeskonna kodumängud FC
Otepää vs Viljandi JK Tulevik U21.

Pühajärve Jaanitule ja Retrobesti ala plaan

31.08.2017
latud kurvid.

kell 22.00 GMP suveöökino Val-
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Pühajärve XX
puhkpillipäevad
28.-30. juulil
Juulikuu viimasel nädalavahetusel avaneb võimalus osaleda Pühajärve 20. Puhkpillipäevadel. Festival tõotab tulla põnev ja eriline. Sel korral on meil
külalisi lähedalt ja kaugelt: Rõngu Pasunakoor, Elva
Linna Puhkpilliorkester, Kose Kiriku Pasunakoor
ja Birzgale Muusikakooli Puhkpilliorkester Lätist.
Pühajärve Puhkpilliorkester koos külalisorkestritega moodustavad koondorkestri ja harjutavad tippdirigentide juhendamisel. Dirigentideks on Claudio
Re (Itaalia), Laimonis Paukšte (Läti), Bert Langeler
(Holland-Eesti), Jose Ramirez (Hispaania-Eesti),
Ülo Laanesaar, Kahro Kivilo ja Arno Anton. See on
tõeline meistrikursus, mille lõppakordiks on 2 kirikukontserti - Rõngus ja Otepääl. On ju põnev!
Eriline on aga see, et Pühajärve Puhkekodu õuel
on reede õhtul kuulda jazzirütme Valga Piirilinna
Bigbandilt ja Pühajärve Põhikoolis aulas on kontsert, kus esinevad löökpillitudengid Eesti Muusikaja Teatriakadeemiast. Nende hulgas on meie enda,
kõige edasipüüdlikum, Otepää Muusikakooli vilistlane GERTRUD LEOPARD.
Haruldane on seegi, et taas on pühapäevane
Jumalateenistus Otepää Maarja kirikus on puhkpillide saatel.
Kutsume kõiki kaasa elama ja rõõmu tundma puhkpillihelidest ― muusika on ju meie kõigi jaoks!
Külli Teearu
korraldaja

22. juuni 2017

Otepää Rattamaraton toimub
tänavu 18. korda

M

APRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton on pikkade traditsioonidega maastikurattavõistlus. See sõit kuulub Eesti
suurimasse rattamaratonide sarja Estonian Cup,
olles sarja eelviimane, 7. etapp.
MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton
toimub 19. ja 26. augustil 2017. a Otepääl ja selle
ümbruses. Start ja finiš asuvad Tehvandi Spordikeskuses. Võimalik on valida kahe põneva ja
kauneid loodusvaateid pakkuvate distantsi vahel:
maraton – 60 km ja poolmaraton – 27 km.
26. augustil toimuv maratoni 60 km distants
pakub ratturitele korraliku väljakutse Otepää
ümbruse mägedel ja metsaradadel. See sobib nii
harrastajale kui võidusõitjale ning 27 km poolmaraton sobib ideaalselt kõigile neile, kes tunnevad rõõmu värskest õhust ja aktiivsest elustiilist.
Lisaks toimuvad võistluskeskuse lähistel lastesõidud, kus osaleb ca 300 väikest ratturit.
19. augustil toimuv SHIMANO Matk on
kõigile tasuta ning kõigi osaluskupongi täitjate
vahel loositakse välja sarja toetajate ergutusauhindu. Lisaks loosib Estonian Cup hooaja lõpus
sarja matkasõitudel osalenute vahel välja rattareisi Maroko maalilisel maastikul. Lastesõidud ja
põhivõistlus toimub 26. augustil.
Otepää Rattamaraton sai alguse selle aastatuhande alguses, kui aastal 2000 peetud esimesel
Otepää Rattamaratoni stardis oli ligi 800 ratturit. Kiiresti populaarsust kogunud maastikuratta-

võistluse osavõtjate arv küündis üle 1000 ratturi
juba mõni aasta hiljem. Juubelimaratoniks, kümnendaks võistluseks oli kasvanud osavõtjate arv
üle 1500 ratturi. Käesoleval aastal on stardis ca
1300 rattasõpra.
Rattavõistlus on ümbritsetud ka meelelahu-

tusliku programmiga ning palju põnevat tegevust leiavad nii täiskasvanud kui lapsed. Lisainfot
leiab kodulehelt www.rattamaraton.ee.
MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton –
Raskelt Ilus!

Foto: Liis Kipper
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Toidupada õdus aidamaja ootab külalisi!
Õdus Toidupada taluõu looduskaunis kohas sobib kõikideks sündmusteks, mida soovite oma sõpradega tähistada.
Perenaine pakub head ja lihtsat eestimaist toitu kohalikust värskest toorainest.
Õuel tervitavad teid eesliema Moona ja poeg Hansu, lambad ja kits. Kaunis paik pakub teile privaatsust, ehtsat maamiljööd ja ilusat loodust.
Soovi korral saab nautida suitsusauna ja mõnuleda kümblustünnis. Saab ööbida ja ärgata linnulaulu saatel,
nautida kohvi õueterrassil.
Oma tuleku soovist teata ette varakult.
Meie kontakt:
tel 56230922, info@toidupada.ee, www.toidupada.ee.

Suvekohvik Toidupada avatud
24. ja 25. juuni
22. ja 23. juuli
kella 12.00 – 20.00.
Suvekohvik pakub elamustoitlustust looduse keskel.
Pakume potis podisevat naadisuppi, lõkkel küpsetatud kõhutäit
ja suus sulavaid kooke.
Kaasa saab osta ise küpsetatud leiba ja muud paremat.
Otepää-Sangaste maanteelt 10 km.
Sealt näitab viit Toidupada.
Perenaine Krista, tel 56230922, www.toidupada.ee, info@toidupada.ee.

Kastolatsi küla

jaaniõhtu

25. juunil algusega
kell 18
Ülemäel.
Kaasa võtta piknikukorv.

Sangaste Rukkikülast
Sangaste Rukkiküla on küngaste ja
viljapõldude vahel asuv väike armas
piirkond, kus hõljub omaküpsetatud sooja leiva lõhn ning kus üksmeelselt utvustatakse külalistele
Sangaste mõisa ja rukki lugu, ehedat loodust ja kohalikku elu.
Tegemist on Sangaste piirkonna koostöövõrgustikuga, kuhu on koondunud erinevad
vaatamisväärsused, restoranid, majutusasutused, turismitalud, toidutalud, käsitöömeistrid, giidid, jahimehed, matka- ja retkekorraldajad ning põllumehed.
23. juulil toimuval avatud talude päeval
osaleb ka Sangaste Rukkiküla. Lisaks avatud
taludele toimub ka "Maale elama" avatud

päev ning ühepäevakohvikute päev. Maale
elama huvitatutele tutvustavad vallaisad
valda, plaanis on bussiekskursioon etteregistreerunud huvilistele.
5. augustil toimub Sangaste Rukkipäev. Rukkipäeva raames toimuvad traditsiooniliselt
folk-kontsert Rukki-Folk, kohalike toodete
laat, koduleivakonkurss, erinevad õpitoad,
Rukkihundi Rahvajooks ja Tõukerattasõit.
Sel aastal toimuvad uuendusena ka Rukkiräägu vibulaskmine, rukki käsitööõllede laat
ja õllevelmistamise töötuba, müüki tuleb käsitööõlu Sangaste Rukkiküla eripruul 2017.
6. augustil ehk nagu igal aastal augusti esimesel pühapäeval juba alates 1934 saati, saavad
piirkonna spordihuvilised võistelda retrohõngulisel Restu Spordipäeval.

Jaanika Kuusik

5115 490
http://kaunikskodus.6ik.eu

Maniküür / kätehooldus
Pediküür / jalgadehooldus
Lakkimine tava- või geellakiga
Ripsmete keemiline värvimine
Kulmude keemiline värvimine
/ korrigeerimine
Kodusalong Paju 12b või
tulen soovi korral kohapeale tegema.

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

P U K A

Hüvasti lasteaed!
Kevad on lasteaias ühteaegu nii rõõmus kui kurb
aastaaeg. Rõõmu valmistab kõik tärkava kevadega seonduv, veidi kurbust toob aga see, et lasteaias
on taas pereheitmise aeg ning lahkuvad kooliminejad.
Sellel kevadel saadame Puka Lasteaiast kooliteele seitse Põngerjate rühma last – 2 tüdrukut ja 5
poissi. Sügisel alustavad kooliteed Elisabet, Kelli,
Rauno, Rainer, Steven, Joel-Mathias ja Armin.
Meie koosveedetud päevad ja kooskäidud teed on
sellega läbi saanud. Lasteaeda jäävad neist ilusad
hetked, päevad ja mälestused. Koosveedetud aja
jooksul oleme palju käinud, näinud, teinud ja
õppinud. Oleme õppinud eluks vajalikke lihtsaid
oskusi – viisakas ja sõbralik käitumine, oma järjekorra ootamine, mängimiseks võetud asjade oma
kohale tagasi panemine mängu lõppedes, sõprade

hoidmine ja veel tuhat muud asja. Tunneme juba
veidi kella, oskame natuke kirjutada ja arvutada
ning seda teavad nüüd kõik lapsed, et kui hästi
õpin, saan targaks.
Nooremad lapsed, kes lasteaeda maha jäävad,
hakkavad kindlasti oma kooli läinud sõpru igatsema – koos on ju nii palju mänge mängitud, huvitavaid asju välja mõeldud ja teostatud. Ka igale
meie lasteaia lõpetajatele jääb möödunust kindlasti midagi erilist meelde – kes armastab huvitavaid asju meisterdada, kes on väga liikuv ning hea
spordis, kes tahaks kogu aeg aina laulda, tantsida
ja esineda, kes on hea jutustaja, kes on suur loodushuviline ja kes on loomult pigem vaiksem ja
omaette tegutsev laps – igaüks neist ainulaadne ja
kordumatu isiksus.
Lasteaia lõpupeol kandsid lapsed ette etenduse

„Kus on kodu?“ Kontsertkavas
oli palju laulu – nii sooloesinemisi kui koos kooriga ning mitmekesiseid tantsunumbreid –
rokist, hip-hopist kaerajaanini.
Kelli laulis lõpupeol, et meie
igaühele meist kulub ära üks
hea haldjas. Kogu Puka Lasteaia pere poolt soovime oma
lasteaia lõpetajatele head koolieed, õnnelikku eluteed ja
et üks kaitseingel oleks alati
teiega.
Teie õpetajad Milvi, Ene
ja Ingrid

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
5. juunil 2017
n

Kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks 4 ja koosseisu vallavanem Andrus Looskari, vallavalitsuse

liikmed Aivar Kuuskvere, Tarmo Kosk ja Kalev Kiisler.
12. juunil 2017
n

Toimus arutelu Puka Keskkooli rekonstrueerimisprojekti, mille koostas Tempt OÜ, seaduslikkuse

üle. Kohale oli tulnud ca 20 vallakodanikku, kes avaldasid oma arvamust Puka koolimaja ehituse teemadel. Volikogu liikmed ei jõudnud kokkuleppele, hääletamise tulemusena sai enim hääli (6 poolt, 5 vastu)
esialgne, s.o Tempt OÜ poolt esitatud projekt.
15. juunil 2017
n

Kinnitati Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkulepe.

n

Kiideti heaks Otepää valla poolt 2017. aastal võetavad võlakohustused.

n

Kiideti heaks Sangaste valla poolt 2017. aastal võetavad võlakohustused.

n

Määrati Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva Otepää valla volikogu

liikmete arvuks 17 liiget.
n

Moodustati 15. oktoobril 2017. a toimuvateks Otepää Vallavolikogu valimisteks üks 17-mandaadi-

line valimisringkond nr 1, mis hõlmab Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva
Otepää valla haldusterritooriumi.
n

Moodustati Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva Otepää valla vali-

miskomisjon ja nimetati valimiskomisjoni liikmeteks: Anita Kallis, Monika Otrokova, Kristina Reigo,

Aakre koolilaste kevadreis Jõgevamaale

Janno Sepp, Ülle Veeroja ja asendusliikmeteks Kalev Vähi ja Mairo Kangro.
n

Volitati Elva linna täitma Puka valla 6 külas – Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja

Rebaste külades korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.

Puka Vallavalitsuse töötajate puhkused
Lastekaitsespetsialist-sotsiaalpedagoog Kristel Laurits 10.07-14.07, 14.08-25.08
Sotsiaalnõunik Airin Hermann 19.06-07.07, 24.07-11.08, 21.08-31.08
Avahooldustöötaja Evelin Petter 03.07-21.07, 31.07-11.08

KALMISTUPÜHA PUKA SURNUAIAL
16. juulil 2017 kell 11
Jutluse viib läbi Sangaste
Koguduse õpetaja Ivo Pill.

30. juulil Aakre külapäev

Enne suvevaheaega käisime
kooliga Elistvere loomapargis,
Jääaja Keskuses ja Äksi kiigepargis ekskursioonil. Esiteks käisime
Elistveres, mis asutati juba 1997.
aastal. Seal nägime paljusid loomi.
Esimesed loomad, kellega kohtusime olid oravad. Nad jooksid
mööda puuri ringi ja demonstreerisid oma osavust. Järgmisena
nägime karu Karoliinat, kes oli 19
aastat vana ja sõi hommikuks kala.
Edasi liikusime nugiste, nirkide
ja tuvide juurde. Tuvide kohta
saime teada nii mõndagi, näiteks
nad söövad liiva, mis aitab toitu
seedida. Pärast tuvisid märkasime metskitsi
lesimas. Saime ka teada, et pisikestel metskitsedel pole lõhna. Järgmiseks liikusime kabehirvede juurde, kes on sünnist saati pruunid valgete

Parimatele medalid ja auhinnad!

Vahepalaks Josephine
tüdrukute tantsud

täppidega. Varakult märkasime ka põhjapõtra, kes oli 7aastane. Järgmiseks liikusime põtrade Tuule ja Eeriku juurde.
Tuule on 6aastane ja Eerik oli 3aastane.
Peagi kohtusime reinuvader Takiga, aga
talle ei meeldinud ennast eriti näidata.
Viimasteks loomadeks nägime õues piisoneid. Ekskursioon giidi saatel lõppes
näriliste juures. Küll oli tore, et meie
grupi saatjaks oli tark giid, kes oskas
meie küsimustele vastata!
Järgnevalt liikusime Jääaja Keskuse
suunas. See muuseum avas uksed 2012.
aastal. Õpetajad olid valinud meile
õppeprogrammi, mille teemaks oli ,,Kas
mammut on karvane elevant?“ Alguses
rääkis giid, mida me peame meelde
jätma. Edasi läksime teise ruumi, kus oli
suur ja väike mammut. Seal ruumis olid
ka koopalõvi ja suur põder. Seal rääkis
giid, et need loomad on välja surnud ja
nende leitud luude eeskujul on eksponaadid kokku pandud. Edasi näitas giid
magavat karu, siis liikusime koopasse,
kus kuulasime juttu ja nägime multifilmi
kiviajast.
Reisi lõpetasime Äksi kiigepargis. Seal
istusime maha, hakkasime sööma ja kiikedel kiikuma. Pargis oli palju erinevaid
kiikesid. Kõhud täis ja kõik kiiged järele
proovitud, oligi aeg koju sõita.
Meile kõigile meeldis see ekskursioon
väga.
Siiri ja Eve-Liis Pikker

Aakre kool tänab MTÜ Kestlik meie
kevadekskursiooni bussisõidu toetamise
eest!

S A N G A S T E

22. juuni 2017

Sangaste vald võitis Valgamaa 2017. aasta
suvemängudel väikevaldade seas esikoha
See, mis pealkirjas kirjas – tähendab vaid seda,
et spordipisikust on Sangastekandirahvas jätkuvalt nakatunud ja see haigus peaks meie perearsti küll rõõmustama.
Väiksemate omavalitsuste arvestuses järgnesid Sangastele, 2. Helme, 3. Hummuli, 4. Õru, 5.
Puka, 6.-7. Põdrala ja Tõlliste, 8. Taheva. Valgamaa kõigi omavalituste pingereas saime tubli 3.
koha. Meid edestasid Valga linn ja Tõrva linn.
Alade lõikes on alljärgnevalt välja toodud
meie tublimad ja tublid, kes ei pidanud paljuks

Sangaste eest taaskord võistlustulle minna. Suvemängude kulla võitis Maive Vill maastikurattasõidus. Hõbeda teenisid Heiki Ernits ja Siim
Anton discgolfis. Pronksmedali said: Kuldar
Kõiv odaviskes, Mati Raudsepp kuulitõukes,
Keio Kaljumäe maastikurattasõidus, Einar Toomemägi maastikurattasõidus, petanki võistkond
(Kairi Aamer, Brandon Undrus, Martin Raudsepp, Tiiu Nukki, Viljar Kerb ja Mati Raudsepp.
Võistkondlikult sai Sangaste vald 2. koha kergejõustikus ja discgolfis ning 3. koha petankis,

maastikurattasõidus ja tänavakorvpallis. 4. koht
kalapüügis ja 5. koht rannavolles.
Lisaks eelpool mainitud medalivõitjatele
andsid oma tubli panuse Sangaste valla võistkonna võidule Reio Vill, Erki Toomemägi, Marjan
Pavlovits, Margus Mooses, Andres Kaas, Andrei
Avald, Imre Õim, Valdo Karavin, Raimo Kiho +
korvpallurid Brandon Undrus, Kajar Unt, Taavi
Vihmann.
Suur tänu kõigile osalejatele Sangaste volikogu, vallavalitsuse ja Sangaste spordiklubi poolt.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Sangaste Vallavalitsuses
14.06.2017
n

Kinnitati Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühine-

miskokkulepe.
n

Anti Puka vallale nõusolek võlakohustuste võtmiseks 2017.

aastal.
n

Määrati Otepää valla volikogu liikmete arvuks 17 ja moodus-

tati üks 17-mandaadiline valimisringkond.
n

Moodustati Otepää valla valimiskomisjon.

n

Koormati Lossiküla külas asuv Pargi kinnistu isikliku kasu-

tusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
n

Muudeti vallavanema Kaido Tambergi 2017. a puhkuse aega.

Sangaste Vallavalitsuses

Koidu kohting Ehaga

n

Moodustati Otepää valla volikogu valimisteks Otepää valla, San-

gaste valla ja Puka valla haldusterritooriumil neli valimisjaoskonda,
määrati nende numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

Läheneva pööripäeva lummus üha tugevneb. Koidu ja eha kohtingu aastaetenduse aeg läheneb. Inimeste toimetustesse ilmub üha enam ligineva
jaanipäevaga seonduvat. Hinge poeb üha enam peo ootust ning valgete
ööde hurma ja ärevust. Kased kohetavad ja lõhnavad, käod kukuvad ja
ööbiku laul sillerdab suveöös. Suve süda Eestimaal on täis lillelõhna ja ilu,
nautimist ja igatsemist. Lühikese põhjamaa suve võlu ja valu ongi tema
intensiivsuses ja lühiduses. Saab kinnine eestlane end just suve jooksul
,,käima tõmbata“, kui sügise jahe rusikas juba uksele koputab.
See-eest on meie suvi oma ilusamatel hetkedel mõnus ja hingestatud. Jaaniaeg on omamoodi aasta ajatelje ots ja kulgemise pöördekoht.
Jaaniöö oma putukahordidega ja rohualuste jaanimardikate alleedega,
suitsevate lõkete ja jaanimaitsetega on eestluse üks kindlamaid tunnusmärke. See on asi, mida igaüks meist tajub omamaise isesuguse vandeseltslasliku tunnetusena, mis meid seob ja kokku toob. Ka väljamaadel
elavad eestlased esimesel võimalusel ja olemasolevates tingimustes tähistavad alati Jaani. Sest see on nende südamealune salatunne, mis juunis
vaimu vallutab. Jaaniaeg on link muistse aja loodusega koos elamise aega
algsel moel ja iidse tunnetusega. Jaanipäev ei jäta kedagi külmaks ka siis,
kui ilm ise külm on. Jaani peetakse nii-kui-nii!
Jaaniajale langeb ka meie rahvuse üks suuremaid militaarseid ülevhetki: võit Vabadussõjas Landeswehri üle. Koolipoiste patriotismipalangust
alguse saanud võidukas Vabadussõda tõi meile riikluse ja rahvusluse esiletõusu. Tervitagem siis jaaniaal ka oma ideaalide- ja tuleviku nimel verd
valanud Eesti poegi ja tütreid. Ainult usk, lootus ja armastus on need,
mis võimaldavad saavutada esmapilgul võimatut.
Meie inimesed, meie kogukonnad! Sukelduge Jaanipäeva-aegsesse
ajaarvestusse seda aega hingega nautides ja kasutades! See on aeg saada
kokku ja siluda suhteid, luua liite jne. Aga ka lihtsalt olla hästi omadega
koos! Võtke sest ilusast ajast ja kombest maksimum, et oma hinged tasakaalu viia ja oma ihule naudet pakkuda! Leitagu miljoneid sõnajalaõisi
ja sündigu leidjatel palju lapsi seejärel. Olgu see armas ,,kaup“, mille tarneaeg on 9 kuud siis õnnistuseks peredele ja Eestile! Tulevik tehtagu rahva
poolt ikka ise, mitte et imporditagu näiteks Aasiast!
Lõkked põlema, liha särisema, õlu hingama ja süda rõõmustama! Nauditavat pidu, hingekosutavat suve ja rahulolu iseenda ja teiste üle!

n

n

n

Millega on tegemist?
Tõenäoliselt on paljud lapsevanemad kuulnud
„Gordoni perekooli“ koolitusest, mis põhineb
Thomas Gordoni metoodikal ja raamatul. Käesolev koolitus on midagi sarnast, aga põhineb
programmil Incedible Years, mida on edukalt
rakendatud USAs, Venemaal, Hollandis, Soomes, Rootsis ja Norras. Eestis oludesse sobivust
prooviti 2014. a suuremates linnades. Järgnenud
uuringud näitasid, et koolitus sobib ka eesti peredele (ja Eestis elavatele venekeelsetele peredele). Eelmisel aastal jõudis see koolitus ka väiksematesse omavalitsustesse, näiteks Võru linna ja
Antsla valda. Vanemad, kes koolitusel osalesid,

Millest koolitusel räägitakse?
Koolitusel räägitakse kõigest väikelapse kasvatamisega seonduvast – kuidas tulla toime lapse
jonnihoogudega avalikes kohtades; mida teha,
kui laps valetab; kuidas lahendada tülisid; kuidas esitada lapsele oma nõudmisi nii, et need
saaks täidetud ilma tülideta jpm. Koolitus on
suunatud väikelaste vanematele, teismeliste
laste kasvatusküsimustega tegeleb nö. jätkukoolitus.
Lisainfot saab Tervise Arengu Instituudi (koolituse korraldaja) kodulehelt www.tai.ee, nõuandelehelt „Tark vanem“ http://tarkvanem.ee/
koolitused/ ja sotsiaaltöötajalt.

Kuidas koolitus toimub?
Koolitus toimub üks kord nädalas, korraga 2h.

Eraldati vallaeelarve reservfondist 2650 eurot, sellest 150

eurot sihtasutusele H. Tederi metsatalu-koolituskeskus Kaara tammeallee säilitamise kulude katmiseks, 300 eurot mittetulundusühingule Valged Teed Valgete Teede Rattaralli korraldamiseks ja 2200
eurot OÜ-le Kodox valla kultuurisündmuste kava koostamiseks ja
tegevuste korraldamiseks.
n

Nõustuti Tiidu külas asuva Kuusiku katastriüksuse jagamisega

kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Tiidumõisa ja Kuusikumetsa ning Tiidu külas asuva Tootsi katastriüksuse jagamisega neljaks
eraldi katastriüksuseks nimedega Väike-Tootsi, 23226 Lossiküla-Tiidu-Kooba tee, Tootsi ja 23227 Lemmiku-Tiidu-Metsapargi tee.
n

Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 200 eurot.

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmeteistkümnele isikule

kogusummas 477 eurot.

SÜNNID
Anastasia Kokhtashvili 			

1. juunil

Sangaste valla sotsiaaltöö spetsialist
on puhkusel järgmistel päevadel:
26.06 ja 27.06.2017
7.07.2017 – 14.07.2017
24.07.2017 – 11.08.2017

Laupäeval, 8. juulil kell 20.00
Sangaste EELK kirikus
Tajo Kadajase kontsert!

Eelinfo tasuta koolitusest 3-8-aastase lapse vanematele
on ütelnud, et tegemist on hea koolitusega, neil
on kasvanud enesekindlus ja usk oma oskustesse vanemana; nad on rahulikumad ja ei muretse
nii palju; mitmed probleemid leiavad lahenduse.
Nad tunnevad, et oskavad tülisid lapsega ja laste
vahel lahendada senisest edukamalt. Vanemate
sõnul koolitusel õpitu tõesti toimib.

Otsustati korraldada lihthange „Keeni Põhikooli ruumide

osaline rekonstrueerimine“.

KAIDO TAMBERG

Sangaste Vallavalitsusel on hea meel teatada,
et saame osaleda projektis, millega pakutakse
Sangaste vallas kohapeal tasuta koolitust lastevanematele, kel on kodus kasvamas 3-8-aastane
laps. Projektikonkurss läks edukalt, hetkel käib
hange grupijuhtide leidmiseks.Plaani kohaselt
toimub koolitus 2017. a teisel poolaastal ja osaleda saab kuni 14 lapsevanemat. Võimaluse korral
on koolitusele oodatud mõlemad lapsevanemad
(ema ja isa) koos.

Väljastati ehitusluba Ivar Lindlale Keeni külas asuval Pargi

tee 6 kinnistul abihoone püstitamiseks.

Kokku on koolituskohtumisi 16. Täpne koolituse aeg on veel teadmata, aga reeglina on need
kohtumised kas tööpäeva õhtuti (peale kella 18t) või nädalavahetustel, iga nädal ühel ja samal
ajal. Mis kuupäeval koolitus algab ja mis päeviti/
mis kell see Sangaste vallas toimuma hakkab,
on praegu veel teadmata, see sõltub koolitajate
võimalustest. Koolituse ajal on võimalik tuua
oma väikesed lapsed lapsehoidu, nii lastele kui
vanematele on tagatud kerge eine. Kui pere on
koolitusest huvitatud, kuid vajab selleks transporti, siis vallavalitsus korraldab selle. Kui transpordivõimalus on olemas aga perele liiga kallis,
siis määrame toetuse transpordikulude katteks.
Hetkel oleme planeerinud nii, et koolitus hakkab toimuma Sangaste Seltsimajas aga lapsehoid on Sangaste lasteaia ruumides. Kui enamus
osalejaid on Keeni külast, siis võime koolituse
ja lapsehoiu viia läbi ka Keeni noortekeskuses.

Kuidas end koolitusele registreerida?
Huvilistel tasuks end registreerida Sangaste Vallavalitsuses telefoni teel 52 47 930 (Pille Sikk) või
5322 5069 (Laura Karavin) või e-posti teel pille@

Kontsert on heategevuslik ja kogu piletitulu
läheb Valgamaa suurperede toetuseks. Pileti
hind 5 eurot.

Kalmistupühad
Laatre kogudus
25. juuni 11.00 Laatre I kalmistu
25. juuni 13.00 Laatre II kalmistu

Sangaste kogudus

24. juuni 11.00 Sangaste.
Peale surnuaiapüha kirikus kell 13.00 Jaanipäeva jumalateenistus armulauaga.
2. juuli 11.00 Priipalu
9. juuli 11.00 Ilmjärve
16. juuli 11.00 Puka

sangastevv.ee ja sangaste@sangastevv.ee.
Registreerimine kestab tänasest kuni kursuse alguseni. Kui
arvate, et tahaksite osaleda, aga pole kindel, kas hiljem välja
pakutavad ajad sobivad, siis andke ikkagi oma põhimõttelisest soovist teada ning lisage, millised toimumisajad teile
sobiksid. Kui soovijaid on eriti palju, siis koostame järjekorra
ning nimekiri on aluseks järgmisel aastal projektitaotluse
esitamisel uue koolituse korraldamiseks.
Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

M I T M E S U G U S T
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Otepää AMS

korraldab
11. juulil ekskursiooni Lätimaale:

RUNDALE LOSS ja park ning
KALSNAVA ARBOREETUM ja taimla.

UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut kasutatakse ehituses,
transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. Praegu 250
töötajaga tehas tegutseb alates 2000.aastast. Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis
ühe maailma juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele.
2016. aastal toimus Otepää vineeritehase laiendamine. Sellega tõsteti tehase tootmismaht 90 000 kuupmeetrini
aastas ja loodi kokku 40 uut töökohta. Projekti raames ehitati lisaks uus biokütusel töötav katlamaja, mis kasutab
vajaliku soojusenergia tootmiseks ainult tootmise käigus tekkivaid jääke. See tähendab väiksemat keskkonnamõju.

Väljasõit 11. juulil kell 6.30 Otepää bussijaamast-külastuskeskusest.
Ekskursiooni hind 45 eurot. Hind sisaldab
sõitu, lossi pileteid, giid ja lõunasööki.
Piletid broneerida ja MAKSTA HILJEMALT
6. juuli Ailile või Tiinale; tel. 56509770 Aili
Konts, tel. 58459158 Tiina Orm.
15. augustil ekskursioon ―
Pärnumaa aiad.

Otepää Mesinike Selts

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel.
Ootame Sind kandideerima, kui oled töökas, soovid õppida ja areneda, saavutada eesmärke koos kolleegidega,
mõistad kvaliteedi ja tööohutuskultuuri olulisust ning Sul on võimalik töötada 12-tunniste vahetustega (sh öövahetused).
Uuele töötajale pakume väljaõpet kogenud kolleegide juhendamisel, koolitusi ning võimalust omandada kutsekvalifikatsioon vineeritootmises, korralike töötingimusi ja -tasu, mitmekesist tööd ning erinevaid soodustusi.
Kandideerida saab läbi CV Keskuse ja Töötukassa portaali või saates CV hiljemalt 02.07.2017. a. evrika.lepik@
upm.com.
Lisainfo 767 9108.

korraldab mesinduspäeva
2. juulil algusega kell 11.00
AMS-i majas J. Hurda 5
Mesilaste haigused - lektor Arvi Raie
Mesilaste tõuemade müük - Mai Endla

8. juulil ekskursiooni
Rein Männiste mesilasse.
Kogunemine lillepoe ette kell 9.30.
Info 5650 9770, 7655 537.

Sõidame ekskursioonile
18. juulil kell 7.00
MUHU SAARELE

Külastame Pädaste mõisa, Eemu tuulikut, Laasu
talu jaanalinnufarmi, Muhu muuseumi, Üügu panka ja muid ilusaid kohti kui aega jääb.
Hind 38 eurot (võib väheneda kui rahvast tuleb
rohkem).
Info ja registreerimine Hellele telef.5516418
Otepää Pensionäride Ühendus ja Naisselts

KUULUTUSED
Otepää korstnapühkija Aivar
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused).
Küttekollete remont ja korstnapitside ladumine. 5662 8835
KIIRE! Müüa maja Otepääl
Õuna 10. Hind 80 000 eurot.
Tel. 56 81 82 93.

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Küttepuud 50/30 cm, veoga,
väikesed koormad. Tel. 5165251

Ostan Belarus traktori.
5609 6431.
Ostan seismajäänud põllumajandustehnikat. 522 2777.

ReeDe Villa Ilusalong
Juuksurid		 Maria 5522716
			Keneli 53314965
Kosmeetik 		

Kati

53303182

Käte ja jalgade hooldus
			Ülle

56222302

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku koos veoga. Tel 5064 084

Ripsmetehnik		

5126591

Kiviraiduri teenused

Teostame elektritöid, 520 50 16

PALU KIVI OÜ-lt

OSTAN münte, märke, raamatuid, hõbedat, ehteid! 56495292

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

EHA KUKKE
kaotuse puhul.
Otepää Kaubakeskus II
kollektiiv.

Aeg seda kaotust ei kustuta eal,
süda Sind ikka meeles peab...

ENE TÜRK
Mälestame ja tunneme
südamest kaasa Katrinile
ja Kaupole peredega armsa ema
kaotuse puhul.
Niina, Ülar, Meelis ja Sass

Maga vaikselt, puhka rahus,
öö on saabunud Sinule.
Maha jätsid mured-vaevad,
mälestused kõigile...

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

ENE TÜRKI

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

		
		
		
		

Sangaste Veed OÜ teostab
-

võlvitud maakivikeldrid
maakivimüürid
maakivisillutised
betoonvundamendid

Tööpakkumine

20. mail tähistasime firma tegutsemise 25. aastapäeva
Täname kõigi kollektiivi liikmete nimel Merle lillepoodi peosaali
kaunistamise eest, Otepää Kultuurikeskust võimaluse eest hästi
lõbutseda, Karni-Voor OÜ lauakatjaid maitsva toidu ja imekauni
lauakatmise eest, Kristjan Reilit igakülgse abivalmis teenendamise eest, kõiki külalisi ja peost osavõtjaid õdusa õhtu eest,
Tallinna Televisisooni, kes meie tegemised jäädvustas.
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Avaldame kaastunnet Reinule
kalli isa, äia, vanaisa, vanavanaisa

LEONHARD TOODE

Südamlik kaastunne omastele

Iga lahkumine on raske
ja teelesaatmine kurb.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Sügav kaastunne Küllile ja
Janelile kalli ema ja vanaema

Minu kaastunne Andresele ja
Hendrikule kalli õe

Avaldame kaastunnet
Karin Kutsarile perega
kalli

EHA KUKK

EHA KUKK

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Ursula ja Olja peredega

Ursula

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Südamlik kaastunne
Ruth Täärile ema

Südamlik kaastunne Katrin Kalda
perekonnale isa, vanaisa,
vanavanaisa, äia

JULIA LAOS

JULIA LAOS
kaotuse puhul

Sügav kaastunne Hiiele

JULIA LAOS

ema

isa

surma puhul.

surma puhul.

Mälestame kauaaegset head ja
töökat naabrit.
Avaldame kaastunnet tütardele
peredega.

AMS Kangakudujad

Killy ja Kati peredega

KÜ Kannistiku 5 & 3

Südamlik kaastunne Ruth Täärile
kalli ema

Südamlik kaastunne Ruthile ema
ja Katile vanaema

Meie sügav kaastunne Ruthile
ema

JULIA LAOSE

JULIA LAOSE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Helin, Aivar ja Tiiu U.

KÜ Kannistiku 4 majanaabrid

JULIA LAOSE

Mõni hetk on elus
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe
väga, väga valus

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav,
Su hingest saab tähekild...

Südamlik kaastunne Küllile
kalli ema

Eha Kukk

EHA KUKE (KUKK)

Mälestame kauaaegset kolleegi.
Siiras kaastunne Küllile perega.

surma puhul.
Naabrid: Jürised, Pullesed
ja Tigased

See on me elutee,
mis läheb taevasse,
nii kui üks pääsuke läheb kõrgele...

EMA

EHA KUKK

kaotuse puhul.

Mälestame head ja sõbralikku
külaelanikku.

Kaja, Kaima, Aire, Sveta,
Helve, Inga.

Vana-Otepää küla

Richard

Mälestame endist tublit töökaaslast ja väga head naabrit.
Tunneme kaasa Ruthile ja Leale
peredega.

Avaldame kaastunnet
Külli Uibole

ema, vanaema
ja vanavanaema

Majarahvas

kaotuse puhul.

surma puhul.

Vello ja Aivo Meema
perekondadega

Südamlik kaastunne Ruthile kalli

kaotuse puhul.

Enno Saage

HELJU KUTSAR

11.10.1932-12.06.2017

Töökaaslased Pühajärve
Puhkekodust

Sügav kaastunne Ruth Tääri
perele kalli

Südamlik kaastunne lastele
peredega ema kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Vana-Otepää külarahvas

Elukaaslane Heli perega

Leinab vend Endrik perega

surma puhul.

HELJU KUTSARI

Vaike, Jaan ja Madise pere

Aivar perega

Mälestavad leinas endised
töökaaslased Otepää Tarbijate
Kooperatiivi päevilt.

EHA KUKE

Elsa, Ants, Tiina, Karin, Kalev, Eeri,
Erich, Aare, Sigrid, Margus ja Anne.

Majanaabrid Tiiu, Faadme,
Hendrik ja Jaano

EHA KUKK`e

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet Theale,
Andresele, Endrikule kalli õe ja
teistele lähedastele

23.08.1959 - 19.06.2016

Siiras kaastunne Küllile, Janelile,
vend Andrese perele
ja õde Tea perele.

HELJU KUTSARI

Sügav kaastunne Külli Uibole
perega kalli ema, vanaema
ja ämma

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Külli Uibo
perele ema, ämma, vanaema
kaotusega.

LEONHARD TOODE

Südamlik kaastunne Aivarile
perega tädi

Elsa, Ants, Tiina, Karin, Kalev,
Sigrid, Margus ja Anne.

kaotuse puhul.

Mälestame kallist varalahkunud
õde

Avaldame kaastunnet Reinule
perega kalli isa

Makita külarahvas ja Riivikud.

MALE BORGMANNI

EHA KUKK

Naabripered Kelder, Saan

Mälestavad Raudsepa talu
noored ja vanad.

EHA KUKE

17.05.1956 - 07.06.2017

kaotuse puhul.

surma puhul.

Mälestan esimesel
surma-aastapäeval

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial Sa meie juurde ei tule.

HARRI KIRBITSA

surma puhul.

Südamlik kaastunne Endrikule
ja Andresele peredega
kalli õe ja tädi

Lahkusid meelespealillede
õitsemise ajal...

Südamlik kaastunne
Kalev Kirbitsale perekonnaga
isa, vanaisa ja äia

Tel. 5569 7176
www. maakivimuur.ee

kaotuse puhul.

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

Südamlik kaastunne Küllile
tütrega kalli ema ja vanaema

EhitusEST OÜ

EHA KUKE

Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863

Müüa tooreid küttepuid 50cm
lepp 26.- EUR rm, 50cm kask 30.EUR rm. Mõõdud vastavalt soovile, transport tasuta. 58550987

Ada

Meeldivate kohtumisteni!

TOYOTA JA MERCEDESE kokkuost. Ostame Toyota, Mercedes
marki sõidukeid, võib ka pakkuda
muid marke sõidukeid.
5567 8016

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256

OMANIKU JÄRELVALVE

Teie ilu teenistuses

Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.

Pakume heina niitmis- ja purustamisteenust (vastab PRIA nõuetele). heizung.oy@eesti.ee.
Tel. 511 3543

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Rebas

Müüa lõhutud küttepuid teile
sobivas mõõdus (lepp, kask, segapuu) märg ja kuiv. Tel 5260859
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kamina- ja pliidipuud. Vedu
tasuta. 5056107
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Otepää Konsumi kollektiiv
ja Aino

Ilmas pole rohkem armu
kui on ema armastus.
Mõistad siis, kui tema põrmu
kummardad kord leinates...

EHA KUKK

17.05.1956 - 07.06.2017
Mälestustes oleme Teiega tütar
Külli, lapselaps Janeli, Jaan ja
Kalju, õde Tea ja vendade
Andrese, Endriku pered.
Täditütred Tiiu, Evi, Mall peredega.

Aino, Anne, Eevi, Urmas
ja Paavu

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Eha Kukk
Südamlik kaastunne Küllile,
Janelile, Jaanile kalli ema,
vanaema, ämma lahkumise
puhul.
Vaike, Jaan ja Madise pere

Mis tulema peab - see tuleb.
Kellel saab otsa aeg - see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Ruthile
perega kalli ema, vanaema,
vanavanaema

JULIA LAOS
kaotuse puhul.
Riina perega

16

M I T M E S U G U S T

22. juuni 2017

... Ja need me oleme
Käesolevaga anname lubatult teada ka nimed,
kes on juba meie Valimisliiduga käed löönud
kohaliku asja edendamise nimel.
Inimesi on nii siit kui ka sealt. Täpselt nagu vaja
ja just nagu peab, kui tahame võimalikult kõigiga
ladusat koostööd saavutada. Eks ikka vana hea
musketäride moto võtmes: ,,Üks kõigi eest ja
kõik ühe eest!“ Et uus kogukondlik korraldus
võimalikult laiapõhine ja kaasav saaks! Ja et uus
vald ning tema ühinevad kogukonnad parimal
moel esindatud ja väljendatud oleks!

Meiega juba liitunud ja veel liitujad kannavad
endas positiivset tulevikuvaadet ja meeskondlikku mõttelaadi! Ainult niimoodi ja ainult
sedamoodi saame uue valla hästi ja õiglasemalt
juhitud ja arendatud! Kui tahame väärikat valda
ja paremat elukorraldust, vajame positiivsust ja
koostegutsemise tarkust! See on meie koonduva koosluse eesmärk ja tahe, et asjad võimalikult
tõhusalt aetud saaks.
Ja selline on siis meie kasvava meeskonna hetkeseis (,,Kes kõrt ei korja, see koormat ei saa“ ehk
,,mida üks ei saa, seda üheksa võivad“).

Valimisliidu asutamislepingule alla
kirjutanud:
Tatjana Laadi
Marika Viks
Tuuli Merimaa
Ene-Mall Vernik-Tuubel
Viive Puudist
Ivika Nõgel
Ene Reedi
Külliki Pikk
Maire Murumaa

Heili Kalbri
Karl Mõts
Rando Undrus
Jorma Riivald
Kaido Kirt
Teet Reedi
Meelis Mehine
Kaido Tamberg
Rein Org
… ja uks on avatud!
VL asutamistoimkonna nimel Kaido Tamberg

KäsitööTee Rõngust Otepääni
KäsitööTee Rõngust Otepääni on kahte endist kihelkonnakeskust ühendav tee, mille ääres on ühel
suvisel päeval avatud käsitööpesad: käsitöökojad, muuseumid, kohvikud, käsitööpoed, laadad, õpikojad jms. Kõigi läbivaks teemaks on käsitsi valmistatud toodang. Külalisi oodatakse 22.juulil vahemikul kell 10-18 elamusterohkele rännakule. Külla kutsuvad Pillimuuseum, Rõngu Maanaiste Selts,
Saare talu, Palupera Pritsikuur, Palupera Põhikool, Hellenurme Veskimuuseum, Ketta talu, Palu Savi
ja Palu Kivi, Pedajamäe küla, kauplus Anni Butiik, Nuustaku Seebid ja M&M Ehted.

Põnevale päevale paneb punkti ühine simman algusega kell 20.00 Rõngu Pillimuuseumis. Tulge
julgesti külla ja me näitame rõõmuga, mida me oskame ja teeme!
Käsitööpesad on leitavad oma kirjeldustega Facebook keskkonnas, avalikul lehel KäsitööTee Rõngust Otepääni, leheküljelt leiab lingi Google keskkonda, kus terve teekond kenasti kaardi peal koos
käsitööpesade tutvustusega.

