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Talvepealinnas on mõnus puhata
ka suvel
Otepää on küll tuntud kui talvepealinn, ent suvelgi on
siin palju teha ja näha. Päevast kipub üldiselt väheks
jääma. Siin lehel on pikemalt juttu Pühajärve rannast
ning vahelehel kirjas hetkel teadaolevad suvesündmused, aga see pole veel kõik!
Otepää uusimaks vaatamisväärsuseks on Karu-purskkaev Keskväljakul. Selle käpa sügamine toob head
õnne, õhtuhämaruses külastamine loob visuaalse
emotsiooni. Kesklinna värskelt avatud suvelokaal Kuur
pakub võimalust seda elamust kolmapäeva, reede ja
laupäeva õhtutel ka pikendada.
Otepää on mägine maa – siin saab vallutada mägesid,
nii mitmeski mõttes. Linnamäele jõudes võib muinaslinnuste kaardi juures pingil jalgu puhata ja vaateid
imetleda. Vallutada võib ka Väikest Munamäge, mille
tipus olev mobiilimast on samas ka vaatetorn. Või siis
Kuutsemäge, Harimäge või hoopis Kääriku järve matkarajalt pöörata Seinamäele…
Tehvandi hüppemäe vaateplatvorm sel suvel küll
igapäevaselt avatud ei ole, aga ette broneerides saab
ikka ja astudes läbi hotelli vastuvõtust, on võimalus ka
nii. Samast Tehvandi hotellist saab laenutada piirkonnaga tutvumiseks tõukeratta või discgolfi rajale minekuks kettaid (kui omal kaasas ei juhtu olema). Otepää
seikluspargi mitmekülgsed rajad ning pikad õhulennud
on igapäevaselt avatud, samuti Otepää Wakepark teel
Tehvandilt Väikesele Munamäele.
Kui Otepää ümbrust avastama minna, siis Väike-Trommi turismitalu peremees võib huvilisi viia ka

juhendatud loodusretkedele Harimäe ümbrusse või siis
hoopis Väikese-Emajõe metsikuid kaldaid pidi Märdi
veskile.
Ka vee pealt saab piirkond uue perspektiivi. VeeTeed
korraldab kanuumatku Kooraste järvistule ja Pühajärvele, Loodusturism pakub võimalust sõita Pühajärvel
süstaga või kui vesi on märg, siis tõukerattaga ümber
Pühajärve. Kui aga nende vahel valida ei suuda, siis
gruppidele tehakse ka kombineeritud matka – pool

süstaga ja pool tõukerattal. Kuutsemäel on lisaks disc
golfi radadele samuti võimalus järvel aerulauaga sõita
või mängida oma seltskonnaga hoopis SUP Polot.
Ja ka see pole veel kõik! Vidrike piirkonna Lõuna-Euroopalikest elamustest võiks kirjutada veel pikalt.
Tule hoopis Otepää Turismiinfokeskusesse, küsi lisa
ja võta kaart ka!
Külliki Pikk
Otepää Turismiinfokeskus
Foto: MONIKA OTROKOVA

olemas ka paadilaenutus, SUP-laudu
laenutab rannahoones ka Otisurf, toimuvad erinevad veematkad ning lisaks
rannakohvikule pakub toitlustust Pühajärve Grill.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala
ütles, et rand sai hooaja alguses värskenduse, randa on veetud uus liiv.
„Soovime koostöös Pühajärve rannakohvikuga teha meie rannast õdusa ja
hubase koha, kuhu heameelega kogu
perega tullakse,“ lisas vallavanem.
Pühajärve rannakohvikust saab osta

naturaalsest Itaalia koorest pehmejäätist ja sooja toitu. Teist suve järjest
toimub maalilise Pühajärve ääres rannakontsertide sari, mille avavad 19.
juulil Smilersi unustamatute hittidega
Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa.
Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil, on
laval meeleolukate lugude ja lauludega
mitme mere tagant Jaan Tätte. Piletid
on müügil Piletilevis ja kohapeal.
Pühajärve rand on Otepää valla
ainuke avalik rand. Rannavalve valvab
seitse päeva nädalas (kaasa arvatud

puhkepäevad ja pühad) iga päev.
Korraga on tööl kaks rannavalvurit.
Terviseamet võtab rannaveest regulaarselt, kord kuus veeproove, et suvitajatel oleks ohutu supelda.
Rannavalve kontaktisikuks on Argo
Raag tel. 528 1110
Rannavalve töögraafik:
1. juuni – 31. juuli 2020 kell 11.00 kuni
20.00,
1.– 31. august 2020 kell 11.00 kuni 19.00.

Talvepealinn andis suvepealinnale tiitli üle
Talvepealinn esindus volikogu esimehe
Rein Pulleritsu ja vallavanema Jaanus
Barkala näol viis juba talvest saadik
Otepääl seisnud valitsemissaua Pärnusse, kus 21. juunil toimus rannas suvepealinna tiitli pidulik üleandmine.
Erilise kevadsuve tõttu toimus suvepealinna tiitli väljakuulutamine ilma suuremate pidustusteta. Teemapealinna tiitli

2+2 reegel muutus
Valitsus otsustas alates 19. juunist asendada 2+2 reegli inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist distantsi, kuid
2+2 reegli kohustuslikus korras täitmist
riik enam ei nõua.

Pühajärve rand ootab suvitajaid
Lõuna-Eesti üks maalilisemaid järvi –
Pühajärv, ootab randa külalisi. Ka sel
aastal hoolitseb rannas 1. juunist kuni
31. augustini turvalisuse eest G4S ja
avatud on rannakohvik.
Pühajärve rand Otepääl on läbi
aegade olnud üks armastatuim vaba
aja veetmise koht. Lastele on olemas
mänguväljak ja pallimängijatele kaks
võrkpalliplatsi. Kasutada saab dušši ja
WC-d, olemas on ka riietumiskabiinid.
Ratastoolis liikuvatele külastajatele on
ehitatud spetsiaalne sild. Rannas on

Järgmine leht ilmub
13. AUGUSTil!

ühes regaalidega võttis vastu Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.
Piduliku hetke tunnistajateks olid
Eesti teiste teemapealinnade Türi,
Otepää ja Narva ning pealinna Tallinna esindajad.
Pärnu sai sellel aastal suvepealinnaks
25. korda.
Monika Otrokova
Fotod: Anu Juurmaa-Saks

Suvepealinna avamisel.
Vasakult: Narva linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse peaspetsialist Juliana Janno, Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu, Pärnu linnapea
Romek Kosenkranius, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, Pärnu abilinnapea Meelis Kukk, Otepää vallavanem Jaanus Barkala, Otepää
vallavolikogu esimees Rein Pullerits.

Monika Otrokova

„Arvestades koroonaviiruse leviku vähenemist otsustas valitsus täna leevendada
2+2 reegli nõuet, kuid endiselt on väga
oluline, et inimesed käituksid enda ja teiste tervise kaitsmiseks vastutustundlikult,
hoiaksid võimalusel distantsi ning liiguksid
hajutatult,“ ütles peaminister Jüri Ratas.
Hajutamise nõue vahetab 2+2 reegli
välja kõikjal avalikus ruumis, sealhulgas nii
müügi- kui teenindussaalides, kaubanduskeskuse üldkasutatavates ruumides, kui ka
näiteks kasiinodes ja mänguautomaatide
saalides. 2+2 reegli asemel tuleb hajutatus tagada ka avalikel üritustel, avalikel
koosolekutel kui ka jumalateenistuste ja
usutoimingute läbiviimisel.
Nõue hakkab kehtima avalikes saunades, spaades, basseinides, veekeskustes
ja ujulates ning ka keegli, bowlingu, piljardi
mängukohtades, samuti laste mängutubades. Lisaks ka põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides,
samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud
noortekeskuste tegevuse korraldamisel.
Sama kehtib ka noortelaagrites ja õpilasmalevates, sportimisel ning muuseumide
ja näituste külastamisel.
Samuti tegi valitsus otsuse, et autokoolides loobutakse nõudest, et autos tohivad
viibida üksnes õpetaja ja õpilane.
Ühtlasi otsustas valitsus alates 1. juulist
taastada ööklubide, vesipiibukohvikute
ning täiskasvanute klubide tegevuse. Need
meelelahutuskohad tohivad oma uksed
avada tingimusel, et selle pidaja tagab kohalviibijate hajutamise, 50 protsendi täituvuse, maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete täitmise.
Oluline on, et antud korraldus puudutab ainult 2+2 reegli leevendamist, kõik
teised kehtestatud nõuded osalejate arvu,
ruumi täituvuse, desinfitseerimisvahendite
ja muu kohta, jäävad kehtima.
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Suvi saabus koos võidupüha ja jaanipäevaga

Otepää Vallavolikogu istungil

Käes on aasta ilusaim aeg soojade valgete suveööde ja pikkade tegusate päevadega. Palav päike,
lembe meri, küpsed marjad, valmivad puuviljad
ja juurviljad, kõikjal õitsevad lilled ja hein on värske
– mida võiks veel inimhing ihaldada!
Äsja oli jaanipäev. Jaanipäev on ikka olnud
ootuste aeg. Algab suvi ja paljudele inimestele puhkuste aeg. Talvel kurja viiruse rünnaku all olles sai
soovitud, et vähemalt jaanilõkke ääres saaks kõik
koguneda ja see soov läks ka täide. Jaanilõkked
toimusid ja vähendatud koosseisus pidulised said
nautida seltskonda ja jaanituld. Pärast mitut kuud
üksindust ja isolatsiooni toimis kuidagi vabastavalt
ja meeliülendavalt palju head muusikat, romantikat, kiigelaulu, jaaniöö saladusi, endeid ja mänge,
milleta üks jaanipäev pole õige jaanipäev. Loodetavasti said kõik sõnajalaõied üles leitud ja salasoovid täidetud.
Jaanipäeva võtab kõige paremini kokku üks
Virumaalt pärit ütelus: „Jaanipääv oli üks ilo ja
õnne pääv kõigile ja ka targa Jaanile mälestuseks
seatud pääv. Sel pääval pidid kõik valgustatud
saama, niihästi elajad kui inimesed. Ja üks suur
tuli pidi saama üles tehtud.“
Just sellele väga imelisele ajale, otsekui Eestimaa
suve krooniks, on sattunud meie tähtsaim püha,
võidupüha. 23. juunil heiskasime võidupüha auks
sinimustvalged lipud ja need lehvisid uhkusega
kogu järgneva öö ja päeva. Selliselt, oma kallite

AMETLIK INFO
7240157) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik

18.06.2020
n

Määrati Otepää vallas asuvatele ühissõidukipeatustele

kohanimed.
n

Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Sihva külas

asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneering.
n

Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi

OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Plika külas asuv Puka
puhastusseadmed kinnistu (registriosa nr 2462140, katastriüksuse
kohanimi Puhastuse, katastritunnus 60802:002:0006, pindala 18
166 m2, sihtotstarve jäätmehoidla maa) ehitatava maakaabelliini
osas, koormatava ala pindala 203 m².
n

Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ

kasuks Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas
asuv Uus tänav kinnistu (registriosa nr 13741750, katastritunnus
63601:001:0329, pindala 3245 m2, sihtotstarve transpordimaa)
ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 49 m².
n

Anti Kasesirmik OÜ-le luba Miti külas asuva Sapi kinnistu

omandamiseks.
n

Valiti planeerimiskomisjoni esimeheks Jaanus Raidal ja

aseesimeheks Raivo Nurmetu.
n

Kinnitati planeerimiskomisjon järgmises koosseisus: 1.1

Jaanus Raidal – komisjoni esimees; 1.2 Raivo Nurmetu – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Kaire Jaanus; 1.3.2
Siim Kalda; 1.3.3 Rein Pullerits.
n

Valiti turismikomisjoni esimeheks Mare Raid ja aseesime-

heks Raivo Nurmetu.
n

Kinnitati turismikomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Mare

rahvusvärvide all, saime süüdata ka jaanilõkke ja
tervitada jaanipäeva saabumist.
Ajalugu ei ole Eestimaad ja tema rahvast mitte
hellitanud, kuid tänu meie vaprate võitlejate püüdlustele on need kaks päeva kõrvuti. On väga sümboolne, et Eesti vägi saavutas ühe oma suurima
sõjalise võidu just suvise pööripäeva ajal. Räägivad ju rahvalegendid, et kui eestlastel tekkis võimalus minna oma põlisvaenlasi sakslasi peksma,
panid tuhanded talumehed vikatid nurka ja läksid.
Võit Saksa Landeswehri üle ajastatigi justnimelt
suviseks pööripäevaks ja see võit oli sellevõrra
magusam. Tänu sellele saame igal aastal Eesti
Sõjameeste Mälestuskirikust Toris süüdatud ja
üle Eesti laiali saadetud võidutulest süüdata oma
jaanituled ning pühitseda koos võidupühaga ka jaanipäeva. Selle aasta võidutuli sündis Kadriorus, kui
Kuberneri aias süüdatud muinastuli ühendati 22.
juunil Tori kirikus süüdatud mälestustulega. Võidutuli läks Noorte Kotkaste abiga laiali kõigisse
maakondadesse. Kodumaakondades süütasid
tuletoojad Vabadussõja mälestusmärkide juures
kohalikud võidutuled, mida soovijad said sealt viia
edasi koduste jaanilõkete süütamiseks.
Soovin kõigile kaunist rõõmsat alanud suve!
Puhake, ujuge, sportige ja koguge jõudu – suvi on
imeline.

kasutusõigus vastavalt asendiplaanile järgmistele kinnistutele:
1.1 Tiidu külas asuvale Laksi kinnistule (kinnistu registriosa nr
138440, katastritunnus 72402:002:0030, pindala 91299 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 165 m pikkuse ja ca 5,5 m laiuse
tee osas; 1.2 Tiidu külas asuvale Sillaotsa kinnistule (kinnistu
registriosa nr 35240, katastritunnus 72402:002:0181, pindala 2,52
ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 65 m pikkuse ja ca 5,5 m
laiuse tee osas; 1.3 Tiidu külas asuvale Kangro talu kinnistule
(kinnistu registriosa nr 13840, katastritunnus 72402:002:0071,
pindala 2,89 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 69 m pikkuse
ja ca 5,5 m laiuse tee osas.
n

Kooskõlastati Meegaste külas Alajärve maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 285

eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele

isikule summas 300 eurot.
n

Nimetati mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu

Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Valdur Sepp.
n

Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2019. a majandusaasta

aruanne.
15.06.2020
n

Kinnitati Ilmjärve külas asuva Taga-Pihlaka maaüksuse

erastamise tingimused.
n

Määrati Lutike ja Neeruti külas asuva 23171 Lutike-Salu-

ala tee katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 17402950, katastriVallavanem Jaanus Barkala

tunnus 58202:003:0995, pindala 6,39 ha, sihtotstarve transpor-

Raid – komisjoni esimees; 1.2 Raivo Nurmetu – komisjoni asee-

dimaa) ja Makita, Lutike ja Neeruti külas asuva 23168 Neeru-

simees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Jana Mae; 1.3.2 Rein Org;

ti-Makita tee katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 17402950,

1.3.3 Toomas Peterson; 1.3.4 Külliki Pikk; 1.3.5 Ülle Pukk; 1.3.6

katastritunnus 58202:003:0993, pindala 6,38 ha, sihtotstarve

Jaanus Raidal; 1.3.7 Kaido Tamberg; 1.3.8 Aile Viks.
n

Valiti õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks Urmas

DETAILPLANEERINGUD

transpordimaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 23171 Lutike-Saluala tee,

Kuldmaa ja aseesimeheks Kaido Tamberg.
n

Kinnitati õigus- ja korrakaitsekomisjon järgmises koossei-

sus: 1.1 Urmas Kuldmaa – komisjoni esimees; 1.2 Kaido Tamberg
– komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Sander Karu;
1.3.2 Gehrt Kompus; 1.3.3 Aleksander Mõttus; 1.3.4 Enn Sepma.

Otepää Vallavalitsuse istungil
08.06.2020
n

Määrati Pedajamäe külas asuva Tiigiotsa katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:001:0486) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Anti OÜ-le ENGEROS OTEPÄÄ projekteerimistingimused

Sihva külas Pühajärve puidutööstus kinnistul laohalli ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti OÜ-le KESA-AGRO projekteerimistingimused Tiidu

külas Kolmimäe tee 25 kinnistul vedelsõnnikuhoidla ja asfaltkattega tee rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Madis Orule projekteerimistingimused Kuigatsi külas

Karupõllu kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kalmer Tiislerile projekteerimistingimused Pringi

külas Kullamäe kinnistul viilhalli ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Aivar Rehemaale ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Uus tn 2a kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti GoTrade OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Väike-Poslo-

vitsa kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas

Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu
vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

koha-aadress 23171 Lutike-Saluala tee, Lutike ja Neeruti küla,

Otepää Vallavolikogu võttis 18.06.2020 otsusega nr 1-3/43 vastu Sihva külas asuvate Järveranna ja
Mäe katastriüksuste detailplaneeringu. Otsusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris
ja tööajal Otepää Vallavalitsuses. Planeeringuala pindala on ca 3,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk
on katastriüksuste jagamine ja ehitusõiguse määramine elamuehituseks. Olemasolev Järveranna
katastriüksus jagatakse kaheks ning seeläbi moodustatakse kaks elamumaa krunti. Krundi jagamine
on planeeritud piki Kasepalu katastriüksuse juurdepääsuteed. Mäe katastriüksuse piire ei muudeta.
Olemasoleva hoonestuse juurde täiendavalt ehitisi ei kavandata. Uutele hoonestusaladele on
lubatud ehitada kuni 3 hoonet. Järveranna katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
hoonestuse suurimaks lubatud kõrguseks on 8 m ja suurimaks ehitisealuseks pinnaks 400 m2. Mäe
katastriüksuse kavandatava hoonestuse suurimaks kõrguseks on 6 m ja suurimaks ehitisealuseks
pinnaks 300 m2. Hoonete suurim maapealsete korruste arv on 2, lubatud on ka üks maa-alune
korrus. Hoonete välisviimistluses on lubatud kasutada puitu, kivi, klaasi, krohvi jm ning keelatud on
kasutada plastikut, plekki ja profiilplekki. Krundi piirile on lubatud rajada kuni 1,2 m kõrgune läbipaistev puitpiire või hekk. Piirdeid ja hekki ei ole lubatud rajada teekaitsevööndisse. Mäe kinnistul
on lubatud maapinna madalamale reljeefiosale rajada kuni 400 m2 suurune tiik.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Järveranna katastriüksuse maa-ala maakasutuse määramiseks maatulundusmaast pereelamu maaks ning lubada väiksema kui 1 ha katastriüksuse moodustamine. Planeeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. juuli - 16. august 2020 Otepää Vallavalitsuses
(Lipuväljak 13, Otepää), Sangaste teenuskeskuses (aadress Valga mnt 7, Sangaste alevik), Puka
teenuskeskuses (aadress Kooli tn 6, Puka alevik) ja valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab
esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil
vald@otepaa.ee kuni 16. august 2020.
Avalikud arutelud toimuvad 31. august 2020 kell 14.00 Otepää Vallavalitsuses, 1. september
2020 kell 14.00 Sangaste teenuskeskuses ja 2. september 2020 kell 14.00 Puka teenuskeskuses.
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Makita, Lutike ja Neeruti küla, sihtotstarve – transpordimaa.

Kopli tn 6b kinnistul masuudihoidla täielikuks lammutamiseks.
n

Anti Truuta külas Külmalätte kinnistul asuvale ehitisele
Otsustati seada eratee avalikuks kasutamiseks määramise

eesmärgil Tiidu külas asuva Laksi-Kolmi tee (teeregistri tee nr

SÜNNID
Steven Ladva 			
Iiris Lember 			
Tristan Kiislar 			

15. mail
2. juunil
8. juunil

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Väike-Ves-

ke katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0175) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi
Väike-Veske, koha-aadress Väike-Veske, Otepää vallasisesene
linn, sihtotstarve – ärimaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Tamme,
koha-aadress Tamme, Otepää vallasisesene linn, sihtotstarve –
ärimaa.
n

Määrati Sarapuu külas asuva Jürimäe katastriüksuse

(katastritunnus 72402:003:0640) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Jürimäe,
koha-aadress Jürimäe, Sarapuu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Teeääre, koha-aadress
Teeääre, Sarapuu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Tiidu külas asuva Kogre katastriüksuse (katastri-

tunnus 72402:002:0400) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kogre, koha-aadress Kogre,
Tiidu küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse
kohanimi 23227 Lemmiku-Tiidu-Metsapargi tee, koha-aadress
23227 Lemmiku-Tiidu-Metsapargi tee, Tiidu küla, sihtotstarve
– transpordimaa.
n

n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(ait) kasutusluba.
n

n

Anti Kristjan Eljandile projekteerimistingimused Otepää

mise ja uue elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Anti Otepää vallale ehitusluba Puka alevikus Kesk tn 13

(tuletõrje veevarustuse torustik) kasutusluba.
n

Neeruti-Makita tee, koha-aadress 23168 Neeruti-Makita tee,

vallasiseses linnas Kolga tee 18 kinnistul vana elamu lammuta-

kinnistul elamu täielikuks lammutamiseks.
n

sihtotstarve – transpordimaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi 23168

President Kersti Kaljulaid
andis Kadriorus üle brigaadikindrali auastmetunnused
Kaitseväe Akadeemia ülemale Enno Mõtsale.
Enno Mõts on pärit Otepää
vallast, Arula külast. Ta on
lõpetanud Pühajärve Põhikooli ja Puka Keskkooli, Eesti
Riigikaitse Akadeemia ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste
magistri sotsioloogia erialal.
Pildil: President Kersti Kaljulaid, värske brigaadikindral
Enno Mõts ja kaitseväe juhataja Martin Herem.

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

Anti Leo Libovile projekteerimistingimused Meegaste

külas Sikkamäe kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Anti Margus Värvale projekteerimistingimused Räbi külas

Käo kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas

Pühajärve rannapark kinnistul Aedlinna mängude väljaku rajamiseks.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(staadioni abihoone) kasutusluba.
n

Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmär-

gil Lauküla külas asuva Antsi-Sillaste tee (teeregistri tee nr
7240122) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks isiklik
kasutusõigus vastavalt asendiplaanile järgmistele kinnistutele:
Kaitseväe foto.

Toimetaja: Arvo Saal,
tel 5531235.
Teostus: Otepää vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

1.1 Lauküla külas asuvale Väha kinnistule (kinnistu registri-

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 13. augustil.

2. juuli 2020

AMETLIK INFO
osa nr 1021640, katastritunnus 72401:001:0135, pindala 47,50 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa) ca 400 m pikkuse ja ca 5 m laiuse

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Tõutsi külatee sai vallavalitsuse
ja vallaelanike abiga korda
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AMETLIK INFO
dust nr 142.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 16. märtsi 2020. a korralduse

tee osas; 1.2 Lauküla külas asuvale Köstisoo kinnistule (kinnistu

nr 143.

registriosa nr 1630040, katastritunnus 72402:003:1320, pindala

n

16,86 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 70 m pikkuse ja ca 5 m

toetuslepingu täitmine.

laiuse tee osas; 1.3 Lauküla külas asuvale Hansi-Matsi kinnistule

n

(kinnistu registriosa nr 10973850, katastritunnus 72402:001:0177,

1.1 Liisi Kukk (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi kuldmedaliga

pindala 16 096 m2, sihtotstarve elamumaa) ca 105 m pikkuse ja ca

lõpetamisel 300 eurot; 1.2 Marit Maribel Pulles (Otepää Gümnaa-

5 m laiuse tee osas; 1.4 Lauküla külas asuvale Walso kinnistule

sium) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot; 1.3 Enelin

(kinnistu registriosa nr 660240, katastritunnus 72402:003:0280,

Terav (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpeta-

pindala 70,88 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 680 m pikkuse

misel 300 eurot; 1.4 Bärbel Moros (Otepää Gümnaasium) gümnaa-

ja ca 5 m laiuse tee osas.

siumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 eurot; 1.5 Helis Hein (Otepää

Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja
Määrati haridustoetus kooli edukal lõpetamisel alljärgnevalt:

n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.

Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.6 Eliise

n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

Palmiste (Otepää Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel

n

Määrati kahele isikule toetus raske majandusliku olukorra

130 eurot; 1.7 Linda Piirimäe (Otepää Gümnaasium) põhikooli

puhul kogusummas 474,20 eurot.

kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.8 Keiu Vakmann (Otepää Güm-

Kinnitati riigihanke “ Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve

naasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.9 Tuule-Liis

Põhikooli koolitoiduteenus 2020 – 2023” tulemused. Otsustati

Jaagant (Pühajärve Põhikool ja Otepää Muusikakool) põhikooli

kvalifitseerida riigihanke “ Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve

kiitusega lõpetamisel 130 eurot ja huvikooli põhiõppe kiitusega lõpe-

Põhikooli koolitoiduteenus 2020 – 2023” pakkujad P. DUSS-

tamisel 130 eurot; 1.10 Mairo Kõiv (Pühajärve Põhikool) põhikooli

MANN EESTI Osaühing (registrikood 10068915) ja Baltic Res-

kiitusega lõpetamisel 130 eurot.

taurants Estonia AS (registrikood 11391363). Tunnistati pakkujate

n

P. DUSSMANN EESTI Osaühing ja Baltic Restaurants Estonia

1.1 Esta Hainsalu (huvikooli toetava organisatsiooni esindaja);

AS poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad

1.2 Katrin Kurvits (lastevanemate esindaja); 1.3 German Ponder

kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tun-

(õpilaskonna esindaja); 1.4 Jorma Riivald (volikogu esindaja); 1.5

nistati edukaks pakkumuseks pakkuja P. DUSSMANN EESTI

Marika Sagur (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate

n

Osaühing poolt esitatud pakkumus ühe päeva ogumaksumusega
8,08 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste

Külavanem Peeter Kangur ja vallavanem Jaanus Barkala.

hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n

jekteerimis-ehitustööd” tulemused. Tunnistati hanketingimustele vastavaks Osaühing Mapri Ehitus (registrikood 10131080)
pakkumus, AS EVIKO (registrikood 10321432) pakkumus,
SKONE GRUPP OÜ (registrikood 11374175) pakkumus, Aktsiaselts Harju Ehitus (registrikood 10077995) pakkumus, OÜ
Energia ja Ehitus (registrikood 11487593) pakkumus, Embach
Ehitus OÜ (registrikood 12802319) pakkumus ja Ehitus5ECO
OÜ (registrikood 11715995) pakkumus. Lähtudes riigihanke
alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati
edukaks pakkumuseks pakkuja Osaühing Mapri Ehitus pakkumus, kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus maksumusega 1 646 348 eurot
(käibemaksuta).
n

Kinnitati riigihanke “Puka kooli rekonstrueerimistööde

omanikujärelevalve” tulemused. Tunnistati hanketingimustele
vastavaks AS Infragate Eesti (registrikood 10845129) pakku-

esindaja); 1.6 Piret Vahi (huvikooli toetava organisatsiooni esindaja).
n

Kinnitati riigihanke “Puka kooli rekonstrueerimise pro-

Kinnitati Puka Kunstikooli hoolekogu koosseis järgmiselt:

Kinnitati alates 19. juunist 2020. a hallatava asutuse Keeni

Põhikool direktoriks Kalmer Sarv.

Tõutsi külas asub Kappermäe Seltsi külamaja, mis on viimasel ajal saanud külaliikumise
keskpunktiks. Sellel kevadel sai seltsi juurde
viiv tee endale mustkatte.
Kappermäe Selts on teotahteliste inimeste vabatahtlik ühing, kes püüavad arendada
nelja küla: Tõutsi, Ilmjärve, Kassiratta ja
Kaurutootsi ühistegevust. Seltsi eesmärgiks
on arendada külade kultuurielu, väärtustada,
säilitada rikast ajaloopärandit, loodusväärtusi
ja elu põhiväärtusi.
Seltsi majas toimuvad mitmesugused üritused – maalilaagrid, peod, külade kokkusaamised. Külaelanike eestvedamisel sai tee
endale mustkatte. Appi tuli ka Otepää vald.
Teeremont läks maksma ca 50 000 eurot,

millest poole maksis Otepää vald ja teise
poole külaelanikud ise, kes tee jaoks korjanduse korraldasid.
„See on väga hea näide valla ja külaelanike
koostööst,“ leidis Otepää vallavanem Jaanus
Barkala. „Otepää vald aitab heameelega
kaasa külaelu aktiivsena hoidmisele, meie
sooviks on ju ka, et maal elu säiliks.“
„Täname Otepää valda, et tee sai remonditud,“ märkis Tõutsi külavanem Peeter
Kangur. „Loodame, et hea tee ei tekita kiusatust kihutamiseks, sellise tee hooldamine
on muidugi lihtsam, ei pea tolmutõrjeks soola
panema.“

n

Anti Otepää Motoklubile (registrikood 80087475) luba pai-

galdada ajavahemikuks 20. juuni – 9. august 2020. a reklaam suurusega 1 m x 3 m Otepää vallasiseses linnas Männi tn 1 kinnistule
ja määrata reklaamimaksu suuruseks 19,17 eurot.

Otepää Vabadussamba jalamile
asetati pärjad

Tekst ja foto: Monika Otrokova

mus, OÜ KESKKONNAPROJEKT (registrikood 10769210)
pakkumus, Osaühing Ehitusagentuur (registrikood 11168919)
pakkumus, Inseneribüroo Telora OÜ (registrikood 14197510)
pakkumus, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (registrikood 11270056)
pakkumus ja Osaühing JYRR Invest (registrikood 11300136)
pakkumus. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hinda-

Keeni Põhikooli direktoriks valiti Kalmer Sarv

mise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS
Infragate Eesti pakkumus, kui pakkumuste hindamise kriteeriumi
madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus maksumusega
37 374,75 eurot (käibemaksuta).
19.06.2020
n

Anti Indrek Tiidole ehitusluba Kaurutootsi külas Kauru-

laane kinnistul tiik-veehoidla rajamiseks.
n

Anti Kaupo Ojaveele ehitusluba Päidla külas Kikka-Sannu

kinnistul abihoone püstitamiseks.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele

(kergejõustiku ja jalgpalli staadion) kasutusluba.
n

Anti Pilkuse külas Vesimäe kinnistul asuvale ehitisele

(elamu) kasutusluba.
n

Anti Tiidu külas Kolmimäe tee 26 kinnistul asuvale ehitisele

(remondihall) kasutusluba.
n

Pikendati OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud rendilepingut

Otepää vallasiseses linnas asuvate Munamäe tn 4a ja Munamäe
tn 8a kinnistute kasutamiseks kuni 2. oktoobrini 2020. a.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Kaasikusoo

katastriüksuse ca 1500 m² suurune osa otsustuskorras rendile
Janek Morosile ja Viivika Morosile.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Kaasikusoo

katastriüksuse ca 6800 m² suurune osa otsustuskorras rendile
Aleksander Mõttusele.
n

Otsustati korraldada lihthange “Otepää Kopli tn 6b masuu-

dihoidla lammutamine” järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise
tähtaeg – 24. juuli 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav
isik – Kajar Lepik.
n

Otsustati korraldada lihthange “Puka Kesk tn 13 elamu

lammutamine” järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 17.
juuli 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar
Lepik.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 16. märtsi 2020. a korral-

Keeni Põhikooli direktori konkursile laekus
4 kandidaati. 19. juunil kinnitati Keeni Põhikooli direktoriks Kalmer Sarv.
Kalmer Sarv on pärit endisest Õru vallast.
Ta on õppinud Valgas ja esimese kutse
omandas ta kutsekoolis mööblitisleri erialal.
Tööle läks aga ettevõtlik 19-aastane noormees hoopis Kuigatsi Eriinternaatkooli
majandusjuhatajaks. Hiljem lisandusid sellele
ametile ka poiste tööõpetuse tunnid. Järgnesid õpingud Tallinna Ülikoolis, kus Kalmer
Sarv omandas töö- ja tehnoloogiaõpetaja
eriala (bakalaeureus), põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja eriala (magister) ja tööõpetuse
õpetaja ja lisaerialaga informaatikaõpetaja
(magister). Kalmer Sarv on läbinud Tallinna
Ülikoolis üldhariduskooli juhtimiskursused.
Lisaks sellele on vastsel koolidirektoril ette
näidata kutseõpetaja tunnistus.
2001. aastal asus Kalmer Sarv tööle Urvaste
kooli huvijuhi ja arvutiõpetaja tööpostile. Viis
aastat hiljem sai temast Urvaste kooli direktor. 2017. aastal siirdus ta Valga asevallavanemaks hariduse ja kultuuri alal. Kalmer Sarv
on olnud pikaaegne Õru vallavolikogu liige
ja enne haldusreformi ka Õru vallavolikogu
esimees.
„Minu eesmärk on see, et Keeni Põhikool
oleks jätkuvalt lapsesõbralik ja kodulähedane
kool. Kuna mul on pikaajaline kogemus erikoolides töötamisel, siis näen, kui oluline see
iga lapse jaoks on,“ ütles Kalmer Sarv. „Eks

23. juuni, Võidupüha hommikul, asetati Otepää Vabadussõja mälestusmärgile pärjad.
Toimus traditsiooniline Võidupüha jumalateenistus
Otepää kirikus, kus teenis EELK Otepää Maarja koguduse
vaimulik Marko Tiirmaa. Vabadussamba juures oli Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää Üksikkompanii lipuvalve.
Võidupüha tähistamisest võtsid osa ka Naiskodukaitse
Valga ringkonna Otepää jaoskonna naiskodukaitsjad ja
mitmed Otepää valla elanikud.
Kokkutulnuid tervitas Võidupüha puhul Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
Õhtul, kell 17.30-18.00 oli Otepää Vabadussamba juures Otepää üksikkompanii tulevalve ja siis oli võimalik
kõigil soovijatel osa saada võidutulest.

ju sadakond aastat tagasi loodigi koolid kogukonna toel, selleks, et edendada elu kohapeal.
Tänapäeval, kui tehnoloogia lubab ka kaugtööd teha, siis on eriti oluline, et suudaksime
säilitada kodulähedase õppe maakohtades.“
Otepää vallavanem Jaanus Barkala ütles, et
konkursikomisjon tegi oma otsuse ühehäälselt. „Tegemist on igati sobiva kandidaadiga,
kellel on muljetavaldav ja väga hea töökogemus koolijuhina. Komisjoni otsusel kinnitati
uus direktor võimalikult kiiresti ametisse, et
tal oleks aega enne augustikuud ennast asjadega kurssi viia.“
Tekst ja foto MONIKA OTROKOVA

Tekst ja foto Monika Otrokova

18.-19. juulil
Loomad ja taimed, põnev tehnika,
ehe talutoit, töötoad ja ekskursioonid.
Vaata täpsemalt: www.avatudtalud.ee
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Pühajärve rannakontsertide sari jätkub sel suvel
Sal-Salleri, Laurimaa ja Tättega

Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg
6. juulil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas romantiline kontsert
“Suveromanss”, kus esineb mitmekülgne ja andekas lauljatar Merit
Männiste. Võta kaasa oma kaaslane, pere või sõber ja naudi suveõhtut kauni muusika seltsis! Soovitatav on soetada pilet Piletilevist, kuna
piletite arv on piiratud. Vabade kohtade olemasolul piletid müügil ka
kohapeal. Eelmüügi täispilet 18 €, sooduspilet (õpilasele, tudengitele,
pensionäridele) 15 €, koolieelikutele tasuta, kui istuvad saatja süles.
Kohapeal pilet kõikidele 20 € (kohtade olemasolul).Sissepääs pool
tundi enne kontserdi algust.Kontserdi kestus 1 tund ja 20 minutit.
21.-26. juulil Pühajärve Puhkpillipäevade kontserdid Otepääl ja Rõngus.
21. juulil
Kell 9.00 Rõngu turul Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester.
24. juulil
Kell 19.00 XXIII Pühajärve Puhkpillipäevade avamine Otepää Keskväljakul
Pühajärve-Rõngu, Elva, Väägvere orkestrite ühiskontsert.
Kell 21.00 Otepää kultuurimajas Bruckner Quartet kontsert (tromboonikvartett, Holland).
25. juulil
Kell 13.00 Tartu Saksikoori kontsert Rõngu Pillimuuseumis.
Kell 19.00 Koondorkestri ja ansamblite kontsert Rõngu Mihkli kirikus.
26. juulil
Kell 11.00 Jumalateenistus Otepää Maarja kirikus: Kose pasunakoor ja
sõbrad.
Kell 12.30 Puhkpillipäevade lõppkontsert Otepää Maarja kirikus: koondorkester ja ansamblid.
Kõik kontserdid on tasuta!
2. augustil kell 9.30-13.30 Otepää Keskväljakul 24. Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev “Õrn ööbik, kuhu tõttad sa...” Esinevad
tantsurühmad, muusikakollektiivid ja teatristuudio, Arne Ader jutustab
ööbikust, avatud Reet Ohna töötuba, võimalus osaleda loteriis ja
saada osa maitsvast supist, mida meisterdab Otepää Naisselts. Info
ja registreerimine: +37256153357 Ene. Korraldab Otepää Naisselt.
Toetavad Kultuurkapital, Otepää vald, Otepää Kultuurikeskused,
Ugandi Resto.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo +37253465648 Marika Viks
1. augustil stardiga kell 10.00 Kullipesa puhkealal TRIATLON ÜMBER
NÕUNI JÄRVE. Kavas 150 m ujumist, 7,5 km rattasõitu ja 1,5 km
jooksu. Lastele TILLUDUATLON 100 m rattasõitu ja 100 m jooksu.
Info: Marika +37253465648, viks.marika@gmail.com.
29. augustil kell 20.00 Nõuni vana koolimaja rannas MUINATULEDE ÖÖ
PÄIKESELOOJANGU KONTSERT. Küpsetame pannkooke, ka sinu
kaasa toodud moos on oodatud! Vihma korral toimub kontsert Nõuni
kultuurimajas. Info: Marika +37253465648, viks.marika@gmail.com.

Puka Kultuurimaja

Lisainfo +3725274812 Helgi Pung
19. augustil kell 20.00 Puka Kultuurimaja pargis 13. Puka Öölaulupidu „Elu
on suur lilleaed“, kooride ja publiku ühislaulmine koos armastatud
Kaire Vilgatsi ja bändiga. Süütame lõkke ja naudime ilutulestikku.
Sündmus on tasuta! Võimalik soetada kehakinnitust. Kooride registreerimine +3725274812 Helgi.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo +37253008226 Marina Pulver
12. juulil kell 16.00 Sangaste mõisa ringtalli vabaõhulaval Sangaste kultuurimaja näitetrupi Rukki Narrid etendus “Mõistuse vaheaeg”.
Autor: Erlend Kollom. Lavastaja: Egle Sisask. Mängivad: Kärt
Kooser, Algis Väärmaa, Ly Käärik, Maiken Kutsar, Kätlin Raidsalu,
Rene Raidsalu, Marina Pulver, Helve Väärmaa. Etendus on tasuta
aga oma tänu saab avaldada annetuskastis. Avatud väike kohvik!
8. augustil kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas motomeeste heategevuslik
tantsuõhtu, kus esineb ansambel “Hulkurid”. Sissepääs on tasuta
aga avatud annetuskast.
20. augustil kell 17.00 Sangaste Tammepargis suur PEREPIKNIK! Külas
Elva Lendteater ja politseikoer. Saame koos mängida ja tantsida.
Õhtul süütame ka lõkke! Laua katame ühiselt, kultuurimaja poolt
on kohv, tee, morss.

Raamatukogude suvepuhkused
Kuigatsi raamatukogu on suletud 1.-6. august.
Nõuni raamatukogu on suletud 1.-17. juuli ja
		
19. august - 4. september.
Puka raamatukogu on suletud 13.-30. juuli.
Pühajärve raamatukogu on suletud 6.-16. juuli ja
		
27. juuli - 13. august.
Otepää Linnaraamatukogu, Keeni ja Sangaste
raamatukogud on avatud.

2. juuli 2020

Teist suve järjest toimub maalilise Pühajärve ääres rannakontsertide
sari, mille avavad 19. juulil Smilersi unustamatute hittidega Hendrik
Sal-Saller ja Erko Laurimaa.
Kaks kitarri, akustilised Smilersi lood, Eesti suvi ja muinasjutuline Pühajärve – see on see, mis suvest teeb aja parima. Ansambli
Smilers solisti Hendrik Sal-Salleri ja kitarristi Erko Laurimaa esituses saab kuulda bändi hittlugusid juba 19. juulil.
Pühajärve rannakontsertide sari jätkub taasiseseisvumispäeval,
20. augustil, mil meeleolukate lugude ja lauludega mitme mere
tagant on laval Jaan Tätte.
Piletid mõlemale kontserdile on müügil aadressil <https://tickets.
monstermusic.ee/rannakontserdid?fbclid=IwAR1mPwuIuZmd_
DFlbMHUEfqxRwmLBdY6GeQG4eSgxHwOXaxyEllqwvnrBOo> tickets.monstermusic.ee/rannakontserdid ja Piletilevis.
Väravad avatakse kell 19.00.
Lisainfo: www.facebook.com/events/937412373358463/
Siim Sups

T

õnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester
lähevad „Saabumissümfoonia“ kontserdiga tuurile, andes panuse kultuurielu
taastumisse esmalt Eesti väikestes kohtades.
Alates 17. juulist toimuvad kontserdid Toris, Lihulas, Hageris, Kambjas, Otepääl ja Arvo Pärdi
Keskuses ning augustis Kuressaares Paides,
Rakveres ja Tallinnas.
Kontserdi põimuvad Joseph Haydni ja Arvo
Pärdi looming – Haydni sümfoonia nr 45 ehk
“Lahkumissümfoonia” ja Arvo Pärdi neli teost
“Peegel peeglis”, “Orient&Occident”, “Mein
Weg”, “Trisagion”, „Ukuaru valss“.
Haydni sümfooniat mängimist alustatakse
vastupidiselt traditsioonile viimasest Adagiost.
Mängijad ei lahku lavalt, vaid saabuvad. Selleks puhuks kohandas Tõnu Kaljuste ettekande
tänasesse olukorda, kus muusikud hakkavad
üle maailma lavadele tagasi tulema.
Eriolukorra ajal pidid muusikud oma kontserdid ära jätma, kuid raadio ja televisioon tõid
huvilisteni palju varasemaid salvestusi. Tallinna
Kammerorkestri Pariisi kontsert, kus koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga esitati Arvo
Pärdi loomingut, oli Mezzo HD kanali eetris
üle kümne korra ja kogus hulgaliselt vaatajaid.
Suvine turnee tähistab ühtlasi helilooja Arvo
Pärdi 85. sünnipäeva.
Tallinna Kammerorkester, asutatud 1993. aastal, on Eesti ainus püsikoosseisuline keelpilliorkester. Orkestri moodustavad hinnatud keelpillimängijad, kes astuvad regulaarselt üles
ka solistide ja kammermuusikutena. Tallinna
Kammerorkestri asutaja ja kunstiline juht on
Tõnu Kaljuste.
“Saabumissümfoonia” kontserttuuril teevad
kaasa solistid Leho Karin (tšellol) ja Marrit Gerretz-Traksmann (klaveril).

Otepää Kultuurikeskused
valmistasid mais ja juunis
Otepää Teataja lugejatele
kodust peamurdmist
Vastuste hulk tegi meisterdajaid äärmiselt
rõõmsaks.
Esimese ristsõna vastus on: „Kevade toob
teieni Otepää kultuurikeskused“ ning õigete
vastuste loos naeratas Hiie Uibole, kes on võitnud Otepää Kultuurikeskuste meene.
Teise ristsõna vastus on: „TRIKOLOOR“ ning
õnnelik meenevõitjaks osutub Ilse Aigro.
Kummardused kõigile, kes osalesid ja uute
nuputamisteni!
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Otepää piirkonna sündmuste kalender 2. juuli – 31. august
w w w. o t e p a a . ee
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JUULI
02.-04.07.2020 Eesti MV mitmepäeva sõidus ja
Rahvusvaheline Noorte Tuur 46. RAHVUSVAHELINE TARTU NOORTE TUUR. IV Otepää GP.
Korraldab: Otepää rattaklubi, Andri Lebedev,
+37256697464, andri.lebedev@gmail.com
02.07.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 22.00 Suveöökino - Asjad millest me ei räägi.
04.07.2020 39. jooks ümber Pühajärve kell 12.00.
Võistluskeskus asub Pühajärve Puhkekeskuse pargis. 10,7 km ring kulgeb Lõuna-Eesti kuppelmaastikul ümber Otepää piirkonna suurima ja kauneima
järve. Enne järvejooksu toimuvad Pühajärve Puhkekeskuse pargis lastejooksud.
Lisainfo: https://www.stamina.ee/
05.07.2020 Kalmistupüha Sangaste kihelkonna
Ilmjärve kalmistul, kell 11.00.
05.07.2020 Kalmistupüha Sangaste kihelkonna
Priipalu kalmistul, kell 11.00.
05.07.2020 Pühajärve pargitriatlon. Võistluskeskus
ja vahetusala asuvad Pühajärve Puhkekeskuse pargis. Kell 12.00 alustavad spordisõbrad Pühajärves ca
150m ujumisega. Seejärel tuleb rattaga ümber Puhkekeskuse pargi sõita kaks 4,35 km ringi ehk kokku
8,7 km. Viimase etapina tuleb osalejail pargis joosta
3,3 km, mis koosneb kahest 1,65 km ringist.
Absoluutarvestuse 3 kiiremat meest ja naist autasustatakse medali ja esemeliste auhindadega. Kõigi
lõpetajate vahel loositakse 3 loosiauhinda.
Lisainfo: https://www.stamina.ee/
05.07.2020 Tehvandi staadion kell 17.00 FC Otepää
esindusvõistkonna kodumängud: FC Otepää vs
Tartu JK Welco X.
Lisainfo: www.fcotepaa.ee
06.07.2020 Otepää Kultuurimajas kell 19.00 Merit
Männiste "Suveromanss". Võta kaasa oma kaaslane,
pere või sõber ja naudi suveõhtut kauni muusika
seltsis! Soovitatav on soetada pilet Piletilevist, kuna
piletite arv on piiratud!
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/708247753324658/
07.07.2020 Kääriku Spordikeskuses kell 18.00
Suvevolle.
Lisainfo: www.volley.ee
08.07.2020 Valgamaa Suvemängud. Kell 16.00 orienteerumine, Keeni.
Lisainfo: www.valgamaasl.ee
08.07.2020 Otepää kirikus kell 19.00. Ott Lepland
kavaga „Taevas puutub maad“, heategevuslik
kirikukontsert.
Igalt müüdud piletilt läheb 10% toimumiskoha kiriku
toetuseks, 15 % aga Kirikufondile, millega kogutakse
raha Eesti kirikute taastamiseks ning samuti tuge
vajavatele inimestele hingehoiu pakkumiseks.
09.07.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 22.00 Suveöökino - Aasta täis draamat.
10.07.2020 kell 18.00 Hellenurme paisjärve ääres,
Elva vald, Tartumaa Valgamaa jooksusari
VIIII HELLENURME SUVEJOOKS
Eelregistreerimine: ain.veemees@mail.ee
11.07.2020 Pühajärvel (Puhkekodu territooriumil)
algusega kell 14.00 PÜHAJÄRVE AERUTAMISREGATT 2020. HEINO KURVETi mälestusvõistlus.
info@aerutaja.ee
12.07.2020 Suvelaat kell 9.00-16.00 Maxima poe
tagusel haljasalal.
Korraldab: Keskoja OÜ.

12.07.2020 Sangaste lossi ringtalli sisehoovis kell
16.00 RUKKI NARRID esitlevad Erlend Kollomi
näidend "Mõistuse VAHEAEG".
Komöödia kahes vaatuses. Sissepääs TASUTA, kuid
võimalik toetada "Rukki Narride" toetusfondi. Avatud
kohvik!
14.07.2020 Kääriku Spordikeskuses kell 18.00
Suvevolle.
Lisainfo: www.volley.ee
16.07.2020 Sangaste Mõisa Ringtall kell 20.00
Paul Neitsov Bohemian Rhapsody
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/679359879580588/
16.07.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 22.00 Suveöökino - Kohtunik.
17.-19.07.2020 SaareYoga ja OtiSurf kutsuvad:
SUP-JOOGA RETRIIT PÜHAJÄRVEL
3 päeva • 3 sup-joogat • 3 joogat maismaal
Kõik joogakavad on üles ehitatud SaareYoga
ülipopulaarsele JOOGAKEHA PROGRAMMILE,
SUP-JOOGA stiilis.
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/633956010666454/

22.07.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
Vestlusõhtu “Head tüdrukud nii ei tee”. Anu Saagim,
Liina Pulges, Reet Härmat. Õhtusöögi algus kell
18.00, vestlusõhtu algus kell 19.00.
23.07.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 22.00 Suveöökino - Ühemeheshow.

07.-08.08.2020 Hobiautode ja mootorrataste kokkutulek Powercamp 2020 Annimatsil.
Lisainfo: www.powercamp.ee

25.07.2020 Rahvatriatlon Valgjärvel - Kanepi valla
rahvatriatloni sarja teine etapp.
Lisainfo ja eelregistreerimine: Eesti Triatloni Liidu
kodulehel triatlon.ee rubriigis võistluskalender.

12.08.2020 Valgamaa orienteerumiskolmapäevakute sari. Arula. Start kell 15.30 - 19.00

25.07.2020 kell 16.00 Valgjärvel aquabike võistlus.
Lisainfo ja registreerimine: www.sites.google.com/
view/aokarendus/kalender.

18.07.2020 Avatud talude päev Otepää vallas.
Vaata, kus Avatud talude päeva toimub:
www.avatudtalud.ee/et

25.07.2020 Sangaste lossis kell 20.00 tšellokvartett
C-Jam kavaga „Show must go on“.
Sündmuse koduleht: www.kontsert.ee

18.07.2020 V Pühajärve matkamaraton tõukeratastel. Kell 11.30 laste sõidud, kell 12.00 põhisõidud.
https://loodusturism.ee/et/

26.07.2020 Palveränduri kirikus kell 17.00
Pärna 15, Otepääl KONTSERT Südasuve viiulihelid
Kontsert TASUTA (vabatahtlik annetus).

18.07.2020 Murimäe veinikelder kell 19.00
Murimäe muinaslugu muusikas
Avatud Talude päeva raames toimub Murimäe Veinikeldris kontsert, kus astub üles Birgid Täht.
Birgid Täht, artistinimega B R I G I D, on Tartust pärit
laulja, helilooja, muusik ja õpetaja.
Lisainfo: info@murimaevein.ee, +372 506 5864

28.07.2020 Kääriku Spordikeskuses kell 18.00
Suvevolle.
Lisainfo: www.volley.ee
29.07.2020 Piknikuõhtu koos Rolf Roosaluga
Taskamäe talus kell 19.00.
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/660096728181547/

18.07.2020 Pühajärve ääres, Kangro talus kell 19.00
Kangro talu suveteater: "Kosilane Rakverest".
Teater TRET.

30.07.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 22.00 Suveöökino - Talve.

18.07.2020 Pühajärve ääres, Kangro talus kell 21.00
Kangro talu suveteater: "See, kes avab ukse".
On1TEATER

30.07.-02.08.2020 Laste jalgpalliturniir Otepää Cup
2020 Tehvandi Spordikeskuses.
Lisainfo: http://cup.fcotepaa.ee/et/

19.07.2020 Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa kell
19.00 Pühajärve rannas.
Piletid: https://tickets.monstermusic.ee/rannakontserdid
19.07.2020 Puka kooli väliõppeklass kell 16.00
Muusikute fond PLMF ja MTÜ Puka Kogukond esitlevad: Ainult Georg Otsale mõeldes
Olga Zaitseva (sporan), Kadi Jürgens (mezzosopran),
Aare Saal (bariton, RO Estonia), Riina Pikani (klaver).
Vaba sissepääs!
21.07.2020 XXIII Pühajärve Puhkpillipäevad
Rõngus ja Otepääl. Kell 9.00 Rõngu turul Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester.
21.07.2020 Kääriku Spordikeskuses kell 18.00
Suvevolle.
Lisainfo: www.volley.ee
21.07.2020 Otepää Maarja kirikus kell 19.00
Saabumissümfoonia - Tallinna Kammerorkester ja
Tõnu Kaljuste

08.-10.08.2020 Kääriku Spordikeskus
IRONMAN Estonia kevadlaager
Kodulehekülg: http://trismile.ee

24.-26.07.2020 XXIII Pühajärve Puhkpillipäevad
Rõngus ja Otepääl.
24.07.2020 kell 19.00 Avamine Otepää Keskväljakul Pühajärve-Rõngu, Elva, Väägvere orkestrite
ühiskontsert.
Kell 21.00 Otepää kultuurimajas Bruckner Quartet
kontsert (tromboonikvartett, Holland).
25.07.2020 kell 13.00 Tartu Saksikoori kontsert
Rõngu Pillimuuseumis.
Kell 19.00 koondorkestri ja ansamblite kontsert
Rõngu Mihkli kirikus.
26.07.2020 kell 11.00 jumalateenistus Otepää
Maarja kirikus: Kose pasunakoor ja sõbrad.
Kell 12.30 Puhkpillipäevade lõppkontsert Otepää
Maarja kirikus: koondorkester ja ansamblid.

18.07.2020 Eesti MV mototrialis Valgjärvel.
Laste trialivõistluse Baltic Minicup ja samal ajal ka
täiskasvanute punktitriali klubivõistlus.
Korraldab: Otepää Motoklubi

19.07.2020 Pühajärve rannas. Veespordipäev- ja
öömatk Pühajärve rannas. Kell 13.00 ja kell 23.00
Jälgi infot! Vt. https://www.facebook.com/otisurf/

07.08.2020 Pühajärve pargis aedlinnas. Avatakse
pingil tahvel ''Sada salmi Pühajärvest. EESTI VABARIIK
100''

AUGUST

08.08.2020 Sangaste Kultuurimajas kell 20.00
Motomeeste heategevuslik tantsuõhtu, kus esineb
ansambel “Hulkurid”.
Sissepääs on tasuta aga avatud annetuskast.
08.08.2020 Pedajamäe külas Nikluse järve ääres
kell 21.00 Pedajamäe Järvekino
Lisainfo: külavanem Heleena 52 56 650
08.08.2020 Leigo Järvemuusika
http://leigo.ee/festival/programm/2020

13.08.2020 Sangaste lossis kell 19.00
Hedvig Hanson "Helisevad õhtud".
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/1130381833989756/
13.08.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 21.00 Suveöökino - Tõnis Mägi. Vaikus Valguses.
14.-16.08.2020 Otepääl ja Käärikul Eesti Ettevõtete
Suvespartakiaad 2020.
Ajakava ja lisainfo: https://www.firmasport.ee/
16.08.2020 Sangaste Lossi Ringtall kell 18.00
Marko Matvere ja Peep Raun "Merelaulud".
Sündmuse koduleht: www.kontsert.ee
19.08.2020 Puka Kultuurimaja pargis kell 20.00
13. Puka Öölaulupidu „Elu on suur lilleaed“
Kooride ja publiku ühislaulmine koos armastatud
Kaire Vilgatsi ja bändiga.
Süütame lõkke ja naudime ilutulestikku.
Sündmus on tasuta!
20.08.2020 Sangaste Tammepargis kell 17.00
Suur perepiknik!
Külas Elva Lendteater ja politseikoer. Saame koos
mängida ja tantsida. Õhtul süütame ka lõkke!
20.08.2020 Jaan Tätte kell 19.00 Pühajärve rannas
Piletid: https://tickets.monstermusic.ee/rannakontserdid
20.08.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 21.00 Suveöökino - Sipsik.

01.08.2020 kell 10.00 Kullipesa puhkealal Triatlon
ümber Nõuni järve.
Info: Marika, 5346 5648, viks.marika@gmail.com.
01.-02.08.2020 Nõuni järvel VII NÕUNI REGATT
2020. Avamine kell 12.00.
Lisainfo: Elmo Saul 51 1 0574 elmo@purjeklubi.ee
02.08.2020 24. Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev "Õrn ööbik, kuhu tõttad sa..."
Kell 9.30-13.30 Otepää Keskväljakul.
Loterii / Supp / Esinevad tantsurühmad, muusikakollektiivid ja teatrisuudio / Arne Ader jutustab
ööbikust / Avatud Reet Ohna töötuba

21.-23.08.2020 FIS maailmakarikas rullsuusatamises - FIS Roller Ski World Cup. Otepää-Tehvandi
Info: t.ly/9pwI , https://www.facebook.com/
events/605437510097536/
21.-23.08.2020 6.Otepää Jooksutuur
Reede (21.08) 10km Tehvandil
Laupäev (22.08) 17,195km Pühajärvel
Pühapäev (23.08) 15km Käärikul
info@suusahullud.ee
22.08.2020 Pühajärvel kalastusvõistlus algusega
kell 9.00 Pühajärve Spinning 2020
Lisainfo: aivomeema@gmail.com

02.08.2020 kell 9.15 - 15.00 Restu 86. spordipäev
02.08.2020 kell 11.00 Kalmistupüha Otepää vanal
kalmistul.
06.08.2020 GMP Clubhotel Pühajärve Restoran
kell 21.00 Suveöökino - Elu hammasratastel.

29.08.2020 Nõuni vana koolimaja rannas kell 20.00
Muinastulede öö päikeseloojangu kontsert.
Küpsetame pannkooke, ka sinu kaasa toodud moos
on oodatud! Vihma korral toimub kontsert Nõuni
kultuurimajas. Info: Marika +37253465648,
viks.marika@gmail.com.
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Pühajärve rannas on
19. juulil veespordipäev
Päevasel ajal saab tegutseda vee peal erinevate
treeneritega sõites, orienteerudes ja võimeldes.
Õhtul pimeduse saabudes on plaanis öine matk
Pühajärve saarte vahel.

võimalusi. Samuti teeme ülevaate veel käitumise
põhimõtetest ja ohutusest. Kohal on purjetamist,
surfamist ja SUP-lauaga sõitmist tutvustavad
vahendid ja koolitajad.

Otisurf tegutseb Pühajärve rannahoones SUP-laudade sõiduga.

MTÜ Otisurf tahab kutsuda kõiki huvilisi alustaval vee- ja suvehooajal tegusalt oma puhkeaega
veetma. Oleme avatud erinevate koolituste, ürituste, sünnipäevade jne. korraldamiseks.

Sellel päeval saavad nii lastele kui täiskasvanud
võimaluse proovida omal käel erinevaid veespordivahendeid, saada vahetu kogemuse veel käimisest ning tutvuda veega seotud vaba aja veetmise

Info ja registreerimine tel. 5016082 ja FB Otisurf.

Eesti Aerutamisföderatsioon korraldab
11. juulil Pühajärve aerutamisregati
Tegemist on pikaajalise traditsiooniga võistlusega ning seekordse üritusega tähistame ka Eesti aerutamise
65. aastapäeva.
Kõigile harrastajatele on plaanitud ka vaba klassi võistlus 10km, mille pühendame hiljuti lahkunud aerutamise suurmehe Heino Kurveti mälestuseks.

Suvel Otepää rannahone juures SUP-jooga trennivõimalus

VII Nõuni regatt
Nõuni Purjeklubis 1.-2. august 2020
1. august
Avamine kell 12.00
Registreerimine lõpeb pool tundi enne esimest starti.
Esimene start kell 13.00
Päeva kokkuvõtted kell 18.00
2. august
Esimene start kell 10.00
Autasustamine kell 14.00
PROGRAMM: Peetakse 4 kuni 6 võistlussõitu, alates teisest sõidust arvestatakse
halvim maha. Regatt loetakse toimunuks kui on peetud vähemalt kaks võidusõitu.
OSAVÕTJAD: Eesti klubide ja purjespordikoolide õpilased Optimist, RS-Feva, Laser
4.7 paatidel.
STARDIMAKS: Optimist 5.- euri, Laser 5.- euri, RS-Feva 10.- euri tasuda: koha peal,
sularahas või ülekandega Nõuni Purjeklubi a/a EE751010220204282229
KORRALDAJA: Nõuni Purjeklubi
ARVESTUS: Võistlused toimuvad lihtsustatud määruste järgi.
Madalpunktisüsteem.
AUTASUSTAMINE: Parimaid autasustatakse.
LÄHETUS: Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab lähetatav organisatsioon.
Ööbida on võimalik kohapealses telklaagris. Või Kultuurimajas, madratsitel, laagri
vormis. Võimalik on grillõhtu järve kaldal.
ÜLDISELT: Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu
võistluspaigas. Kõik võistlejad võistlevad omal riskil.
Elmo Saul, 51 1 0574, elmo@purjeklubi.ee.

Õueskudumise päev
Juunikuul tähistavad varrastel kudujad üle maa rahvusvahelist õueskudumise päeva.
Sel aastal on kõik töötoad, kokkusaamised, koolitused ja muudki
sündmused jäänud ära seoses eriolukorra kehtestamisega. Karukäpa
julgemad kudujad otsustasid oma pere keskselt tähtsat päeva siiski
tähistada. Kokku saime imeilusal päeval 16. juunil. Oh seda rõõmu!
Kõik naised olid kaasa võtnud oma vahepealsetel kuudel valminud
ja ka pooleliolevad tööd. Kogunes hulgaliselt sokke, kindaid. Eriti
tubli Ene oli valmis kudunud ka Haapsalu salli. Valminud töödest
panimekohapeal kokku ilusa näituse. Kahju, et seekord ei olnud
veel võimalik üritust teha avalikuna.
Kokkusaanud naistel jätkus juttu kohvitassi ja kookide kõrvale
päris kauaks. Hästi oli aru saada, et me teeme õiget asja – koos kudumine on oodatud üritus, uute mustrite vahetamine vajalik ja kaaslaste
tööde imetlemine pakub silmailu.
Kindlasti jätkame sügisel koos kudumisega. Kohtumiseni!
Mari Mõttus
MTÜ Karukäpp

Nõunis saab rannamõnusid nautida
Otepää valla kõige tuntud suvituskoht on küll Pühajärve
rand, kuid ka Nõuni järve ümbrus on kujunenud suplejate meelispaigaks. Nõuni rand on vallavalitsuse toel kenasti
korda tehtud.
Puhastatud on akvatoorium, randa on toodud uut liiva. Ujumisala on piiratud poidega ja väljas on hoiatussildid. Järvekaldal on ka riietumiskabiinid.
„Hea, et meil on mitmeid ujumiskohti. Nõuni on üheks
Otepää väravaks ja Otepää vald peab oluliseks Nõuni piirkonna korrashoidu, et Otepää värav oleks heakorrastatud,“
lisas Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
Palume tähele panna, et Nõuni rand ei ole avalik rand, seal ei
ole rannavalvet. Rannas on päästerõngas. Ujumine on omal
vastutusel ning vettehüpped on rangelt keelatud!
Tekst ja foto Monika Otrokova

Nõuni rand

8

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

SUVEÜRITUSED

2. juuli 2020

Pühajärve rühma noorte kotkaste
ja kodutütarde juubeliaasta

Puka Kunstikool ootab 1. septembril uusi õpilasi
Põhiõppesse alates 10aastastest (IV klassist)
ja ettevalmistuskursusele alates 7. eluaastast (I klassist).
Kaasa võtta 2 iseseisvalt tehtud tööd.
Põhiõpe kestab 5 aastat ja ettevalmistuskursus 3 aastat. Info tel. 56629357.
Õpitakse joonistamist, maalimist, skulptuuri, kompositsiooni, keraamikat, graafikat
ja kunstiajalugu.

Fotol Elisabet Härm maalipraktikal Lutsu talus.

19. juunil tähistasid Pühajärve noored kotkad ja kodutütred rühma 5. aastapäeva. Alguse sai see 2015. aasta 22. veebruaril, kui
Pühajärve kooli olid tulnud Kaitseliidu esindajad. Toona oli nende
esindajateks Kaimo Vahtra, Jaanika Niklus, kodutütar Maileen Pilliroo ja naiskodukaitsja Nadežda Alliksaar. Nendest sai Pühajärve
rühma noortejuhiks Nadežda Alliksaar. Ta on aktiivselt osalenud ka
Kaitseliidus ja Naiskodukaitses, praeguseks lausa 26 aastat.
Rühma 5. aastapäeva tähistati tänuüritusega Pühajärve spa bowlingusaalis. Noori oli kohal 10. Pühajärve rühmas on 16 noort, kellest
10 on aktiivsed, mis on väga hea näitaja! Aktiivsemad liikmed on
osalenud Otepää lipupäevade üritustel, Võidupüha paraadil, noorte
kotkaste ja kodutütarde laagrites, võistlusmatkal “Välejänes”, “Valge
välk” ja “Kuperjanovlaste rada”. Tänuürituse eesmärk oli tuua noortele kotkastele ja kodutütardele argipäeva vaheldust ning tunnustada
aktiivseid liikmeid. Kahjuks ei saanud kutsututest kõik osaleda, aga
nagu öeldakse, parimad on alati kohal. Kokkusaamisel sai bowlingu
kuuli veeretada, natukene keha kinnitada, puhata, omavahel suhelda
ja esitada noortejuhile küsimusi. Noortele üritusmeeldis ja arvati,
et võiks tulla veel kokkusaamisi teistsuguses miljöös.
Nadežda Alliksaar tänab kõiki vanemaid, kes usaldasid oma lapsi
Pühajärve rühma!
Pühajärve rühma noorkotkas Ander Alliksaar
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Tunnustati Otepää valla parimaid õppureid ja õpetajaid
10. juunil said Ugandi Restos
tunnustuse osaliseks Otepää
valla parimad õpilased ja õpetajad. Parimad said nii valla
kui ka maakondliku tunnustuse.
Otepää valla tänukirjad ja meened andsid
kätte Otepää vallavolikogu esimees Rein
Pullerits, vallavanem Jaanus Barkala ja
haridusspetsialist Janika Laur. Tunnustati
koolide parimaid lõpetajaid, üleriigilistel
olümpiaadidel ja võistlustel häid tulemusi
saavutanud õpilasi ja nende juhendajaid.
Sellel aastal lõpetas Otepää Gümnaasiumi kolm kuldmedaliga lõpetajat – Liisi
Kukk, Marit Maribel Pulles, Enelin Terav
ja üks hõbemedali saaja – Bärbel Moros.
Parimaks aineolümpiaadidel osalejaks osutus aga Otepää Gümnaasiumi
10. klassi õpilane Uku Sau, kellel on ette
näidata viis head tulemust erinevatest
aineolümpiaadidest.
Õpetajate ja õpilaste pidulikul vastuvõtul esinesid Margit Tali Laulustuudio
lapsed.

Otepää valla tänukirja said:
1. Liisi Kukk, Otepää Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja,
2. Marit Maribel Pulles, Otepää Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja,
3. Enelin Terav, Otepää Gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetaja,
4. Bärbel Moros, Otepää Gümnaasiumi
hõbemedaliga lõpetaja,
5. Tuule-Liis Jaagant, Otepää Muusikakooli kiitusega ja Pühajärve Põhikooli
kiitusega lõpetaja,

6. Janser-Jax Lang, Otepää Gümnaasiumi
9. klassi kiitusega lõpetaja,
7. Chea Eleanora Sunts, Otepää Gümnaasiumi 9. klassi kiitusega lõpetaja,
8. Kelly-Bettan Kreek, Otepää Gümnaasiumi 9. klassi kiitusega lõpetaja,
9. Helis Hein, Otepää Gümnaasiumi 9.
klassi kiitusega lõpetaja,
10. Marie Loog, Otepää Gümnaasiumi 9.
klassi kiitusega lõpetaja,
11. Eliise Palmiste, Otepää Gümnaasiumi
9. klassi kiitusega lõpetaja,
12. Linda Piirimäe, Otepää Gümnaasiumi
9. klassi kiitusega lõpetaja,
13. Keiu Vakmann, Otepää Gümnaasiumi 9. klassi kiitusega lõpetaja,
14. Kaspar Veere, Otepää Gümnaasiumi
9. klassi kiitusega lõpetaja,
15. Kaur Kadaja, ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi presidendi
auhindadele gümnaasiumiastme kategoorias I koht (Otepää Gümnaasium,
11. klass),
16. Heivi Truu, õpetaja, Kaur Kadaja
juhendaja (Otepää Gümnaasium),
17. Mette Marii Orussaar, vabariiklikul
konkursil „Võistumiks“ head tulemused
(Otepää Gümnaasium),
18. Randar Pauskar, vabariiklikul konkursil „Võistumiks“ head tulemused (Otepää
Gümnaasium),
19. Robert Raak, vabariiklikul konkursil
„Võistumiks“ head tulemused (Otepää
Gümnaasium),
20. Andreas Kõiv, vabariiklikul konkursil
„Võistumiks“ head tulemused (Otepää
Gümnaasium),
21. Anete Kõiv, vabariiklikul konkursil
„Võistumiks“ head tulemused (Otepää
Gümnaasium),
22. Reinhold Kalda, vabariiklikul konkursil „Võistumiks“ head tulemused (Otepää

Gümnaasium),
23. Ken Ilves, vabariiklikul konkursil
„Võistumiks“ head tulemused (Otepää
Gümnaasium),
24. Tiie Jaaniste, vabariiklikul konkursil
„Võistumiks“ osalenud õpilaste juhendaja (Otepää Gümnaasium),
25. Ralf Brait Lehepuu, geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus III koht, keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus III koht
(Nõo Reaalgümnaasium, 11. klass).

Valgamaa Omavalitsuste
Liidu tänukiri parimatele
ainetundjatele olümpiaadide
piirkonnavoorudes Valgamaal
ja nende juhendajatele:

ajalugu (Otepää Gümnaasium, 7.klass)
9. Kustu Künnapas, I koht keemia ja II
koht füüsika (Audentese Spordigümnaasium)
10. Mihkel Org, I-II koht inglise keel
(Otepää Gümnaasium, 12. klass)

Õpetajad (I kohtade
juhendajad)
1. Merike Laiv, Kaidi Palmiste, Anu
Kikas, Mariana Naaber, Heivi Truu,
Eve Eljand, Ülle Kümmel, Anneli Vetka
(Otepää Gümnaasium)
2. Ell Sellis (Audentese Spordigümnaasium)

II-III kohad

I kohad
1. Laura Pirnipuu, I koht matemaatika
(Otepää Gümnaasium, 4. klass)
2. Gerli Ong, I koht matemaatika ja III
koht Nuputa (Otepää Gümnaasium, 5.
klass)
3. Martin Mõttus, I koht matemaatika
(Otepää Gümnaasium, 8. klass)
4. Morten Oscar Orussaar, I koht Nuputa,
I koht matemaatika, III koht geograafia
(Otepää Gümnaasium, 7. klass)
5. Uku Sau, I koht keemia, I koht geograafia, II koht matemaatika, II koht
ajalugu, III-IV koht emakeel (Otepää
Gümnaasium, 10. klass)
6. Karl Silmere, I-II koht ajalugu ja II
koht geograafia (Otepää Gümnaasium,
7. klass)
7. Katriin Ostrak, I koht Nuputa (Otepää
Gümnaasium, 7. klass)
8. Brenda Järv, I koht Nuputa ja III koht

1. Liisbeth Teder, II koht Nuputa (Puka
Kool)
2. Kirsika Taur, II koht Nuputa (Puka
Kool)
3. Hegert Härm, II koht Nuputa (Puka
Kool)
4. Elin Hainsalu, II koht Nuputa, III koht
matemaatika (Puka Kool)
5. Kristofer Oja, III-IV koht matemaatika, II koht Nuputa (Keeni Põhikool)
6. Janser-Jax Lang, II-III koht matemaatika, III koht geograafia (Otepää Gümnaasium 9. klass)
7. Marie Loog ,II koht bioloogia ja II koht
emakeel (Otepää Gümnaasium 9. klass)
8. Linda Pärimäe, III-IV koht emakeel
(Otepää Gümnaasium 9. klass)
9. Bärbel Moros, II koht emakeel
(Otepää Gümnaasium 12. klass)
10. Enelin Terav, III koht emakeel
(Otepää Gümnaasium 12. klass)

11. Lisanna Lubi, III-IV koht ajalugu
(Otepää Gümnaasium 6. klass)
12. Carena Roomets, II koht ajalugu
(Otepää Gümnaasium 8. klass)
13. Henri Tamm, III-IV koht ajalugu
(Keeni Põhikool)
14. Lauri Leis, III koht ajalugu (Otepää
Gümnaasium 9. klass)
15. Gerda Järv, II koht keemia (Otepää
Gümnaasium 8. klass)
16. Linda Piirimäe, II koht keemia
(Otepää Gümnaasium 9. klass)
17. Eliise Peerna, II koht kunstiõpetus
(Otepää Gümnaasium 9. klass)
18. Katarina Kivimäe, III koht Nuputa
(Otepää Gümnaasium 6. klass)
19. Mate Mändmets, III koht Nuputa
(Otepää Gümnaasium 5. klass)
20. Sten-Erik Iir, III koht Nuputa (Otepää
Gümnaasium 6. klass)
21. Annaliisa Kompus, II koht Nuputa
(Keeni Põhikool)
22. Laur Mait Lehepuu, II koht Nuputa
(Keeni Põhikool)
23. Kelly-Bettan, III koht kunstiõpetus
Kreek (Otepää Gümnaasium 9. klass)

Väga hea esinemise eest
muusikaolümpiaadil:

1. Eliise Palmiste (Otepää Gümnaasium
9. klass)
2. Karl Silmere (Otepää Gümnaasium
7. klass)
3. Liisabet Urm (Otepää Gümnaasium
11. klass)
Monika Otrokova

Munamäe tee pikendus on valmis saanud

Konsumi rekonstrueerimistöödega kadunud Munamäe
tänava pikendus, mis asus Otepää Konsumi kaupluse ees,
on valmis saanud.
Munamäe tänava pikendus ühendab Lipuväljaku tänavat
ja Otepää turuplatsi.
Teepikendus on asfaldkatte all ning selle kõrval on jalakäijate tee, taastatud on ka haljastus. Lisaks sellele on

Konsumi hoone juurde välja ehitatud lisaparkimiskohad.
„Täname Elva Tarbijate Ühistut panuse eest Otepää valla
arengusse,“ ütles Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
Ehitustööd tellis Elva Tarbijate Ühistu, ehitas Roadwest
OÜ, maksma läks teepikenduse ehitus ca 100 000 eurot.
Monika Otrokova
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Fotonäituse „Eesti lipp minu sees ja minu ümber“ rahvahääletuse tulemused on selgunud

Pühajärve Puhkpillipäevade kontserdid
Otepääl ja Rõngus

Jalgpall
5. juuli kell 17.00 FC Otepää vs Tartu JK Welco X,
Tehvandi staadion
25. juuli Otepää valla lahtised MV jalgpallis,
Kääriku staadion
30. juuli -2. august Laste jalgpalliturniir Otepää
Cup, Tehvandi staadion

Suvised jalgpalliturniirid
Otepääl
Laupäeval, 25. juulil algusega kell 13.00 toimuvad Kääriku uhiuue staadioni muruväljakul
Otepää valla lahtised meistrivõistlused jalgpallis. Osalema on oodatud jalgpallihuvilised
alates 15 eluaastast. Võistkonna suurus kuni
10 mängijat, väljakul 6+1. Osavõtutasu 50€/
võistkond.
Registreerumine tel. 5624 2785 või emaili
teel martin@fcotepaa.ee.
30. juuli - 2. august toimub Tehvandi staadionil 11. laste jalgpalliturniir Otepää Cup. Tulge
põnevaid ja emotsionaalseid mänge vaatama
ja omadele kaasa elama!
Täpsem info turniiri kodulehelt cup.fcotepaa.ee.

4. juunil 2020 tähistas
Otepää, Eesti lipu häll
Eesti lipu õnnistamise 136. aastapäeva.
Otepää Kultuurikeskused ja Otepää Vallavalitsus kutsusid
kõiki üles saatma
sini-must-valgeid fotosid Eesti lipu 136.
aastapäeva tähistamiseks. Fotonäituse
rahvahääletuse kolm
parimat on selgunud.
Kokku laekus 69 fotot 26 autorilt. Fotod
olid omanäolised ja tehtud nii sõprusringis kui ka perekonna keskel, ning
üheks tegelaseks fotodel on Eesti lipp.
Rahvahääletus kestis kuni 22. juunini. Selle tulemusel sai 192 häält
Õnneke Hermaste foto toonekurest
Eesti lipu taustal, 130 häält sai Laine
Petersoni foto lapsest hobuse seljas
koos Eesti lipuga ja 96 häält sai Kai-

di Söödi foto sini-must-valge särgiga
Eesti looduse taustal.
Kolmele parimale on auhindadeks
Otepää Kultuurikeskuste ja Otepää
Vallavalitsuse meened. Saadetud fotodest on üleval virtuaalnäitus Otepää
valla Facebooki lehel talvepealinn
Otepää.

Pühajärve 23. Puhkpillipäevad tulevad – kõigil on võimalus tulla kuulama ja
vaatama – olete oodatud!
Pillimehed Otepäält, Rõngust, Elvast, Koselt ja Väägverest harjutavad
hoolega. Dirigendid Arno Anton, Kersti Perandi, Bert Langeler, Jose Ramirez,
Kahro Kivilo ja Ülo Laanesaar püüavad saavutada väga ilusaid kooskõlasid.
Alustame Rõngu turul 21. juulil kell 9. Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester
loob reipa meeleolu kauplejatele ja ostlejatele. Reedel, 24. juulil kell 19 on
puhkpillimuusikat kuulda Otepää uuel Lipuväljakul ja kell 21 on kultuurimajas
kontsert, kus esineb TROMBOONIKVARTETT Hollandist. Sellist ansamblit
kuuleb väga harva, tegemist on professionaalsete muusikutega. Otepääle
tulevad nad tänu meie heale kolleegile ja sõbrale, Berdile Langelerile. Üks
tromboonimängijatest, Sebastian, oli Hollandis olnud Berdi õpilane. Ootame
põnevusega!
Laupäeval, 25. juulil oleme Rõngus. Kell 13.00 on Pillimuuseumis Tartu
saksofoniansambel Toomas Petersoni juhtimisel. Seejärel teeb koondorkeser
proovi ja kell 19 võib Rõngu kirikus kontsert alata.
Pühapäeval, 26. juulil kell 11.00 Otepää Kirikus toimuv Jumalateenistus on
puhkpillide saatel: Kahro Kivilo ja Kose Kiriku Pasunakoor ja teiste orkestrite
ansamblid.Kell 12.30 on KONTSERT, mis lõpetab Pühajärve 23. Puhkpillipäevad. Esinevad koondorkester ja ansamblid. Kavas on väga erinevat
muusikat – selle aasta suured lood on Ravelli Bolero ja Hayndni sümfooniast
üks osa.
Loodame, et kõik õnnestub ja täname, et meil on nii palju häid sõpru ja
toetajaid! Olete oodatud!
Külli Teearu, Arno Anton
Pühajärve XXIII Puhkpillipäevade korraldajad

MONIKA OTROKOVA

Karl Peeter Ein täitis meisterlaskuri
normi
Otepää valla laskesportlane Karl Peeter Ein
(pildil) treenib Türil spordiklubis Väätsa, kus
tegeleb olümpiamängude kavas oleva haavlilaskmise harjutuse Olympic Skeet (loe : skiit,
vanemate Eesti terminite järgselt “kaarrada”)
laskmisega.
20.- 21. juunil peeti Tallinnas Männiku lasketiirus rahvusvahelised võistlused haavlilaskmise
olümpiaaladel Balti Cup 2020. Osalesid rahvuskoondised Lätist, Leedust ja Soomest, kokku 38
sportlast kahes harjutuses.
Lasti olümpiaharjutust 125 märki, mille järgselt 6 parimat lasid lisaks finaali. Karl Peeter
Ein saavutas olümpiaharjutuses Skeet väga
tugevas rahvusvahelises seltskonnas 6. koha,
täites ühtlasi ka esmakordselt meisterlaskuri
normatiivi nõuded.
Karl Peeter Eina treenerina jagub mul tema
osas ainult kiidusõnu nii distispliini kui ka sport-

liku motivatsiooni ja tahtejõu osas. Olen kindel,
et Karl Peeter suudab spordi vallas saavutada
veel paljutki.
Treener Ülo Mets

10. juulil kell 18.00 Hellenurme paisjärve ääres, Elva vald, Tartumaa
Valgamaa jooksusari

IX HELLENURME SUVEJOOKS
Lastejooksud: kell 18:00
TP U4 200m, TP U6 ja TP U8 450m TP U10 900m
Noorte ja veteranide jooks kell 18:50 TP U12, TP U14, TP U18, NM60, NM70 ca 4,7km
Osavõtuauhinnad kõikidele lastejooksu lõpetajatele.
Vanuseklassis I – III koha võitjatele medal ja auhind.
Põhijooks ca 8,2 km kell 19:00
NM19, NM40, NM50
KEPIKÕND 4,7km 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

Sangaste kirikus on võimalik vaadata
Hannes Võrno maalide näitust ja soetada annetuse korras maalide reprosid.
Kes soovib endale maalide originaale, saab kunstnikuga ise ühendust võtta
läbi Hannessy Kunstigalerii Facebooki lehe.
Näitus on avatud suvi läbi. Reprode müügist saadud tulu läheb EELK
Sangaste Püha Andrease koguduse toetuseks.
Kiriku uksed on Teeliste kiriku raames avatud: T-P 10.00-18.00.
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu
tasuta. 505 6107
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Muruniitmise teenus, kaevetööd,
üldehitustööd. Tel 53439100

Müüa kasutatud kummimatid. Matid on väga heas seisus ja TUGEVAD. Matte ostetud: hobusetallide
boxidesse, pesuruumidesse, kitseja lambakasvatusse, garaažidesse,
kuuridesse, puidu ja metallifirmadesse põranda katteks, aiamaadele,
koolidesse jooksu ja kaugushüppe
radadele, staadionitele, jõusaalidesse jne, kasutus valdkond väga
lai. Mõõdud:72*68cm ning pakus
2.7cm.Hinnad 7-8 eurot, sõltub
kogusest. Kui on küsimusi, võtke
julgelt ühendust 53707039

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused). Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835

Korstnapühkja 51916605

Müüa küttepuud (märg sega-lehtpuu ja kask, eri mõõdud). Küsi
lisainfot: 58 515 167

Aedade-terrasside ehitus.
5675 3918

Müüa lõhutuid küttepuid
koos veoga, koorem 6 rm.
Tel: 5251746
Elektritööd

520 50 16

Teostan sise-elektritöid.
5353 6160

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256
Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157

Puidutöötlemisettevõte otsib
oma meeskonda

KPR EHITUS OÜ
Erinevad ehitustööd.
Terrassid, katused, puitkonstruktsioonid,
plaatimine, siseviimistlustööd.

TOOTMISTÖÖTAJAID
Töö vahetustega
(E–R 6–14.30, 14.30–23)
CV saata ja lisainfo: cv@liistuvabrik.ee

kprehitus@gmail.com, tel: 53086338

„Anna ära“

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

järgmised jagamised Puka alevikus raamatukogu kõrvaltoas
toimuvad pühapäeviti kell 11.00 -13.00:

OMANIKU JÄRELVALVE

19. juulil kell 11-13 ja
2. augustil kell 11-13.
Kõik on oodatud otsima endale sobivaid nõusid, raamatuid,
riideid, jalanõusid jne. Samas saab ära anda endale mittevajalikku aga tervet ja puhast kaupa.
Asju saab annetada ka eelnevatel päevadel, kui see on
kokku lepitud telefonil 56 48 53 27.

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Suvelaat
Otepää Maxima poe
taga

Hatha jooga tunnid juulis ja augustis
Pühajärve SPA pargis või sillal
Teisipäeva õhtuti 18.30,
laupäeva hommikuti 8.30.

Pühajärve Põhikool
vajab seoses uue rühma avamisega

lasteaia õpetajat

12.07.2020
9.00-16.00
Tel 5661 8707

Ajurveedalikud joogaeratunnid sõpruskondadele, majutusja spordiasutustele.

Olete oodatud 2. augustil Otepää käsitöömeistrite ja
rahvamuusikute päevale oma toodangut müüma ja
sisukat päeva nautima.

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Sündmust korraldab MTÜ Otepää Naisselts koostöös
Otepää Kultuurikeskustega.
Toetab Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, Ugandi Resto.
Kauplejatel palume järgida Terviseameti nõudeid.
Info ja registreerimine telefonil 56153357, Ene Raudsepp.

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

11. juulil kell 11.00 J. Hurda 5, Otepää
Päevakord
1. 2019 a. Tegevuse aruanne
2. 2019 a. Tulude-kulude eelarve täitmine
3. Revidendi aruanne
4. 2020.a. ürituste plaan
5. Valimised juhatus, revident
6. Sõnavõtud, ettepanekud

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

PLAADID JA PIIRDED

Info – Marika Kapp 55613320 ja fb. jooga Pühajärvel

üldkoosolek toimub

Üleskutse töökatele käsitöömeistritele!

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

HAUAKIVID,

alates 01.09.2020.a.
Dokumendid esitada 15. juuliks 2020.a.
Kontakt: kool@pyhajarve.edu.ee, tel 507 6285.

Mapomets OÜ

Otepää vald, Miti küla, Palu

Avaldame südamlikku
kaastunnet Viivile ja lastele
peredega

ANTS TIIRMAA
surma puhul.
Aime ja Aare

Lahkus Otepää linna
kaardimaterjalide digitaliseerisel
suurt abi osutanud ja 1990-ndatel
sõpruskommuuni Ekerö
abiprojekti vedanud

Thomas Otterskog
2.08.1944 - 9.06.2020

Mälestame kauaaegset
head naabrit

Ants Tiirmaad
Südamlik kaastunne perele
kalli abikaasa, isa ja vanaisa
kaotuse puhul.
Kopli 8 elanikud

Otsa sai elutee,
kustus päike,tuli öö.

Aitäh kõige eest, mis Te Otepää
heaks tegite.
Otepää Vallavolikou
Otepää Vallavalitsus
Mälestusteenistus toimub
3. juulil kell 11 Ekerö kirikus.

Elu on päike, mis tõuseb ja loojub
Elu on küünal, mis särab ja kustub

Meie siiras kaastunne Veikole
kasuisa

Mälestame kallist

AUGUST LEPLA

Nora´t

kaotuse puhul

Avaldame kaastunnet poegadele
peredega.

Kolleegid vineeritehase
I vahetusest

Poslovitsa rahvas

12

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

M I T M E S U G U S T

2. juuli 2020

Kohalik loodustoodete ettevõte Tarmere ...
,,, on pereettevõte, mis on turul tegutsenud juba üle
20 aasta. Aastaid oli peamiseks tegevusvaldkonnaks
raamatupidamisteenuse pakkumine. Aastal 2015
lisandus kanepitoodete ja aastal 2016 ka tatratoodete tootmine.
Firma eesmärk on pakkuda tervislikke innovatiivseid tooteid, mis aitavad inimestel püsida hea tervise
juures ning tuua oma ellu positiivseid tundeid.
Tarmere on avanud Pukas oma väikese tootmishoone. Nüüd kooritakse teenusena kohalike
väiketootjate kasvatatud toortatart ja tehakse toortatrajahu. Toortatar on väga kasulik toiduaine ja
tavatatrast palju tervislikum, sest ta on elus toit. Kuna
tatar on gluteenivaba, siis sobib see neile, kes ei või
süüa rukki-, nisu-, odra- ega kaeratooteid. Toitumisnõustajad soovitavad nisujahu asemel sageli tarbida
just toortatrajahu, sest see aitab kaasa kaalulangetamisele. Toortatra kestadest tehakse patju. Seega
midagi ei lähe raisku.
Teine tooraine, mida väike pereettevõte väärindab,
on kanep. Kanepist tehakse erinevaid tooteid, millega
püütakse tulla turule ja poodidesse. Lisaks tavalistele

17. juunil avati hingehoiutelefon 116
123, kuhu oodatakse helistama kõiki inimesi, sõltumata religioonist ja maailmavaatest, et saada tuge haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud
psüühilise kriisi leevendamiseks ja turvatunde loomiseks. Tugiliini kõnedele
hakkavad vastama erialase hariduse ja
töökogemusega hingehoidjad.

„Seoses COVID-19 puhanguga on
ühiskonnas kasvanud ebastabiilsus,
paljusid on vallanud töökaotuse tõttu
lootusetus ja hirm tuleviku ees, piiratud
on olnud suhtlusvõimalused mistõttu
jäävad paljud inimesed oma probleemidega üksi," ütles sotsiaalministeeriumi
peakaplan Ove Sander. „Lisaks on kriisiolukorras reaalseks ohuks surmaga

kanepitoodetele, nagu õli, seemned, jahu, toodetakse
kanepiõlist kosmeetikatooteid – kreem, pesugeel ja
vedelseep. Kanepiõli on oomega rasvhapeterikas ja
toitev. Tooted sisaldavad suures koguses niisutavat
kanepiõli.
Kohalik tarbija saab neid tooteid osta Otepää Konsumist.

Avatud on uus hingeabi telefon 116 123
lõppev haigus, mis tekitab surmahirmu
ja eksistentsiaalseid küsimusi. Kõik see
suurendab enesetappude riski, tekitab
ärevushäireid ja erinevaid psühholoogilisi probleeme."
Telefoniliinil tööle hakkavad hingehoidjad omavad erialast haridust ning

töökogemust hingehoidjatena ja ka
telefoninõustajatena. Hingehoidja töö
on lähedane kliinilisele psühholoogile,
hõlmates sellest erinevalt ka inimese
eksistentsiaalseid ja usulisi vajadusi.
Hingehoiutelefon on alustanud koostööd Häirekeskusega. Nii Häirekeskuse

hädaabinumbrilt 112 kui ka riigiinfo telefonilt 1247 saab hingeabi ja emotsionaalset tuge vajav inimene ühenduse
ka hingehoidjaga.
Hingehoiutelefoni teenus on helistajale tasuta ning kättesaadav kõigile
inimestele 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva
nädalas. Telefonilt saab abi eesti, vajadusel ka vene ja inglise keeles.

