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Laulu- ja tantsupeo tule teekond
Otepää vallas
14. juuni õhtul jõudis laulu- ja tantsupeo
tuli Otepää valda.
Otepää valla piiril Soontagas võtsid
Tõrva vallavanem Maido Ruusmannilt
tule vastu Otepää Kultuurikeskused
juhataja Jorma Riivald ja Puka pritsumehed. Pritsumeeste saatel jätkus
tuleteekond punases elektriautos Nobe
Puka Kultuurimajja, kus pritsumeeste koor tuld tervitas. Esines Konstantin Päts, Puka meeskooor, naiskoor ja
U-Tuur.
Nagu sportlikule talvepealinnale
kohane, jätkas tuli oma teekonda jalgratturite ja rulluisutajate saatel maratonirada pidi Palu punktini, kus Palu
tädikesed pirukatega juba valmis olid.
Kõht täis söödud, suunduti Otepää Kultuurimaja parki. Seal jätkusid sportlikud
tegevused – toimus Seve Ehituse heategevuslik rahvajooks. Otepää isetegevuskollektiivid rõõmustasid nii silma kui ka
kõrva – tule saabumise auks tantsiti ja
lauldi, toimus tõeline rahvapidu. Õhtu
lõpetas Nedsaja küla bänd.
15. juuni varahommikul rändas laulupeo tuli Tehvandi torni, kus rahvaluulet
luges rahvaluule koguja ja Otepää pastor
Jakob Hurt ja tema abikaasa Adele
Eugenie Hurt. Laulupeo tuli tegi peadpööritava sõidu seikluspargi õhuköiel.
Seejärel jätkas laulupeo tuli oma teekonda Otepääl. Tuli jõudis mootorratturite saatel ja väikses punases elektriautos Nobel Sangastesse, kus seda tervitasid Sangaste isetegevuslased, kelle
tantsu vaatas Jakob Hurt ise.
Tule viis edasi krahv Berg hobuvankris. Keeni mõisapargis liitus selts-

Tule vastuvõtt Pukas.

Tuli Tartu maratoni Palu punktis.

Rahvapidu Otepää Kultuurimaja pargis. Lõkke
süütasid Jorma Riivald ja Merle Soonberg.

Suur tänu!

Sangastes viis tuld edasi krahv Berg.
konnaga Toomas Nipernaadi, kes Keeni raudteejaama bussipeatuses tule Valga vallale edasi andis.
Tuli liikus edasi Valga valda tuletõrjeautos ja
jalgratturite saatel. Tule saatis edasi Valga vallavolikogu esimehele Külliki Siilakule Otepää
vallavanem Kaido Tamberg. Laulupeo tulele jäi

Krahv Berg, Adele Eugenie
Hurt ja Toomas Nipernaadi.
veel pikalt järele vaatama Jakob Hurda abikaasa
Adele Eugenie Hurt.
			
MONIKA OTROKOVA

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“ on avamäng
juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja
väge igasse Eestimaa nurka. Väega tuli jõudis Otepää valda 14. juunil ning Valga vallale andsime tule väärikalt edasi
15. juunil.
Otepää Kultuurikeskused töökas pere tänab kõiki, kes aitasid
tuld hoida ning tulele väge juurde anda: Puka Priitahtlikud
Pritsumehed, Karl Kadaja, Enno Pung, Evald Raidma, Otepää
Rattaklubi – Ekke-Kaur Vosman ja Liis Jääger, Ironman Eesti
Team ja Ergo Kukk, Kaire Ojavee, Aili Mägi, Krista Sumberg,
Eve Eljand, Kätlin Rosenberg, Jaan Uibo, Tehvandi Spordikeskus, Otepää Seikluspark ning Indrek Taukar, Otepää Motoklubi, Veronika Kuzmina, Tiina Kukk, Sangaste Rukkimaja,
Aare Sepp, Margus Möll ning Karl Kalbri.
XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ toimub 4.-7. juulil
2019 Tallinnas.
Olge te hoitud!
Otepää Kultuurikeskused nimel
Merle Soonberg

Fotod: VALJU ALOEL
ja MONIKA OTROKOVA

Valga maakonna maakaitsepäev toimub Otepääl

Võidupühal, 23. juunil toimub Valga
maakonna maakaitsepäev taas Otepääl,
Tehvandi Spordikeskuse parklas. Võidutuli alustab oma teekonda maakonnas Otepäält.
Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik

Kaido Lusik ütles, et maakaitsepäeva
puhul toimub Otepääl koguperepäev.
„Nagu traditsiooniks juba saanud, tutvustavad oma tehnikat politsei, päästeamet, kaitseliit, naiskodukaitse, kiirabi ja
Punane rist, kohal on ka PASI soomuk,“

lisas Kaido Lusik. „Pisemaid rõõmustavad Lõvi Leo ja Nublu“.
Vaadata saab ka Võidupüha paraadil osalenud Kaitseliidu üksuste rivistust ning toimub üksuse marss Tehvandi
staadioni kohviku eest Tehvandi Spordikeskuse parklasse.
Hommikupoolikul on aga Võidupüha jumalateenistus Otepää kirikus ja
pärgade asetamine Otepää Vabadussamba jalamile.
„Meil on heameel taas võõrustada
maakaitsepäeva Otepääl,“ ütles Otepää
vallavanem Kaido Tamberg. „Ootame
kõiki maakonna elanikke meile külla, et
üheskoos tähistada võidupüha ja maakaitsepäeva.“
Meeleolu loob Pühajärve Puhkpilliorkester, sõdurisuppi pakub naiskodukaitse.
Tänavu on tuletoojateks Valgamaa
maleva parimad sportlased. Vabariigi
Presidendi poolt läkitatud Võidutu-

le toovad Otepääle kaitseliitlane Imre
Õim ja naiskodukaitsja Maive Vill. Presidendi pool maakondadesse läkitatud
Võidutuli jagatakse valdadele. Edasi
viivad Võidutule Valgamaa valdadesse
omavalitsuste esindajad.

omavalitsustele.

Valgamaa maakaitsepäev
Otepääl 23. juunil 2019

Lüllemäe Vabadussammas kell 17.00.

10.45-11.00 Pärgade asetamine Otepää
Vabadussamba juures.
11.00-11.30 Võidupüha jumalateenistus
Otepää Maarja kirikus.
11.00-14.30 maakaitsepäev Tehvandi
Spordikeskuse parklas.
14.00 Võidupüha paraadil osalenud
Kaitseliidu üksuste rivistus ja marss Tehvandi staadioni kohviku eest Tehvandi
Spordikeskuse parklasse.
14.15 kõned ja sõnavõtud.
14.30 Vabariigi Presidendi poolt läkitatud Võidutule saabumine Valga maakonda ja Võidutule jagamine Valgamaa

Võidutule teekond maakonnas
Otepää Vabadussammas kell 14.40,
Tõrva Vabadussammas kell 15.30,

Monika Otrokova

Head võidupüha
ja rõõmsat
jaanipäeva!
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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10.06.2019
Määrati Keeni külas asuva Vallamäe katastriüksu-

se (katastritunnus 72401:002:0140) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
Anti Kalev Lemmikule projekteerimistingimused

Kaurutootsi külas Veske kinnistul elamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Otto Tähele projekteerimistingimused Räbi

külas Elva kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Anti Truuta külas Rehemäe kinnistul asuvale ehiti-

sele (abihoone) osakasutusluba.
n

Anti Jaan Adamsonile taksoveoluba taksoveo kor-

raldamiseks Otepää vallas.
n

Anti Jaan Adamsonile taksoveo sõidukikaart

sõiduki Volkswagen Sharan (riiklik registreerimismärk
995TKL) kasutamiseks taksoveol.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks

Vääramatult on lähenemas See Päev, mis Eestimaa südameid erilise soerohelise ootusega garneerib ja meie hinged muistse põhjamaisesse biorütmi
ja peotakti viib. Jaanipäev on justkui suve triumfikaar ja selle tulemise auvärav meie rahvale. See on
soe roheline rahuoaas pimedate ja niiskete aegade
vahel, mis aitab neid taluda ja üle elada. Jaaniaeg
oma ohtras kokkusaamiste ja kooskäimiste soustis
on eestlaste üks aktiivsemaid sotsialiseerumisperioode ja ühistunde leidmise aegu aasta ajaskaalal.
Kui siia aastasse juhtub sattuma veel tantsu- ja laulupeo aeg, siis on see veel üks eriti viljakas ühtsuse
leidmise ja selle kogemise periood eestlaste suhteliselt individualistlikus ja egoistlikus maailmas. Jaanipäev liidab meid rahvana ja ühendab hõimuna.
Selle aja võlu ja ilu ei ole võimalik ülehinnata või
liiga vähe tähtsustada. Eestlane ja Eesti riiklus on
kasvanud välja jaanipäevade ja laulu/tantsupidude läbi tekkinud rahvuslikust identiteeditundest ja
päädinud oma riigi loomisega, ka Võidupäevgi on
Jaanipäevaga kaelakuti koos.

isik.
n

Jäeti rahuldamata Mihkel Kütmanni taotlus olme-

jäätmete kogumismahuti tühjendamissageduse vähendamiseks.
n

AMETLIK INFO
linna Seltsing 240 eurot 2019. a juulikuus toimuva ürituse

Otepää Vallavalitsuse istungil

n

20. juuni 2019

Suve leegitsevad bio- ja peorütmid

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Otsustati korraldada enampakkumine Otepää val-

lasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind 63,30 m²) võõrandamiseks alghinnaga 48 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik
(komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.

Just jaanid on see aeg, kus meie maailma mööda
laiali hõimlased salguti kodumaad väisama tulevad
ja oma juurtest jõudu ammutavad. Miljonid tulukesed süttivad suguvõsade haudadel ja tuhanded
jaanilõkked loidavad üle Maarjamaa paljunäinud
pinnalaotuse. See on aeg, kus unustada oma tülid
ja vastuolud ning naudelda suve toodud ühtekuuluvust ja egode vaherahu. Vähemalt nii peaks
olema.

Otsustati korraldada enampakkumine Puka alevikus
Uus tn 3 asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 774740,
katastritunnus 60803:001:0720, pindala 2043 m², sihtotstarve elamumaa) võõrandamiseks alghinnaga 18 000

parim aeg armastuse tulede lõkkele löömiseks ja
teineteise ülesleidmiseks inimhulkade liivamerest.
Sõnajalaõied ootavad otsijaid ja leidjaid, sest nii on
juba ammusest seatud.

„Perede spordipäev“ ja 2019. a septembrikuus toimuva
ürituse „Helkurite puu“ korraldamiseks ning 2019. a detsembrikuus kalendri „Lapsed ja lemmikloomad“ väljaandmiseks; 1.2 MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed 240
eurot 2019. a augustikuus toimuva ürituse „Puka spordi-

Jaaniaeg on ka Suure Kummarduse aeg selle juba
põlvkondade taha jääva Vabadussõja võidu kojutoonud koolipoistele ja sõjameestele. See on ka
auandmise aeg kõigile me maa ja rahva vabaduse
nimel võidelnutele, mistahes mundris või lipu all
nad ka on pidanud seda tegema. Eestimaa tänab
ja austab oma rahva eest verd valanud poegi ja
tütreid igati ja süviti!

päev“ korraldamiseks; 1.3 Mittetulundusühing Neeruti
Külaselts 240 eurot 2019. a septembrikuus toimuva ürituse
„Neeruti küla perede päev“ korraldamiseks; 1.4 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 240 eurot 2019. a septembrikuus toimuva ürituse „Sügisene perepäev tõukerattamatkaga“ korraldamiseks; 1.5 Puka Kogukond 240 eurot
25. - 27. oktoobril 2019. a toimuva ürituse „Puka Kogukonna sünnipäeva tähistamine“ korraldamiseks; 1.6 MTÜ
Sihva Külaselts 240 eurot 2019. a detsembrikuus toimuva

Saagem siis me kõik sel rohelisel omarahva päeval
kusagil lõkke juures kokku, rüübakem seda omale
meelepärast joogikest ning nautigem söögiks
seatud ande! Mõni naudib lihast tehtud kulinaarseid kunsttükke, teine jälle taimse maailma mahlasemaid palu! Olgu ta mis või millest see meelepärane ninaesine kellelgi on, rõõmustagu see Ta
magu ja soojendagu nautemeeli. Sest Eestimaa ja
jaanipäev on üks suur ja ilus liit ja nii see on ja nii
ka jääb!

ürituse „Jõulutarvikute valmistamise töötoad“ korralda-

Hea valla kogukond! Meil on au ja rõõm soovida
Teile nauditavaid jaanipühi, rõõmustavaid kohtumisi ja meelipaitavaid maitseelamusi! Ühtlasi avaldame ka austust meie sõjameestele läbi aegade
ning rõõmustame võidupüha üle! Teie rõõm on
meie kõigi rõõm!
Südamed soojaks ja lõkked leekima!

Valdur Sepp ajavahemikuks 27. – 30. juuni 2019. a välislä-

miseks; 1.7 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ
KÜLASELTS 240 eurot 2019. a detsembrikuus toimuva
ürituse „Vana-Otepää küla jõulupidu“ korraldamiseks; 1.8
Mittetulundusühing Iiah 240 eurot 2019. a detsembrikuus
toimuva ürituse „Aastavahetuspidu“ korraldamiseks.
Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajavahe-

n

mikuks 27. – 30. juuni 2019. a välislähetusse Vene Föderatsiooni Pihkva linna seoses osalemisega kultuurifestivalil
„Rahvusvahelised hansapäevad“.
Otsustati saata vallavalitsuse liikmed Kajar Lepik ja

n

Jaaniusside hordid on selle aja pärlikeed ja sääskede torked märguanne sellest, et ka mett süües
tuleb ka mesilastele mõelda. Jaanipäev on ka

hetusse Vene Föderatsiooni Pihkva linna seoses osalemisega kultuurifestivalil „Rahvusvahelised hansapäevad“.
Anti Carl Erik Uibule tasu eest üürile Keeni külas

n

Keeni tee 1-11 asuv korter, suurusega 57,9 m².
Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1

n

Otepää Spordiklubi 250 eurot 20. - 23. juunil 2019. a
toimuva spordiürituse „Jaanipäeva hüppevõistlus“ kor-

Vallavanem Kaido Tamberg
Volikogu esimees Jaanus Barkala

raldamiseks; 1.2 Mittetulundusühing Iiah 55 eurot 21.
juunil 2019. a toimuva spordiürituse „Suvine külade vahe-

eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komis-

line jõukatsumine“ korraldamiseks. 1.3 Nõuni Purjeklu-

jon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2

bi 500 eurot 12. - 13. juulil 2019. a toimuva spordiürituse

Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.

„Nõuni Regatt 2019“ korraldamiseks; 1.4 Loodusturism

n

Otsustati korraldada enampakkumine Neeruti

külas asuva Vahe-Saare kinnistu (kinnistu registriosa

OÜ 350 eurot 20. juulil 2019. a toimunuva spordiürituse

DETAILPLANEERINGUD

„VI Pühajärve matkamaraton tõukeratastel“ korraldami-

nr 2823150, katastritunnus 58201:001:0065, pindala 2,63

seks; 1.5 MTÜ Otisurf 300 eurot 20. juulil 2019. a toimuva

ha, sihtotstarve elamumaa) võõrandamiseks alghinnaga 20 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimi-

spordiürituse „Veespordipäev Pühajärve rannas“ korral-

Pühajärve külas asuva Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

seks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni
esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrata ühele isikule tervisetoetus summas 7,30

eurot.
17.06.2019
n

Määrati Vidrike külas asuva Kivimetsa katastriük-

suse (katastritunnus 63601:003:1880) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
kasutamise sihtotstarbed.
n

Anti Lauri Vetevoogile ehitusluba Vana-Otepää

külas Kaarnaoja kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Tenniseplatsi kinnistul korvpalliväljaku rajamiseks.
n

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee kinnistule (kinnistu registriosa nr 1602740, katastritunnus 63601:002:2259,
pindala 19,05 ha, sihtotstarve transpordimaa) Otepää
valla kasuks isiklik kasutusõigus.
n

juulil 2019. a toimuva spordiürituse „Laste jalgpalliturniir

Otepää Vallavalitsus otsustas 24. mail 2019. a korraldusega nr 2-3/209 algatada Pühajärve külas asuva Allika katastriüksuse ja
lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav ala hõlmab Pühajärve külas asuvaid Allika, Nurga, Vahtra katastriüksuseid ja Sõjatamme katastriüksust juurdepääsutee osas. Eesmärk on välja selgitada katastriüksuste jagamise ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramise võimalikkus ning
kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,4 hektarit.
Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asuvad Allika, Nurga ja Vahtra katastriüksused
ridaküla alal. Nurga katastriüksusel kehtib Otepää Vallavalitsuse 19. septembri 2012. a korraldusega nr 2-4-493 kehtestatud Päikese-Tuule detailplaneering.
Algatatav detailplaneering ei ole vastuolus
üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut
algatades
puudub.

Seati jalgratta- ja jalgtee, tänavavalgustuse ning

liiklussaare rajamise eesmärgil Sihva külas asuvale

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaasfi-

siooni projekteerimine ja väljaehitus”; 1.2 MTÜ Vidrike
Selts 200 eurot projektile “Vidrike toiduküla tegemised“.
n

Määrati

kogukondlikuks

arendustegevuseks

ürituse korraldamise toetus järgmiselt: 1.1 Otepää Aed-

SÜNNID
Vesse Saar 		

15. mail

Otepää Cup 2019“ korraldamiseks; 1.7 Jalgpalliklubi FC
Otepää 250 eurot 2019. a juulis toimuva spordiürituse
„Otepää lahtised meistrivõistlused jalgpallis 2019“ korraldamiseks; 1.8 Klubi Vops MTÜ 250 eurot 24. augustil 2019.
a toimuva spordiürituse „Pühajärve Spinning 2019 Otepää
valla meistrivõistlused“ korraldamiseks.
Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas

n

81 eurot.
Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

n

ühele isikule sumas 70 eurot.
Eraldati reservfondist eelarvereale „10402 Toetus

n

peredele“ 1250 eurot Kadri Toomsalu perekonna premeerimise (preemia netosumma 1000 eurot) kulude katmiseks.
n

Eraldati reservfondist eelarvereale „04730 Turism“

500 eurot OÜ-le TAMMURI Tammuri talu restorani tulekahju tagajärgede likvideerimise kulude katmiseks.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja
ja kehtestaja on Otepää
Vallavalitsus
(aadress
Lipuväljak 13, 67405
Otepää).

21. juunil on Otepää Vallavalitsus
seoses Võidupüha ja Jaanipäevaga
SULETUD.

nantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Puka Kogukond 1050
eurot projektile “Puka kogukonna õppeköögi ventilat-

damiseks; 1.6 Jalgpalliklubi FC Otepää 700 eurot 26. - 28.

Korraldusega on võimalik
tutvuda tööajal Otepää
Vallavalitsuses (aadress
Lipuväljak 13, 67405
Otepää) ja digitaalselt
Ametlikes Teadaannetes
ning Otepää valla dokumendiregistris.

TÄHELEPANU!

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme
Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 76648020.

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

ID kaartide taotluste vastuvõtmine ja relvalubadega seotud dokumentide vormistamine
Otepää politseis 9.07. ja 13.08.
kell 10.00 – 15.00.
Planeeritav maa-ala.

Samas toimub ka dokumentide
kättesaamine.

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 15. augustil.

20. juuni 2019

Head Otepää valla
ettevõtjad-tööandjad!
28. septembril toimub
esimene üle-eestimaaline
Maal Elamise Päev.
Ettevõtmises osaleb ka Otepää vald, kes ootab
külla nii maaelust huvitatud linnainimesi kui ka
vallakodanikke ja tutvustab siinseid teenuseid
ja potentsiaalseid töökohti.
Ootame ettevõtjaid panustama Maale Elamise Päeva õnnestumisse, andes teada oma
vabadest töökohtadest ja tööjõu vajadustest.
Palun andke oma huvist märku:
Janek Moros, 529 4294, info@varaleidja.ee,
või
Küllike Pikk, 501 6502, kylliki.pikk@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsus
müüb
kirjalikul enampakkumisel Otepää vallasiseses
linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind 63,30 m2)
alghinnaga 48 000 eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida
vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on
100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus
on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu
tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele
nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt
17. juuli 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 17.
juuli 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää
Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kopli tn 10-2 korter“. Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.
Pakkumiste avamine toimub 17. juulil 2019. a
kell 11:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).
Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/
otepaa/index.aspx?itm=239833

Otepää Vallavalitsus
müüb
kirjalikul enampakkumisel Puka alevikus Uus tn
3 asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 774740,
katastritunnus 60803:001:0720, pindala 2043
m2, sihtotstarve elamumaa, kinnistul asub elamu - ehitisregistri kood 111034545, laut - ehitisregistri kood 111006891, kuur - ehitisregistri
kood 111006892, garaaž - ehitisregistri kood
11106893) alghinnaga 18 000 eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on
100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus
on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu
tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE351010202008200001 SEB Pangas
hiljemalt 17. juuli 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt
17. juuli 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13,
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Uus tn 3 kinnistu“. Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.
Pakkumiste avamine toimub 17. juulil 2019.
a kell 11:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502
2316).
Veebilink korraldusele https://atp.amphora.
ee/otepaa/index.aspx?itm=239835

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Maaelukomisjonis: teeme „Karuohaka”
auhinna!
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Kalmistupühad
Otepää vallas
Sangaste kihelkonna Laatre kogudus

Viimasel, maikuus toimunud maaelukomisjoni istungil, vaeti mis tehtud ja mis teoksil. Nenditi tubli tulemusena asjaolu, et Otepää vallal on nüüd üle pika
aja vallateede remondikava käesolevaks aastaks. See
on ka volikogus kinnitatud. Remondikavas on need
teed, mis vajavad täies ulatuses või osaliselt põhjalikumat remonti tee katendi, truupide jm. põhielemetide osas. Muidugi ei hõlma kava kõiki remontivajavaid
valla teid, sest eelarve seab siin omad piirid. Järgmises
etapis on komisjonil kavas sõita koos revisjonikomisjoniga remonditud teed läbi ja anda hinnang tehtule.
Kuna sügisel tuleb vallavalitsusel hakata tegelema
järgmise aasta plaani koostamisega, on oodatud kõik
ettepanekud sel teemal. Tegelikult tuleks remondikava (teehoiu kava) koostada mitme aasta peale, sest
vastavad uuringud on olemas. Sama puudutab ka
busside ootepaviljone - milliseid oleks vaja remontida
või kuhu oleks vaja uusi. On ju ühistranspordi kasutus
seoses tasuta sõidu võimalusega tunduvalt kasvanud.
Sel kevadel sai Voki asula kauaoodatud uue ootepaviljoni, kus see seni Kääriku - Otepää suunal puudus.
Maanteeamet on riigiteede osas enamik külade
nimed viitadega tähistanud. Kui külla viib aga vallatee
ja viidad puuduvad, siis tuleb need paigaldada. Samuti
tuleb alustada vallateede tähistusega. Ka vallateel
peab olema oma nimi nagu see on linnas tänavatel.
Vallavalitsusel tuleb vajalikud summad planeerida järgmise aasta eelarvesse.
Maikuu on ka heakorrakuu. Nii Otepää vallas kui
linnas on väga palju ilusaid kodusid ja valdav osa
nendest on hooldatud ning heas korras. Vald jagab
tunnustust mitmetel elualadel parimatest parimatele ja miks ei vääriks tunnustamist ka kaunite kodude
loojad. On ettepanek koos kogukondade koostöö
komisjoni ja vallavalitsusega välja töötada valla
„Kauni kodu” tunnustamise statuut. Hiljem võiks tunnustus laieneda ka parimale korteriühistule, ettevõttele jne. Praegu esitatakse küll kanditaate maakonda,
kuid esmatähtis on ikkagi koduvalla tunnustus, et siit
parimad kodukaunistajad vajadusel edasi esitada.
Kahjuks leidub kõige ilusa kõrval ka majapidamisi,
kus hoolikat peremehekätt pole ammu nähtud. Eriti

30. juuni 11.00 Laatre esimene kalmistu
30. juuni 13.00 Laatre teine kalmistu
7. juuli 11.00 Priipalu kalmistu
Sangaste kihelkonna Sangaste kogudus
24. juuni 11.00 Sangaste kalmistu
Kell 12.00 Sangaste kirikus jaanipäeva
jumalateenistus armulauaga.
30. juuni 11.00 Puka kalmistu
7. juuli 11.00 Ilmjärve kalmistu
8. september 11.00 Sangaste kalmistu
Sangaste sügisene kalmistupüha. Kell
12.00 kirikus jumalateenistus armulauaga.

Tehtud. Uus ootepaviljon Voki peatuses.
hull lugu on, kui selline kinnistu või asutuse territoorium asub avalikus kohas kõigi silme all. On ju meil
palju külalisi nii lähedalt kui kaugelt üle maailma.
Kuigi Otepää valla heakorra eeskirjas öeldakse
selgelt, et omanik peab hoidma korras oma kinnistu
ja selle piirdeaia ning rakendama meetmeid kinnistu
risustamise vältimiseks, leidub ikka neid, kes sellest ei
hooli. Tavaliselt jutt või meeldetuletus, kui üldse omanikuga kontakti saab, ei mõju. Ainus mõjuv võimalus
on avalik tähelepanu ja selleks võiks olla spetsiaalse
virtuaalse „auhinna” loomine. Nimetame seda siis
näiteks Karuohaka pärjaks. Selle nominendid võiks
nimetada seesama komisjon, kes hindab parimaid.
Loomulikult peab seejuures asjaolusid põhjalikult
kaaluma ja „Karuohaka” omistamine oleks viimaseks
abinõuks kui muu ei ole aidanud.
Maaelukomisjon arutas veel plaani korraldada sügise
saabudes piirkonniti maarahva päev koos simmaniga.
Seda muidugi juhul, kui kohalikud külaseltsid ja külavanemad mõttega kaasa tulevad. Üksikasjad vajavad
täpsustamist ja eks siis antakse sellest ka aegsasti
teada.
Uuno Laul
maaelu komisjon, allavalitsuse liige

Head lapsevanemad!
Soovime muuta Otepää valda rohkem lastesõbralikumaks ja rajada keskustesse lastele mänguväljakuid
ja kooskäimise kohti. Selleks on meil plaanis selle
aasta septembrikuus läbi viia koosolekud koos lastevanematega, et üheskoos arutada, kuhu ja kas rajada
Otepää vallas laste mänguväljakuid.
Koosolekud toimuvad Otepää, Sangaste ja Puka
Kultuurimajades, millest anname peagi Otepää
Teataja ja valla sotsiaalmeedia kanalites peagi teada.
Tulla võib kogu perega – senikaua, kui suured inime-

sed arutavad, saavad väikesed inimesed mängida ja
pannkooki süüa.
Palume ka teie abi – et arutelud libedamalt läheksid, palun saata oma mõtted ja ettepanekud mänguväljakute ja üleüldiselt laste mängimisvõimaluste
kohta Otepää vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@
otepaa.ee hiljemalt 1. septembriks 2019.
Kõik head mõtted on teretulnud!
Otepää Vallavalitsus

Otepää kogudus
24. juuni kell 11.00 Otepää kalmistu
4. august kell 11.00 Otepää vana kalmistu
Ilmjärve Õigeusu kogudus
24. juuni kell 12.00 Ilmjärve kalmistu

Otepää Vallavalitsus
müüb
kirjalikul enampakkumisel Neeruti külas asuva Vahe-Saare kinnistu (kinnistu registriosa nr 2823150, katastritunnus
58201:001:0065, pindala 2,63 ha, sihtotstarve elamumaa, kinnistul asub elamu ehitisregistri kood 120691563) alghinnaga
20 000 eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on
õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle
osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast.
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda
Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr
EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 17. juuli 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt
17. juuli 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak
13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Vahe-Saare
kinnistu“. Kirjaliku pakkumise võib saata
ka posti teel.
Pakkumiste avamine toimub 17. juulil
2019. a kell 11:30 Otepää Vallavalitsuse
nõukoja ruumis.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg
(tel 502 2316).
Veebilink korraldusele https://
atp.amphora.ee/otepaa/index.as px?itm=239837

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2019“
Nagu kevade lõpule kohane, toimus Valgamaal kodukaunistamise konkurss „Eesti kaunis kodu 2019“ .
Selle kulminatsiooniks oli 18. juunil Tõrva "Mesimummu " lasteaias toimund tunnustusüritus. Tunnustati parimaid maakonna kodusid, kus pererahvas oma
töökuse ja nutikuisega loonud endale kauni ja mugavaeluaseme. Otepää valda esindasid tänavu maakondlikul konkursil Kerli Sisas ja Mauri Paks Pukast, Piret
ja Peeter Hansson Keeni külast ning Villa Müllerbeck
Otepää külast.
Puka alevikus Raudtee tn. 2 on Kerli Sisas ja Mauri
Paks loonud oma perele hubase kodu, kus on märgata
perenaise hoolsat kätt ja peremehe töökust.
Keeni külas, Kooli 5 asuvas ühepereelamus on
Piret ja Peeter Hansson teinud kolme aastaga lausa
imet. Tavalisest ühepereelamust on saanud kaasaegne maja, mida ilmestab pilkupüüdev iluaed. Kõikjal
on näha pererahva suurt töökust ja leidlikust. Kõik
on läbimõeldud ja lihtsate vahenditega teostatud, ei
puudund ka jooksuaed pere lemmikutele - koertele.

Villa Müllerbeck on oma kauni ümbrusega köitnud
juba ammu pilke. Läbimõeldud ja loodusega sobiv on
nii iluaed, mänguväljakud, kalatiigid. Ega asjata pole
juba mitu aastat valitud Villa Müllerbeck parimaks ja
kaunimaks pulmapaigaks Eestis.
Tunnustusüritusel said kõik nominendid meeneks
mastivimpli ja „Eesti kaunis kodu 2019“ kauni kodu
albumi.
Valgamaad esindab tänavusel üle-eestilisel „Eesti
kaunis kodu 2019“ konkursil kolm maakonna suurepärast kodu, nende hulgas ka Piret ja Peeter Hansson
kodu.
Tunnustusüritusel kuulutati ka välja uue, 2020.
aasta kauni kodu konkurss. Siin üleskutse kõigile vallakodanikele. Hoidke silmad lahti ja andke vallavalitsusse teada, kus asuvad meie vallas kaunid kodud.
Tunnustame ja märkame ilutegijaid!
Kalev Lõhmus
Nõuni teenuskeskuse majandusspetsialist
Kodukaunistamise konkursi koordinaator Otepää vallas

Tubli ja töökas
käsitöömeister,
oled oodatud
XXIII Otepää käsitöömeistrite
ja rahvamuusikute päevale!
4. augustil toimub XXIII Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev
Otepää Kultuurikeskuse pargis.
Tule müü oma toodangut ja võta
osa sisukast suvepäevast.Päeva korraldab MTÜ Otepää Naisselts koostöös Otepää Kultuurikeskustega. Päeva
toetab Otepää Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
Info ja registreerimine telefonil:
56153357, Ene Raudsepp.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256626481
perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg
22. juunil kell 20.00 Suvine pööripäeva pidu Otepää
Kultuurimaja pargis.
Kell 20.00 - Suvised pööripäeva kombed ja lustlikud mängud. Õnneloos.
Kell 21.00 - Süütame lõkke ning tantsuks mängib
ans. ONUD. Üritus on TASUTA.

Puka Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +3725274812
perenaine-kultuurikorraldaja Helgi Pung

O T E P Ä Ä

20. juuni 2019

Pidu pillide puul
4. mail toimus Otepää Kultuurimaja saalis kontsert “Pidu
pillide puul”, mis oli pühendatud pereorkestri “Pillipuu” tänavustele juubilaridele, keda oli kokku seitse. Kontserdil astusid
üles pereorkestrid “Pillipuu” ja “Perepill” ning sünnipäevalaste poolt oli kohale kutsutud ka Laikrete perebänd, kes pani
traditsioone täis kontserdile vägeva lõpunoodi.
Pereorkester “Pillipuu” on tegutsenud 1957. aastast ning
orkestri ühe eestvedaja, Lille Tali sõnul on oluline jätkata peremuusikatraditsiooni ning sellised kontserdid on suureks tõestuseks, et ka meie järeltulijad on rahvamuusikast lummatud.
Täname südamest Otepää valda, Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgruppi, MTÜ Pillipuud, Merle Soonbergi ja Otepää
Kultuurimaja, kes aitasid meid selle kontserdi korraldamisel.

22. juunil kell 22.00 süütame jaanitule Puka kultuurimaja pargis. Võistlused ja mängude algus kell 20.00.

Margit Illingworth

19. augustil kell 21.00 Puka 13. öölaulupidu Puka
kultuurimaja pargis.

Sangaste Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37253465648
perenaine-kultuurikorraldaja Raili Mandli
21. juunil kell 19.00 Sangaste jaanipäev Sangaste
Rukki Maja hoovis.
25. juuni kell 19.00 Pihkva tsirkus "Barrameo". Pilet 7
eurot, pildistamine pärast etendust 3 eurot.

Nõuni Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37253465648
perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks
23. juunill kell 20 Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil
JAANITULI. Väike kontsert, Jaanid süütavad
jaanitule, mõnus tantsumuusika ... ja loomulikult
rahvalikud jõukatsumised.

MTÜ Karukäpp ja käsitöö
MTÜ Karukäpp tegutseb juba 16
aastat. See aeg on olnud viljakas.
Meie juhid Tiiu ja Mari armastavad
väljakutseid. Igal aastal on meil mõni
„pähkel“ pureda. Oleme koostanud
juba kuuel aastal sokikalendrit, mis
on oodatud ja nõutud üle Eesti. 2020.
a kalendri ettevalmistustööd juba
käivad ja augustiks on arvatavasti uus
„lapseke“ sündinud.
Me armastame villast lõnga. Sellest
kootud esemetes on pehmus ja meie
hingesoojus. Enamjaolt koome sok-

Makita küla Jaanituli toimub
23. juunil kell 20.

ke-kindaid nii naistele, meestele kui
ka lastele, nii pitskoelisi kui mustrilisi. Teeme näitusi, käime laatadel,
õpime ja täiendame oma oskusi. Eelmisel talvel oli meie eesmärk KIHNU
KINDA kudumine. Raske oli, aga
saime hakkama. Sel sügisel on kavas
õppida ära Haapsalu salli kudumine.
Tiiu käis juba Tartus Ülenurme naiste
juures tudeerimas ja varsti läheb töö
lahti. Me ei kavatse alla anda.
Teisipäeva õhtud on meil kujunenud omamoodi klubiüritusteks
– koome, õpime, jagame mustreid,
teeme plaane, valime ja tellime lõngu.
Haapsalu salli paremaks tunnetamiseks organiseerisid Tiiu ja Mari
reisi Haapsallu pitsikeskusesse. Sõit
läks lahti 5. juuni hommikul kell 7
Matireiside väiksema bussiga, roolis
muidugi Mati Orm – alati tore ja sõbralik. Et mitte ühes tükis seda pikka
sõitu teha, külastasime Eesti suurimat
alpakakasvatust, mis asub Pärnust 16
km Tallinna suunas Kännu talus Tori
vallas. Perenaine Kaja võttis meid
ämbritäie porganditega vastu. See oli
tore farm, saime alpakasid oma näpu
vahelt toita, katsuda, silitada, suhelda.
Farmis on ka oma poeke alpakavillast
kudumitega ja suveniiridega, suure
valiku lõngadega nii oma farmi toodangust kui ka välismaisest. Meiegi
ostsime sealt kaasa lõngu. Soovitame
kõigile huvilistele seda farmi külastada, suure elamuse saavad sealt ka
lapsed. Pererahvas on väga tore ja
sõbralik.
Ja edasi jätkus sõit Haapsallu. Kõigepealt muidugi PITSIKESKUSESSE. See pole ainult muuseum, see
on näitus, pood ja suhtlemiskoht.
Seal kulus meil päris palju aega, sest

vaadata ja imetleda oli palju. Kaunilt
oli välja pandud erinevad pitsimustrid
koos nimetustega. Peale Haapsalu
sallide olid veel kaunid pitskleidid, ka
seelikud. Muidugi ka kindad. Poe osas
on müügil suur valik lõngu ja muid
käsitöö tarvikuid. Meiegi jätsime
sinna küllaltki palju raha. Perenaine
rääkis Haapsalu salli ajaloost, salli
jõudmisest Läänemaale, legendidest,
lõngast, käsitööst, kudujatest, seltsi
tööst, klubilistest üritustest. Tõdesime, et kõik sarnaneb meiegi tööle.
Käsitöö on kunst, see on hea võimalus
koosolemisest ja ühisüritustest rõõmu
tunda, tegutseda ja saada targemaks,
kindlasti ka paremaks inimeseks.
Käsitöö – see ongi sõna otseses
mõttes käsitsi tehtud töö, selles on
kellegi soojad käed ja soe süda. Kudumine – see on stressi maandamine,
kuduja pole kunagi üksi, temaga on
lambavilla imeline soojus.
Haapsalu kutsus meid muidugi ka
mere äärde. Meid sisemaa inimesi

meelitab soe meretuul, lainete laksumine ja rahu.
Sel päeval olid Piiskopilinnuses
peaproovid, oodati laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ tule tulemist, käisid
suurürituse proovid, väikseid mudilasi
oli kogu linn täis.
Jalutasime promenaadil, imetlesime Piiskopilinnust, parke. Haapsalu
on nagu kultuurikatel, nii palju üritusi
igale maitsele – seda näitas nende ürituste infovoldik. Kahju, et ta meist nii
kaugel on.
Sõime kultuurimaja kohvikus
kõhud täis ja asusimegi koduteele.
Põikasime sisse ka Pärnu lõngapoodi.
Otepää tervitas meid samasuguse
sooja õhtuga nagu Haapsalu keskpäevaga.
Oli tore reis. Aitäh kõigile, kes olid
meiega. Reisi aitas rahastada Otepää
Vallavalitsus. Aitäh!
Reisi pani kirja Leida Vutt

20. juuni 2019

SUVEÜRITUSED

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

KOHALIK
VÄRSKE
KVALITEETNE
MAITSEV

Toidupada õdus aidamaja ootab külalisi!

Armas klient!
Evide Iluateljee pakub kogupere juuksuri- ja kosmeetika teenust.
Töös kasutame kvaliteetseid professionaalseid tooteid, eristume
ka sellepoolest, et pakume nii juukse- kui näohoolduses toortoitainetest kokku tehtavaid koduseid ,,smuuti,, hoolduseid.

Õdus Toidupada taluõu looduskaunis kohas sobib kõikideks sündmusteks, mida soovite oma sõpradega tähistada.
Perenaine pakub head ja lihtsat eestimaist toitu
kohalikust värskest toorainest.
Kaunis paik pakub teile privaatsust, ehtsat maamiljööd ja ilusat loodust.
Soovi korral saab nautida suitsusauna ja mõnuleda
kümblustünnis.
Saab ööbida ja ärgata linnulaulu saatel, nautida
kohvi õueterrassil.
Oma tuleku soovist teata ette varakult.
Meie kontakt:
tel 56230922, info@toidupada.ee, www.toidupada.ee.

Hindade ja teenustega tutvu: Evide Iluateljee Fb lehelt
Iluateljees ootab Teid hubane koht, professionaalsed teenindajad ja sõbralik atmosfäär!
Juuksur Eve-Ly Veesaar, 53998025.
Kosmeetik Kelly Jürgens, 5694 5450.
Broneeri aeg Fb Evide Iluateljee või telefoni teel!

"Anna ära" järgmised jagamised Puka alevikus raamatukogu kõrvaltoas

toimuvad kell 11.00 -13.00: 28.07., 11.08. ja 29.09.2019
Kõik on oodatud otsima endale sobivaid nõusid, raamatuid, riideid, jalanõusid jne.
Samas saab ära anda endale mittevajalikku, aga tervet ja puhast kaupa.
Info tel 56 48 53 27.
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Otepää piirkonna sündmuste

20. juuni 2019

kalender 20. juuni – 31. august

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

JUUNI

06.07.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30. Ansambel Privil.

21.06.2019 Kuigatsi jaanipäev kell 19.00. Esineb
tantsutrupp "Josephine". Kell 19-21 sportlikud
võistlused ja rammukatsumine. Avatud kohvik. Kell
21.00 astub lavale ansambel "Ervin".

09.07.2019 Coolbet Suvevolle Kääriku 5. etapp kell
18.00 Kääriku rannavolleväljakutel.

21.06.2019 Sangaste jaanipäev Rukki maja hoovis
kell 19.00. Õhtut juhib ja muusikaga kostitab VOLLI.
Esinevad: Kõvvera Kõdara, Rõõmurullid ja Ke-SaLine. Kohal on vabatahtlikud tuletõrjujad. Janu ja
nälga kustutab Sangaste Rukki Maja

12.-14.07.2019 Otepää, Aasa-Sassi talu, avatud on
Heteromeeste Varjupaiga Puhvet kell 11.00-23.00.

21.06.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30. Aimar Pihlak.
22.06.2019 Otepää valla lahtised MV jalgpallis,
Tehvandi staadion.
22.06.2019 Otepää linnas, Valga mnt 1d maa-alal
kell 8.00-16.00 jaanilaat.
22.-24.06.2019 Otepää, Aasa-Sassi talu, avatud on
Heteromeeste Varjupaiga Puhvet kell 11.00-23.00.
22.-23.06.2019 Pühajärve jaanituli. 13. korda toimuv
Eesti suurim jaanipidu Pühajärve jaanituli pakub laia
valiku lemmikartiste kodu- ja välismaalt.
23.06.2019 Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil kell
20.00 JAANITULI. Väike kontsert, Jaanid süütavad
jaanitule, mõnus tantsumuusika ... ja loomulikult
rahvalikud jõukatsumised.
25.06.2019 Coolbet Suvevolle Kääriku 3.etapp kell
18.00 Kääriku rannavolleväljakutel.
25.06.2019 kell 19.00 Pihkva tsirkus "Barrameo"
Sangaste Kultuurimajas.

27.06.2019 Taskamäel piknikuõhtu koos Mari Jürjensiga kell 18.00-23.00.
28.-29.06.2019 RETROBEST 2019. Suurim ajasturännak toimub juba neljandat korda, ikka Pühajärve
ääres, ikka koos vabariigi suurima stiilipeoga! Sel
korral sukeldub festival armastatud filmiklassikasse
– ei puudu temaatilised rekvisiidid, teematoad ja
kino. Lisaks ka Retrolaat ja karaokelava.
28.06.2019 alates kella 18 Hellenurme paisjärve
ääres Valgamaa jooksusari, VIII HELLENURME
SUVEJOOKS.
28.06.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Raen Väikene.
28.-30.06.2019 Ööklubis Comeback kell 23.00
Retrobest Festivali ametlik järelpidu.
29.06.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Heikko ja Ain.
30.06.2019 Puka kalmistupüha kell 11.00 Puka
kalmistul.

JUULI
02.07.2019 Coolbet Suvevolle Kääriku 4. etapp kell
18.00 Kääriku rannavolleväljakutel.
04.07.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
22.00 Suveöökino- Mehed.
05.-06.07.2019 Pühajärve regatt. Traditsiooniline
aerutamisregatt Pühajärvel koos eelneval õhtupoolikul toimuva rajaaerutajate mõõduvõtuga.
06.07.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
20.00. Elavmuusika - Margit Tali.

12.-13.06.2019 Nõuni järvel Nõuni Regatt.

12.-14.07.2019 Shell Helix Rally Estonia 2019.
Autospordi- ja meelelahutussündmus Rally Estonia
tuleb 2019. a taas ja seekord veelgi suurema ja
huvitavamana kui varem. Käänulistele Lõuna-Eesti
kruusateedele oodatakse lisaks Baltikumi tippudele
ka sõitjaid maailma ralliparemikust WRC autodega.
12.07.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Toomas Krall.
13.07.2019 Sangaste Rukkimaja ja Silva poe juures
kell 10.00-12.00 Sangaste taluturg.
13.07.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
20.00. lavmuusika - Kalev Karlson.
13.07.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Aimar Pihlak.

Rattamaraton) kell 12.00. Start ja finiš on Elvas,
rattamaraton läbib Otepää valda.

14.08.2019 Valgamaa kolmapäevak orienteerumises Kirikukülas. Start kell 15.30-19.00.

27.07.2019 Kangro talus Pühajärve ääres kell 18.00
etendus "Uljas neitsi".

15.08.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
21.00 Suveöökino - Võta või jäta.

27.07.2019 Sangaste Loss kell 19.00 Tõnis Mägi "Öö
valge on õnn".
27.07.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 20.00, Elavmuusika - Keit Musting ja Themuri
Sulamanidze.
27.07.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Raen Väikene.
28.07.2019 Pühajärve Pargitriatlon.
28.07.2019 Valgamaa lahtised MV aerulauasõidus
ja Nõuni II aerulauafestival.
30.07.2019 Coolbet Suvevolle Kääriku 8. etapp kell
18.00 Kääriku rannavolleväljakutel.
31.07.-03.08.2019 Leigo talus Leigo Järvemuusika.
Leigo talu on kõige imelisem koht nautimaks kauneid kontserte ühes valgus- ja tuleetendusega.

AUGUST

16.07.2019 Coolbet Suvevolle Kääriku 6.etapp kell
18.00 Kääriku rannavolleväljakutel.
17.07.2019 Taskamäel piknikuõhtu koos Jaan Söödiga kell 18.00-23.00.
18.07.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
22.00 Suveöökino - Portugal.
19.07.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Heikko ja Ain.
20.07.2019 alates kella 11.30 Pühajärve SPA ja Puhkekeskuse mururannas 4. Pühajärve matkamaraton
tõukeratastel. Ümber Pühajärve kulgevatel liikumisradadel ning spordi- ja külavaheteedel.
20.07.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
20.00 Elavmuusika - Kristjan Silm.

01.08.2019 Tartu orienteerumisneljapäevak Tehvandi Spordikeskuses kell 16.00.
01.08.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
21.00 Suveöökino - Seltsimees laps.
02.-04.08.2019 Mootorratturite kokkutulek Sangaste alevikus "Ühissõit 2019".
02.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
kell 20.30 Ansambel Ampullid.
03.08.2019 Sangaste Lossis kell 10.00-15.00 Sangaste Rukki Päev. Traditsiooniline Rukki Päeva laat,
erinevad õpitoad, meeleolukas vikatiralli, mitmed
konkursid: rukkileib, käsitööõlu, kodukali.

20.07.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Janek ja Ain.

03.08.2019 kell 11.00 Sangaste 12. Rukkihundi
rahvajooks ja kepikõnd. Kell 10.00 Tillu, mini ja
lastejooksud 100-800m (TPU-TPU14).

21.07.2019 Otepää linnas, Valga mnt 1d maa-alal
kell 8.00-16.00 Suvelaat.

03.08.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
20.00 Elavmuusika - Merlin Purge.

23.07.2019 Coolbet Suvevolle Kääriku 7.etapp kell
18.00 Kääriku rannavolleväljakutel.

03.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Andrus Kurvits.

24.07.2019 Taskamäel piknikuõhtu koos Tõnis
Mäega kell 18.00-23.00.

04.08.2019 85. Restu Spordipäev kell 9.15.
Restu spordiplatsil klassikaline spordipäev kogu
perele!

25.07.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
22.00 Suveöökino - Johannes Pääsukese tõeline
elu.
26.-28.07.2019 Tehvandi staadionil 10. laste jalgpalliturniir Otepää Cup.

04.08.2019 kell 10.00 Triatlon ümber Nõuni järve
04.08.2019 XXIII Rahvamuusikute ja käsitöömeistrite päev "Rahvarõivad punasel vaibal"
Otepää Kultuurimaja pargis kell 10.00-15.00.

26.-28.07.2019 Pühajärve XXII Puhkpillipäevad.
Kontserdid Otepää Kultuurimajas, Otepää kesklinnas, Rõngu Mihkli kirikus, Otepää Maarja kirikus.
Pühajärve XXII Puhkpillipäevade kontserdid on
tasuta!

08.08.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
21.00 Suveöökino - Lõbus perekond.

26.07.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Aimar Pihlak.

09.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Heikko ja Ain.

27.07.2019 38. jooks ümber Pühajärve kell 12.00-15.00.
Võistluskeskus asub Pühajärve Puhkekeskuse pargis.
Enne järvejooksu toimuvad kell 11 lastejooksud.

10.08.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
20.00 Elavmuusika - Round Midnight Duo.

27.07.2019 Estonian Cup 2019 Elva etapp (Elva

09.-11.08.2019 Annimatsi kämpingus Powercamp Ameerika autode kokkutulek.

10.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Aimar Pihlak.

16.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Toomas Krall.
17.08.2019 Sangaste Rukkimaja ja Silva poe juures
kell 10.00-12.00 Sangaste taluturg.
17.08.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
20.00 Elavmuusika - Vladimir Karjanen.
17.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Raen Väikene.
17.08.2019 Kangro talus Pühajärve ääres kell 18.00
etendus "Vot nii". Peale etendust muusikat meesansambli „Mees mandrilt" esituses.
19.08.2019 Puka kolmeteistkümnes öölaulupidu
Puka kultuurimaja pargis kell 21.00.
21.-25.08.2019 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses
Metsaülikool.
22.08.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
21.00 Suveöökino - Tõde ja Õigus.
23.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Aimar Pihlak.
24.08.2019 Pühajärvel Pühajärve Spinning 2019.
Otepää valla MV spinningus.
24.08.2019 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran kell
20.00 Elavmuusika - Eliisa Seedre.
24.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Ansambel Privil.
28.08.2019 Valgamaa kolmapäevak orienteerumises Otepääl. Valgamaa tavaraja MV. Start kell
15.30-19.00.
30.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Ansambel Ampullid.
31.08.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.30 Toomas Krall.

Heteromeeste Varjupaiga
Puhvet
avatud kell 11.00-23.00
22.-24.06.2019
28.-30.06.2019
12.-14.07.2019
Otepää, Aasa-Sassi.
Vaata lisa:
Facebook Heteromeeste Varjupaiga Puhvet

Hatha jooga suvetunnid
Pühajärve SPA pargis
juunist augustini.
Teisipäeva õhtul 18.30,
laupäeva hommikul 8.30.
Lisainfo: Marika Kapp 55613320,
fb jooga Pühajärvel.

20. juuni 2019

MTÜ Otisurf

SUVEÜRITUSED

Coolbet suvevolle Käärikul

on SUP (aerusurfi) laudu tutvustav
ja rentiv noortele suunatud
MTÜ Pühajärve rannahoones.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Valgamaa lahtised MV
aerulauasõidus
Nõuni aerulauafestival
28. juulil Nõunis
Korraldajad : RTG Spordiklubi, aerulaud.ee, teamfun.ee.

Otisurf
kutsub
kõiki huvilisi alustaval vee- ja suvehooajal tegusalt
oma puhkeaega
veetma.
Oleme
avatud erinevate
koolituste, ürituste,
sünnipäevade jne.
korraldamiseks.
Sellel suvel ootame
lisaks sportlikke
rannamõnusid
armastavaid kõiki
huvilisi reede ja
laupäeva õhtuti Pühajärvele matkadele.
Eesmärk on külastada erinevaid Pühajärves
olevaid saari.
Jätkame SUP-joogaga, mis vahelduseks maistele trennidele, korraldame SUP-orienteerumist ja
võimlemist.
Otisurf on avatud kella 11-18 ja infot on FB Otisurf

Kontakt : Priit Vakmann, GSM +372 50 31 285, e-post: priit@rt.ee
AJAKAVA
- 11.00 – 12.00 Kohaloleku kinnitamine, stardinumbrid, järel registreerimine
- 12.15 – Kiprite koosolek
- 12.45 – 1. sõit U13 1 km
- 13.05 – 1. sõit U16, U18, M;N ( chill ) 2km
- 13.35 – 1. sõit sõit M;N masters/divas ( pro ) 4km
- 14.15 – 2. sõit U13 1 km
- 14.50 – 2. sõit U16, U18, M;N ( chill ) 2km
- 15.25 – 2. sõit M;N masters/divas ( pro ) 4km
- 16.15 – MegaSUP; võistkondade mõõduvõtt (8x 4in) 1km
- 16.45 – Aerulauasõidu A ja O kiirkursused
- 19.00 – Autasustamine

Otepäälastel on ka sel aastal võimalik osaleda traditsiooniliseks saanud
Coolbet suvevolle võrkpalliteisipäevakutel Kääriku Spordikeskuse rannavolle väljakutel.

Võta kaasa istumismatt ja sõbrad ning tule
kinno! Avatud ÖÖKOHVIK!
Suure tormi korral näitame filme KINOKUURIS.

Lastele pakume Norra filmi BÄNDIPOISID:
Parimad sõbrad, Grim ja Axel, on alati unistanud “Rokilahingu” konkursile minna. Grim
mängib trumme ja Axel on kidramees. Koos on
nad bänd - Los Bando Immortale. Axel on ka
solist, kuid tema lauluhääl pole kiita. Tegelikult
on see lausa õudne. Grim pole seni julgenud seda
talle öelda, aga kui saabub kutse konkursile, on
vaja kiiret lahendust. Grim hakkab ääri-veeri
vihjama, et bändis on midagi puudu. Axel saab
aga asjast valesti aru ja korraldab bassimehe värbamise katsed. Ainukesena ilmub kohale varjupoolsema iseloomuga 9-aastane tüdruk Thilda,
kes mängib tšellot. “Bassimees” ongi olemas...

Suurtele aga oleme valinud Prantsusmaa
komöödia UJU VÕI UPU.
Tõelised mehed, ükskõik millised nad ka ei ole
ja mis raskustega nad ei võitle, nad ei anna kunagi
alla. Kui nad midagi juba pähe võtavad, siis tõsiselt ja neid ei takista miski: ei aeg, raha ega teiste
arvamus.
Nii just Prantsusmaal lugu lahti rullubki: seitsmest mehest koosnev kamp otsustab põgeneda
täiskasvanute igapäeva halli elu eest täiesti ootamatul viisil - moodustades meeste sünkroonujumise meeskonna. Lõppude lõpuks, kui kõik
elumured sind põhja veavad ja väljapääsu enam
kusagil ei näe, on tähtis jääda uppumatuks!
Suurepärased prantsuse näitlejad, peen
huumor ja elulähedane inimlik lugu.
NB: film “Uju või upu” on tihedal prantsuse
filmiturul saanud tõeliseks hitiks - eelmise aasta
tulemuste põhjal jõudis see viiendale kohale, vaatajatearv on ületanud nelja miljoni piiri ja linastused veel jätkuvad.
			
JÄRVEKINOS näeme!
Kontakt: Heleena 52 56 650.

Kaimo Puniste foto.

Kääriku suvevolle etapid toimuvad juunis ja juulis igal teisipäeval olenemata ilmast algusega kell 18:00. Eelregistreerida saab aadressil volley.
ee või kohapeal enne kell 17:45. Keegi huvilistest ei pea oma võrkpalli
mängutaset kartma. Võistkonnad moodustatakse igal turniiril koha peal
vastavalt reitingutabelile ja lähtuvalt osalejate arvust on need kolme- või
neljaliikmelised.
Otepää etappide läbiviimist toetavad lisaks Eesti Võrkpalli Liidule ka
kohalikud ettevõtted Ugandi Resto, Otepää Winter Place ja Oteks AS.
Tulge Käärikule – Võrkpall on võrratu!

Pedajamäe rahvas kutsub kõiki
taaskord kinno!
Kohtume 10. augusti õhtul kell 21.00
Pedajamäel!

- Kogu päeva avatud huvilistele proovimiseks sup-polo mänguväljak.
- Päikese loojudes lummav valgusmatk aerulaudadel 5km.

HEI-HEI SPORDISÕBER!
28. juunil kell 18.00
Hellenurme paisjärve ääres,
Elva vald, Tartumaa
Valgamaa jooksusari
VIII HELLENURME SUVEJOOKS
Lastejooksud: kell 18:00
TP U4 2015. Ja hiljem s. 200m, TP U6 2013.-2014.a.s. ja TP U8
2011.-2012.a.s. 450m
TP U10 2008.-2009.a. 900m
Noorte ja veteranide jooks kell 18:45
TP U12 2007.-2008.a. TP U14 2005.-2006.a. TP U18 2001.-2004.a.
NM60(1950. – 1959.), NM70(1949.a. ja varem s.)4,3km
Osavõtuauhinnad kõikidele lastejooksu lõpetajatele.
Vanuseklassis I – III koha võitjatele medal ja auhind
Põhijooks 7,8 km ca kell 19:00
NM 19 (1980.-2000.a) ;
NM40(1979.- 1970.)
NM50(1969-1960.)
KEPIKÕND ilma vanuseklassideta
Vanuseklassides I – III koha võitjatele jooksu medal ja auhind
Korraldab: Ain Veemees ain.veemees@MAIL.EE tel 5030630
Eelregistreerides (ain.veemees@mail.ee) on osavõtt tasuta,
kohapeal 2 EUR
Toetavad: Valgamaa Spordiliit, Elva Vald

Oled kutsutud pühapäeval, 4. augustil
TRIATLONILE ÜMBER NÕUNI JÄRVE.
*start kell 10 Kullipesa puhkealal
*kavas: 150m ujumist-7,5 km rattasõitu-1,5 km jooksu
*autasustatakse erinevaid vanuseklasse
*lastele toimub TILLUDUATLON: 100m rattasõitu -100m jooksu
*info:53465648 Marika
Tule võistlema või siis lihtsalt pöialt hoidma, kõik on oodatud!

NEROLID tervise ja ilusalong
Minu suur soov on teoks saanud. Avatud on tervise ja ilusalong Nerolid Otepää Tervisekeskuse tagumises hoones, Tartu mnt. 2.
Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ning kulmude korrigeerimine, ravimaniküür ja -pediküür ning päeva, õhtu ja pidulikud jumestused, ka näomaalingud - need on minu kliente rõõmustanud ja aidanud üle 25 aasta. Uue teenusena
pakun kerget näohooldust koos nahka turgutavate maskidega, kui teen maniküüri,
pediküüri või massaažiteraapiat.
7 aastat tagasi lõpetasin kutselise massaažiterapeudi koolituse Eesti Masaaži-ja
Teraapiakoolis. Töötasin Tartus massaaži juhendaja ning õpetajana. Lemmikud on
tai-jooga massaaž ja Jaapanist pärinev shiatsu, mida klient saab nautida mugavas
riietuses ja pehme mati peal põrandal. Jalatalla, käelaba ja kõrva tsooniteraapiad,
mida kasutan keha“ peegeldusena „ testimiseks ja valude vaigistamiseks, on koos
meridiaanidel asetsevate akupressuuripunktidega hea energia tasakaalustamisel.
Klassikaline, antitselluliitne, lümfi-, aroomi- ja kupumassaaž, ka doTerra Aromatouch aga teostakse massaažilaual ja nahaga kontaktis. Ka väikesed lapsed on minu
juurde massaažile oodatud. Kindlasti on oskusena vajalikud kinesiolihastestimine ja
-teipimine, et erinevad häired lahendada ning saada tagasi edaspidiseks endine jaks.
Tervisetoetuse ja edendamise juurde kuuluvad minu korraldatud matkad Otepää
ümbruses, naistele trenn koos vabatantsuga ning loengud ja vestlusõhtud, nii salongis kui ka koolides või asutustes. Teadlik toitumine on mulle vajalik olnud varsti 15
aastat. Õppisin Tartus toitumiskoolis ja võimalusel omandan tarkusi edasi, sest juba
Avicenna ütles, et olgu toit meile ravimiks ja ravim olgu toiduks.
Muidugi on minu abilisteks ikka Mirra kreemid, doTerra eeterlikud õlid, DENS
aparaat ning minu suurepärased õpetajad, keda plaanin kutsuda Otepääle loenguid
pidama.
Toetan inimese soovi olla terve ja õnnelik, sest siis on hea tegutseda, et rõõmsalt
eluga edasi minna.
Helistada saate mulle, et aega broneerida 5176599.
Rõõmsa kohtumiseni Nerolid salongis!			

Ene Prants
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Pühajärve jaanituli ja Retrobest kutsuvad kõiki Otepääle
Pühajärve jaanitulel esinevad kahel päeval suurepärased artistid välismaalt ja Eestist. Mõlemal
päeval traditsioonilised jaanipäevamängud –
köie tõmbest pärja punumiseni. Julged saavad
end proovile panna kõrgustes – Baltic Katapult.
Lastele on Pühajärve pargis batuut ja karusell.
Külastajate tungival nõudmisel annab võimsa
kontserdi Nublu. Kohal on suurte muusikafestivalide tähtesineja Salvatore Ganacci ning bassimuusika maailmatipp Macky Gee. Üles astuvad veel
Smilers, Terminaator, Shanon, Karl-Erik Taukar
ja 2 Quick Start, Tanel Padar, Öed ja Liis Lemsalu

ning Eesti elektroonilise tantsumuusika tippkoosseis Wateva.
Süütame koos jaanitule, sest Pühajärve jaanituli
on suurim jaanipidu Eestis!

Miks rebis Toots Teelet? Tantsima, loomulikult!
Retrobestile! Suurim ajasturännak toimub juba
neljandat korda, ikka Pühajärve ääres, ikka koos
vabariigi suurima stiilipeoga!

Sel korral sukeldub festival armastatud filmiklassikasse – ei puudu temaatilised rekvisiidid, teematoad ja kino. Lisaks ka Retrolaat ja karaokelava. Ainult Imeliku kandlemänguga pidu käima ei
pane, seega on taas kohal 1980ndate ja 1990ndate
suurimad staarid, et head ajad korralikult meelde
tuletada. Kiirustage, seltsimehed, kiirustage!
Retrobesti külalised on lahkelt oodatud
kandma 1980. ja 1990. rõivaid ning aksessuaare.
Pühkige sama ajastu neljarattaliselt tolm, puhastage karburaatorid, vahetage küünlad ja saatke kirjasõpradele kutse ning olete oodatud peole legendaarse Sierra, Lada või Kadetiga.

Liikluskorralduse skeemid, mis kehtivad
nii Pühajärve jaanitule (22.-23.06.)
kui ka Retrobest Festivali (28.-29.06.) ajal.
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Otepää valla koolide lõpetajad
Otepää Gümnaasiumi
lõpetajad 2019
9A klass 			
			
1. Ragne Jaama
2. Kaile Kuusik
3. Kreete Kuusk
4. Mia Pakkanen
5. Airiin Pikk
6. Martin Punder
7. Hanno-Henri Reidolf
8. Liisi Ruuven - lõpetab
		
kiitusega
9. Annemari Sarv
10. Uku Talvar
11. Edvin Tämm
12. Melani Uibo
13. Oskar Unn
14. Annabel Urm
15. Ain Erik Veemees
16. Robin Värk
Klassijuhataja Ene Vister
9B klass
1. Helen Hein
2. Kristjan Kattai
3. Katrin Kivimaa
4. Laivy Koppas
5. Crista Kutsar
6. Markus Laas
7. Merelle Liivamägi - lõpetab
		
kiitusega
8. Erika Maide
9. Karmen Matsalu
10. Eliis Rehemaa
11. Kert Roose
12. Priidu Sala
13. Uku Sau
14. Reio Vill
15. Aleks-Sander Visnapuu
Klassijuhataja Kaidi Palmiste
12.A klass
		
			
1. Aleksander Alev
2. Ketrin Kivimaa
3. Martin Kotkamäe
4. Mirjam Leopard - lõpetab
		
hõbemedaliga
5. Katriin Mets
6. Laura Mootse
7. Kaur Nukka
8. Reiko Rätsepso
9. Katrin Rüütli
10. Helerin Tamm
11. Kevin Vaher
Klassijuhataja Maive Pulles
12.B klass
		
			
1. Ronek Jäär
2. Katre Krüünvald - lõpetab
		
hõbemedaliga
3. Geir Kudu
4. Sandra Kutsar
5. Sandra-Marleen Maa
6. Jasper Mannas
7. Pille-Riin Merilo
8. Carl-Robert Mõts
9. Janno Puurits
10. Romet Reino
11. Taavi Tiisler
12. Annabel Täär
13. Kelly Šamarin
14. Karl Aarne Vihm
Klassijuhataja Marika Paavo

Keeni Põhikooli
lõpetajad 2019
1. Geelika Elvet
2. Marvo Kuusmaa
3. Alar Liivamägi
4. Kristiina Linde
5. Larina Pikulova
6. Karl-Markus Võsu
Klassijuhataja Kai Jääger

Pühajärve Põhikooli
lõpetajad 2019
1. Liisa Mari Eensalu
2. Andreas Kiivit
3. Laura Lodi
4. Romet Lohk
5. Tanel Marjapuu
6. Sofia Nämi
7. Gen-Marten Paul
8. Elisabeth Marleen Peterson
Klassijuhataja Janika Kilk

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Pühajärve Põhikooli pererühm sõidab peole
Pühajärve Põhikooli Pererühm on 4. ja
5. klassi lastest ja kooli aktiivsetest lapsevanematest koosnev rahvatantsijate
rühm. Me ise kutsume ennast Pühajärve
entusiastide rühmituseks, kus tugevate
juhendajate eestvedamisel isegi karud
tantsima pannakse.
Meie lugu saab alguse meie lastest,
kes on esimesest klassist saadik Pühajärve Põhikooli rahvatantsugrupis tantsinud. Kuulsime, et 2019. aasta tantsupeol tuleb staadionimurule üks täiesti
uus rühmaliik ehk pererühmad, millest
igaühes tantsivad koos kaheksa täiskasvanut ja 16 last. Meie pererühma liige
Kaire Jaanus arvas, et see on väga tore
võimalus meile, vanematele, teha koos
lastega trenni ja äkki avaneb meilegi võimalus pääseda tantsupeole.
Mõeldud-tehtud ja tantsijad leitud.
Ajaloo huvides peab ära mainima,
et meil puudus eelnevalt igasugune
tantsimise kogemus, kui välja arvata
puusanõksud peegli ees või lapsepõlve tantsuringis. Rääkisime nõusse ka
kogenud juhendajad Krista Sumbergi
ja Aili Mägi, kes olid nõus meie plaaniga kaasa tulema. Nii saigi meie teekond
alguse. Me oleme tagant järgi aru
saanud, et need esmaspäeva õhtud ei
tulnud Kristale ja Ailile kindlasti kergelt

ja kes teab, kui mitu korda nad võisid
mõelda, et millele nad küll sõrme on
andnud. Aga meie – mitte kunagi – sest
entusiasmi pealt tehakse elus ära kõik
suured hullused. Tagantjärgi analüüsides soovime mütsi maha võtta kõikide
rahvatantsijate ees – sest see, mida te
aastaid juba teete – see on ilus ja lihtne
ainult vaadates! Teekond selle iluni
vajab raskuste ületamist, järjepidevat
harjutamist, sadu kordusi, kümnete
varrukavoltide triikimist, vöötamise
sajandite pikkuseid saladusi ja tugevat
sihikindlust. Õnneks kaasneb sellega ka

Puka Keskkooli
lõpetajad 2019

Lapsepõlv on lahe aeg!

9. klass

Maikuu viimasel nädalal, 27. mail, oli
Pühajärve lasteaia liitrühmas teistsugune meeleolu. Lapsed said selga panna
magamisriided ja kaasa võtta padja ning
kaisuasja.
Üheks päevaks võtsid lapsed ja õpetajad endale hoopis teise rolli ning astusid
argirutiinist välja. Päeva jooksul toimusid erinevad tegevused oma padja ja kaisukaga. Võimalas pidasime maha ühe
korraliku pidžaamapeo! Esmalt mängisime “Kullakaevandust”, kus iga laps pidi
oma kullatüki ehk kaisuka leidma.
Järgmiseks pidid lapsed “sood”
ületama nii, et jalad kuivaks jääksid,
abiks “võlu- plaadid”. Rõõmu pakkus
tähelepanu- ja äraarvamismäng. Uus
tegevus võimaldas lastel oma õpitud
teadmisi rakendada. Ruumis olid laiali
erinevad pildikaardid, kus lapsed pidid
leidma sõna esitähe ning saadud tähtedest sõna kokku saama. Järgnes loendamisülesanne ja võistlusmäng. Tantsulahing toimus kaisukaga tibutantsu
lüües. Lõpetuseks oli sõbraga äge padjasõda mängida.

1. Rainet Tamm
2. Steve Vahi
Klassijuhataja Tiiu Venski
12. klass
1. Kaspar Laikask
2. Rene Tamm
3. Cärolan Tiirmaa
4. Geidy Toomsalu
Klassijuhataja Ester Muni

Audentese
Spordigümnaasium
Otepääl
lõpetajad 2019
1. Artti Aigro – suusahüpped
2. Martin Himma – murdmaa		suusatamine
3. Marten Jõeäär – jalgrattasport
4. Hanna-Brita Kaasik – murdmaa		
suusatamine
5. Rihard Koll – jalgrattasport
6. Klaus Mark Kolpakov – laske		suusatamine
7. Robin Nirgi – jalgrattasport
8. Markus Pajur – jalgrattasport
9. Kitija Šohireva – jalgrattasport
10.Annabel Voitka – murdmaa		suusatamine
11. Mart Všivtsev – laskesuusata		mine
12. Rait Ärm – jalgrattasport
Klassijuhataja Ell Sellis
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Nüüd olid kaisukad väsinud ja nad
tuli magama kaisutada ning lastel üks
vaikuseminut pidada. Rühmaruumis sai
iga laps omale “öömaski” meisterdada.
Mängud jätkusid õues ja peale lõunasöögi söömist tuli padja ning kaisuka
seltsis magus uni. Mängurõõmu jätkus
terveks päevaks!

naeru, rõõmu, tugevat füüsilist treeningut
ja tugevat kogukonna tunnet.
Me tegime proovi poolteist aastat
peaaegu igal esmaspäeval ja kindlasti ka siis, kui proovi ei toimunud – leidsime aja, koha ja võimaluse, sest õppida
oli kõvasti. Oleme sellelt teekonnalt
kaasa võtnud palju ilusaid mälestusi, ühiseid ettevõtmisi, jalutuskäike
ja toredaid üllatusi. Lisaks kõigele
saime ka kirsi tordil – kutse XX tantsupeole “Minu arm”. Väljakul näeme!
lapsevanem Mailis Siilbek

Lapsepõlv on lahe aeg,
ära maga seda maha –
vanemaks saad kogu aeg
niigi, tahad või ei taha. …
		 L. Tungal “Lahe aeg”
Taivi Rästas

Pühajärve Põhikooli 6. klass KEAT-programmis
2018./2019. õppeaastal osalesid Pühajärve Põhikooli 6. klassi õpilased Kaitseliidu Valgamaa maleva poolt organiseeritud programmis “Kaitse end ja aita teist”
(KEAT), mis toimus juba 10. korda.
Õpilased said kooli kutsutud esinejatelt
teadmisi erinevate võimalike ohuolukordade kohta ja õppisid, kuidas kaitsta
ennast ja aidata hätta sattunud kaaslasi.
Õpetusi käisid jagamas Pääasteameti, Kaitseliidu, Politsei, Maanteeameti,
Keskkonnaameti, Punase Risti ja Arenguagentuuri spetsialistid.
6. ja 7. juunil kogunesid Valgamaa

10 kooli 6. klasside võistkonnad (14
võistkonda, 109 õpilast) Marja tallu, et
omandatud oskusi ja teadmisi proovile
panna. Toimus 14 töötuba, milles tuli 15
minuti jooksul lahendada ülesandeid.
Rõõm oli näha, et lapsed oskasid omndatud teadmisi edukalt rakendada.
Pärast 14 punkti läbimist toimus isetegevusõhtu, kus iga kooli võistkond
etendas ühe punktiga seonduvat. Õhtul
said õpilased järele jäänud energiat
diskol maha laadida.
Teisel päeval pärast vahvat ööbimist
telkides tänasid korraldajad kõiki osale-

jaid ning autasustasid kolme enim punkte
teeninud võistkonda: III koha saavutas
Puka Keskkool, II koha Valga Põhikooli
6.a ja I koha Pühajärve Põhikooli võistkond! Olime väga rõõmsad ja õnnelikud!
Lastele jäi laagrist kõige enam meelde
kanuusõit, tule kustutamine, autoavarii
simulatsioon, lõhkeainete tuvastamine
ja binokliga maastikult matkal vajalike
esemete otsimine.
Loodan, et KEAT-programm jätkub ka
järgnevatel aastatel.
Lembi Oja
6. klassi klassijuhataja
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Sten-Erik Iir võitis TV 10 Olümpiastardi vabariikliku finaali!

Pikk TV 10 Olümpiastardi hooaeg kulmineerus
pühapäeval finaaliga Tartus, Tamme staadionil.
Otepää gümnaasiumi ja Tartu Kalevi noorsportane Sten-Erik Iir võistles kaks päeva väga kõrgel
tasemel ning suutis 9-võistluse võidu Otepääle
tuua.
Sten kogus üheksa alaga 6504 punkti, mis on
võistlussarja rekord. Üksikalade tulemused olid
kettaheide 40.99m (600gr), 60m jooks 9.14sek,
kauguhüpe 5.11m, teivashüpe 2.79m, 60m tõkkejooks 9.73 sek, kõrgushüpe 1.41m, pallivise

50,55m., kuulitõuge 12.65m (2kg) ja 1000m jooks
3.31,50 min. Võistlussarja rekord oli ka kuulitõuke
tulemus.
Võistluste tase oli väga kõrge, teise koha saavutanud Jaan Junsoni tulemus (6353p.) oli 273
punkti võrra parem kui eelmise aasta võitjal.
TV 10 Olümpiastardi finaal on suurim ja tähtsaim Eesti vabariigi koolispordi võistlus. Võit tuli
Otepääle – olgem rõõmsad!
Toomas Halliste
Otepää noorte kergejõustiklaste treener

Teater Pühajärve kaldal
Kangro talus
MTÜ Pühajärve Koduteater on
asutatud küll alles 2019. aastal, kuid
teatrit on tehakse siin Pühajärve
ääres, Kangro talus juba kolmandat
aastat.
Teatri tegemise pisik tuli tallu
perenaisega ja nüüd on „nakatunud” terve pere. Teatrikülastajaid
oleme üllatanud tasuta näitemänguga ning igal uuel hooajal proovime lisada veidi vürtsi uute ideede
ja tegemistega. Sel aastal on plaani
võetud ka väikeste simmanite korraldamine peale etendusi.
Esimesel aastal etendus meil
A. Kivirähk`i kirjutatud ja Erlend
Kollomi lavastatud „Uljas Neitsi”.
Näitlejateks Kasepää Näitetrupi
tublid näitlejad ja siis kuulus sinna
truppi ka Kangro talu perenaine.
Etendus osutus nii menukaks, et
rahva tungival nõudmisel teeme sel
aastal, juulis seda tükki veel korra.
2018. aastal ehitas talu peremees
teatri tarbeks päris korraliku lava.
Ja kohe tuli esitamisele Neil Saimon`i kirjutatud ja Erlend Kollomi

lavastatud „Lollid”. Näitlejateks
olid nii Kasepää harrastusnäitlejad
kui ka kohalikud – Otepää harrastusnäitlejad ja „Lollid” naerutasid
pea kolmesadat vaatajat.
2018. aastal oli veel üks vahva
etendus Otepää noorte draamanäitlejate poolt. Nende etendus
„Agar Pagar” peegeldas „läbi
lillede” Otepää valla poliitikat.
Mõlemat etendust soosis ilmataat ja külastajad näisid väga rahul
olevat.
2019. aastal on kavas juba 3 ülesastumist. 16. juunil esines meil
Sulbi Külateater võrukeelse etendusega „Kae kos pandse plõnni”.
27. juuli tuleb kordusesse „Uljas
Neitsi” ja 17. augustil etendub E.
Kollomi kirjutatud „Vot nii”, peale
mida on võimalik nautida veel
muusikat meesansambli „Mees
mandrilt” esituses.
Päikest ja toredaid teatrielamusi
Kangro talus!

EKSKURSIOONILE

Täpne kuupäev ja osalustasu selgub kuu alguses. Kui sul on huvi meiega reisile tulla, helista Hellele telef. 5516418.

Kastolatsi küla jaanituli toimub
21. juunil kell 19.

Korraldab Otepää Pensionäride Ühendus ja Naisselts.

Kaasa võiks võtta hea tuju ja piknikukorv.

Sõidame juulikuus avastama Peipsiäärset ilu ja võlu. Tutvume Sibulatee tegemistega, omanäolise kultuuri ja kommetega.

Egle Sisask

K U U L U T U S E D
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KUULUTUSED

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

Teostame niitmise ning ruloonimise (hein/silo) teenust. Tel 5113543
heizung.oy@eesti.ee

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Üürile anda 2-toaline korter Pärna
tänavas. Info tel 58033019

Elektritööd, tel. 5205016

AUTO KLIIMASEADME
KONTROLL JA TÄITMINE

Müüa 3-toaline korter, 65,8 m²,
3. korrus, Otepää, Kopli 8.
Tel. 56645815

MÄE 27 OTEPÄÄ
KODUMASINATE
REMONDITÖÖKODA

Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966

TEL. 51 566 72

Pakun tööd tehnikat tundvale
töömehele. Tel .52 90 165
Müüa kuivad pakitud pliidi- ja kaminapuud. Vedu tasuta. 505 6107
Müüa maja Otepää linnas, Kastani tn. Maja on väliselt renoveeritud, uus katus, aknad, välisfassaad. Seest vajab renoveerimist.
Maja 124 m², krunt 870m². Hind
71 000 eurot. Telefon 53644510

Valmar Kängsepp, palun
tagasta MTÜ-le Sangaste
Seltsilised mulgi kuub.
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

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

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

KliimaMV OÜ

Kaevan ja
puhastan tiike.

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

Erinevad kaeveja pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

Metsakeskus.ee

Tänades Tiina.

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

22. juunil kell 9-16 Jaanilaat
21. juulil kell 9-16 Suvelaat
Otepääl Maxima taga haljasalal.
Korraldaja: Keskoja OÜ

Tel. 56618707

Tekstiilipesuri rent,
puhastusteenus

Südamlik kaastunne Evile
kalli venna

nt autoistmed,
diivanid jne.

Tel 56 600 928

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED

Robotniidukid Mehkast!
Valga põik 3, Otepää
www.mehka.ee		
Telefon: +372 766 1890

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Müügil kõik laadakaubad!

PEETER SOKU
ARNE UNDRUS

kaotuse puhul.

31.07.1950 - 08.06.2019

Tantsurõõm ja Laulurõõm

Mälestame head naabrimeest

Südamlik kaastunne Sirlele
kalli isa

Jaan Vals
Avaldame kaastunnet omastele.

Peeter Sokk´u
kaotuse puhul.

Perekonnad Tammeorg ja Luuse

Otepää Gümnaasiumi 64.lennu
klassikaaslased.

Mälestame töökat ja sõbralikku
naabrit

Sügav kaastunne Pille Saanile
perega kalli

MEINHARD SAANi

ISA

ja tunneme kaasa Valvele, Pillele
ning Martinile.

kaotuse puhul.

L.Muld ja perek. Kirbits

Perekond Kapp, Salundi, Pukk

Südamlik kaastunne tütardele
Silvi ja Sirle peredega kalli isa,
vanaisa ja äia

Südamlik kaastunne Evile perega ja kõigile lähedastele kalli

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

In Memoriam

Peeter Sokk
26.03.1938 - 07.06.2019
Meie seast on lahkunud kauaaegne külaliikumise edendaja, Vana-Otepää külavanem.
Peeter oli pärit Kondi talust, käinud
Vana-Otepää koolis ja elanud kogu oma
hilisema elu Vana-Otepääle. Ta tegutses
kogukonna heaks, oli meie jaoks alati olemas. Peetrile meeldis suurelt mõelda, arutleda maailma asjade üle.
Meid jäävad saatma tema humoorikad ütlemised, aga ka isalikud
manitsused. Ja muidugi oli Peeter aktiivne isetegevuslane, pilli- ja
laulumees, lastele nääri- ja jõulumees. Nii jääbki ta meie südamesse
sooja ja lugupeetud kaaslasena püsima…
Peetri jalajäljed on kodu- ja külateel tugevalt maas. Puhka rahus,
kallis koduküla peremees!
Vana-Otepää külaselts

Foto: Vana-Otepää kodukoha- ja kooli päeva avamiselt 1995. aastal.

Sügav kaastunne tütardele ja
omastele kalli

PEETER SOKK
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
Ene ja Vello.

Mälestame toredat ja
rõõmsameelset naabrimeest

LEMBIT RAUDSEPPA

Rõõmsameelset töökaaslast,
autopargi juhatajat

PEETER SOKKU
mälestavad taimekasvatajad
majandi päevilt.

Kord lõpeb ka ilusaim muinasjutt,
kord kustub ka heledaim tulija,
kunagi sosistab aegade rutt
meist ja me elust - kord oli...

PEETER SOKK

26.03.1938 - 07.06.2019

Südamlik kaastunne Urvele,
Urmasele, Urmole peredega
armsa isa, vanaisa, äia
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne tütardele ja
õdedele peredegaväga kalli
lähedase kaotuse puhul.

Olavi ja Maia peredega, Elli,
Kaido ja Regina.

Mälestavad Tiiu, Evi, Mall
peredega.

PEETER SOKK`u

PEETER SOKK`u

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Leinavad õde Evi abikaasaga,
Reet ja Raul peredega.

Evi ja Toomas

Tugev elutahe väsis
ja murdis Sinu elutee...

Peeter Sokk
Meie kaastunne perele kalli isa,
vanaisa, venna, onu, äia
kaotuse puhul.
Mälestab sugulast ja naabrimeest Aivo perega.

Läbi leinapisarate ja kaotusevalu
meenub kõik, mis oli hea ja kallis...

Teatame kurbusega, et meie
seast on lahkunud kallis isa,
vanaisa

PEETER SOKK

26.03.1938 - 07.06.2019
Leinavad lapsed peredega.
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Shell Helix Rally Estonia toob WRC sarja tipud Otepääle
12.-14. juulil 2019 toimub Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel selle aasta Baltikumi suurim autospordisündmus Shell Helix Rally Estonia. Tänavune võistlus on märgiline, kuna tegu on esmakordselt korraldatava
ametliku WRC promotsiooniralliga. Kohal on WRC tehasemeeskonnad oma tippsõitjatega ja Eestis toimuval
hoiab pilku peal maailma ralliüldsus. Seda nii kohepeal viibides kui ka WRC All Live ülekannete kaudu.
Lisaks tippnimedele on starti oodata Baltikumi ja Skandinaavia tippsõitjaid. Kindel on, 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. Otepää on ka tänavu Shell Helix Rally Estonia tehniliseks
südameks, Tehvandi spordikeskuses asub traditsiooniliselt Shell Helix Rally Estonia võistluskeskus ja hooldusala.
„Ma tänan Otepää valda ja volikogu hea koostöö eest. Ma 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.
Shell Helix Rally Estonia tänavused kiiruskatsed on hoolega valitud ja neil on spetsiaalsed pealtvaatamisalad,
kus on korraldatud parkimine, kohapeal on võimalus vaadata sama katset live-ülekandes. Samuti on seal olemas
nii meelelahutus kui toitlustus. Nende kohta saab infot ralliprogrammist ja ralli kodulehelt aadressiga www.rallyestonia.ee. Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus Raekoja platsil. Pärast seda on tasuta kontsert. Tänavu
on kavas kaks linnakatset. Laupäevane linnakatse toimub Elvas, millele järgneb Elva laululaval ametlik rallikontsert, kus peaesinejaks Julia Volkova Venemaalt. Shell Helix Rally Estonia viimane katse on Tartu linnakatse.
Kõigil, kes plaanivad tulla tänavusele Shell Helix Rally Estoniale, aga pole veel kas majutust leidnud või välja
valinud, soovitame kindlasti tutvuda Rally Estonia kodulehel oleva valikuga. Samuti on võimalik kõigil soovijatel pakkuda kodumajutust läbi Rally Estonia kodulehel oleva platvormi, kuhu oma majutuse lisamine on lihtne.
www.rallyestonia.ee/pealtvaatajale/majutus/
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.
Otepää valla territooriumil toimuvate kiiruskatsete sulgemise kaardid on Otepää valla kodulehel: www.otepaa.ee. Otse ralliraja ääres elavad inimesed on otsepostitusega teavituse oma postkastidesse saanud.

Teede sulgemine:
12.-14. juuli (reede-pühapäev)
Otepää linn		
12. juuli

Valga mnt suletud Otepää-Nüpli-Sihva teest kuni Konsumini.

Raiga testikatse		
Ädu testikatse		
13. juuli

Katse sulgemisaeg: 8:00-17:00.
Katse sulgemisaeg: 10:00-16:30.

SS1/3 Maaritsa		
SS2/4 Arula		
SS5/7 Rüa		

Katse sulgemisaeg: 7:15-15:30.
Katse sulgemisaeg: 8:00-16:00.
Katse sulgemisaeg: 12:15-20:00.

