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IRONMAN 70.3 Otepää triatloni
võitis Pirmin Tamm
Nädalavahetusel toimunud
IRONMAN 70.3 Otepää
poolpika triatloni võitis
Pirmin Tamm ning naistest
Maria Jänese.
Pirmin Tamm läbis 1,9 km ujumisraja, 90 km rattal ning 21,1 km joostes 4
tunni 14 minuti ja 31 sekundiga. Teise
koha sai Rinalds Sluckis Lätist ajaga
4:15:24 ning kolmas oli Harri Sokk
ajaga 4:15:40.
Naiste kiireim oli Maria Jänese
ajaga 4:45:36, edestades Alma Sarapuud (4:53:42). Kolmanda koha sai
Tanja Slater, kellel kulus poolpika triatloni läbimiseks 4:55:34.
Võitja nimekaim Raivo E. Tamm

läbis distantsi ajaga 6:12:41 ehk 33
minutit kiiremini kui eelmisel aastal.
Individuaaldistantsi lõpetas kokku
610 osalejat.
Võistkondade arvestuses oli kõige
kiirem Jooksueksperdi võistkond
(3:52:39) koosseisus Kirill Kotšegarov, Kert Martma ja Rauno Laumets.
Kokku lõpetas võistluse 57 võistkonda.
IRONMAN 70.3 Otepää triatlonil oli
esindatud 30 riiki ning järgmise aastal
toimub sama sündmus 15. juunil 2019.
Mitmepäevane
triatlonifestival
jätkus pühapäeval Pom’bel IRONKIDS lastevõistlustega ning Telia
4:18:4 Otepää rahvatriatloniga.
KALMAR KURS
Foto: ERGO KUKK

Tunnustati Otepää valla parimaid õppureid ja õpetajaid
31. mail toimus hotellis Karupesa
traditsiooniks kujunenud õppeaasta
parimate õpilaste ja õpetajate tunnustusüritus. Parimad said nii valla kui ka
maakondliku tunnustuse osaliseks.
Otepää valla tänukirjad ja meened
andsid kätte Otepää vallavanem
Kaido Tamberg ja haridus- ja noorsootööspetsialist Janika Laur. Tunnustati
koolide parimaid lõpetajaid, üleriigilistel olümpiaadidel ja võistlustel häid
tulemusi saavutanud õpilasi ja nende
juhendajaid.
Valgamaa Omavalitsuste Liidu
esimees Agu Kabrits ning haridusspetsialist Ivi Tigane tunnustasid omavalitsuste liidu tänukirja ja meenega
maakondlikel olümpiaadidel silma
paistnud õpilasi ja neid juhendanud
õpetajaid. Erilised tänusõnad läksid
Otepää Gümnaasiumile maakondlike
olümpiaadide hea korralduse eest.
Pidulikul vastuvõtul pakkus palju
põnevust Triinu Tauli esinemine, kes
esitas pärimusmuusikat erinevate
pillide abil.

Tunnustuse said:
Otepää valla tänukiri:
Merelle Liivamägi – Otepää Muusikakooli akordioni põhiõppe kiitusega
lõpetamise eest.
Merike Roop – kiitusega lõpetanud
õpilase Merelle Liivamäe juhendaja.
Linda Piirimäe – Otepää Muusikakooli klaveri põhiõppe kiitusega lõpetamise eest.
Tuuli Vaher – kiitusega lõpetanud
õpilase Linda Piirimäe juhendaja.
Linda-Maria Urke – heade õpitulemuste eest, Otepää Gümn 12. klass.

Kadi Prii – heade õpitulemuste eest,
Puka KK 9. klass.
Veronika Maide – heade õpitulemuste eest, Otepää Gümn 9. klass.
Susann Vahrušev – heade õpitulemuste eest, Otepää Gümn 9. klass.
Erik Sume – heade õpitulemuste
eest, Otepää Gümn 9. klass.
Dyavolessa Maria Kuittinen – heade
õpitulemuste eest, Otepää Gümn 9.
klass.
Lauren Mae – heade õpitulemuste
eest, Otepää Gümn 9. klass.
Romek-Andreas Reigo – heade õpitulemuste eest, Otepää Gümn 9. klass.
Kadi Ruukel – heade õpitulemuste
eest, Otepää Gümn 9. klass.
Annabel Eensoo – heade õpitulemuste eest, Pühajärve PK 9. klass.
Aksel Joonas Reedi – heade õpitulemuste eest, Pühajärve PK 9. klass.
Oliver Kiho – heade õpitulemuste
eest, Pühajärve PK 9. klass.
Joonas Aart – heade õpitulemuste
eest, Pühajärve PK 9. klass.
Matemaatikavõistluse
„Võistumiks“ I klasside võistkondlik arvestus
3. koht (Otepää Gümnaasium): Renet
Daniel, Grettel Hansing, Svea-Erika
Iir, Oliver Karus, Kati Kroll, Lisette
Kungus, Laurethe Liin, Otto August
Mehik, Marion Must, Jan Einar Pikk,
Jakob Pirnipuu, Adriane Raukas,
Georg Roose, Markus Saar, Henrik
Soots, Siim Tammoja, Meribel Treial,
Anelle Unt, Teele Uudeberg, Kendris
Värton.
Ene Must – matemaatikavõistluse
„Võistumiks“ I klasside võistkondlikus
arvestuses 3. koha saavutanud õpilaste
juhendamise eest.
Renate Ermel – kunstiolümpiaadil
12. klassidele Kunstihariduse Ühingu

eripreemia loovtöö eest (Otepää
Gümn).
Jelena Salumaa – kunstiolümpiaadil
12. klassidele Kunstihariduse Ühingu
eripreemia loovtöö eest saanud
Renate Ermeli juhendamise eest.
Eliise Palmiste – muusikaõpetuse olümpiaadil pronksdiplomi eest
(Otepää Gümn).
Eve Eljand – muusikaõpetuse olümpiaadil pronksdiplomi saavutanud
Elise Palmiste juhendamise eest.
Robin Mathias Müür – TV10
Olümpiastarti, poiste 1000 m jooksu 2.
koht (Otepää Gümn).
Sten-Erik Iir – TV10 Olümpiastarti, poiste kettaheide 1. koht (Otepää
Gümn).
Toomas Halliste – TV10 Olümpiastarti häid tulemuse saavutanud
Robin Mathias Müüri ja Sten-Erik Iire
juhendamise eest.

Valgamaa Omavalitsuste
Liidu tänukiri:
Renate Ermel – maakondlik kunstiolümpiaad 1. koht, inglise keele
olümpiaad 2. koht (Otepää Gümn).
Martin Kotkamäe – maakondlik
keemiaolümpiaad 1. koht (Otepää
Gümn).
Liisi Kukk – maakondlik keemiaolümpiaad 2. koht (Otepää Gümn).
Veronika Maide – maakondlik
ajaloo olümpiaad 1. koht (Otepää
Gümn).
Marit Maribel Pulles – maakondlik ajaloo olümpiaad 1. koht (Otepää
Gümn).
Robin Mathias Müür – matemaatikavõistlus Nuputa 1. koht (Otepää
Gümn).

Morten Oscar Orussaar – matemaatikavõistlus Nuputa 1. koht, matemaatikaolümpiaad 3. koht (Otepää
Gümn).
Mark Ragnar Pikk – matemaatikavõistlus Nuputa 1. koht (Otepää
Gümn).
Martin Mõttus – matemaatikavõistlus Nuputa 1. koht (Otepää
Gümn).
Kaur Veere – matemaatikaolümpiaad 1. koht (Otepää Gümn) .
Eliise Palmiste – muusikaolümpiaad 1. koht (Otepää Gümn).
Ronek Jäär – majandusolümpiaad
1. koht (Otepää Gümn).
Romi Teorein – vene keele olümpiaad 1. koht (Puka KK).
Gaidy Toomsalu – vene keele olümpiaad 1. koht (Keeni PK).
Uku Sau – geograafia olümpiaad
1. koht, keemiaolümpiaad 3.-5. koht
(Otepää Gümn).
Kustu Künnapas – keemiaolümpiaad 1. koht, matemaatikaolümpiaad 1. koht, füüsikaolümpiaad 2.
koht (Audentese Spordigümnaasiumi
Otepää filiaal).
Sofia Nämi – kunstiolümpiaad 2.
koht (Pühajärve PK).
Õpilasi juhendanud õpetajad:
Jelena Salumaa, Mariana Naaber,
Heivi Truu, Kaja Raud, Anu Kikas,
Eve Eljand, Merlin Müür, Ülle
Kümmel, Ene Ever (kõik Otepää
Gümnaasium).
Reet Dalberg ja Ell Sellis (Audentese Spordigümnaasiumi Otepää
filiaal).
Karin-Kaja Liigand (Puka KK/
Keeni PK).

Suve südamesoe
öövalge jaanifestival
Tee kevadest suve südameni on seekord
olnud päikeseküllane ja veevaene. Ühtedele on see nii hea ja teistele naa halb.
Jaanipäeva lummuslik tõmme tirib rahva
kaugetestki maadest kokku ja seob siinseid ja sealseid tütreid ja poegi kodumaa
lillesidemega kokku. Lõkkealused veetakse kokku ja joogid pannakse külma.
Lihalettide liigirikkus ja koduste kokkade
meisterlikkus saavad esindatud ja hinnatud kohalike jaanikollektiivide- ja tulejuhtide poolt. Jaaniusside hordid valmistuvad end roheliseks ajama ja rahvale ilma
pauguta koeri-kasse mitteehmatavaid tulevärke pakkuma. Sõnajalaõite peidetud
õnnehunnikud paigutuvad kohtadesse,
kust siis õnneihalejad need leidma peavad … hea õnne korral muidugi! Kaunis
ja oodatud jaaniaeg imbub me ümber ja
meie hingedesse. Magus lõkkesuits ja kodupinnal kokku saanud Eesti hõimude
melu loob loo, mida muistsest aegadest
tänaseni tavad ja ootused üheks seovad.
Kallid Otepää valla kogukonnad! Nautigem Eestimaa suve tippsündmust ja vanade tavade uut hingust! Tundke rõõmu
üksteisest ja teineteisest ning sellest, et
selline hõimu ühendav tava ja rahvuslik
piduaeg jõuliselt tänapäevani on elanud!
Olgu see aeg oma valgete ööde ja suhtlustega helge jälg Teie aastaraamatus!
Kui pahvatavad põlema kümned tuhanded lõkked üle Eestimaa ja Jaaniöö lumm
embab südameid, siis rõõmustagem ja
pidutsegem. Unustagem hetkeski majandus- ja muud mured, jätke vimm ja heitke
ära viha! Elu on oma olemuselt ilus lühike
kingitus ja seal pole palju kohta mustale
vikerkaarele! Võidelgem sääsehordidega
lustlikus meeles, säristagem liha ja vorste
või mõnda taimset veegani vigurit ning
täitkem oma kõhud ja hinged hää ja paremaga!
Ehk siis tehkem tuld ja andkem tuld
kõike head omaks võttes! Tõstke ka see
pits peenikest riigiviina või siis muud süütumat ka nende esivanemate terviseks,
kes Vabadussõjas meie tänase eest relva
kandsid! Andkem au meie jõustruktuuridele meie riikluse kaitsel! Aga ikka eelkõige tundke end oma kaaslastega nurruma
ajavalt hästi ja nautige südasuvist elu ja
melu! Hingelisi ja lahedaid jaane, armas
rahvas!
Otepää Vallavolikogu
ja vallavalitsuse nimel
vallavanem KAIDO TAMBERG,
volikogu esimees JAANUS BARKALA

7. juunil said valla tänukirja ka matemaatikavõistluse „Võistumiks“ III klasside võistkondlikus arvestuses 2. kohta
saavutanud Otepää Gümnaasiumi õpilased: Anett All, Loore All, Mirell Kirsika
Allikivi, Robert Sebastian Heinsar, Kertu
Juhkam, Jasper Jõela, Kadi Koppel,
Dagmar Käär, Simeon Kümmel, Lisandra
Liivamägi, Hugo Luts, Uku Manivald
Mehik, Ragnar Mitt, Merili Mägi, Ronald
Markus Müür, Linda Silmere.
Tänukirja õpilaste juhendamise eest
pälvis ka nende klassijuhataja Kaja Oja.
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää südalinn läbib EASi toega
uuenduskuuri

n

Eraldati Otepää valla 2018. aasta eelarve realt

„Arendusprojektid“ 1051 eurot Puka Kogukonnale projekti „Puka Kodumajandamise Keskuse õppeköögi rajami-

05.06.2018
n

AMETLIK INFO

Peeti võimalikuks jagada Lossiküla külas asuv

ne“ omaosaluse katmiseks.

Aigro katastriüksus (katastritunnus 72402:002:1460)

n

Vabastati

KORTERIÜHISTU

SEGASUMMA

kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate

Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutami-

Otepää kultuurimajas 6. juunil 2018. a toimuva koosoleku

se sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse

osas.

plaanidele järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala 39,58

n

Korraldati lihthange „Otepää valla investeerimis-

ha) kohanimeks Aigro, koha-aadressiks Aigro, Lossikü-

laen 2018“ järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg –

la küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 1.2

18. juuni 2018. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik

katastriüksuse (pindala 38 854 m²) kohanimeks Kassinii-

– Ülle Veeroja. 1.3 hankekomisjoni koosseis - Kajar Lepik

du, koha-aadressiks Kassiniidu, Lauküla küla, sihtotstarve

(komisjoni esimees), Ülle Veeroja ja Janno Sepp.

– maatulundusmaa (011;M).
n

Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise

11.06.2018

eesmärgil Vidrike külas asuva Inni-Sokka tee (teeregistri

n

Määrati Ädu külas asuva Pargi katastriüksuse (kin-

tee nr 6360473) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla

nistu registriosa nr 1915840, katastritunnus 72401:001:1161,

kasuks isiklik kasutusõigus vastavalt asendiplaanile järg-

pindala 10,66 ha, sihtotstarve 95 % maatulundusmaa ja 5

mistele kinnistutele: 1.1 Vidrike külas asuvale Paju kin-

% tootmismaa) ja Mäe katastriüksuse (kinnistu registri-

nistule (kinnistu registriosa nr 1516740, katastritunnus

osa nr 2114740, katastritunnus 72401:001:0920, pindala

63601:003:0083, pindala 17,18 ha, sihtotstarve maatulun-

13,2 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise

dusmaa) ca 390 m pikkuse ja ca 4 m laiuse tee osas; 1.2

tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed,

Vidrike külas asuvale Konno kinnistule (kinnistu registri-

koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt katastriüksuse

osa nr 921640, katastritunnus 63601:003:0150, pindala

plaanidele järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala 34 192

35,3 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 125 m pikkuse

m²) kohanimi Mäe, koha-aadress Mäe, Ädu küla, sih-

ja ca 4 m laiuse tee osas; 1.3 Vidrike külas asuvale Sokka

totstarve – maatulundusmaa (011;M); 1.2 katastriüksu-

kinnistule (kinnistu registriosa nr 897440, katastritunnus
63601:003:1251, pindala 14,46 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 600 m pikkuse ja ca 4 m laiuse tee osas.
n

Anti Liisi Kördile projekteerimistingimused Püha-

järve külas Allika kinnistul aiamaja ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti aktsiaseltsile TREF NORD projekteerimistin-

gimused Kähri külas Vana-Raudtee kinnistul raudteesilla
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Projekt363 OÜ-le ehitusluba Lutike külas

Kasesalu kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n

Anti Müüri ST OÜ-le ehitusluba Nõuni külas

Müüri kinnistul ehitise (majandushoone) püstitamiseks.
n

Määrati sotsiaaltranspordi teenuse kulude katmi-

seks sotsiaalteenuse toetus kahele isikule kogusummas
81,2 eurot. Määrati ajavahemikul 1. mai - 31. detsember
2018. a koduteenuse eest tasumisest vabastamiseks sotsiaalteenuse toetus neljale isikule.
n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas

150 eurot.
n

se (pindala 6,38 ha) kohanimi Metsamäe, koha-aadress

Otepää Vallavalitsus esitas selle aasta alguses
rahastamistaotluse EASile projekti „Otepää linnakeskuse väljaarendamine“ elluviimiseks. EAS
otsustas taotluse rahuldada. Projekti kogumaksumus on 1 592 350,96 eurot, millest EASi toetus
on maksimaalselt 1 353 498,31 eurot. Otepää Vallavalitsuse omafinantseering on minimaalselt 238
852,65 eurot kahe aasta jooksul.
Otepää linnakeskuse väljaarendamiseks tegi eelprojekti Kadarik Tüür Arhitektid OÜ ning rahatustaotluse kirjutas Otepää Vallavalitsus koostöös
OÜ-ga Cumulus Consulting.
Plaanis on Otepää linnakeskus (keskväljak ja
lipuväljak) välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, kus on mõeldud nii
Otepää elanikele kui ka külalistele. Renoveeritakse Otepää Keskväljak ja Lipuväljak ning luuakse
eraldi ala noortele, mis pakub erinevaid võimalusi
vaba aja veetmiseks. Projekti tulemusena elavneb

piirkonna ettevõtlusaktiivsus, mis omakorda loob
võimalusi uute töökohtade tekkimiseks. Projekti
eesmärgiks on Otepää linnasüda muuta aktiivseks
vabaaja veetmise kohaks.
„See on suur töövõit, ees ootab tihe töö. Kohe
alustame projekteerimis- ja ehitushanke dokumentide kokkupanemisega ning seejärel kuulutame
välja hanke. Hanke loodame välja kuulutada juulikuu jooksul,“ selgitas Otepää vallavanem Kaido
Tamberg. „Ehitustöödega saame loodetavasti alustatud 2018. a sügisel, kuid kõik sõltub hanke läbiviimisest ning ilmastikuoludest. Kui mingil põhjusel
sügisel ehitustöödega ei ole võimalik alustada, siis
hakkavad ehitustööd pihta varakevadel. Projekti
lõppkuupäev on 31. detsember 2019, sellest tuleb
lähtuda.“

(011;M); 1.3 katastriüksuse (pindala 13,77 ha) kohanimi
Pargi, koha-aadress Pargi, Ädu küla, sihtotstarve – 95 %
maatulundusmaa (011;M) ja 5 % tootmismaa (003;T); 1.4
katastriüksuse (pindala 3027 m2) kohanimi Ädumäe-Tornimäe tee L1, koha-aadress Ädumäe-Tornimäe tee L1, Ädu
küla, sihtotstarve – transpordimaa (007;L).
n

Anti Timo Tootsile ehitusluba Neeruti külas Ojavee-

re kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n

Anti Otepää külas asuva Linnamäetagune kinnistu

loodusliku rohumaa 52 366 m² suurune osa otsustuskorras rendile Hauka Farm OÜ-le (registrikood 12087609,
aadress Väike-Hauka, Hauka küla, Kanepi vald).
n

Vabastati mittetulundusühing Eesti Avatud Ühis-

konna Instituut Otepää Kultuurikeskused teenuste eest
tasumisest Sangaste kultuurimajas projekti “Tagasi tööle”
raames läbi viidavate tegevuste osas.

MONIKA OTROKOVA
Pildil: Kadarik Tüür Arhitektid eskiisprojekt

Määrata raske majandusliku olukorra puhul ühele

n

Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2017. a majandusaas-

ta aruanne.
n

isikule toetus.
n

Metsamäe, Ädu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa

Kinnitati

osaühingu

OTEPÄÄ

MAAMÕÕ-

DUBÜROO 2017. a majandusaasta aruanne.

Keelduda ühele isikule toetuse määramisest, kuna

tema sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse §
133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist suurem, kui kahekordne toi-

OTEPÄÄ VALLA SÜMBOLIKAVANDITE KONKURSS

metulekupiir.
n

Kutsuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISE-

KESKUS nõukogu liikme kohalt tagasi Kalev Merisalu.
Määrati Jaanus Barkala SIHTASUTUSE OTEPÄÄ
TERVISEKESKUS nõukogu liikmeks kolmeks aastaks
alates 5. juunist 2018. a.
n

Tunnistati kehtetuks OÜ-le Urmi väljastatud takso-

veo sõidukikaart nr TVSK008936.
n

Kehtestati Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu koha

Konkursi eesmärk on leida Otepää valla, Sangaste valla, Puka
valla ja Palupera valla 7 küla ühinemise teel moodustunud
Otepää valla sümbolid − vapp ja lipp.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 01.08.2018 kell 12.00.
Konkursi tingimused: www.otepaa.ee.

maksumuseks 50 eurot kuus. Tunnistada kehtetuks
Otepää Vallavalitsuse 28. septembri 2012. a korraldus
nr 2-4-527 “Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu teenuse

Kontaktisik on Janika Laur (janika.laur@otepaa.ee, 5239139).

hind”.
n

Vabastati Puka Kogukond Otepää Kultuurikes-

kused teenuste eest tasumisest Puka kultuurimajas läbi
viidava kursuse “Puka kogukonna kokatunnid” osas.
n

Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2018. aasta han-

keplaan.
n

Sõlmiti osaühinguga PALU-TEENUS sisetehing

heakorratööde teostamiseks Otepää vallas perioodiks 5.
juuni - 31. detsember 2018. a.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Keskväljaku, Lipuväljak T7, Lipuväljak 13 ja Lipuväljaku kinnistutel ehitise (Otepää keskväljak) rajamiseks.
n

Kutsuti osaühingu Puka Vesi nõukogu liikme

kohalt tagasi Urmas Kuldmaa ja Raivo Nurmetu. Valiti
kuni 31. oktoobrini 2023. a osaühingu Puka Vesi nõukogu
liikmeteks: 2.1 Jaanus Barkala (isikukood 37309225713);
2.2 Rein Pullerits (isikukood 36006145728).

Võidupüha tähistamine
23. juunil
Kell 11.00 jumalateenistus EELK Otepää Maarja kirikus
Kell 11.30 pärgade asetamine Otepää Vabadussambale.

Head Võidupüha
ja rõõmsat
Jaanipäeva!

Kell 17.00-18.00 on KL Valgamaa Maleva Otepää Üksikkompanii tulevalve Vabadussamba juures.
Kõigil soovijatel sel ajal võimalik saada osa Võidutulest.

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Otepää vallas on tööl
heakorraspetsialist
Alates 4. juunist 2018 on
Otepää vallas tööl koosseisuväline heakorraspetsialist Jaak Grünberg.
Heakorraspetsialisti tööülesanneteks on
Otepää valla heakorraküsimuste lahendamine,
sh haljastuse, koduloomade, jäätmekäitlusega
seotud küsimused. Heakorraspetsialist tegeleb
teehoolduse ja talihooldetööde korraldamisega
ning lahendab elektri ja tänavavalgustuse ja liikluskorraldusega seotud küsimusi.
Jaak Grünberg on pärit Tartumaalt, Puhjast ja on
lõpetanud Puhja Keskkooli. Ta on õppinud Tallinna
Pedagoogilises Instituudis, üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse erialal ning Eesti Maaülikoolis,
ökonoomika ja ettevõtluse erialal.
Varasemalt on Jaak Grünberg muuhulgas töötanud AS-s Ropka Liiv tegevdirektorina ja tegutsenud ka eraettevõtluses. Viimased kaheksa aastat
enne Otepää valda lõplikult elama asumist, elas
ja töötas Jaak Ameerika Ühendriikides Põhja-Carolina osariigis.
Jaak Grünbergi kontaktid:
Tel. 502 2316, e-post: Jaak.Grynberg@otepaa.ee

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal enne
lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile: teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse huvides
toimetada ja lühendada.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 16. augustil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad

Otepää Vallavalitsus
pakub tööd

majandusteenistuse
juhatajale
Töö kirjeldus:

• majandusteenistuse töö juhtimine ja koordineerimine;
• jäätmemajanduse-, heakorra-, keskkonnakaitsening haljastusalaste küsimuste lahendamise korraldamine;
• vallale kuuluva kinnisvara hoolduse koordineerimine;
• teehoolduse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevuste
korraldamine, sh lume- ja libedusetõrje ja talihooldetööde tellimine;
• liikluskorralduslike küsimuste lahendamine;
• oma valdkonna hangete ja tööde tellimine ning
järelevalve teostamine tööde nõuetekohase täitmise
üle. (sh IT-alased hanked);
• oma valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise korraldamine vallavolikogule ja -valitsusele.

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus või pikaajalise avaliku teenistuse töökogemusega keskharidus/keskeriharidus;
• vähemalt 3-aastane töökogemus;
• eesti keele oskus heal tasemel kõnes ja kirjas, ühe
võõrkeele oskus suhtlustasemel;
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja hea
suhtlemisoskus, täpsus ja väga hea suhtlemisoskus;
• vastavus avalikku teenistusse asumiseks avaliku
teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Kasuks tuleb:

• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• teadmised kohaliku omavalitsuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest ja oma valdkonna tegevust
reguleerivatest seadustest ja õigusaktidest;
• hangete läbiviimise kogemus;
• Riigihangete seaduse tundmine;
• hea pingetaluvus;
• juhtimisalane töökogemus;
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.

Eriti suurt tähelepanu tasuks pöörata järgnevale
jutule neil, kes elavad Sangaste ja Puka piirkonnas ja/
või õpivad väljaspool Otepää valda asuvates koolides,
nende jaoks on siin palju uut.
Otepää Vallavolikogu 19.04.2018 määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ on Otepää
vallas kehtestatud koolilõpetaja toetus, mida §13 kohaselt „määratakse põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale,
kui tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud
Otepää vald ning ta on sooritanud lõpueksamid selleks
ettenähtud ajal.“
NB! Toetus laieneb kõigile meie sissekirjutusega
lastele, sõltumata sellest, kas nad õpivad Otepää valla
territooriumil asuvas põhikoolis/keskkoolis või väljaspool (Rõngus, Elvas, Tartus, Tallinnas). Ainus vahe on
see, et kohalike koolide lastele on taotlemine lihtsam,
kuid sellest juba edaspidi.
NB! Sätte kohaselt saavad koolilõputoetuse avalduse
esitada ka need noored, kes lõpetavad kutsekooli juhul,
kui nad saavad seal keskhariduse (so ei piirdu ainult
ametikoolitusega või ei läinud ametit õppima peale
keskkooli lõppu).

Kui suur on toetus?
Otepää Vallavalitsuse 3.05.2018 korralduse nr. 211
kohaselt on põhikooli lõpetaja toetus 35 eurot ning
gümnaasiumi lõpetajal 45 eurot. Toetus kantakse pangaarvele.

Kuidas toetust taotleda?
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus vastaval
blanketil. Blankett on saadaval valla kodulehel ja vallamajas lastekaitsespetsialisti juures ning teenusekeskustes. Blanketi täidavad ja allkirjastavad koolilõpetajad
ise siis, kui nad on vähemalt 18-aastased. Kui laps on
noorem kui 18 (so alaealine), siis tuleb avalduses kirjutada tema andmed aga allkiri peab olema lapsevanema oma. Taotluses küsitakse õpilase nime, isikukoodi, aadressi, kooli nime ja lõpetamise klassi (blankett

Kandideerimiseks saata hiljemalt 06.07.2018. a oma CV,
avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile:
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili
aadressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4806; 5662 7688 (abivallavanem Kajar Lepik).

projektijuhile
Töö kirjeldus:

• projektide ja rahastamistaotluste koostamine
(sh projektide algatamine, juhtimine ja aruandluse
koostamine);
• projektipõhiste tegevuste koordineerimine ja
korraldamine.

Nõuded kandidaadile:

• vähemalt 3-aastane töökogemus antud valdkonnas;
• kõrgharidus;
• hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
• edukate projektide kirjutamise oskus ja nende
koostamise ja läbiviimise kogemus;
• head teadmised projektide rahastamise allikatest;
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja hea
suhtlemisoskus, täpsus;
• laitmatu renomee.

Kasuks tuleb:

• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• hea pingetaluvus;
• B-kategooria juhiload;
• hangete läbiviimise kogemus;
• Riigihangete seaduse tundmine.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 25.06.2018.a oma
CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia
aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
või e-maili aadressile: vald@otepaa.ee. Motivatsioonikirjas palume ära tuua kirjelduse oma senistest läbiviidud projektidest.
Lisainfo tel: 766 4806; 5662 7688 (abivallavanem Kajar Lepik).

PILLE SIKK, sotsiaaltööspetsialist

Kes soovib tasuta teenuseid?

PUKA TEENUSKESKUS
(ENDINE PUKA VALLAMAJA,
PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)
Lahtiolekuajad: E,T 8.00-16.00,
K 13.00-17.00, R 8.00 -14.00.
üldtelefon: 766 8443.
Teenuskeskuse juht: Lea Madissov,
tel. 766 8443.
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee.
Teenuskeskuse majandusspetsialist
Kalev Mekk, tel. 516 4931. E-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee.
Teenuskeskuse sekretär-asjaajaja Lea
Treesi vastuvõtuajad: E-T 8.00-16.00. tel.
Tel. 766 9410, e-post: Lea.Trees@otepaa.
ee.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad: K: 09.00-13.00. Tel. 52 47 930,
e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

SANGASTE TEENUSKESKUS
(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA,
VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi
vastuvõtuajad: K-N 9.00-16.00.
E-post: Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766
8040.
Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vastuvõtuajad 10.00-16.00. E-post: Peeter.
Aunapu@otepaa.ee, tel. 5811 5200.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad T: kell 9.00-16.00. Muul ajal
kohtumine telefoniteel eelnevalt kokku leppida. Tel. 76 68 046; 52 47 930. E-post:
Pille.Sikk@otepaa.ee.
Majandusspetsialist Rein Areng, tel. 516
0163, e-post: Rein.Areng@otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS
(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

Otepää Vallavalitsus
pakub tööd
Otepää Vallavalitsus
pakub tööd

on sama nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajale)
ning panga nime ja pangakonto numbrit (pikka versiooni koos EE järel olevate numbritega). Kindlasti
tuleb märkida ka see, kellele pangakonto kuulub, kas
lapsele endale või tema vanemale. Kirja tuleb panna
ka telefoninumber ja e-post selleks, et lisaküsimuste
korral saaks ühendust võtta ja asjaolusid täpsustada.
Avalduse saab digiallkirjaga allkirjastades esitada ka
e-posti teel, kuid siis peab olema listaud lõputunnistuse koopia fail.
Otepää valla kõik koolid (Puka Keskkool, Keeni
Põhikool, Pühajärve Põhikool ning Otepää Gümnaasium) on saanud endale blanketi, mida lastele jagada
ja pärast kokku korjata. Koolid toovad kõik avaldused korraga vallamajja lastekaitsetöötaja Kristin
Lehe kätte koos koolipoolse nimekirjaga neist lastest,
kes on põhikooli või keskkooli tõepoolest lõpetanud.
Otsus tehakse kõigi laste kohta korraga peale koolidelt avalduste ja nimekirjade saamist.
Väljaspool valda asuvates põhikoolides, gümnaasiumides ja kutsekoolides õppivad noored
peavad ise hankima vastava blanketi, selle ära täitma
ning esitama koos isikut tõendava dokumendiga
(ID-kaart, pass) ning oma kooli lõputunnistusega,
kust on üheselt välja loetav vastava õppeastme lõpetamine. Dokumentidest tehakse koopiad, originaalid
saab kohe tagasi.
NB! Taotlus ja lisadokumendid tuleb esitada hiljemalt 31.07.2018 a. Taotluse saavad esitada ka need
noored, kes lõpetasid kutsekoolid 2018. aasta veebruaris, ka neil on avalduse esitamiseks aega kuni
31.7.18. Taas tehakse kõik toetused korraga, seega
võib minna aega, kuni kõik erinevate koolide lõpetajad on oma avaldused ära toonud – aga mida varem
ise avalduse esitate, seda varem on lootust raha ülekandele.
Lisainfot toetuse kohta saab lastekaitsetöötajalt
Kristin Lehelt tel 76 64 826, 51 25 745 või e-postilt
kristin.leht@otepaa.ee.

lastekaitsespetsialistile
(asenduskoht)
Töö kirjeldus:

• lastekaitsetöö korraldamine Otepää vallas, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, lastele ja
lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja
teenuste korraldamine;
• erivajadustega laste hoolekande korraldamine;
• laste ja perede nõustamine;
• tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning
koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega;
• töö asukoht põhiliselt Pukas ja Sangastes.

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus (eelistatult sotsiaal- või käitumisteadused);
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus
suhtlustasandil;
• laitmatu renomee;
• iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne;
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime,
meeskonnatöö oskused;
• töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine ja
oskus töötada vajalike andmebaasidega;
• B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb:

• avalikus teenistuses töötamise kogemus;
• eelnev kogemus laste hoolekande alal;
• STAR- programmi tundmine;
• projektitöö kogemus.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.
NB! Tegemist on asenduskohaga! Kandideerimiseks palume saata
hiljemalt 01.08.2018. a oma CV, avaldus ja motivatsioonikiri ning
haridust tõendava dokumendi koopia aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile: vald@
otepaa.ee. Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

Kuni 31. augustini 2018 võtavad sotsiaaltöötajad
ja lastekaitsetöötaja vastu mittetöötavate tööealiste isikute (16-63 a) avaldusi ühinemaks Sotsiaalkindlustusameti projektiga, saamaks TASUTA
võlanõustamisteenust, psühholoogi poolt osutatavat individuaalset või perenõustamise teenust
ja tugiisikuteenust.
Teenuse soovi korral helistada telefonil 51 99 4123
(Kersti Tamm), 52 47 930 (Pille Sikk) või 51 25 745
(Kristin Leht).

Seoses uue sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korraga palume kõigil Otepää valla sünnitoetuse
II osa saajatel (lapse 1a. saamisel) esitada toetuse
saamiseks taotlus Otepää Vallavalitsusele.
Taotluse vorm on kättesaadav Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee -> Sotsiaal ja tervishoid,
vallavalitsuses kohapeal ja teenuskeskustes.

Teenuskeskuse majandusspetsialist Kalev
Lõhmus, tel. 513 9071. E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee.

Tähelepanu!
Seoses riigipüha, Võidupühaga
23. juunil 2018, on
Otepää vallavalitsus reedel, 22. juunil
SULETUD.

SÜNNID
Miko Hochstätter
Elenor Ilistom
Mirtel Alter
Mia Ly Klais

1. juunil
2. juunil
3. juunil
16. juunil

Kalmistupühad 2018 Otepää vallas
Sangaste kihelkonna Laatre kogudus
1. juuli 11.00 Laatre Esimene kalmistu
1. juuli 13.00 Laatre Teine kalmistu
Sangaste kihelkonna Sangaste kogudus
24. juuni 11.00 Sangaste kalmistul
Kirikus Jaanipäeva jumalateenistus
armulauaga kell 13.00
8. juuli 11.00 Priipalu kalmistu
15. juuli 11.00 Ilmjärve kalmistu
22. juuli 11.00 Puka kalmistu

Otepää kogudus
24. juuni kell 11.00 Otepää kalmistu
5. august kell 11.00 Otepää vana kalmistu

Ilmjärve Õigeusu kogudus
23. juuni kell 12.00 Ilmjärve kalmistul
				hingepalvus
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Juhtunud ja juhtumas – suvi 2018

Otepää Draamastuudio korraldab etenduse:
Otepää Agar Pagar
Gurmee-grill-komöödiaetendus 26. juulil kell 19.00
Pühajärve ääres Kangro talus.
Mis juhtub, kui pagarisaate finaalis kohtuvad Otepää
skandaalsemad poliitikud?
NB! Etendusel valmistatakse päris toitu!
Lavastaja Kerli Adov, laval Diana Zimbrot, Mia Melanie Saar jt.

Suvekuum on juba oma kuumade küüntega kassikäppa näidanud ning õnnis puhkuste kõrghooaeg
algamas. Vallaelus on aga nii mõndagi juhtunud kui ka
juhtumas.
Lasteaia ehitus Otepääl on kenasti käimas ja ka
graafikus. Seega peaks põnnid loodetavasti õigel ajal
sügise jalust külapealt oma uue näoga kodus kokku
saama. Ehk siis suure segaduse ettekuulutajatel vähemalt siiani õigus polnud. Kokku kulub üle 815 000
euro, millest KIK annab üle 200 000.
Katlamaja ja kütterassid Otepääl on lisaraha
KIK-ilt saanud ning keskkütte arendamine linnas
jätkub. Selleks kulub 297 100 eurot, millest pool annab
KIK (148 550) ja pool paneb sisse Otepää Vesi. Linna
võrku ühendatakse Tehvandi kompleks ja hulk uusi
erakliente. Juba eelnevalt on raha saanud ka uue
katlamaja projekt, mis peaks valmima juba sügiseks.
Pisut olmelisi kannatusi põhjustab see ehitus küll
Munamäe tänava äärsetele jt. ümbruskonna elanikele,
aga parema homse nimel… Kütmise kvaliteet peaks
inimese jaoks Otepääl oluliselt paremaks muutuma.
Rahastamisotsuse EASist on saanud ka Otepää
keskväljaku ja Lipuväljaku väljaehitamise kava.
Kokku kulub ca 1 592 351 eurot kahe aasta jooksul.
EAS eraldab vallale 1 343 498 eurot ja vald ise panustab kahe aasta jooksul 238 853 eurot. Väljak peab
valmis saama 2019. a lõpus. Antud projekti kavandamist ja sellele raha saamist pean Otepääle keskusena
ja vallale tervikuna oluliseks ja kasulikuks investeeringuks. On see ju võimas stardipakett Otepää linnaruumile uue näo andmise kavas ning uue elu toomisel
linnasüdamesse ja linna. Pean siin tänama ka viimast
vana Otepää valla vallavanema kt-d Mare Raidi, kes
hakkas 2017. aastal häirekella lööma selle kohta, et
vald on valimiste eelses käegalöömistuhinas jätnud
unarusse nii olulise projektitaotluse. Uuel valitsusel
õnnestus see projekt kiire tegutsemisega siiski päästa
ja nii investeeritakse siia hulga linnale olulist euroraha.
Tänan siinjuures hästi asja ajamast nii Enelin Alterit
planeerijana, Inga Tikku projektijuhina ja Siim Kaldat
heaks konsultandiks olemast. Juba justkui käestlastud
rahal saadi sabast siiski kinni.
Taotlesime rahastust ja saime raha ka Otepää Erihoolekande majade ehitamiseks. Tulevad need praeguse hoolekodu juurde nn kortertüüpi elamutena.
Raha kulub kokku 509 198, millest euroraha 432 818,
64 ja vald paneb 76 380 kahe aasta jooksul. Hea on
see, et ka meie erivajadustega inimene saab teenuse,
mille maksab kinni riik. Ehitame 2019. aastal.
Samal ajal on käimas ka Puka kooli projekteerimise
hanke ettevalmistamine, et 2019. a võtaks Pukas uues
kuues kool õpilased vastu. Kokku kulub selleks ca 2,9
miljonit, millest 300 000 paneb vald.
Puka reoveepuhasti asjad pole paraku 9 kuu jooksul

vaatamata juhtkonna liidri lubadustele edasi liikunud ning projekti ähvardas ajakava tõttu nurjumine
ning ca 400 000 investeeringu korstnasse kirjutamine.
Kuigi puhasti peaks juba 2018. a lõpus valmis olema,
pole praeguseks projektki veel ekspertiisi heakskiitu
saanud. Vallavalitsus kutsus seega Puka Vee nõukogu
enamuses tagasi ja alustas protsessi Puka Vee ja
Otepää Veevärgi ühendamiseks. See võimaldab projekti tähtaega pikendada ja sealjuures odavamat-otstarbekamat lahendust otsida.
Otepää Tervisekeskuse ehitus sujub ja on juurde
loota ka Puka perearsti ruumide remondi uues asupaigas vanas vallamajas rahastamist EU fondidest.
Kuulus ja ohtralt rambivalgust saanud Sangaste
mõisa pereturismikeskuse ehitus käib ja ka siia mahutatakse EASi abiga kokku ca 2 miljonit euroraha.
Tulemuseks saab olema ehk üks Lõuna-Eesti pärlite
hulka kuuluva Sangaste Mõisa tõsine arendus teel
üheks olulisemaks pereturismikeskuseks.
Kuigi kohalike ,,produtsentide“ tellitud telelugude
järgi tundub loss olevat suisa vallavanema enda oma,
siis registrites see kahjuks/õnneks ei kajastu ning lugu
ja selle tegijad peavad oma väidete tõesust ka kohtus
kinnitama. Tegelikult on aga nii, et vallal on vastavalt
kokkuleppele ise võimalik otsustada, kuidas ja mis tingimustel ta soovib oma osaluse taastada, ära müüa või
hiljem otsustada. Kõik võimalused on olemas, petta
keegi sellega saanud pole ja mina ise ka lossi omanik
pole ja ilmselt ei saa selleks ka. Vallal on võimalik kas
jätkata omanikuna, saada osa kiiremini müües raha
kiiremini või rohkem raha objekti valmimist oodates.
Valiku saab teha. Sellest lähemalt sügisepoole.
Kõik need asjad kokku näitavad, et 2 aasta jooksul
investeeritakse valda üle 6 miljoni euro, millest lõviosa
on euroraha. Ehk siis kokku on hangitud lisaks eurotoetusi üle poole valla eelarve mahust. Kui see midagi
ei tähenda, siis mis see tähendab? Sellises mahus väliseid investeeringuid saada on väga hea tulemus ja
ületab varasemat aega kenasti.
Lisaks vajab vald hariduses juhtimisreformi, mis
viiks paremale ja tõhusale koostööle uue valla lasteaiaja koolivõrgu. Olgu kohe öeldud, et see ei tähenda
ühegi kooli sulgemist kohtadel, vaid nende tegevuse
tõhustamist ja koordineerimist. Tekkima peab koolivõrgu ühtne- ja majanduslikult tõhusam toimimissüsteem, mis arvestab valla ühiste huvidega ja teeb
praegu väikeste vürstiriikidena omavahel rivaalitsevatest koolidest ühtse ja üksteisttoetava koolivõrgu.
Sellega tahaksime alustada juba sügisel ja viia selle läbi
paari aasta jooksul koostöös hoolekogude- ja lastevanematega.
Ilusat suveaega, hää kogukond!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Veespordipäev PÜHAJÄRVEL ja NÕUNIS

Otepää Wakepark
asub 1,4 km kaugusel
Otepää linnast Sangaste suunas.
Võimalik on sõita veelaua/-suuskade
ja tuubiga.
Sõitma saavad kõik, ka pisikesed,
kes oskavad juba ujuda.
Meie juures saab pidada sünnipäevi,
firma suvepäevi, poissmeeste õhtuid ning
tüdrukuteõhtuid.
Kohapeal on rand, tünnisaun, indiaanisaun
ja majutus.
Facebook: Otepää Wakepark

Inspireerituna valdade ühinemisest on MTÜ Otisurf ja Nõuni Purjeklubi
otsustanud pakkuda ühiselt veerõõme kõigile meie uue suure valla
elanikele ja külalistele.
Otisurf laenutab Pühajärve rannahoones juba teist hooaega SUP-laudasid, Nõuni Purjeklubi on edendanud ühena vähestest järvel tegutsevatest jahtklubidest purjetamist Nõuni rannas juba mitmeid aastaid.
Sealt on välja kasvanud ka Eesti koondises purjetavaid noori sportlasi.

KUTSUME KÕIKI VEESPORDIST RÕÕMU TUNDMA
1. juulil – Pühajärve rannas veesporti tutvustav päev
5. juulil – Nõuni rannas veesporti tutvustavale päev
Pakume nii lastele kui täiskasvanutele võimalust kogenud treenerite
käe all proovida erinevaid veespordivahendeid – purjekaid (Optimist
ja Laser), surfamist ja SUP lauda (purjelaud ilma purjeta).
Kogenud instruktorid teevad ülevaate veel käitumise põhimõtetest
ja ohutusest.
MTÜ Otisurf ja Nõuni purjeklubi kutsuvad kõiki veepeale suvist
puhkeaega mõnusalt, sportlikult ja turvaliselt veetma.
Sellel suvel ootame kõiki huvilisi reedeti ja laupäeviti Pühajärvele
„päikeseloojangu“ matkadele. Külastame Pühajärve „saarestikku“.
Korraldame SUP-orienteerumise võistlusi, Pühajärvel alustab SUP
laua võimlemis- ja joogarühm.
Meie tegemistest informatsioon:www.facebook.com/otisurf.
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Külastusmäng:
avasta
Baltimaade mõisad
Mäng on pühendatud Balti riikide sajandale aastapäevale ja Euroopa Kultuuripärandi aastale

Suvi 2018
24. maist käivitus Eesti, Läti ja Leedu mõisate ja
linnuste ühine külastusmäng. Kampaania esimesed
nädalad on olnud väga edukad.
Kolme riigi mõisate ühenduste koostöös on
2018. aasta suvel külastamiseks avatud 55 Eesti,
45 Läti ja 31 Leedu mõisa, et tutvustada mõisate
võrgu tihedust ja nende omavahelisi seoseid ning
tõsta esile mõisate tähtsust kultuuri, majanduse
ja oma piirkonna arengu vedurina nii ajaloos kui
tänapäevalgi. Mäng kestab 24. maist 16. septembrini.
Mõisamängu sümboolne avaüritus Eestis oli
Raikküla mõisa traditsiooniline Mõisakonverents
24. mail. Seal pandi teele ka külastusmängu sümbol
– võti, mis avab uksed põnevate avastuste juurde.
Esimeste nädalate tagasiside on innustav – juba
avapäeval külastas Eesti mõisaid kümneid lätlasi,
avanädalal leidsid tee mõisatesse ka sajad eestlased, tõeline reisihooaeg on ju aga alles algamas.
Kampaania algus oli ajastatud üle-Euroopalise
eraomanduses oleva pärandi nädala “Meie maja
– teie pärand” tähistamisega (www.europeanhistorichouses.eu/eych-2018/european-private-heritage-week/).
Mõisate nimekirja ja nende lahtioleku ajad leiate
mängu kodulehelt www.visitbalticmanors.com.

Kastolatsi küla
jaanituli

Kultuurikalender

Otepää Kultuurimaja
22.-23. juunil Pühajärve laululaval muusikafestival
Pühajärve Jaanituli 2018. Vaata lisa: www.jaanituli.ee
29.-30. juunil Pühajärve laululaval muusikafestival Retro
BEST 2018. Vaata lisa: www.retrobest.ee
15. juulil kell 10-14 Otepää Kultuurimaja pargis
TAASKASUTUSTURG. Tarbi vähem ja kasuta taas!
Kohamaks 2 eurot. Halva ilma korral kolime tuppa!
Lisainfo: +3725284902 Merilin
28. juulil kell 19.00 Pühajärve laululaval suvekontsert
„Muinaslugu sinilinnus“ Francis Goya ja Ivo Linna.
Osta pilet: www.piletilevi.ee

		

Sangaste Kultuurimaja

22. juuni kell 19.00 Sangaste JAANIPÄEV Rukki maja
hoovis. Õhtujuht ja muusikat laseb DJ Kalmer
aka. Bobo. Süüa & juua pakub Sangaste Rukki
maja. Esinevad Kõvvera Kõdara, Ke-Sa-line. Kohal
vabatahtlikud tuletõrjujad. Võistlused suurtele ja
väikestele. Tasuta! Info tel: 56822022 Raili

		

Puka Kultuurimaja

22. juunil Puka JAANIÕHTU koos TAURI ANNIGA. Puka
Kultuurimaja pargis. Kell 20.00 murumängud, kell
22.00 süüdatakse lõke. Tasuta! Info tel: 5274812
Helgi
19. augustil kell 20.00 Puka Kultuurimaja pargis 11. Puka
Öölaulupidu. Osa võtavad koorid üle Eesti, ühislaulmine koos Katrin Karismaga, soojendav lõke
ning kosutav toit, ilutulestik. Info tel: 5274812 Helgi

		

Nõuni Kultuurimaja

23. juunil kell 20.00 Nõuni JAANIÕHTU. Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil. Väike kontsert, jaanid
süütavad jaanitule, mõnusat muusikat mängib DJ
Toomas, rahvuslikud „jõukatsumised“. Tasuta! Info
tel: 53465648 Marika
5. augustil kell 10.00 TRIATLON ümber Nõuni järve.
Start kell 10 Kullipesa puhkealal, kavas: 150 m
ujumist/7,5 km rattasõitu/1,5 km jooksu, autasustatakse erinevaid vanuseklasse ning lastele toimub
TILLUDUATLON: 100m rattasõitu -100m jooksu.
Info tel: 53465648 Marika

Ülemäel
22. juunil
kell 18.
Kaasa võtta piknikukorv.

25. augustil algusega kell 20.00 Muinastuledeöö päikeseloojangukontsert. Toimub Nõuni endise koolimaja rannas, kus kuulame mõnusat muusikat ja
küpsetame pannkooke. Info tel: 53465648 Marika.

PILKUSE KÜLAMAJA juures toimub
22. juunil algusega kell 17.00
JAANITULI

KAVAS:
*Kiigeplatsi avamine		*Rammumees
*Sportlikud mängud		*Lõke
*Tantsuks mängib lõõtsamees Herbert Konnula
Pilet 2 eurot
Kaasa piknikukorv (grillimise võimalus)

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

Tulge teiegi osa saama

JAANIÕHTUST
23. juunil algusega kell 20
Nõuni kultuurimaja
parkimisplatsil.
*
*
*
*

5

väike kontsert
Jaanid süütavad jaanitule
mõnusat tantsumuusikat valib DJ Toomas
... ja loomulikult rahvalikud „jõukatsumised“

6

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

SUVEÜRITUSED

21. juuni 2018

Tõeline suvepuhkus! Retrobesti esinejate hulka lisandus Paradisio ja tänavu
lavajuubelit tähistav Anne Veski
Sel suvel juba kolmandat korda toimuv Retrobest
alapealkirjaga Suvepuhkus toob kauni Pühajärve
kaldale retropidude armastatud artistid. Juba niigi
kirevasse nimekirja lisandusid veel kaks suurepärast esinejat − Paradisio ja Anne Veski.
Popdiiva Anne Veski tähistab sel aastal oma 40.
lava-aastat. Selle jooksul on ta tuuritanud mööda
maailma ja kogunud suurel hulgal fänne. Austajate arv on Anne Veski karjääri jooksul vaid kasvanud ja seda tõestab ka Kantar Emori uuring, mille
kohaselt on Anne Veski Eesti suurim staar. Laul-

jatari täispikk juubelikontsert toimub detsembris
Tallinnas, kuid eelsoojenduse saab teha juba juuni
lõpus Pühajärvel. Retrobestil tuleb Anne Veski
lavale erishowga “Anne Veski Show”.
Teiseks uueks tulijaks Retrobestile on 1990.
Belgia menubänd Paradisio. Popgrupi hittlooks
on vägagi suvine “Bailando”, mis vallutas omal
ajal maailma ja on populaarne tänaseni. Lugu
müüs üle viie miljoni koopia ja jõudis muusikaedetabelite tippu pea kogu Euroopas. Paradisio
toob endaga kaasa mõnusa suvefiilingu ja kuumad
tantsurütmid.

Retrobest “Suvepuhkus” toimub 29 ja 30 juuni
Otepääl looduskauni Pühajärve ääres. Sel aastal
on saabujate seas igavesti noor Alphaville, C.C.
Catch, Baccara, E-Rotic, The Gibson Brothers,
Nexus, Kuldne Trio, Black Velvet, Mr Happyman
ja Karavan.
See on planeet Eesti parim stiilipidu − seega
hakkake juba mõtlema riietuse ja aksessuaaride
peale; pühkige oma neljarattaliselt tolm, puhastage karburaatorid, vahetage küünlad ja saatke kirjasõpradele kutse.

Videod:
www.youtube.com/watch?v=mGH_ltUqyNY
Anne Veski − “Atmosfäär”
www.youtube.com/watch?v=fBcJmhQI8NU
Paradisio − “Bailando”
www.youtube.com/watch?v=xiWtqVtd1Oo
Lisainfo: www.retrobest.ee
SIIM SUPS
Avalikud suhted

Liikluskorralduse skeemid, mis kehtivad
nii Pühajärve jaanitule (22.-24.06.)
kui ka Retrobest Festivali (29.06.-01.07.) ajal.
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FRANCIS
GOYA

IVO
LINNA

Suvekontsert
“Muinaslugu
sinilinnust”
28. juuli
Pühajärve
laululava
Algus kell 19:00
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Ilmjärve kool 250
ja Kappermäe Selts 10
tähistamine toimub
laupäeval, 7. juulil
Koguneme kell 12 Ilmjärve
koolimaja juures.
Võta kaasa piknikukorv ja oma kooliasju
näituse jaoks (joonistused,
vihikud, õpikud, käsitööd jne)
Osalustasu 10 €
Vilistlaskogu ja MTÜ Kappermäe Selts

Kui loll saab aru, et ta loll
on, pole kõik veel kadunud
(Otepää vanasõna)*
22. juulil näeb Kangro talus Pühajärve kaldal järjekordset
suveetendust. Otepää ja Kasepää ühise ettevõtmisena tuleb
esitusele Neil Simoni komöödia „Lollid“.
Mida teevad Kasepää ja Otepää inimesed lollpäädena, saab
näha kell 19.

Piletid eelmüügist
soodsamalt!

Eelmisel aastal sai näha Kangro talus Andrus Kivirähu
ainetel etendust „Uljas neitsi“. Tundus, et rahvale see üleastumine meeldis ning nüüd on naerutamisele järge oodata.
Etendus on vaatajatele tasuta. Küll võib näitemängu
toetada annetusega korjanduskarpi.
Etendus on kahe vaatusega. Avatud on kohvik.
Rõõmsat teatrielamust soovides,
lavaleseadja Erlend Kollom
*Aga võib-olla on see ka Kasepää vanasõna

Tähelepanu!
Kõik siitkandi inimesed, kes juba aasta või rohkem ei ole käinud tööl,
kuid ei ole Töötukassas registreeritud töötuna ja kes tahate leida tööd
või õppida uut eriala,
Teid ootab

SANGASTE TÖÖKLUBI
kus saate
- uurida, milles olete hea ja milline amet sobib just Teile
- õppida, kuidas tööd otsida ja töökohale kandideeerida
- arendada suhtlemisoskusi ja harjutada arvuti kasutamist
- leida võimalusi tööpraktikaks soovitud töökohal
- alustada koolitusega, millega omandate elukutse
- otsida töökohta Valgamaal, mujal Eestis või Euroopas.
Klubis osalemine ja kõik muud teenused on osalejatele tasuta.
Erialakoolituse ja tööpraktika ajal makstakse stipendiumit ja tasutakse sõidukulud
Klubi käib koos üks kord nädalas.
Osalemisssovist teatage enne 30. juunit 2018 ja täiendavat teavet saate:
Heino Nurk - telefon: 5818 2721, e-post: heinonurk@icloud.com
Euroopa Sotsiaalfondi projekt: „Tagasi tööle“
2014-2020.3.02.17-0077
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8

SUVEÜRITUSED

21. juuni 2018

Otepää piirkonna sündmuste
w w w. o t e p a a . ee
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JUULI

JUUNI
22.06.2018
kell 8.00 Otepääl Valga mnt 1D
(Ugandi Resto kõrval) JAANILAAT.
22.-24.06.2018
kell 11.00-23.00 Pühajärve küla,
Aasa-Sassi talu. Avatud on Heteromeeste varjupaiga puhvet! Suvekohvik Otepää lähistel. Facebook:
Heteromeeste Varjupaiga Puhvet.
22.-24. juuni
Jaanipäev Otepää Wakepargis.
20 eurot/päev, osalustasu sisaldab pargi päevapiletit, varustust (veelaud/-suusad) ja telkimist oma
kaasavõetud telgis. 23. juuni süütame ka jaanilõkke.
22.06.2018
kell 17.00 Pilkuse külamajas
Pilkuse küla jaanituli.
22.-23.06.2018
Pühajärve laululava. Pühajärve
Jaanituli 2018. Vaata lisa: www.jaanituli.ee.

ga puhvet! Suvekohvik Otepää lähistel.

01.07.2018
kell 10.30 Pühajärve Põhikoolis
Hearum Eesti meistrivõistlused jalgratturite maanteesõidus. Ühisstart vanuseklassidele M/E, M/NU,
NJ, Sen1-4, Sport. Võistlus toimub trassil Sihva-Mäha-Pühajärve.
01.07.2018
kell 11.00 Matk Otepää-Väike-Munamägi-Pühajärve-Pedajamäe-Otepää.
01.07.2018
kell 11.00 Otepää Palveränduri
kirikus Pärna tn 15. Külas Jane Snaith Tallinnast.
EESTIMAA ilma ORBUDETA!
01.07.2018
kell 11.00 Tõukerattamatk
ümber Otepää Pühajärve, mööda liikumis- ja matkaradu. Kestus ja pikkus: kuni 3 tundi, kuni 15 km.

22.06.2018
kell 19.00 Rukki maja hoovis
Sangaste jaanipäev.

01.07.2018
kell 12.00 Veesporti tutvustav
päev Pühajärve rannas. Inspireeritud valdade
ühinemisest on MTÜ Otisurf ja Nõuni Purjeklubi
otsustanud pakkuda ühiselt veerõõme kõigile.

22.06.2018
kell 20.00 Puka Kultuurimaja
pargis Jaaniõhtu.

03.07.2018
kell 18.00 Käärku Spordikeskus
Coolbet Suvevolle.

22.06.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com.

04.-05.2018

23.06.2018
Võidupüha tähistamine.
Kell 11.00 jumalateenistus EELK Otepää Maarja
kirikus, kell 11.30 pärgade asetamine Otepää Vabadussambale.
23.06.2018
kell 19.00 Jaanituli Kuigatsis
pargitagusel spordiplatsil.
23.06.2018

05.07.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Suveöökino Sangarid.
www.clubhotel.ee.
05.07.2018
kell 12.00 Veesporti tutvustav
päev Nõuni rannas.
06.07.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis. Ansambel Privil.

kell 19.00 Kappermäe jaanituli.
07.07.2018

23.06.2018
kell 20.00 Nõuni kultuurimaja
parkimisplatsil Nõuni JAANIÕHTU.
24.06.2018

44. Tartu Noortetuur.

kell 18.00 Neeruti küla jaanituli.

26.06.2018
kell 18.00 Kääriku Spordikeskus
Coolbet Suvevolle.
28.06.2018
kell 9.00 Tehvandi Spordikeskuses Hearum Eesti meistrivõistlused jalgratturite
maanteesõidus. Eraldistart vanuseklassidele M/
N14-E, Sen1-8, Sport. Võistlus toimub trassil Tatra-Otepää-Sangaste.
29.06-01.07.2018 kell 11.00-23.00 Pühajärve küla,
Aasa-Sassi talu. Avatud on Heteromeeste varjupaiga puhvet! Suvekohvik Otepää lähistel.
29.-30.06.2018
Pühajärve rand. Retrobest
Festival 2018 “Suvepuhkus”. Kui kunagi oli muru
rohelisem ja suved soojemad, siis tulebki minna ajas
tagasi!
29.06.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Ampullid.
29.06.2018
kell 23.00 Ööklubis Comeback
Retrobest Festivali ametlik afterparty! VDJ
ARNO“ööelu legend“KUKK & DJ ROBERT“pöörlevplaat“PIHELGAS.
30.06.2018
kell 11.30 Tehvandi Spordikeskuses Hearum Eesti meistrivõistlused jalgratturite
maanteesõidus. Ühisstart vanuseklassidele MJ,
Sen5-8, Sport. Võistlus on Tehvandi rulliringil.

37. Pühajärve jooks

07.07.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran. Elavmuusika: Tea Sööt
kitarri saatel.
07.07.2018
Ilmjärve Kooli 250 ja Kappermäe
Seltsi 10. aastapäeva tähistamine. Kogunemine
kell 12.00 koolimaja juures. Pidu toimub Kappermäe
seltsimajas. Võta kaasa piknikukorv ja kooliasju
näitusele. Õhtul kell 19.00 simman.
07.07.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Ampullid.
07.07.2018
kell 23.00 Ööklubis Comeback
SUUREPÄRANE SUVEMÖLL ehk Vehime tantsu!
Särtsakaid rannarütme reguleerib DJ ROBERT
PIHELGAS.
08.07.2018
kell 12.00 Tehvandi staadionil
Otepää valla lahtised MV minijalgpallis.
10.07.2018
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet Suvevolle.
11.07.2018
kell 18.00 Nikulin Tsirkus
Otepääl Lipuväljak 26 ja Valga mnt 1b vahelises
parklas (Ugandi Resto kõrval).
12.07.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Suveöökino: Minu Näoga
onu.

30.06.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Aimar Pihlak.

13.-15.07.2018
Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eesti
teedel Shell Helix Rally Estonia 2018. Ralli meelelahutuskeskus on Tartu, hooldusala asub Otepääl,
Tehvandi spordikeskuses ning kiiruskatsed Otepääl
ja Lõuna-Eestis. Lisainfo: www.rallyestonia.com.

30.06.2018
kell 23.00 Ööklubis Comeback
Retrobest Festivali ametlik afterparty!

13.-15.07.2018
kell 11.00-23.00 Pühajärve küla,
Aasa-Sassi talu. Avatud on Heteromeeste varjupai-

13.07.2018
kell 17.00-20.00 Pühajärve
Puhkekeskuses II Pühajärve Aquatlon. Pühajärve
Swim&Run Weekend avaüritus.
13.07.2018
kell 18.00 Sangaste lossis Traditsioonilise rahvamuusika ansambel OXUS. Rändame kaugesse Kesk-Aasia kultuuri. Koos publikuga
valmib UNESCO pärandisse arvatud rahvusroog
plov. (Usbekistan).
13.07.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Aimar Pihlak.
14.07.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran. Elavmuusika: Kalev Karlson
ja Erko Niit.
14.07.2018
kell 10.00 Sangaste Rukki Maja
juures Sangaste taluturg.
Värske talukaup kodu lähedalt!
14.07.2018
kell 11.00-15.00 Pühajärve Puhkekeskuses II Pühajärve SwimRun.
14.07.2018
kell 17.00-20.00 Pühajärve
Puhkekeskuses Pühajärve avaveeujumine.
14.07.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Heikko ja Ain.

27.07.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Aimar Pihlak.
28.07.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Elavmuusika: Merlin Purge.
28.07.2018
kell 12.00 Otepää lähiümbrus
Mapri Ehitus 19. Otepää Rattamaraton 43 km. Kell
12.10 lastesõidud, 13.00 poolmaraton.
28.07.2018
kell 18.00 Pühajärve laululaval
Francis Goya ja Ivo Linna ‘’Muinaslugu sinilinnust’’.
28.07.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Privil.
31.07.2018
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet Suvevolle.

AUGUST
02.08.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Suveöökino: Päevad mis
ajasid segadusse.
03.-05.08.2018
Sangaste alevikus Mootorratturite ühisürituslaagri „Ühissõit 2018“. 4. augustil
Sangaste Rukki Maja territooriumil välikontsert.
03.-04.08.2018

15.07.2018
kell 10-14.00 Otepää kultuurimaja pargis TAASKASUTUSTURG.
17.07.2018
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet Suvevolle.
19.07.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Suveöökino: Kirsitubakas.
20.07.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Ampullid.
21.07.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Elavmuusika: So Saxy.
21.07.2018
kell 12.00 19. Otepää Rattamaratoni tervisesõit. Kutsume kõiki rattasõpru TASUTA TERVISESÕIDULE!
21.07.2018
kell 12.00 - 15.00 III Loodusturism.ee Otepää Pühajärve matkamaraton tõukeratastel. Matkamaraton toimub ümber Pühajärve kulgevatel liikumisradadel, spordi- ja külavaheteedel.
21.07.2018

Leigo Järvemuusika.

03.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Toomas Krall.
04.08.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Elavmuusika: Keit Musting.
04.08.2018
kell 11:00 Sangaste lossiõu.
Rukkipäev. Rukkihundi jooks, Valgamaa jooksusarja
6. etapp.
04.08.2018
kell 12.00 Kuigatsi seltsimajas
kokkutulek. 250 aastat hariduselu algusest Kuigatsis.
04.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Raen Väikene.
05.08.2018
Tehvandi Spordikeskuses
Hearum Eesti meistrivõistlused jalgratturite maanteesõidus. Ühisstart vanuseklassidele vanuseklassidele M/N14-16. Võistlus toimub Tehvandi rulliringil.
05.08.2018
kell 10.00 Restu spordiplatsil
84. Restu Spordipäev.

Rõngu - Otepää käsitöötee.

21.07.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Aimar Pihlak.
22.07.2018
kell 8.00-16.00 Valga mnt 1D
(Ugandi Resto kõrval) Otepää Suvelaat.

05.08.2018
kell 10.00 Kullipesa puhkealal
Triatlon ümber Nõuni järve.
05.08.2018
kell 10.00 Otepää Lipuväljakul
XXII rahvamuusikute ja käsitöömeistrite päev.

22.07.2018
kell 19.00 Pühajärve ääres,
Kangro talus Neil Simoni komöödia “Lollid”.

09.08.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran
Suveöökino: Klassikokkutulek 1.

24.07.2018
kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Coolbet Suvevolle.

10.-12.08.2018
Annimatsi kämping. Power
Camp Ameerika autode kokkutulek.

24.-29.07.2018
maalilaager Kappermäel.
Info: Ene-mall Vernik-Tuubel enemallv@gmail.com

10.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Raen Väikene.

26.07.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Suveöökino: 1944.

11.08.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Elavmuusika: Margit Tali
ja Siim Laine.

27.-29.07.2018
Tehvandi staadionil/Aedlinna
jalgpalliväljakul Laste jalgpalliturniir Otepää Cup
2018.

11.08.2018
kell 12.00 Aedlinna väljakul U11
FC Otepää vs Tartu FC Helios.

27.07.2018
kell 18.00 Palveränduri kirikus
Pärna 15. Lastekoor Juhhei kontsert.

11.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Anne Loho.
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kalender 22. juuni – 31. august
w w w. o t e p a a . e e
11.08.2018
kell 21.00 Pedajamäe külas,
Nikluse järve ääres JÄRVEKINO 2018.
Vaatame filme suurelt ekraanilt: lastele näitame
põnevat Hollandi seiklusfilmi KOOD M, suurematele
aga kodumaist tragikomöödiat MINU NÄOGA ONU.
Sissepääs on kõigile tasuta. Avatud ÖÖKOHVIK.
Võta kaasa istumismatt ja sõbrad ning tule KINNO!
12.08.2018
kell 14.00 Palveränduri kiriku
aastapäev. Külas Erki Tamm Tallinnast. Tule saa
osa toredast pärastlõunast! Pärast teenistust kaetud
toidulaud.
12.08.2018
kell 19.00 Villa Müllerbeck Naised Köögis - “Üks kõigi eest, kõik ühe eest!”
15.08.2018
kell 11.00 Aedlinna väljakul U11
FC Otepää – Pärnu JK Poseidon.
16.08.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Suveöökino: Klassikokkutulek 2.
16.08.2018
kell 16.00 Otepääl Tartu orienteerumisneljapäevak.
17.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Aimar Pihlak.
18.08.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Elavmuusika: Kristjan Silm
klaveri saatel.
18.08.2018
Pühajärvel Otepää valla MV
kalastamises Pühajärve Spinning 2018.
18.08.2018
RTG Räbiküla jooksukross Valgamaa jooksusarja 7. etapp.
18.08.2018
kell 10.00 Sangaste Rukki Maja
juures Sangaste taluturg.
18.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Ampullid.
19.08.2018
kell 17.00 Tehvandi staadionil
MEHED FC Otepää – Läänemaa JK.
19.08.2018
kell 20.00 Puka Kultuurimaja
pargis 11. Puka Öölaulupidu. Osa võtavad koorid üle
Eesti, ühislaulmine koos Katrin Karismaga, soojendav lõke ning kosutav toit, ilutulestik.
23.08.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran Suveöökino: Paha lugu.
24.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Heikko ja Ain.
25.08.2018
Kappermäe külamajas oma küla
laste koolisaatmine: “Tere kool”.
25.08.2018
kell 20.00 Nõuni endise koolimaja rannas. Muinastulede öö päikeseloojangukontsert.
25.08.2018
Päikeseloojangul Kuigatsi järve
ääres Muinastulede öö tähistamine.
25.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Ansambel Privil.
30.08.2018
kell 00.00-01.00 GMP Clubhotel&Pühajärve restoran. Suveöökino: Supilinna
Salaselts.
30.08.-02.09.2018 I Otepää MTB tuur ja I Otepää
juunioride velotuur.
31.08.2018
kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Toomas Krall.

Shell Helix Rally Estonia toob WRC sarja tipud Otepääle
13.-15. juulil sõidetakse pärast aastast pausi taaskord Rally Estonia. Vahepealse ajaga on korraldajad seadnud uued sihid ja pikem eesmärk on
väga ambitsioonikas – olla üks parimaid kruusarallisid maailmas ja tuua autoralli MM-sarja
etapp Eestisse. Vahetunud on ralli nimitoetaja, pikaajaliselt sellel positsioonil olnud auto24
jätkab võistluse toetajana ja uueks nimitoetajaks
on maailma üks tuntuim bränd – Shell Helix.
Kohale on oodata mitmeid Rahvusvahelise Autoliidu FIA funktsionääre ja WRC sarja promootori esindajaid. Kui korraldajad seadsid endale
sihiks tuua siia järgneva kolme aasta jooksul igast
WRC sarjas osalevast tehasemeeskonnast üks
auto, siis juba esimesel aastal on stardis kolm
meeskonda neljast. WRC autode osas pakub
enim kõneainet kolm WRC rallit võitnud Ott
Tänaku ja Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC)
startimine. Neile pakuvad uute WRC autodega
konkurentsi Hayden Paddon-Seb Marshall
(Hyundai i20 WRC) ja Craig Breen-Scott Martin
(Citroen C3 WRC). Lisaks on starti oodata Baltikumi ja Skandinaavia tippsõitjaid. Kindel on see,
et tegu on Eesti autospordi ajaloos väga olulise
sündmusega, millest Otepää valla inimesed osa
saavad. Ralli direktori Urmo Aava sõnul hindab
ta kõrgelt pikaajalist koostööd Otepää vallaga.
„Ma tänan Otepää valda ja volikogu hea
koostöö eest. Usun, et Otepää valla inimesed ei
pane pahaks ralli korraldamisega tehtavaid muudatusi, mis puudutavad nende igapäevaelu. Suure
rahvusvahelise võistluse korraldamine Otepääl
omab suurt mõju kohalikule majandusele. Kuna
meie eesmärk on luua maailma parimaid rallikatseid, siis parendame koostöös Otepää vallaga
kruusateid, tugevdades nende põhjasid. Meil
on heameel, et meie ralli tehniliseks keskuseks
on Otepääl asuv Tehvandi spordikeskus, kus on
selleks parimad võimalused,“ räägib Urmo Aava.

Otepää on ka tänavu Shell Helix Rally Estonia
tehniliseks südameks, kui Tehvandi spordikeskuses
asub traditsiooniliselt ralli võistluskeskus ja hooldusala.
Tänavused kiiruskatsed on hoolega valitud ja
neil on spetsiaalsed pealtvaatamisalad, kus on korraldatud parkimine ja kohapeal saab vaadata sama
katset ka live-ülekandena. Samuti on pealtvaatamisaladel olemas nii meelelahutus kui toitlustus.
Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus
Raekoja platsil. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu Lauluväljakul toimub ralli ametlik
kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab lava meie enda armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu.
Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on
Shell Helix Rally Estonia viimane kiiruskatse.

Rallipassid ja ametliku kontserdi pääsmed on
müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee rallipoes. Kuni juuni lõpuni on rallipasside
hind 26 eurot, alates 1. juulist 29 eurot.
Shell Helix Rally Estonia 2018, mis toimub
13.-15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi
teedel on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste
etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.

Infot ralli kohta saab ka Otepää turismiinfo keskusest, kus on Otepää elanikele otepäälase kaardi ettenäitamisel müügil rallipassid
50% soodustusega. Soodustusega saab osta
ühe passi ühe kaardi kohta. Tähelepanu −
kuni 30.06.2018 rallipass 26,00 eurot, alates
01.07.2018 30,00 eurot!
Lisainfo: www.rallyestonia.ee
Rajaskeemid: www.otepaa.ee
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Leigo Järvemuusika Festival 2018 on pühendatud Eesti, Läti ja Soome juubelitele
Juba 3.-4. augustil toimub Lõuna-Eesti kauni
looduse keskel maagiline Leigo Järvemuusika Festival, mille esimese päeva kava on sel aastal pühendatud Eesti, Läti ja Soome juubelitele. Teise päeva tipphetkeks on “Võluflöödi” aariate kontsert, millele
järgneb pidulik Beethoveni 9. sümfoonia. Traditsiooniliselt saadab mõlema festivalipäeva kontserte
grandioosne ning meeldejääv tuleetendus.
Alates 2015. aastast ainult klassikalisele muusikale
pühendatud Leigo Järvemuusika Festivali avapäev
toob endaga sellised muusikalised pärlid nagu Tüüri
ning InSpe laulud tšelloansambli seades, solistiks
Valter Soosalu. Järje võtab üle Liepaja Sümfooniaorkester dirigent Vello Pähna juhtimisel. Nende esituses kuuleb Eesti ja naaberriikide muusikat. Õhtu
lõpus liitub nendega laval ka kammerkoor Voces
Musicales ning esitamisele tuleb Eesti esimene reekviem, mille autoriks on Cyrillus Kreek.
Festivali teise päeva juhatab sisse Järvi Instrumentalists. Õhtu jätkub Jaak Lutsoja (akordion), Liis
Lutsoja (jazzviiul) ning Marius Järvi (tšello) etteastega. Koondnime all “Le Grand Tango” saab kuulda
nii Lutsoja enda kui ka näiteks Piazolla loomingut.
Solistid Mirjam Mesak, Annely Peebo, Raimonds
Bramanis ja Priit Volmer esitavad ühes Leigo Fes-

tivaliorkestriga Risto Joosti juhatamisel “Võluflöödi
aariad”. Uhke lõppakordina lõpetab festivali Beethoveni 9. sümfoonia.
Täpne programm ühes ajakavaga on leitav Leigo
Järvemuusika Festivali kodulehel ning Facebookis.
Leigo Järvemuusika on 1998. aastal alguse saanud
unikaalne üritus, mis kombineerib klassikalise
muusika suurejoonelise valgus- ja tuleetendusega
maalilisel järvemaastikul Lõuna-Eestis. Festivalile pani aluse Tõnu Tamm, kelle unistuseks oli tuua
kaunis muusika vaba looduse keskkonda. Leigo Järvemuusika populariseerib klassikalist muusikat ning
pakub külastajatele unustamatut emotsiooni läbi
tipptasemel muusikalise elamuse ja ainulaadse valgusetendusega.
Leigo Järvemuusika 2018 piletid on saadaval kõikides Piletilevi müügipunktides üle Eesti.
www.piletilevi.ee/est/piletid/festival/muusika/
leigo-jarvemuusika-2018-56111
Koduleht: www.leigo.ee/festival
Facebook:
www.facebook.com/events/2042407382692119
HEIDI RUUL
Foto: RUUDU RAHUMARU

Nuustaku Rantšo virgutab keha
ja ergutab vaimu

Otepäält 3 kilomeetrit Rõngu poole püüab pilku õdus maakivihoone, kõrval rahvuslike mustritega
kaunistatud aidamaja. Lähemale jõudes võib näha ka mõnusat grillkoda, murukatusega sauna tiigi
ääres ning selle kõige üle valvab „Kuldhai“ – puu otsa ehitatud laev-mängumajake.
Kauneid kohti on Otepääl muidugi palju, selles pole kahtlust, kuid lihtsalt vaate imetlemine läheb
pikapeale igavaks... Selle vastu teab peremees Priit üsna mitut rohtu! Olümpiasportlasena on tal
palju kogemusi, mida edasi anda: tahad olla Ole Einar Bjorndahlen või Robin Hood – aga palun,
olgu tegemist päris tulirelva, õhupüssi, laserrelva või vibuga – Priit õpetab. Aga see pole veel kõik!
Suusatamine (ka suvel!), orienteerumine, kettagolf, jalgpalli-piljard (ei tea, mis on? Tule proovi!),
erinevate vahenditega matkad – kõik, mida oodata aktiivsel perepuhkusel, firmasündumusel või
seminaril, sünnipäeval või lihtsalt väljasõidul.
Tegusa päeva lõpetuseks sobib hästi ronida Hiiglaste sauna lavale, sulpsata tiiki ja seejärel
liguneda kümblustünnis. Grillkojas võib ise midagi maitsvat valmistada või lasta proffidel kasvõi
tervet siga vardas keerutada. Ning kui lõpuks siseruumidesse kolida, ootab ees veel üks saun,
köök-elutuba koos kõige vajalikuga ning linade vahele saavad pugeda kuni 25 inimest. Ja kõik
see on väga ilus, hoole ja armastusega renoveeritud.
Sa sinagi sellest osa – Nuustaku Rantšo ootab!
Pakume:		
Tegevust igale vanusele: laskmised tuli-, õhk- ja laserrelvade ning vibuga
suusatamine, orienteerumine, disc-golf, matkad, sporditeemalised loengud – sporti me
tunneme!
jalgpalli MMist inspireerituna – jalgpallipiljard ehk footpool
Kutsu meid külla – tuleme ise varustusega kohale!
Peamajas suur elutuba, köök, elektrisaun ja 13 magamiskohta, aidamajas 12 majutuskohta.
Ettetellimisel toitlustus.
Terviklahendused: aktiivsed tegevused, päevajuht, tehnika, toitlustus, majutus
Nuustaku Rantšo – kõige sportlikum puhkemaja!
Lisainfo tel. 5049643, info@nuustakurantso.ee, www.nuustakurantso.ee.
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MAPRI Ehitus 19. Otepää
Rattamaraton on jõukohane kõigile
Käesoleval suvel toimub Otepää Rattamaraton 19. korda ja kuulub Eesti suurimasse rattamaratonide sarja Estonian Cup. Maratoni nimitoetaja on sarnaselt eelmisele aastale MAPRI Ehitus.
Sellel aastal on sarjas päris mitu uut etappi ning edaspidi hakkavad sarja punktiarvestuse mõttes
roteerima Otepää ja Elva etapid. Otepää Rattamaratonil osalemine seega sarja üldarvestuses sel
aastal punktilisa ei anna.
MAPRI Ehitus 19. Otepää Rattamaraton toimub 28. juulil Otepääl ja selle ümbruses. Start ja
finiš asuvad Otepääl keskväljakul. Võimalik on valida kahe põneva ja kauneid loodusvaateid pakkuvate distantside vahel: maraton – 43 km ja poolmaraton – 20 km. Maratoni 43 km distants
pakub ratturitele mõnusa väljakutse Otepää ümbruse mägedel ja metsaradadel. See sobib nii
harrastajale kui võidusõitjale ning 20 km poolmaraton sobib ideaalselt kõigile neile, kes tunnevad
rõõmu värskest õhust ja aktiivsest elustiilist. Korraldajad lubavad, et tõusumeetreid on varasemate aastatega võrreldes oluliselt vähem ning kuulsate mägede vallutused jäävad pigem uude
aastasse.
Lisaks toimuvad võistluskeskuse lähistel lastesõidud, kus osaleb ca 200 väikest ratturit. Korraldajad lubavad, et sarnaselt eelmistele aastatele toimub rattavõistluse ümber lisaks ka palju muud
põnevat. Maraton on ümbritsetud meelelahutusliku programmiga.
Otepää Rattamaraton on pikkade traditsioonidega maastikurattavõistlus. Alguse sai see selle
aastatuhande alguses, kui aastal 2000 peetud esimesel Otepää Rattamaratoni stardis oli ligi 800
ratturit. Kiiresti populaarsust kogunud maastikurattavõistluse osavõtjate arv küündis üle 1000
ratturi juba mõni aasta hiljem. Juubelimaratoniks, kümnendaks võistluseks oli kasvanud osavõtjate arv üle 1500 ratturi. Möödunud aastal toimunud rattamaratonist said osa ca 1100 suurt ja
väikest rattasõpra.
Vaata lisainfot ja registreeru maratonile: www.rattamaraton.ee.

Tõukerattamatk ümber Otepää Pühajärve,
mööda liikumis- ja matkaradu 1. juulil kell 11.
Kestus ja pikkus: kuni 3 tundi, kuni 15 km.
Grupi suurus 15-50 osalejat.
Partnerid: EV100 ja Matkaliit
Info: Imre Arro, 527 2701, imre@loodusturism.ee
Registreerumine kodulehel: www.loodusturism.ee

III Loodusturism.ee Otepää Pühajärve matkamaraton
tõukeratastel toimub 21. juulil kell 12.
Kestus ja pikkus: lastesõidud 1km rajal kuni 30min jooksul,
põhisõidud kuni 3 tundi, 11/22/33 km.
Loodusturism.ee matkakorraldus koos kõigi Otepää piirkonna
turismiettevõtetega kutsuvad tõukerattasõidule.
Spordimekas Otepääl toimub 21. juulil 2018.a. algusega kell 12 juba kolmandat korda Pühajärve matkamaraton
tõukeratastel.
Matkamaratonile on kõik osalema oodatud. Ka need, kes
ei soovi medalitele pretendeerida.
Distantsid on jõukohased ja ajakavas on nende läbimiseks
piisavalt varu jäetud. Marsruut on küll reljeefne, kuid kogu
trass on kavandatud asfaldile, mis tagab väga hea veeremise.
Kellel isiklik tõukeratas puudub, saab selle osta või eelregistreerudes vastavate ankeetide kaudu Loodusturism.ee
matkakorralduselt laenutada.Laenutuses saadavate rataste
arv on 75tk, mis jagunevad kolme erineva mudeli vahel.
Meie tavapärasest matkakorraldusest erineb matkamaraton
selles osas, et liikumisel ei toimu looduse giidimist ega grupi
juhtimist. Matkamaratonil loob iga osaleja oma matka ise –
kiire või aeglasema, omaette või seltskonnas, sportliku või
vaatleva. Pühajärv pakub nii suvel kui talvel palju avastamist
ja mitmekülgseid looduselamusi.
Tegemist on üheltpoolt turismisündmuse ja teisalt spordivõistlusega, kuhu oodatakse osalema mitmetest kaugematest
piirkondadest ja ka lähinaabreid.
Tõukerattaga sõitmine on jõukohane ja kergesti õpitav
kõigile ning pakub omamoodi elevust. Lükkad ühe jalaga
hoogu, teisega seisad tallalaual - on ju imelihtne. Igaüks
saab hakkama!
Väljapakutud marsruutide ja tõukerattasõiduga saavad
hakkama ka kõik esmahuvilised.
Olete lahkelt osalema oodatud!
Info: Imre Arro, 527 2701, imre@loodusturism.ee
Registreerumine kodulehel: www.loodusturism.ee
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Puka Keskkooli tegus aasta
Õppeperiood on lõppenud ja koolirahvas teeb kokkuvõtteid, nagu
igal kevadel.
Alustasin Puka Keskkooli direktori kohusetäitjana 1. novembril
2016, augustist 2017 jäin päriselt siia kooli. Öeldakse, et iga algus
on raske, võin oma kogemusest öelda, et mõni algus on raskem.
Pole just lihtne olla võõras juht stabiilse ja staažika kollektiivi ees,
kes on üle elanud mitmeid koolijuhte, haridusreforme, õppekavasid,
populaarseid õppemeetodeid, hindamisjuhiseid ja isegi riigikordasid, kuid kes teevad vaatamata kõigile tuultele oma igapäevast
tööd hoole ja armastusega andes õpilastele edasi nii ainealaseid
teadmisi kui elu põhiväärtusi. Tasapisi liikudes ja üksteist kombates
oleme jõudnud ühele teele.
Septembris alustas Puka Keskkoolis uut õppeaastat 86 õpilast,
neist 8 esimeses klassis. Seda on veidi üle kümnekonna õpilase
vähem kui aasta varem, kuid oma osa on kindlasti ka asjaolul, et
liigume põhikooli staatuse poole ja sellel õppeaastal enam 10.
klassi ei avatud.
Aastale tagasi vaadates võib öelda, et meie ümber on toimunud
suured muudatused – ühendati valdasid, vaieldi koolimaja renoveerimisviisi üle, muuhulgas muutus ka kooli tähendus vallas, oli ju
kool enne valla tähtsaim märksõna, täna oleme tavaline keskmise
suurusega maakool valla äärealal. Seda usinamalt on tegutsetud
kooli sees, aastat võib nimetada õppimise, uute algatuste ja erinevate projektide aastaks.
Öeldakse, et koolilapse kõige tähtsam töö on õppimine ja seda
tööd on Puka lapsed hästi teinud. Iga trimestri lõpus saame kokku
lugeda kümme ainult viitele õppijat ja 30 nelja-viielist, aastakokkuvõttes on tulemuseks 13 viielist ja 39 nelja-viielist õpilast. Tänavu
lõpetab Kadi Prii põhikooli kiitusega. Osalejaid on jagunud enamusele maakondlikele aineolümpiaadidele, selle aasta parimad tulemused on Romi Teoreinu vene keele I koht ja Kadi Prii emakeele
II-III koht. Juba mitmes aasta võttis 1.-4. klass osa kaheksa nädalat
kestnud Matetalgutest „10 Monkeys“ ja saavutas väga head tulemused, 4. klass sai II koha ja 3. klass jäi IV kohale. Matemaatikat
oli maja täis veel teiselgi päeval, nimelt toimus kolme maakonna
matemaatikavõistlus Nutikad matemaatikud seekord Puka koolis.
Sport on Pukas alati au sees olnud ja meie kergejõustiklasi jagub
esikolmikusse nii jooksus, kaugushüppes kui palliviskes. Küllap
on paljudele eeskujuks ka Pukast pärit noored sportlased Karel
Tilga ja Taavi Eistre, kes täna juba maailmaareenidel ilma teevad.
Meeleldi osaletakse kooli spordi- ja matkapäevadel, kus sageli on
nooremad ja vanemad õpilased ühes meeskonnas üksteist toetades finiši poole rühkimas.
Tavapäraseid koolitunde on rikastada aidanud paljuski nö projektipõhine tegevus. Kõige suurem ettevõtmine on muidugi mitu
aastat kestnud rahvusvahelise Erasmus+ projekti tegevus, mille
peamine juht ja algataja on Liidia Saarmann ja mis võimaldas ka
meie õpilastel veidi maailma näha ja oma inglise keele oskust proovile panna. Põhikooli õpilased on saanud KIK-i projekti raames käia
loodushariduslikel õppekäikudel ja lähemalt uurida nii taimi, kalu kui
ilmastikku. 7. klass on loonud oma õpilasfirma VÕKO ehk võtmete
kodu, kus valmistatakse võtmehoidjaid, abiks projekt „Nupp nokib“
ja saab öelda, et nupp juba nokib küll, kuidas üks firma töötab ja kui
raske või kerge on seda käigus pidada. Lisaväärtusena on projekti
raames kuulatud erinevaid loenguid ja osaletud reaalses müügitöös messidel-laatadel. 6. klass osales aktiivselt KEAT koolitustel ja
laagris ning teavad nüüd täpselt, kuidas erinevates ohtlikes olukordades ennast kaitsta ja teisi aidata. 12. klass jõudis lõpusirgele kooli
muuseumitoa renoveerimise ja sisustamisega, sealgi oli abiks taas
projekt, seekord toreda nimega „Nopi üles“, kus sai hääletamisel
projekti õnnestumiseks kaasa aidata kogu koolipere.
Kes palju teeb, see palju jõuab, aktiivseid õpilasi on jagunud
lisaks sporditrennidele iga päev ka mõnda huviringi. Juba tavapäraseks saanud puutöö ja lauluringide kõrval said sel aastal õpilased
tegeleda robootikaga kolmes rühmas, õpetaja Eva Kosk alustas
jälle algusest väikeste rahvatantsijatega ja õpetaja Sille Lõõndre
koondas üle mitme aasta taas mudilaskoori jagu laululinde, kel
tänaseks esimene suurem esineminegi Otepää kirikus tehtud, lisaks
said soovijad alustada pilliõppega, noori klaverimängijaid oleme
juba kooli kontserdil kuulnud, aga ka kitarrid ja flöödid harjutavad
hoolega. Väikesed võimlejad olid esinemas Valgamaa talvisel tantsupeol. Kui igal jõulupeol on saanud ikka suuremate näitemängu
näha, siis sel aastal tegutses 1.-2. klassi näitering ja ega 3. ja 4.
klasski maha jäänud.
Toredate õpilaste ja õpetajate kõrval on alati tegevuses olnud ka
tublid lapsevanemad, kes panevad agaralt õla alla, olgu see siis
kooli matk või klassiekskursioon, paadisõit või õpilasfirma. Suur
aitäh teile!
Päevad täis tihedat tegemist ja nii see aasta möödus, mahtus
siia veel vabariigi aastapäevale pühendatud mälumängu turniir
naaberkoolidega, ühine marssimine lipupäeva rongkäigus ja veel
palju pisemaid tegevusi. Viimasel koolipäeval sai sõidetud ka viimane ring maalastele nii armsa koolibussiga. Järgmisel õppeaastal
jätkame liinibussidega, oleme kõik selle uue ootuses veidi ärevad,
kuid loodetavasti saame juba suve teises pooles liine ja peatusi
paika nihutama hakata, et septembris kõik sujuks.
Sügisel on veel, mida oodata. Nimelt saab Puka kool 250-aastaseks, pidu hakkame pidama 20. oktoobril, nii et ilusat suve ja
kohtumiseni sünnipäeval!
Direktor MARGOT KERES
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ERASMUS+ projekt Puka Keskkoolis
Täna on mul võimalus tagasi vaadata kaks
aastat kestnud Erasmus+ projektile „Models
of Enterpreneurship and Volunteering“. 2016.
aastal said Puka Keskkool, Itaalia Don Instituto Comprensivo Don L.Milani, Sloveenia
Solski Center Slovenj Gradec, Türgi Eyup
Imkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ja
Kreeka EK Kavalas kool rahastuse, et oma
ideid parimal moel ellu viia.
Meie poolt valitud teema on tänapäeval
hästi aktuaalne. Hariduse valdkonna otsustajad saavad hästi aru ettevõtlusõppe vajalikkusest kooliprogrammides, kuid teisalt on
õppekavad üsna koormatud ja nii ongi parim
viis viia ettevõtlusalased teadmised õpilasteni
projektide kaudu.
Projekti alustades tundus, et partnerkoolid
tegelevad üsna agarasti vabatahtliku tööga.
Analüüsisime meiegi oma tegemisi ja leidsime, et oleme võrdväärsed partnerid. Puka
õpilased on vabatahtlikena osalenud Tartu
Maratoni toitlustuspunktis, ulatanud abikäe
Valga Loomade Varjupaigale ja abiturientide
vabatahtliku tööna valmis Puka kooli muuseumituba. Õpilased osalevad vabatahtlikena mitmetel suveüritustel.
Esimesel kohtumisel 2016. a novembris
esitlesid projektijuhid oma koolides tehtud
küsitlusi ettevõtlusest ja üldisest silmaringist.
Koolid pidasid Skype teel mitu konverentsi.
Pidime tõdema, et itaallased, kreeklased ja
türklased teadsid enim teineteise kultuurist,
loodusest, rahvusele omastest sümbolitest,
sportlastest, muusikutest ja ettevõtlusest,
kuid vähem teati sloveenlastest ja eestlastest.
Eriti Eesti oli nende riikide õpilastele kauge
maa. Olen tänulik oma projektimeeskonnale, et suutsime kahe aasta jooksul õpilasteni
viia erinevate rahvaste omapära. Viimasel
kohtumisel käesoleva aasta mais tehtud kokkuvõtte põhjal võisime kõik tõdeda, et suutsime end nähtavaks teha.
Viie riigi koolide projektijuhid tegid suurepärase eeltöö, et viia õpilasi ja õpetajaid
erinevatesse ettevõtetesse ja selle kaudu
näidata, kuidas tuuakse „leib lauale“ koolile
lähimas piirkonnas. Meie piirkonna ettevõtetest pälvisid külaliste vaimustuse AS
Jumek, Sangaste Linnas, AS Bacula, UPM
Kymmene Otepää AS.
Kahe aasta projektitöö on kajastatud meie
kooli koduleheküljel www.puka.edu.ee. Seal
on võimalik tutvuda koolide koostöös valminud käsiraamatuga, milles on vajalik teave
erinevates riikides ettevõtluse alustamiseks.
Koostöös valmisid film „Ettevõtlusturg“ ning
kaks ajakirja, mis kajastavad projektimeeskondade tegevusi.

Projektipartnerid Puka Keskkoolis.
Meie kooli 7. klassi õpilased lõid minifirma
VÕKO (Võtmete Kodu). Neil oli suurepärane võimalus projektijuhtidele rääkida oma
kogemustest ning julgustada neidki õpilasfirmasid looma.
Projektikohtumistel püüdsid võõrustajad
koolid meile võimalikult palju näidata oma
riigi ajaloo ja kultuuriga seonduvat. Peredes,
kuhu õpilased olid majutatud, tunti elavat
huvi Eesti vastu.
Jääme igatsema kauneid loodusvaateid,
mis mõnigi kord panid mõtlema, et ostaks
õige ühe otsa pileti…

Meie projektipartnerite kirjutatud
tänusõnad viimasel kohtumisel
Eestis:
Türgi:
„Tahan vastuvõtjaid tänada külalislahkuse
eest. Olen elanud mitmeid aastaid Euroopas
ja tean ka siinset kultuuri. Alati, kui kohtun
teisest kultuuriruumist pärit inimestega, arenen
ka ise personaalselt. Selles projektis kasvasid ja
arenesid ka meie õpilased. Tähtsaim, et õpilastel kasvas enesekindlus. Reisimine avardab
maailma. Kasvab eneseusk. Hea, et nähakse
erinevusi, saab võrrelda oma maa kultuuri ja
inimesi teistest maadest pärit inimestega. Nii
õpitakse sallivust.“
Kreeka:
„Olen samaaegselt õnnelik ja kurb. Õnnelik, et
olime osalised toredas projektis ja kohtusime
toredate inimestega. Kurb, et läbi kahe aasta
kestnud projekt sai läbi. Loodame, et saame
kohtuda mõnes järgmises projektis ja saame
jälle olla partnerid. Õpilastele on olulised uued
kohad, mida nad nägid. Nad leidsid uusi

sõpru, said uusi kogemusi. Suheldes arenes
inglise keel, õpiti midagi juurde ka partnerite keeltes. See ERASMUS+ projekt oli tähtis
meile kõigile.“
Itaalia:
„Tänu kõigile partneritele, eriti vastuvõtjatele.
See on olnud meie koolile esimene projektikogemus ja ma olen saadud võimaluse eest väga
tänulik. Osalemine projektis oli kogemus kogu
koolile, eriti muidugi õpilastele. Kuna projektis
suhtlesime inglise keeles, siis see muutus meil
kindlasti paremaks.. Aitäh kõige eest!“
Sloveenia:
„Mul on ka varaseimaid projektikogemusi. Iga
kord õpin midagi juurde. Projektis osalemine
annab võimaluse kasvada. Me oleme erineva
taustaga. Suheldes ületame nii kultuurilisi kui
keelebarjääre. Olen saanud palju energiat ja
jälle valmis osalema mõnes uues projektis. Ma
nautisin koosveedetud aega. Tänan kõiki, et
olime partnerid.“
Iga kool tegi esitluse teemal „Projekti kõrghetked“. Viimasel kohtumisel vaatasime
seda koos ja alles siis kogesime, et suutsime
koos teha midagi vajalikku, mis muudab
meid kõiki paremaks, ettevõtlikumaks, julgemaks ning teadlikumaks.
Tänan oma kooli projektimeeskonda.
Koos on hea töötada ja oma tegemiste eest
vastutust kanda.
LIIDIA SAARMANN
Projekti „Models of Enterpreneurship and
Volunteering“ koordinaator

Projektiõppepäev Tartumaal Ülenurmes

Hüvasti armas lasteaed!
Puka Lasteaia 2018. a lõpetajad.

Puka Keskkooli lõpuaktus:
22. juuni kell 17.00

9. ja 12. klassid koos (Puka rahvamajas)

6. juunil võtsid kõik Puka Keskkooli 1.-5. klasside õpilased osa
projektiõppepäevast “Toit ja tervis” Ülenurme Põllumajandusmuuseumis. Meie valikuks oli toiduteemaline haridusprogramm
"Milleks muna?"
Muuseumitunnis tutvustati linnukasvatusnäitusel kodulindude
metsikuid sugulasi, erinevaid kodulinde ja neilt saadavaid mune.
Räägiti kanamuna ehitusest ja koostisest ning munast kui kvaliteetsest toorainest, tema kasutusviisidest, olulisusest ning tervislikkusest. Saime vaadelda ovoskoobiga läbivalgustatud mune.
Tunnis tegime erinevaid katseid munadega: eristasime toorest
ja keedetud muna, uurisime toore muna ehitust ja tugevust,
panime toore muna veekaussi hõljuma nii puhtasse vette kui ka
soolasesse vette.
Iga laps sai maitsmiseks keedetud tervisliku vutimuna. Seda
võisime süüa nii kooritult kui ka koos koorega. Imestati, et koor
on nii pehme.
Kõige lõpus oli meil võimalus sisse piiluda sepa töökotta ja
näha ehtsat seppa töötamas.
Oli väga õpetlik, lõbus ja meeldejääv õppepäev.
JANE EVERST, Puka keskkooli 3. klassi õpetaja
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Otepää valla koolide lõpetajad
Otepää Gümnaasiumi
lõpetajad 2018

Keeni Põhikooli
lõpetajad 2018

9A klass 			
			
1.Markkus Alter
2.Taavi Koppel
3.Markus Gregori Kullamaa
4.Veronika Maide – kiitusega
5.Karl Eric Mõttus
6.Markus Mõttus
7.Teele Mägi
8.Oliver Pikk
9.Erik Sume
10.Telina Tamm
11.Augustiine Tamme
12.Elo Liis Tammoja
13.Susann Vahrušev – kiitusega
14.Kaur Veere

1.Kerle Juhkov
2.Givi Kokhtasvili
3.Ralf Brait Lehepuu
4.Anette Luik
5.Annabel Milter
6.Anton Otrokov
7.Kristjan Šamarin
8.Markus Zimbrot
9.Erki Toomemägi
10.Gaily Toomsalu
11.Jan Markus Uibu
12.Anabel-Liisbet Õim
Klassijuhaja Ringo Saar

Klassijuhataja Heivi Truu

9B klass 			
1.Eigo Eisen
2.Karl Gustav Krüünvald
3.Dyavolessa-Maria Kuittinen
4.Kerttu-Liis Levin
5.Lauren Mae
6.Mattias-Marek Maranik
7.Jakob Pohla
8.Romek-Andreas Reigo
9.Kadi Ruukel
10.Heidi Soonberg
11.Meeli Brigit Tadolder
12.Liisabet Urm
Klassijuhataja Terje Aasaroht

Pühajärve
Põhikooli
lõpetajad 2018
1.Joonas Aart
2.Marten Belov
3.Annabel Eensoo
4.Oliver Kiho
5.Simon Nõgel
6.Harald Raave
7.Aksel Joonas Reedi
8.Madis Roose – kiitusega
9.Ats Rästa
10.Isabel Võrk
Klassijuhataja Pille Kangur

12. klass
		
			
1.Maarja Aigro
2.Agnes Annemäe
3.Liis Antsi
4.Renate Ermel
5.Jaagup Hinn
6.Helen Hirvesoo
7.Karmel Kala
8.Geiti Karo
9.Manana Kokhtashvili
10.Heidy-Liisbet Kukk
11.Marie Leopard
12.Henri Lindret
13.Kristo Mölder
14.Karl Gregor Ong
15.Kevin Padar
16.Essi Anni Alisa Pusa
17.Kristo Saar
18.Sigrit Soe
19.Karl August Soonberg
20.Timea-Helen Teder
21.Linda-Maria Urke –
		hõbemedaliga
22.Cathy Väärmaa
Klassijuhataja Jaana Mihailišina

Puka Keskkooli
lõpetajad 2018
9. klass
1.Andero Häelme
2.Kaur Kadaja
3.Henry Kahro
4.Erich-Daniel Kanarik
5.Triin Kask
6.Karl Kurisoo
7.Kadi Prii – kiitusega
8.Kristiina Tamm
9.Karmo Tutk
10.Karoliina Undrits

Täna on tööstuse arendamine ja sellega
kaasnevad mõjud üheks läbivaks
teemaks Eestis. Mastaapsed projektid
ja nende võimalikud asukohad jäävad
Otepää mõistes küll kaugele, aga aegajalt tuletab tööstus end talvepealinnaski meelde. Tööstusega kaasnevad alati
teatud mõjud, töökohad, majanduse elavnemine ja palju muud positiivset, mida
tihti esile tuuakse. Kõige selle positiivse
sees leidub ka midagi negatiivset, teemasid mis tekitavad vastuolu, kuid mis on
paratamatult osa tööstusest.

Elame riigis, kus raamistik ning normid
katavad ka müraga seotud valdkonda.
Atmosfääriõhu kaitse seadus annab
piirnormid, millest peavad juhinduma
kõik vabariigis toimetavad ettevõtted.
Normidele vastavust kontrollib Terviseamet. Meie piirkond vastab tööstusmaa kategooriale (III) ning naabruses
paiknevate elamute juures elamumaa
kategooriale (II). Piirnormideks on III
kategoorial päeval 65dB(A) ning öösel
50dB(A) ning II kategoorial korral
päeval 60dB(A) ning öösel 45dB(A).

Otepää Vineeritehas on oma 18 tegutsemisaasta jooksul leidnud märkimist
suuresti positiivses võtmes nii valla, maakonna kui ka riiklikul tasandil. Oleme
silma paistnud keskkonnateadlikkuse,
uuendusmeelsuse ja oma tubli töötajaskonna arendamise poolest. Nagu mainisin on tööstusel oma negatiivsed mõjud.
Otepää Vineeritehase näitel on üheks
peamiseks neist müra. Seoses tehase
naabruses kasvanud metsa raadamisega
oleme viimastel aastatel saanud kaebusi
häiriva müra tõttu.

Käesoleva aasta veebruaris viisime läbi
müra kaardistuse allikate lõikes. Tegemist oli rahvusvaheliselt läbiviidud
uuringuga, mille detailsed mõõtmised
andsid hea ülevaate ning soovitused,
kuidas mõju ümbruskonnale vähendada. Piirnormi lähedal on müra tehase
vahetus naabruses asuvatel kinnistutel
ning halbade tingimuste kokkulangemisel võib tase ka II kategooria piirnormi
mõne detsibelli jagu ületada. Oleme
koostanud müra vähendamise tegevusplaani aastateks 2018-2019. Eesmärk

on vähendada ventilaatorite ning aspiratsioonisüsteemi mürafooni. Viimasel
kolmel aastal oleme antud teema edendamiseks investeerinud kokku suurusjärgus 70 000 eurot. Valminud on rohkem
kui 100 m pikkune müratõkkesein. Planeeritud rahaline maht müra vähendamisega seotud tegevusteks käesoleval aastal
on 52 000 eurot.
Oleme toimetamas vaiksema homse
suunas!
SILVERE RÕÕMUSSAAR
UPM-Kymmene Otepää AS tegevjuht

Otepää vald tunnustab UPM
Kymmene panust hea elukeskkonna säilitamisse.
Peale UPM Kymmene poolt
tehtud tööde teostamist on
Otepää vallal plaanis omaltpoolt
tellida mürauuring, et tagada vallakodanike heaolu.

Keeni Põhikooli kiidab tublimad õppureid 2017/2018 õppeaastal
1. klass
Hindele „5“ õppisid: Getter Keili Laaneväli, Hermeliine Kaart, Grete Lisette Randmäe, Martin Org, Emma-Lota Kängsepp.
Hindele „4 ja 5“ õppisid: Aleksander Kiho, Mari Zimbrot, Elina Liivamägi, Edvard Varjun, Deivid Gubal, Brigitta Brett, Merily
Joosep.
2. klass
Hindele „5“ õppisid: Gerty Toomsalu, Tiäre- Terle Teder, Getter Mandli, Robin Kõiv, Heili Kann.
Hindele „4 ja 5“ õppisid: Mikk Raidsalu, Kätriin Puksov, Kadri Liive, Kaspar Liive.
3. klass
Hindele „5“ õppisid: Karoli Kõrkjas, Jaanika Liivamägi, Martin Oja.
Hindele „4 ja 5“ õppisid: Aleksandra Zimbrot, Ander Einling, Raimond Ilves, Kenneth- Ken Koppel, Stenar Väikene.
4. klass
Hindele „5“ õppisid: Kerlin Poola.
Hindele „4 ja 5“ õppisid: Barbara Brett, Karl Oskar Kängsepp, Reinhold Toomsalu, Hugo Väärmaa.
5. klass
Hindele „5“ õppisid: Joosep Hinn, Kristofer Oja.
Hindele „4 ja 5“ õppisid: Laur Mait Lehepuu, Annaliisa Kompus, Sädeli Sarv, Marko Oja, Lauri Tamm.
6. klass
Hindele „4 ja 5“ õppisid: Kerte Juhkov, Renar Lepik, Melina Luik, Henri Tamm, Gaidy Toomsalu, Erik Jääger, Signe Kuus.
7. klass
Hindele „4 ja 5“ õppisid: Marleen Saar, Catharina Undrus.
8. klass
Hindele „4 ja 5“ õppisid: Larina Pikulova, Geelika Elvet, Kristiina Linde.
9. klass
Hindele „4 ja 5“ õppisid:. Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Kerle Juhkov, Anton Otrokov, Anabel- Liisbet Õim.
Juhtkond

1.Karel Kuus
2.Enrico Lentso
3.Gerli Rosenberg
4.Gerly Toomsalu
Klassijuhataja mõlemal klassil
Liidia Saarmann.

1.Robert Heldna
– laskesuusatamine
2.Argen Int
– murdmaasuusatamine
3.Kaarel Karri
– murdmaasuusatamine
4.Egert Lepiksaar – murdmaasuusatamine
5.Karl Brent Premet – jalgrattasport
6.Alvar Ratt
– murdmaasuusatamine
7.Teesi Tuul
– murdmaasuusatamine
8.Mihkel Unt
– laskesuusatamine
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Tööstusest ja mürast UPM-Kymmene
Otepää AS näitel

12. klass

Audentese Spordigümnaasium Otepääl
lõpetajad 2018

Klassijuhataja Rita Arik

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Suvised jalgpalliturniirid Otepääl
1. juulil
matk
Otepää −
Väike-Munamägi −
Pühajärve − Pedajamäe −
Otepää.
Kogunemine kell 10.45
Otepää keskväljakul.
Info: Ene Prants, tel. 5176 599.
Matka toetab Otpää vald.

Pühapäeval, 8. juulil algusega kell 12.00 toimuvad Tehvandi staadionil Otepää valla lahtised meistrivõistlused minijalgpallis. Osalema on
oodatud jalgpallihuvilised alates 15 eluaastast. Võistkonna suurus kuni
10 mängijat, väljakul 6+1. Osavõtutasu 20eurot/võistkond. Registreerumine tel. 5624 2785 või emaili teel martin@fcotepaa.ee.

27.-29. juulil toimub Tehvandi staadionil juba üheksandat korda laste jalgpalliturniir Otepää Cup. Taas on kavas 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
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Maie Niit − 80

U

us aeg andis tegusatele
inimestele võimalused
mõelda suurelt, algatada ja ellu viia midagi olulist ja
vajalikku. Selleks peab inimesel
olema tahtejõudu ja energiat, et
ületada kõik takistused ja raskused.
Maie Niit, lõpetanud EPA cum
laude lihatöötlemise tehnoloogia erialal, võinuks rahumeeli edasi töötada oma erialal
Tartus, pensioniigagi mõne
aasta kaugusel (nendel aastatel
oli see ju 55). Ent energiat täis
Maie tunneb, et ta on võimeline enamaks, kui rutiinne igapäevane töö. Idee küpses ja see
tõi Maie kodukanti, Otepääle
– siin ju kodutalu, palju sugulasi, vend Antski toeks. VanaOtepääl tühjaks jäänud loomalaut nagu ootaks lagunemisest
päästjat. Läkski lahti lihatööstuse loomine Otepääle. Algas
raskeim periood: projektid,
rahad, tehniline varustus, lepingud, müügikohad, lõputu sõidud
Otepää-Tallinna vahet, jne.
Ainult Maie ise teab ja ka
lähedased, kui palju energiat,
magama öid, kulus enne, kui tuli
esimene toodang. Tahtejõud ja
sihikindlus viisid võidule. Nüüdseks on esimene juubel – 25,
tähistatud.
Perefirma trio – Maie, minia
Maire ja poeg Andrus Niit
võivad uhked olla – toodang on
üle vabariigi hinnatud. Vabariiklike autasusid ei ole tõesti võimalik kõiki üles lugedagi: aasta

Linnajoogalaager Pühajärvel 10.-13. juuli.
Hea võimalus puhkuse või töö kõrvalt intensiivselt osa võtta hommiku- ja õhtujooga tundidest. Tunnid toimuvad looduskaunites paikades Pühajärve ääres!
Info – fb. linnajoogalaager, tel. 55613320.
Korraldajad Marika Kapp ja Kerli Adov.

Õuejoogatunnid Pühajärvel
juunis, juulis ja augustis
teisipäeviti õhtujooga 18.30
laupäeviti hommikujooga 8.30.
Info – fb. jooga Pühajärvel, tel. 55613320,
Marika Kapp.

Palveränduri kasutatud kaupades
Pärna 15, Otepää

SUUR TÜHJENDUS
21.-23. juuni kõik tavahinnaga riided,
jalanõud, nõud 10 senti/tükk.
28.-30. juuni kõik asuta (va.mööbel).
Uued riided-jalanõud -50%.
Oleme avatud N-R 12-16, L 10-13.
Tule astu läbi ning leia omale soodsalt asju!
Juulis oleme suletud. Avame taas augustis.

Otepää AMS
korraldab 9. juulil
ekskursiooni Narva.
Väljasõit on kell 7.00 bussijaamast.

Külastame järgmisi kohti:
* Sinimägede lahingupaigad
* Kreenholmi manufaktuur
* Narva kindlus
* Narva raekoda, TÜ Narva kolledž
* Victoria bastion – kasematid (kaasa soojad riided).
Lõunat sööme Narva hotelli restoranis.
Lõpetame oma päeva jalutuskäiguga Narva uuel promenaadil ja siis on kojusõit. Hiljemalt kell 21.00 plaanime kodus olla.

parim toiduaine, parim tootearendus, vabariiklik aukiri
parima tööstusmaastiku eest jne.
Maie Niitu on väärikalt tunnustatud mitmel tasandil: aasta
ema vabariigis (2009) Otepää
valla aasta ema, Otepää valla
Aukodanik, Vabariigi Presidendi
vastuvõtt ja autasu üleandmine.
Oma töötajatele on „boss“ eeskujuks: alati täpne ja korrektne,
isegi oma hoolitsetud välimusega. Olles nõudlik enese vastu,
on Maie väga nõudlik töötajate
suhtes, eriti töökohustuste täitmise osas. Oma otsekohese ütlemise ja hinnanguga on konfliktsituatsioonid kiired tulema. Eriti
noortele see ei meeldi, nende
enesehinnang on vahel nii kõrge,
nad on ju ise ülitargad…
Aga firmajuht peabki olema
range ja nõudlik (ja tal on õigus
ollagi!), ikka ühise eesmärgi
nimel – püsida konkurentsivõimelisena.
Maie armastab oma töökollektiivi ja hoolitseb igaühe eest,
jagab nende rõõme ja muresid,
kui vaja – abistab, ka materiaalselt. Aitab isegi korterit muretseda. Milline asutus pakub oma
töötajatele päevas kaks korda
toitu? „Edgaris“ see on nii.
Kõik, mis firmas tehakse, on
ikka ühise eesmärgi nimel – paremaks muuta nii toodang kui ka
heaolu. Veel üks oluline panus
Otepää rahvale Maie ja firma
poolt: ürituste korraldaja teavad,
et pöördudes Maie poole, ei
keeldu ta kunagi annetamast
piduliku laua katmiseks head-paremat oma toodangust.

Lasteaed, spordirühmad, Naisselts, haigla, lastekodu – mõttetu
on kõiki üles lugeda. Austuse ja
lugupidamisega saame tänada
meie lahket Maiet abi eest!
Oma Otepää rahva heaks
püüab ta pidevalt midagi kasulikku ära teha. Volikogu liikmena sai tema abi ja osavõtuga
lahendatud mitmeid probleeme ning kitsaskohti. Kasvõi üks
näide: teede ehitamise aegu jäeti
Vana-Otepää teelõik plaanist
välja. Maie Niidu algatuse ja
asjaajamise tulemusena läheme
nüüd Vana-Otepääle siledat
asfaltteed pidi.
Näeme Maiet linnas või kultuurimajas kontsertidel, või
avalikel üritustel ikka naeratava, sõbraliku vestluskaaslasena.
Muremõtted, olgu see näiteks
leseks jäämine, jäävad tagaplaanile. Vaim on tugev, tervis enam
mitte.
Vaimset jõudu ammutab
Maie tohutust lugemusest. Tema
huvialadesse kuuluvad filosoofia, majandusalased teosed, väljapaistvate inimeste elulood.
Nüüd, kui Maie on firma juhtimise üle andnud minia Mairele,
võiks ju rohkem puhata. Aga ei
– ikka varahommikul oma „teise
kodu“ tegemiste juurde. „Ta on
ju meie tarkvara ja raudvara!“,
ütleb minia Maire Niit.

Kogu südamest soovime jaksu
ja reipust olla ikka meie vapper
armas Maie Niit!
Austusega Sinu sõbrad
ja austajad

Osavõtu tasu on 48 eurot maksta hiljemalt
6. juuliks. Osaleja ei pea olema AMS liige.
Info ja registreerimine:
Tiina tel. 58459158
Tiia tel. 59031967

Otepää AMSi
mesinike järjekordne

teabepäev

toimub 7. juulil kell 11.00 J. Hurda tn 5.
Teemad: 1. Mesilaste haigused ja ravi. Lektor: Arvi Raie
2. Mesilasemade osatähtsus. Lektor Mai Endla
Saab osta ka paarunud emasid hinnaga 25 eurot tükk.
Õppepäev on tasuta. Palun rõõmustada kohaletulekuga.
Info telefonil 5226235

Palju õnne!
MAIE NIIT

80
Õnnitleme pikaaegset ja edukat ettevõtjat ja ettevõtluse rajajat
ning endisaegset Otepää vallavolikogu liiget
juubeli puhul.
Soovime õnne ja jaksu edaspidiseks!
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

KUULUTUSED

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Teostame elektritöid. 520 50 16

OMANIKU JÄRELVALVE

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee

Parmet AS

pakub tööd

Müüa küttepuud teile sobivas
mõõdus. Tel 5260859
Müüa kruusa, liiva mulda ja septiku kive. Tel. 50 64 084
Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel.55548863
Katuste pesu ja värvimine. Rennide puhastus. 5838 8994
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku.Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256
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tootmistöölistele
Lisainfo: väljaõpe kohapeal. Osaline tööaeg
või täistööaeg.
Töökoht asub Otepääl.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
CV saata aadressile: cv@parmet.ee.
Kontakttelefon: 5034707 Elmo Parik.

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Aedade ja terrasside ehitus.
5675 3918

Mapomets OÜ

Ehitus ja remonttööd. 53471269

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

22. juunil kell 9-16 Jaanilaat
Otepääl Maxima taga haljasalal.
Pakume niitmise, heina ruloonpressi ja rullsilo teenustööd.
Samuti kaevetööd Komatsu laadur-ekskavaatoriga. heizung.oy@
eesti.ee Tel. 511 3543

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt
Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

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

Pühapäeval, 1.07. Otepää Palveränduri kirikus
Pärna tn 15 kl 11.00. Külas Jane Snaith Tallinnast.

EESTIMAA ilma ORBUDETA!
"Ma ei jäta teid orbudeks!"
Johannese 14:18

AS Otepää Veevärk

müüb
avalikul kirjalikul enampakkumisel
endise Keskuse katlamaja
kinnistu (63602:001:0010)

Alajaama - Vana-Otepää teel.
Enampakkumise alghind on 40 000 eurot.
Pakkumised esitada hiljemalt 19.07.2018 kl 14.00
AS-ile Otepää Veevärk.
Täpsem info: www.otepvesi.ee ja telefonil 5039529
(Aado Altmets).

Otepää Talispordimuuseum on
avatud seitsmel päeval nädalas
Koostöös Tehvandi Spordikeskusega on talispordinäitus
Otepääl alates juunist avatud Tehvandi staadionihoonega
samas rütmis – esmaspäevast pühapäevani kell 11-17.
Varasema viie päeva asemel on Otepää valla elanikel
ja külalistel võimalik talispordirariteetidega tutvuda seega
edasiselt lausa seitsmel päeval nädalas.
Muuseumikülastuseks saab pileti soetada jätkuvalt staadionihoone administraatoripunktist. Küll tasub aga tähele
panna, et enam ei ole talispordinäitusel kohapeal giidi
ning seetõttu tuleb ekskursioonid ja matkaprogrammid
kindlasti varasemalt broneerida.
Vastav info ja juhised aga ka üldkontaktid on leitavad
jätkuvalt spordimuuseumi kodulehelt www.spordimuuseum.ee.
Lähitulevikus on plaanis nii näitusel olemasolevate
seadmete kui haridustegevuste täiendamine. Kindlasti
saab uue pilgu ka talispordinäituse ajutiste väljapanekute
plaan, et Otepääle jõuaks veelgi enam põnevaid rariteete
spordimuuseumi varasalvedest.

Loengu teemadeks:
* keerulised lapsed		
* kiindumushàired
* vanemad kaotanud lapsed
* haavatavad lapsed
* kasuperedes kasvavad lapsed.....jne
Saab osta raamatuid:
"Kuldõunad hõbevaagnal"
"Sinu tunnistuse teedel" jne
See kuri maailm varastab meie laste tähelepanu meie silme ees..."
Mida saan mina lapsevanemana teha..?
Kuna tänapàeval on palju kàrgperesid, siis tihti on "sinu lapsed",
"minu lapsed" ja "meie lapsed".
Päris raske on ennast siis jagada nii, et laps tunneks ennast kaitstuna. Jane selgitus kõige kohta on nii armas, hooliv, õpetlik ja temal
endal on oma bioloogilised lapsed kui ka oma peresse võetud lapsed. Ta oskab vaga tundeliselt rààkida...
On oodatud lasteaiakasvatajad, pisiperedega lapsevanemad,
pedagoogid, arstid jne. Tule koos lapsega, lapsed saavad mängida
kõrvalsaalis. Kui pole koguduses varem käinud, ei pea häbenema,
võid rõdu pealt ka kuulata...
Võtame üles ka korjanduse Jane teenimise jaoks.

Reedel, 27.07. Palveränduri kirikus
Pärna 15 kell 18-00
Lastekoor Juhhei kontsert
Kontsert on TASUTA!
Oodatud on kõik, kellele meeldib muusika ja laste laul!
Eelmise aasta koori laagrilapse meenutus:
Mulle meeldis reis Lõuna-Eestisse väga. See oli nii eriline, et saime
käia tänavatel kuulutamas ja laulda Jumala armastusest igal pool.
Samuti meeldis mulle meie tore reisiseltskond, kellega oli nii lõbus
koos Jumala riigi tööd teha. Mulle meeldis ka see, et saime peale
oma kontserte inimestele abipakke jagada, mille olime enne ise valmis teinud. See oli nii julgustav ja tore näha, kuidas inimesed selle nii
tänulikult vastu võtsid ja muutusid kohe palju rõõmsamaks. Nii hea
tunne oli kellelegi rõõmu valmistada ja head teha! Peale selle, et saime
palju Jumalast rääkida ja suurt rõõmusõnumit kuulutada, olid väga
toredad ka nt meie ööbimised kirikus ja ülistusõhtud, mis olid väga
julgustavad ja nii ka bussisõidud, mis olid samuti ülimalt naljakad.
See oli fantastiline reis ja oleksin iga kell nõus seda uuesti tegema,
kui vaid saaks. Õnneks on mul selleks juba sel aastal jälle võimalus!
Pühapäeval, 12.08. Palveränduri kiriku aastapäev kell 14.00
Külas Erki Tamm Tallinnast.
Tule saa osa toredast pärastlõunast! Pärast teenistust kaetud toidulaud.

Pühajärve Põhikool
võtab tööle
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
(1,0 ametikohta).
Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 13. juuliks 2018 aadressil
Sihva, Otepää vald, 67301 Valgamaa
või kool@pyhajarve.edu.ee.
Info tel: 5076 285.

URMAS TUUBEL
09.07.1945 - 13.06.2018

RUTH TARI

13.07.1928 - 15.12.2007
Mälestuste maailmas oled alati
meiega.
Krista ja Villu pered

Südamlik kaastunne Ene-Mallele
kalli abikaasa

URMAS TUUBLI
surma puhul.
Mälestavad Luha ja Uibomäe
talu pered.

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee.

Südamlik kaastunne Ene-Mallele
kalli abikaasa

URMAS TUUBELI

Südamlik kaastunne lähedastele
ja omastele Ilmjärve külavanema

URMAS TUUBELI
lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Ene-Mallele
armsa abikaasa
ja Ilmjärve külavanema

URMAS TUUBELI
kaotuse puhul.
MTÜ Kappermäe Selts

Elu on kui tundmatu tee
iial ei tea, millal lõpeb see...

Südamlik kaastunne
Ene-Mall Vernik-Tuubelile
kalli abikaasa

URMAS TUUBELI

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.

Eha ja Vesiroosi tantsijad

Pühajärve koolipere
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Lugupeetud Otepää valla elanik
Juuli keskel toimub Lõuna-Eestis taas rallivõistlus, mis seekord kannab nime Shell Helix Rally Estonia. Ka sel
aastal läbivad ralli kiiruskatsed osaliselt Otepää valda. Taaskord on ralli hooldusala ja võistluskeskus Otepääl
Tehvandi spordikeskuses.
Seoses sellega palume Teiepoolset tähelepanu katsete sulgemise kaartidele, et saaksite 13-15. juulil oma teekonda paremini planeerida. Otse ralliraja ääres elavad inimesed on juba otsepostituse näol teavituse oma
postkastidesse saanud.

Teede sulgemine:
Reede, 13. juuli – pühapäev, 15.juuli
Valga maantee alates Otepää Konsumist kuni Otepää-Nüpli-Sihva teeni ning Tehvandi tänav
13. juuli		
13. juuli 		

Testikatse P1 		
Testikatse P2		

Katse sulgemisaeg: 08.00-16.30
Katse sulgemisaeg: 10.00-16.30

14. juuli 		
14. juuli 		
14. juuli		
14. juuli 		

SS1/4 Raiga		
SS2/5 Arula		
SS3/6 Raiga		
SS8/10 Krüüdneri		

Katse sulgemisaeg: 06.00-14.15
Katse sulgemisaeg: 06.30-15.00
Katse sulgemisaeg: 07.30-16.00
Katse sulgemisaeg: 12.30-21.00

Shell Helix Rally Estonia 2018, mis toimub 13.-15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi teedel on Eesti ja Läti
autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.
Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus Raekoja platsil. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu
Lauluväljakul toimub ralli ametlik kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab
lava meie enda armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu. Kolme päeva jooksul saab Tartu kesklinnas
kogu perega aega veeta AutoEXPO-l, kus lisaks autodele ja tehnikamessile on ka laste- ja naisteala ning pakutakse mitmekülgset meelelahutust. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniliseks keskuseks, kus
asub nii hooldusala kui ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse pühapäeval samuti publikukatse, mis on Shell
Helix Rally Estonia viimane kiiruskatse.
Rohkem infot Shell Helix Rally Estonia kohta www.rallyestonia.ee.
Vaata rajaskeeme Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee.
Meeldivaid rallielamusi soovides Shell Helix Rally Estonia korraldajad

