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Otepää tähistas Eesti lipu 
137. sünnipäeva rongkäiguga 

4. juuni on Eesti lipu päev. Tänavu möödus 137 aastat 
esimese sinimustvalge lipu õnnistamisest Otepää kirik-
las. Otepää, Eesti lipu häll, tähistas seda tähtpäeva tra-
ditsioonilise rongkäigu ja jumalateenistusega.

Rongkäigus osalesid Otepää Gümnaasiumi, Otepää 
Lasteaia, Keeni Põhikooli, Hugo Treffneri, Miina 
Härma, Jaan Poska, Kristjan Jaak Petersoni, Tamme 
ja Annelinna Gümnaasiumi ja Tartu Katoliku Hari-
duskeskuse esindused. Kohal olid ka Omniva, Otepää 
Naisseltsi, Otepää Motoklubi, Tartu linna ja Otepää 
valla esindused ning Päästeameti, Politsei- ja Piirivalvea-
meti, Naiskodukaitse Otepää jaoskonna, noorkotkaste 
ja kodutütarde ning Kaitseliidu Otepää Malevkonna 
esindused. Rongkäiku juhtis Eesti ÜliõpilasteSeltsi 
liputoimkond ja teised akadeemilised organisatsioonid. 
Rongkäiguliste tuju hoidis üleval Pühajärve Puhkpil-
liorkester, julgestas politsei ja vabatahtlikud. Rongkäik 
kulges vallavalitsuse eest kirikumõisasse.

Otepää kirikumõisas lauldi Eesti hümni ja Eesti lipu-
laulu Otepää Kultuurikeskuste juhtaja Jorma Riivaldi 
ja Otepää kultuurimaja perenaise-kultuurikorraldaja 
Merle Soonbergi eestvedamisel. Eesti lipu heiskasid 
Eesti Üliõpilaste Seltsi liputoimkond. Peeti ka päeva-
kohaseid kõnesid. EELK Otepää Maarja koguduse 
vaimulik Marko Tiirmaa sõnas, et nii nagu alguses oli 
sõna ja sõnadest said lõpuks teod, nii oli ka Eesti lipu 
sünniga. „Kui kogunes seltskond julgeid üliõpilasi ja 
neil tekkis mõte luua endale lipuvärvid, siis see mõte 
ja sõna sai lõpuks teoks ning on täna meie ees,“ sõnas 
Marko Tiirmaa.

Kokkutulnuid tervitas EÜSi esimees 
Jakob Julius Sova. „Mulle meeldib, et 
siia on kogunenud niipalju noori, kuna 
me oleme jõudnud oma riigiga aega, kus 
paljud ei tea, mida tähendaks, kui ei oleks 
vabadust. Mina isiklikult olen kogu oma 
elu elanud vabas Eestis, meie põlvkond on 
nagu kalad vees, kus vesi on vabadus. Aga 
kui meid veest välja tõmmatakse, siis me 
lämbume. Soovin, et lipupäeva traditsioon 
ei kaoks kui tuleb uus põlvkond, kes ei tea, 
mida tähendab võõra võimu all elada. 
Seega – noored, hoiame seda traditsioo-
ni ja vanad – õpetame, mida see tähendab 
ja hoiame üheskoos Eesti lippu ja Eesti 
vabadust,“ ütles Jakob Julius Sova.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala 

märkis, et igal rahval on omad müütilised kangelased 
ja koletised ning Eesti lipu lugugi on sarnane kange-
laste võitlusega. „Meie lipp ja lipulugu on sümbolid ja 
väärtused, mida me peame  edasi pärandama ja jutus-
tama. On ülimalt oluline, et oma lugusid jutustatakse 
põlvest põlve, sest kui kaovad vanade aegade jutusta-
jad, siis kaob ka rahva ajalugu, mälestus ja tulevik,“ lisas 

JärgmiNE lEht ilmub 
12. AuguStil!

Jaanus Barkala.
Seejärel suunduti Otepää kirikusse, kus toimus lipu-

päevale pühendatud jumalateenistus. Teenis EELK 
Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa.

Kontsert-osas esinesid rongkäigus osalenud Tartu 
linna ja Otepää valla koolide õpilased. Kokkutulnuid 
tervitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes 
märkis, et tähistades väärtustame inimesi enda ümber ja 
lipu heiskamine on üks väärikamaid viise tähistamiseks.

Tartu linnapea Urmas Klaasi tervitussõnad andis 
edasi kirikuõpetaja Marko Tiirmaa.

Otepää pastoraadi hoone esimese korruse ruumid on 
läbinud remondi, ning seal on kuni 1. augustini avatud 
Eesti Rahva Muusemi rändnäitus „Meie lipu lugu“.

Õhtul esinesid Otepää kultuurimajas Eesti lipu 
päevale pühendatud kontserdil „Kolme värvi jõud“ 
Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu. Ürgseid lugusid 
ja pillimuusikat täis õhtut ilmestas karune lavakujundus.

Lipupäeva üritused korraldasid Otepää Kultuuri-
keskused, EELK Otepää Maarja kogudus ja Otepää 
vallavalitsus.

Monika otrokova
Fotod: Monika otrokova, vaLJU aLoEL 

ja arvo SaaL

Head võidupüha 
ja rõõmsat 
jaanipäeva!

          Otepää Vallavolikogu

          Otepää Vallavalitsus

Otepää vallavalitsus tänab 

kõiki, kes Eesti lipu päeva pidustuste 
korraldamisele kaasa aitasid. Täname 
kõiki rongkäigulisi, vabatahtlikke ja 
abilisi! 

Kohtume järgmisel aastal Eesti lipu 
päeval!

Lipumuuseumi ees. Vasakult: vallavalitsuse kultuurispetsialist Valdur 
Sepp, lipumuuseumi asutamise aegne Otepää linnapea Aivar Nigol, 
vallavanem Jaanus Barkala, Pühajärve Puhkpilliorkestri juht Arno Anton 
ja Otepää kirikuõpetaja Marko Tiirmaa

Kontserdil „Kolme värvi jõud“ esinesid 
Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu

Võidupühal 
23. juunil 2021

Kell 11.00 jumalateenistus 
Otepää Maarja kirikus.

Kell 11.30 pärgade asetamine 
Otepää Vabadussõja mälestus-
märgile Otepää kiriku juures.

Kell 14.45 – 16.45 Võidutuli rah-
vale jagamiseks Otepää Vaba-
dussõja mälestusmärgi juures.

Maakondlik maakaitsepäev 
toimub tänavu Tõrvas 
algusega kell 11.00.
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Saabumas on võidupüha ja jaanipäev

Käes on aasta ilusaim aeg soojade valgete suveöö-
de ja pikkade tegusate päevadega. On palav päike, 
lembe meri, küpsed marjad, valmivad esimesed 
puu- ja juurviljad, kõikjal õitsevad lilled ning hein 
on värske. Mida võiks veel inimhing ihata!

Jaanipäev on ootuste aeg. Algab suvi ja paljude-
le inimestele puhkuste aeg. Juba teist talve kurja 
viiruse rünnaku all olles unistasid kõik suvest, et 
vähemalt jaanilõkke ääres saaks koguneda ja pidut-
seda ning see soov ka täitub. Jaanilõkked ja -peod 
saavad sellel aastal toimuma. Pärast pimedaid ja 
piiranguid täis talvekuid on kõik vabanemise joo-
vastuses. Oodatakse palju head muusikat, roman-
tikat, kiigelaulu, jaaniöö saladusi, endeid ja mänge, 
milleta üks jaanipäev pole õige jaanipäev. Paljud 
õnnelikud leiavad kindlasti sõnajalaõie ja salasoo-
vid lähevad täide. 

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 Eesti-
maa suve krooniks, on sattunud meie tähtsaim 
püha, võidupüha. 23. juunil heiskame võidupüha 
auks sinimustvalged lipud ja laseme neil uhkusega 
lehvida kogu järgneva öö ja päeva. Selliselt, oma 
kallite rahvusvärvide all, saame  süüdata jaanilõkke 
ja tervitada jaanipäeva saabumist.

Ajalugu ei ole Eestimaad ja rahvast 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. Rahvalegendid räägi-
vad, et kui eestlastel tekkis võimalus minna oma 
põlisvaenlasi – sakslasi peksma, panid tuhanded 
talumehed vikatid nurka ja läksid. Võit Saksa Lan-
deswehri üle ajastatigi justnimelt suviseks pööri-
päevaks ja see võit oli sellevõrra magusam. Võidu-
päev, 23. juuni on meile väga oluline, sest sellega 
me näitame, kui kallis on meile meie vabadus. See 
on nii väärtuslik ja kallis, et selle eest ollakse valmis, 
relv käes, seisma vastastikku ülekaaluka vaenla-
se väega ja nagu näitab Vabadussõja kogemus, 
suudame me ka võita. Vabadust tuleb kaitsta iga 
päev ja iga tund. Me ei tohi rahulduda sellega, mis 
me oleme saavutanud, vaid me peame arenema 
koos vabadusega. Ainult selliselt saame me nautida 
vaba rahva põlve vabal maal. Tänu sellele saame 
igal aastal Eesti Sõjameeste Mälestuskirikust Toris 
süüdatud ja üle Eesti laiali saadetud võidutulest 
süüdata oma jaanituled ning pühitseda koos või-
dupühaga ka jaanipäeva. Tuletoojad viivad või-
dutuled laiali üle kogu Eestimaa ja Vabadussõja 
mälestussammaste juurest saavad soovijad viia tule 
koduste jaanilõkete süütamiseks. 

Dalai Laama külastuskäigu mälestus-
märk Otepääl on läbinud värskenduse

Tiibeti rahva- ja usujuht Tema Pühadus XIV Dalai 
Laama Tenzin Gyatso  külastas Eestit ja Otepääd 
1991. aasta 3. oktoobril ning õnnistas Pühajärve 
samal päeval.

Selle ajaloolise külaskäigu tähistamiseks on püs-
titatud Pühajärve rannaparki puuskulptuur. Aeg 
teeb aga oma töö ja juba mõnda aega on vallava-
litsuses olnud arutelu, et mälestusmärk vajaks värs-
kendust. Ettevalmistustöödega alustasime talvel ja 
teostuseni jõudsime kevadel. Nüüd on puitsam-
mas täies hiilguses vaatajatele taas avatud ja mee-
nutab meile Dalai Laama külaskäiku. Suur tänu 
abilistele, kes vajalikud tööd teoks tegid. Samba 
taastamise eestvedajaks ja inseneritöö tegijaks oli 
vallavalitsuse liige Uuno Laul. Oma abikäe ula-
tasid veel  Tarmo Rello ja Sander Leppik Sihva 
puutöökojast, kes tammeplangud mõõtu lõikasid, 
Techne Töökoda ja selle juhataja Karl Mõts ning 
keevitaja Taavet Hausenberg. Kõige suurema töö 

tegi ära aga Indrek Kapp, kes samba detailidest 
kokku pani, lihvis ja värvis ning paigaldamist orga-
niseeris. Oma panuse andsid ka OÜ Akser ja OÜ 
Palu Teenused töömehed.

Otepää valla mängude esimene 
hooaeg on saanud lõppakordi

Võistlussari „Otepää valla mängud“ on kogukond-
lik spordisündmus, kus läbi võistlemise, erinevatel 
võistkondlikel aladel, pakutakse kohalike külade, 
ettevõtete, klubide ja sõpruskondade võistkonda-
dele aktiivset ja lõbusat sportimisvõimalust. Valla 
mängud said esimese hooaja stardi 19. septembril 
2020 ja toimusid kogu sügise ja talve. Koroona-
piirangud tegid natuke oma korrektuure, kuid 
mängud said kenasti teoks. Nagu kõik uued ette-
võtmised, nii ka siin kehtis põhimõte „algul ei 
saa vedama ja siis ei saa jälle pidama“. 6. juunil  
toimunud lõppvõistlused ja autasustamine olid 
vägagi rohkearvuliste osavõtjatega. Loodetavasti 
saab nendest mängudest Otepääl uus traditsioon, 
mis ühendab ja liidab nii kogukondi kui külasid, 
ettevõtteid ja sõpruskondi. Au ja kiitus mängude 
eestvedajale MTÜ Otepää Sport, vabatahtlikele 
abilistele, toetajatele ning kindlasti ka osalejatele 
ja kaasaelajatele. Kohtume juba uuel hooajal!

Otepää valla koolilõpetajad sirutavad tiibu

Põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajad hakkavad 
pesast välja lendama ja sirutavad tiibu, et hästi ja 
edukalt edasi lennata. 11. juunil toimus Pühajärve 
Põhikoolis lõpuaktus, kus käisin minagi lõpetaja-
tele tuult tiibadesse puhumas, et neil õnnestuks 
liikuda oma unistuste poole läbi haridustee jätka-
mise ja tubli töö. Pühajärve Põhikool on kindlalt 
omanäoline kool ja nende aktus oli täis südant 
soojendavaid traditsioone, lõpetajate, õpetajate 
ja lapsevanemate ühes suunas ja tulevikku vaata-
misi. Oli väga meeliülendav aktus.

Otepää vallas lõpetab käesoleval aastal 59 noort 
põhikooli ja 21 noort gümnaasiumi. Enamik neist 
on valinud haridustee jätkamise. 17. juunil toimub 
lõpuaktus Puka Koolis ning 18. juunil on aktused 
Otepää Gümnaasiumis ja Keeni Põhikoolis.

Kaunist võidupüha ja jaanipäeva kõigile ning  
rõõmsat algavat suve! Puhake, ujuge, sportige ja 
koguge jõudu – suvi on imeline.

vallavanem JaanUS BarkaLa

Otepää Vallavalitsuse istungil

31.05.2021

n	 Lõpetati Nüpli külas asuva Piirimäe katastriüksuse ja 

Suur-Poslovitsa maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
n	 Anti Ero Kurjamale projekteerimistingimused Kaurutootsi 

külas Järvekalda kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Sten Šoisile projekteerimistingimused Arula külas 

Risti kinnistul elamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Anti Erkki Veidemannile ehitusluba Sihva külas asuval 

Mäe kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti OÜ-le Hyde Park Estate ehitusluba Kaurutootsi külas 

asuval Ojasalu kinnistul abihoone püstitamiseks.
n	 Anti Targo Kalamehele ehitusluba Kurevere külas asuval 

Avaski kinnistul abihoone rekonstrueerimiseks.
n	 Anti Targo Kalamehele ehitusluba Kurevere külas asuval 

Avaski kinnistul abihoone omapuhasti rajamiseks.
n	 Anti Targo Kalamehele ehitusluba Kurevere külas asuval 

Avaski kinnistul elamu omapuhasti rajamiseks.
n	 Anti Lauküla külas Kösti kinnistul asuvale ehitisele (päi-

keseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Anti Lossiküla külas Moonakamaja kinnistul asuvale ehi-

tisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Anti Nõuni külas Tüki kinnistul asuvale ehitisele (päike-

seelektrijaam) kasutusluba.
n	 Anti Pilkuse külas Piirimäe kinnistul asuvale ehitisele (päi-

keseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Anda ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 80 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kolmele 

isikule kogusummas 258 eurot.
n	 Vabastada üks isik erandkorras korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest.
n	 Seati tänavavalgustuse rajamise eesmärgil Otepää valla 

AMETLIK INFO

kasuks isiklik kasutusõigus Eesti Vabariigi omandis oleva-

tele kinnisasjadele järgmiselt: 1.1 Sihva külas asuvale 23195 

Otepää-Kääriku-Kurevere tee kinnistule (kinnistu registriosa 

nr 10758550, katastritunnus 55701:001:0005, pindala 191 m², 
sihtotstarve transpordimaa) ca 12 m² suuruses osas (asendiplaan 

korralduse lisa 1) elektrimaakaabelliini ja valgusti paigaldami-

seks; 1.2 Sihva külas asuvale 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere 

tee kinnistule (kinnistu registriosa nr 7317050, katastritunnus 

63601:002:3840, pindala 135 m², sihtotstarve transpordimaa) 

ca 5 m² suuruses osas (asendiplaan korralduse lisa 2) elektri-

maakaabelliini paigaldamiseks; 1.3 Sihva külas asuvale 23195 

Otepää-Kääriku-Kurevere tee kinnistule (kinnistu registriosa 

nr 1602740, katastritunnus 63601:002:2259, pindala 19,05 ha, 

sihtotstarve transpordimaa) ca 49 m² suuruses osas (asendiplaan 

korralduse lisa 3) elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 1.4 

Otepää vallasiseses linnas asuvale 71 Rõngu-Otepää-Kanepi 

tee kinnistule (kinnistu registriosa nr 7313150, katastritunnus 

55601:001:0002, pindala 74 686 m², sihtotstarve transpordimaa) 

ca 24 m² suuruses osas (asendiplaan korralduse lisa 4) elektri-

maakaabelliini paigaldamiseks; 1.5 Otepää vallasiseses linnas 

asuvale 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee kinnistule (kinnistu 

registriosa nr 7306850, katastritunnus 55601:007:0012, pindala 

41 076 m², sihtotstarve transpordimaa) ca 49 m² suuruses osas 

(asendiplaan korralduse lisa 5) elektrimaakaabelliini paigal-

damiseks; 1.6 Keeni külas asuvale 23131 Õru-Keeni-Sikstina 

tee kinnistule (kinnistu registriosa nr 7337950, katastritunnus 

72401:002:0902, pindala 2,55 ha, sihtotstarve transpordimaa) 

ca 171 m² suuruses osas (asendiplaan korralduse lisa 6) elekt-

rimaakaabelliini ja valgustite paigaldamiseks; 1.7 Puka alevi-

kus asuvale 23143 Oona-Puka-Kõrepi tee kinnistule (kinnistu 

registriosa nr 7167750, katastritunnus 60803:001:1760, pindala 

22 387 m², sihtotstarve transpordimaa) ca 102 m² suuruses osas 

(asendiplaan korralduse lisa 7) elektrimaakaabelliini ja valgusti 

paigaldamiseks.
n	 Otsustati anda Marten Arengule üürile Keeni külas Keeni 

tee 1-1 asuv korter, suurusega 49 m².
n	 Otsustati anda Sireli Sarvele üürile Keeni külas Keeni tee 

1-3 asuv korter, suurusega 48,5 m².
n	 Otsustati korraldada riigihange “Projekti „Otepää valla 

tänavavalgustuse renoveerimine“ lisahange“ järgmiselt: 1.1 han-

kemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest 

vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar 

Lepik (komisjoni esimees), Lea Ruuven ja Jaak Grünberg.
n	 Asendati Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2021. a korral-

duse nr 338 “Lihthanke “Otepää linnas asuva Kopli tänava 

rekonstrueerimine” punktis 1.1 tekstiosa “10. juuni 2021. a kell 

11:00” tekstiosaga „16. juuni 2021. a kell 11:00”.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne 

summas 4980 eurot.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Otepää 

Motoklubi 250 eurot 2021. a mais toimuva spordiürituse „Moo-

torratturite Kevadpäevad“ korraldamiseks; 1.2 Otepää Spor-

diklubi 300 eurot 2021. a mais - juunis toimuva spordiürituse 

„Otepää mängud“ korraldamiseks; 1.3 Otepää Spordiklubi 300 

eurot 20 - 22. juunil 2021. a toimuva spordiürituse „Jaanipäeva 

suusahüppevõistlus“ korraldamiseks; 1.4 Mittetulundusühing 

Valged Teed 500 eurot 26. juunil 2021. a toimuva spordiürituse 

„Sangaste Valgete Teede Rattaralli“ korraldamiseks; 1.5 Otepää 

Spordiklubi 300 eurot 2021. a juunis - augustis toimuva spordiüri-

tuse sarja „2021. aasta Otepää orienteerumis kolmapäevakud“ 

korraldamiseks; 1.6 EESTI SUUSALIIT 500 eurot 2. - 4. juulil 

2021. a toimuva spordiürituse „Otepää FIS Cup suusahüpped“ 

korraldamiseks; 1.7 Jalgpalliklubi FC Otepää 300 eurot 2021. a 

juulis toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused 

jalgpallis 2021“ korraldamiseks; 1.8 Otepää Motoklubi 250 eurot 

2021. a juulis toimuva spordiürituse „Eesti Meistrivõistluste kaks 

etappi Mototrialis“ korraldamiseks; 1.9 Nõuni Purjeklubi 500 

eurot 2021. a juulis - augustis toimuva spordiürituse „Nõuni egatt 

2021“ korraldamiseks; 1.10 Otepää Motoklubi 900 eurot 2021. 

a juulis - septembris toimuva spordiürituse sarja „Motopäevad 

Lastele“ korraldamiseks; 1.11 MTÜ Otisurf  400 eurot 18. juulil 

2021. a toimuva spordiürituse „Veespordipäev ja -öömatk Püha-

järve rannas“ korraldamiseks; 1.12 Jalgpalliklubi FC Otepää 

1000 eurot 29. juuli – 1. augustil 2021. a toimuva spordiürituse 

„Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2021“ korraldamiseks; 1.13 

Sangaste Spordiklubi 400 eurot 1. augustil 2021. a toimuva spor-

diürituse „Restu 87. spordipäev“ korraldamiseks; 1.14 MTÜ Stek 

Spordiklubi 250 eurot 2021. a augustis toimuva spordiürituse 

„Valgamaa jooksusarja - Puka jooks august 2021“ korraldami-
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 12. augustil

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

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

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.Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.
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Helju Saks    21. juunil

 90 
Harald Jääger    21. juunil 

 85
Viivi Hermann      7. juunil
Õie Eichelmann     12. juunil
Valve Libba    15. juunil
Ilme Raide    30. juunil

 80 
Tõnu Tamm    11. juunil
Jaan-Kaarel Kukk    24. juunil
Hilda Kolberg    26. juunil
Vladimir Koriškevitš   29. juunil

 75 
Avo Saar      5. juunil
Ants Must     5. juunil
Eha Treufeldt    14. juunil
Evi Tiido    15. juunil

 70 
Merike Märs      3. juunil
Eda Kampmaa    14. juunil
Meeli Menning    19. juunil
Elsa Parve    25. juunil
Endel Haak    30. juunil

JUUNI  JUUBILARID

Juulikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist aja-
lehes, palume saata vastavasisuline teavitus e-posti 
aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või postiaad-
ressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405. 

Vallavanem Jaanus Barkala Dalai Laama 
külaskäigu mälestusmärgi juures
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Otepää Vallavalitsus teatab, et Otepää Vallavo-
likogu kehtestas Otepää valla üldplaneeringut 
muutva Otepää vallasiseses linnas asuvate Val-
ga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala 
detailplaneeringu.

Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallasise-
ses linnas Valga mnt 1a, Valga mnt 1c, Valga mnt 
1d, Valga mnt 1e ja Lipuväljak T6 katastriüksusi ning 
osa 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2 katastriüksu-
sest. Planeeringuala suurus on ca 4850 m².

Detailplaneeringu eesmärk oli ehitusõiguse või-
maluste väljaselgitamine ning liiklus- ja parkimis-
korralduse lahendamine planeeritaval maa-alal.

Planeeringulahenduses Valga mnt 1 d ja Valga 
mnt 1e krundid liidetakse üheks krundiks. Moo-
dustatava krundi kasutamise sihtotstarbeks on 
ärimaa. Lubatud ehitiste kasutamise otstarbed 
on: 12100 majutus- ja toitlustushooned, 12610 
meelelahutushooned, 12645 sanatoorium, spaa, 
12653 siseujula, 12200 büroohooned ning 12300 
kaubandus- ja teenindushoone. Hoonete suurim 
lubatud arv krundil on 2 ja suurim lubatud ehiti-

DETAILPLANEERINGUD

seks; 1.15 Klubi VOPS 250 eurot 21. augustil 2021. a toimuva spordiürituse „Pühajärve Spinning 2021 Otepää Valla 

MV“ korraldamiseks; 1.16 MTÜ Stek Spordiklubi 200 eurot 2021. a augustis - septembris toimuva spordiürituse 

„Puka Staadionijooks“ korraldamiseks; 1.17 Otepää Motoklubi 250 eurot 2021. a septembris toimuva spordiürituse 

„Mootorratturite Sügispäevad“ korraldamiseks.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.

07.06.2021

n	 Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 8. mai 2003. a korralduse nr 61 „Valga maakonnas Palupera vallas 

Lutike külas vaba metsamaa nr 96V erastamine“ punkt 6 ning lõpetada Kärnaoja katastriüksuse (katastritunnus 

58202:003:1410) maareformi seaduse § 232 alusel vaba metsamaa erastamise eeltoimingud.
n	 Anti aktsiaseltsile PLANTEX ehitusluba Nüpli külas asuval Puustusmäe laut kinnistul estakaadi rajamiseks.
n	 Anti Tiit Juhani’le ehitusluba Nüpli külas asuval Karja kinnistul niisutus- ja kuivendussüsteemi rajamiseks.
n	 Anti Komsi külas Täntre kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
n	 Otsustati rahuldada Korteriühistu Keskuse 5 OTEPÄÄ toetuse taotlus Otepää vallasiseses linnas Keskuse vkt 

5 katastriüksusel asuvate parklate rekonstrueerimiseks asfaltkatendiga järgmiselt: 1.1 toetuse suurus 5000 eurot; 1.2 

taotleja omafinantseering 20 000 eurot; 1.3 toetus makstakse välja 10 päeva jooksul peale toetuslepingu sõlmimist.
n	 Otsustati rahuldada Korteriühistu Munamäe 16 toetuse taotlus Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 16 

katastriüksusel parkimisala laienduse katmiseks asfaltkattega ja jalgrattaparkla ehitamiseks järgmiselt: 1.1 toetuse 

suurus 2224,98 eurot; 1.2 taotleja omafinantseering 5191,62 eurot; 1.3 toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul 

kaasomandi eseme ajakohastamist kinnitava korteriühistu üldkoosoleku otsuse esitamisest arvates.

AMETLIK INFO

Pildil vasakult: 
keskkonnaminister 
Tõnis Mölder 
ja Otepää volikogu 
aseesimees 
Jaanus Raidal

sealune pind 2100 m². Hoonete suurimad lubatud 
kõrgused on liigendatud kolmeks alaks, milledest 
kõrgemas hoonestusalas on lubatud absoluut-
kõrgus on 178,60 m ja suhteline kõrgus 26,60 m, 
keskmises hoonestusalas vastavalt 172,60 m kuni 
174,60 m ja 20,60 m kuni 22,60 m ning madalamal 
hoonestusalal vastavalt 157 m ja 5 m. Lubatud on 
kuni 7 maapealset ning kuni 2 maa-alust korrust.

Arhitektuurse lahenduse koostamisel tuleb alu-
seks võtta arhitektuurivõistluse võidutöö, OÜ LUN-
GE ja KO poolt koostatud võistlustöö märgusõnaga 
„Koidukuma“. Uute hoonete ehitamisel on välis-
viimistluses keelatud kasutada imiteerivaid ehi-
tusmaterjale (nt puiduilmega plastvooder, plastist 
avatäited, teraskivi katuseplekk, sindel katuseplekk 
jms). Lubatud on seinte viimistluseks kasutada 
piirkonnale omaseid materjale - krohvi, betooni, 
tellist, klaasi, metalli ja puitlaudist.

Valga mnt 1a krundi kasutamise sihtotstarbeks 
tootmismaa. Hoonete lubatud suurim arv krundil 
on 1, ehitisealune pind 33 m². Suurimaks luba-
tud absoluutkõrguseks 154,40 m ja suhteliseks 
kõrguseks 5 m. Valga mnt 1c krundi kasutamise 
sihtotstarve on transpordimaa.

Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahenda-
takse AS Otepää Veevärk võrkudest. Sademevesi 

on planeeritud juhtida Valga mnt 1c krundi piiril 
asuvasse Otepää vallale kuuluvasse sademevee-
kanalisatsiooni torustikku. Planeeritud hoone(te) 
soojavarustus on planeeritud kaugküttega. De-
tailplaneeringus on määratud ala liikluskorralduse, 
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Detailplaneeringu kehtestamisega muutub osa-
liselt kehtetuks Tartu mnt – Lipuväljak – Valga mnt 
kvartali detailplaneering (kehtestatud Otepää Valla-
volikogu 17. veebruari 2005. a otsusega nr 1-4-6).

Detailplaneeringu kehtestamisel määrati kõrval-
tingimusena, et Otepää Vallavolikogul on õigus 
tunnistada detailplaneering kehtetuks, kui huvita-
tud isik ei täida detailplaneeringukohaste rajatiste 
väljaehitamiseks sõlmitud halduslepinguga võetud 
kohustusi.

Detailplaneeringuga kehtestamisega muudeti 
Otepää valla üldplaneeringu ptk 2.3 keskuse maal 
ehitamiseks kehtivate üldiste põhimõtete ja tingi-
muste punkti 4 (üldplaneeringu lk 17) sõnastust, 
mis oli järgnev: korruselisuse määramisel on pea-
mine tingimus sobivus olemasolevasse keskkonda. 
Lubatud on 3 korrust hoone kõrgusega 12 meetrit 
mõõdetuna maapinnast katuse harjajooneni (välja 
arvatud korsten).

Muudetud sõnastus on järgnev: korruselisuse 

määramisel on peamine tingimus sobivus olemas-
olevasse keskkonda. Lubatud on 3 korrust hoone 
kõrgusega 12 meetrit mõõdetuna maapinnast ka-
tuse harjajooneni (välja arvatud korsten). Keskväl-
jakuga piirnevatel kruntidel on lubatud kõrgemate 
hoonete ehitamine juhul, kui hoonete korruselisus 
ja kõrgus määratakse arhitektuurivõistlusega.

Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla 
ruumilise arengu eesmärkidele ning selle elluvii-
misega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõ-
jusid.

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda valla 
veebilehel www.otepaa.ee ja Otepää Vallavalitsuses 
(Lipuväljak 13, Otepää).

Otepää Vallavalitsus teatab, et Otepää Vallavoli-
kogu tunnistas 20. mai 2021 otsusega nr 1-3/11 
osaliselt kehtetuks Kaurutootsi külas asuva Jär-
vekalda, Mäe-Kauru, Ääre-Kauru, Kellamäe ja Kul-
dpõllu kinnistute detailplaneeringu Mäe-Kauru 
kinnistu (katastriüksuse lähiaadress Järvekalda, 
katastritunnus 63601:003:0108) osas.

Detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine 
on jätkuvalt võimalik ka pärast detailplaneeringu 
osalist kehtetuks tunnistamist.

4. juunil oli Otepää vallavalitsuses külas keskkonnaminis-
ter Tõnis Mölder, kes kohtus Otepää valla esindajatega. 

Arutelu teemadeks olid Apteekrimäe kinnistute üleand-

Keskkonnaminister Tõnis Mölder Otepääl

mine Otepää vallale, Neitsijärve puhastamine ja piiran-
gukaitse vööndite vähendamine.

tekst ja foto: Monika otrokova
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KultuuriKalender

5. juunil anti Otepää kultuurimajas üle Valga-
maa rahvakunsti ja käsitöö keskseltsi selle aasta 
pärandihoidjate sõled maakonna silmapaistva-
tele käsitöö ja rahvakunsti edendajatele. Ühe 
sõle omanikuks sai ka Otepää Kultuurikeskuste 
juhataja Jorma Riivald.

Kaunil pärastlõunal esines Lauri Õunapuu 
ning päeva juhtis Otepää teatri juht Ene Prants. 
Kokkutulnuid tervitas Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala. Sõna võtsid Valgamaa Oma-
valitsuste Liidu esimees Agu Kabrits ja Eesti 
Rahvakultuuri Keskuse juht Kalle Vister, Eesti 
Rahvamajade Ühingu esindaja Ene Kaas ja Val-
gamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi juhata-
ja Marge Tadolder. Kultuurimaja galeriis oli üles 
seatud Riidaja käsitööringi näitus, mida saab ka 
edaspidi vaadata.

Pärandihoidja sõle said kuus laureaati neljas 
kategoorias: käsitöö, rahvamuusika, noore rah-
vakunstniku ja elutöö sõlg.

Tunnustused

Käsitöö pärandihoidja sõlg –  Eve Toompalu 
(Riidaja käsitööringi juhendaja, Tõrva vald).

Rahvamuusika pärandihoidja sõlg –  Lauri 
Õunapuu (rahvamuusik, Arhailise meestelau-
lu seltsi asutajaliige ja ansambli Metsatöll liige, 
Valga vald).

Noore rahvakunstniku pärandihoidja sõlg – 
Jorma Riivald (Otepää Kultuurikeskused juha-
taja, Otepää vald).

Otepääl jagati pärandihoidja hõbesõlgesid

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

19. juunil Otepää Linna sünnipäevapidustused.
Kell 12.00 Otepää Lipuväljakul pidulik sünnikirjade üleandmine
Kell 13.00 avame Kultuurikuuri KOHVIKU Otepää Kultuurimaja kultuu-

rikuuris
Kell 14.00 Otepää keskväljakul Pühajärve puhkpilliorkestri ja sõprade 

KONTSERT
Kell 16.00 Otepää Kultuurimajas – Otepää Teatri ESIETENDUS 

„Unustamatu Ööbiku villa“
 Autor: Aliis Jõe, dramatiseering Mall Värva, lavastaja Merilin 

Kirbits. Osades: Kärt Kooser, Ene Prants, Martin Karjalaine, Mihkel 
Kahro, Kaidi Pajumaa, Anu Lomp, Veelika Aland, Katrin Marjapuu. 
”Õnnetu armastuse eest maale kolinud kooliõpetaja Maarja uue 
kodu katus vajab hädasti remonti. Rahapuudus sunnib teda 
pakkuma võimalust veeta aega Unustamatu Ööbiku villas. Atsakas 
naabrinaine Mammi on oma elukogemusega talle hindamatu 
nõuandja, sest villat saabub külastama kirev seltskond, kuid mitte 
siis kui Maarja ellu tulevad kaks väga erinevat meest. ”Unustamatu 
Ööbiku villa” on sündinud samanimelisest raamatust, mis on sarja 
”Suvitusromaan” teine raamat. Etendus on kahes vaatuses ning 
kestab koos vaheajaga kokku umbes 2 tundi, vaheajal avatud koh-
vik.” Pilet: VABAANNETUS. Broneeri koht saalis: Merle Soonberg 
56626481

Kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis PARGIPIDU. Maakondlike ja 
valla autasude kätteandmine. Esinevad Esteetika -ja Tantsukooli 
tantsijad.

Kell 21.00 Tantsuõhtu ansambliga JUSTAMENT. Sündmus on TASUTA!

25. juunil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Otepää Teatri etendus 
„Unustamatu Ööbiku villa“ Autor: Aliis Jõe, dramatiseering Mall 
Värva, lavastaja Merilin Kirbits. 
Osades: Kärt Kooser, Ene Prants, Martin Karjalaine, Mihkel Kahro, 
Kaidi Pajumaa, Anu Lomp, Veelika Aland, Katrin Marjapuu. Pilet 
VABAANNETUS.

11. juulil kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Comedy Estonia suvetuur. 
Comedy Estonia aasta kõige kuumem ja pöörasem tuur toimub ka 
sel suvel! Poisid pakivad naljad kaasa ja istuvad bussile, mis viib 
läbi terve Eesti. Eesti süldimuusika klassikud on juba aastaid tõde-
nud, et ega see mees, kes suvetuuril ei käi, pole ikka õige mees. 
Seega austusest veteranide vastu käivad ka Comedy Estonia 
kutid mööda sissetallatud radasid. Laval: Sander Õigus,  Ari Matti 
Mustonen, Mikael Meema, Ardo Asperk, Roger Andre, Daniel 
Veinbergs, Rauno Kuusik, Tambet Sild. Pileti hind 10 € Pileteid on 
võimalik eelmüügist soetada siit: https://www.comedyestonia.
com/suvetuur/ Show on soovitatavalt vanusele 16+. Kestab orien-
teeruvalt 2 tundi koos vaheajaga. Uksed avame 18.30. 
Nõuetekohaselt saame hetkeseisuga üritusele lasta piiratud ko-
guses inimesi, kuna ruum ei tohi olla rohkem kui 50% täis. Seega 
haara oma pilet igaks juhuks juba varakult!

26. juulil kell 19.00 Pühajärve lauluväljakul  Henrik Normanni juu-
belietendus ‘’NUTA või NAERA!’’ Teleintervjuuks valmistuv 
saatejuht Brigitte Susanne Hunt on enam kui veendunud, et kõik 
laabub nagu tavaliselt – saabubki saatekülaline ja ettevalmistatud 
küsimused leiavad vastuse. Seekord otsustab aga külaline Henrik 
Normann korraldada oma juubeliaasta raames sensatsioonilise 
etenduse televisiooni otse-eetris. Ta on pähe võtnud, et teda ei 
huvitagi, mida Hunt küsib, ta teab täpselt, mida vastata ja mida 
vastu pärida. Normann tuleb stuudiosse suure kohvriga, mis pei-
dab endas enneolematuid üllatusi – ja asi väljub kontrolli alt! Tekst: 
H. Normann ja B. S. Hunt. Lavastaja: H. Normann. Täispilet 19 
€, Õpilane/ tudeng/ pensionär 17 €. Piletid müügil Piletilevi.ee, 
Piletimaailm.com, Otepää Kultuurimajas (Merle 5662 6481). 
Ürituse päeval on pilet kallim. Lapsed vanuses kuni 7 aastat (k.a.) 
saavad sisse tasuta kui istuvad saatja süles. Erivajadustega klien-
did ja nende saatjad saavad sisse tasuta. Etendus kestab umbes 
1 tund ja 50 minutit, ühe vaheajaga (20 minutit). Pildistamine/ 
filmimine on lubatud. Ratastooliga ligipääs on olemas.

1. augustil kella 10.00 – 15.00 Otepää Keskväljakul  Otepää rahvamuu-
sikute ja käsitöömeistrite päev

21. augustil kella 19.00 Otepää Kultuurimaja pargis  Kaurna 
Cronini (AUS) kontsert, mis on pühendatud Eesti 
Taasiseseisvumispäevale. Kaurna Cronin on ainulaadne Austraalia 
rahvamuusik, kes jagab oma aega Austraalia, Euroopa ning 
Kanada vahel, võites sellega kogu maailma kuulajate südamed. 
Kaurna astub lavale akustilise live-bandiga. 

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

22. juunil kell 19.00 Sangaste Tammepargis Sangaste jaanituli.
 19.00 – 20.00 Mängud suurtele ja väikestele.
 20.00 – 21.15 

- Line tantsurühm „KeSa-line“ 
- Eakate tantsurühm „Rõõmurullid“ 
- Kuigatsi tantsurühm „Josephine“ 

Eesti Rahvakultuuri Keskuse tänukirjad

Marina Pulver – Sangaste kultuurimaja pere- 
naine-kultuurikorraldaja.

Ilmar Kõverik – Tõrva kirik-kammersaali 
juhataja.

Maie Kala – Tõrva muusikakooli õpetaja.

Eesti rahvamajade ühenduse tänukirjad

Marina Pulver – Sangaste kultuurimaja peren-
aine-kultuurikorraldaja.

Eha Kotov – VRKK (Valgamaa Rahvakunsti 
ja Käsitöö Keskselts) asutajaliige.

Maie Kala – Tõrva muusikakooli õpetaja.
Ilmar Kõverik – Tõrva kirik-kammersaali 

juhataja.
Anne Perlov – Valgamaa rahvakunsti- ja 

käsitöö keskseltsi juhatuse liige.
Merce Mäe – Valga valla kultuurijuht.
Hummuli Rahvamaja – 30 aastat tegutsemist.
Pereorkester Karupojad – 25 aastat tegutse-

mist.

„Tänan Otepää valda ja Otepää kultuurikeskusi 
abi eest selle kauni ürituse läbiviimisel," sõnas 
Valgamaa rahvakunsti- ja käsitöö keskseltsi 
juhataja Marge Tadolder. „Tänan ka Valgamaa 
Omavalitsuste Liitu, Rahandusministeeriumi ja 
Eesti Kultuurkapitali toetuse eest."  

Monika otrokova 
Foto: vaLJU aLoEL

Jorma Riivald

Noore rahvakunstniku pärandihoidja sõlg 
–  Ella Maria Raud (käsitöömeister ja käsitöö 
uurija, Tõrva vald).

Elutöö pärandihoidja sõlg – Merce Mäe 
(Valga valla kultuurijuht).

Elutöö pärandihoidja sõlg –  Maie Kala 
(Tõrva muusikakooli õpetaja, Tõrva vald).

Alates 8. juunist töötab Otepää Kultuu-
rikeskustes loomejuhina Kaidi Pajumaa.

Kaidi Pajumaa elab Elvas. Ta on lõpe-
tanud Tartu kommertsgümnaasiumi ja 
2010. aastal Eesti Maaülikooli loodus-
teaduste bakalaureuse kraadiga. Kaidi 
on töötanud reisikorraldajana ning era-
kondades Isamaa ja Eesti Vabaerakond 
arendusjuhina. Viimased kolm aastat on 
ta töötanud Elva LendTeatris teatrijuhi 
abina, kus on teinud rolle ja täitnud muid 
administratiivseid ülesandeid. Etendusi 
on olnud nii Eestis kui ka välismaal. Uut 
loomejuhti on võimalik näha Otepää Teatri etenduses „Unustamatu 
Ööbiku villa“ 19. juunil kell 16.00 Otepää kultuurimajas.

Kaidi juhendab Elva gümnaasiumis draamaringi ning Elva huviala- ja 
koolituskeskuses näiteringi. Ta on ka avaldanud oma esimese luulekogu 
2020. aastal „Elan.Usaldan.Armastan“ ning on kirjutanud mitu näidendit 
noortele ja kuuldemänge.

„Ameerika psühholoog Susan Jeffers on öelnud: „Kui sa ei tee seda, 
mida armastad, siis raiskad oma aega.“ Lugesin seda tsitaati 2018. a 
LendTeatri teatrimaja seinalt ja see liigutas mind sügavalt. Alates sellest 
päevast olen igas oma ettevõtmises järginud just seda mõtet – seda 
tunnet,“ rääkis Kaidi Pajumaa. „Täna tunnen, et ma ei ole päevagi oma 
elust viimase kolme aasta jooksul raisanud. Küll aga see, mis on nüüd 
lähiajal seoses Otepää Kultuurikeskused loomejuhi vastutusrikka rolli-
ga saabumas, on midagi, millest olen unistanud salamisi kaks aastat. 
Egas ütlus, et olge oma unistustega ettevaatlikud – need võivad täi-
tuda, pole tühja tuulde lausutud. Unistused on täitumiseks! Julgegem 
unistada ja suurelt!“

Kaidi Pajumaa kontaktid: 
tel. 5340 2828, e-post: Kaidi.Pajumaa@otepaa.ee.

Otepää Kultuurikeskuste uus 
loomejuht on Kaidi Pajumaa

- Teater Rukki Narrid 
- Mustkunstnik Marek Sandermat 
21.15 Ansambel Elumees

Lastele: näomaalingud, batuut „Takistusterada“, jätsibuss. Kõhule teeb pai: 
Otepää Grillpubi.

Üritus on tasuta!
  7. augustil kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas Heategevuslik tantsuõhtu 

motomeeste klubiga. Sissepääs on tasuta, avatud on annetuskast.

14. augustil  kell 11.00 – 16.00 Sangaste Tammepargis  3 valla festival 
Sangastes.

Toimub laat ning esinevad Sangaste piirkonna isetegevuslased. Päeva 
juhivad Lahedad Mutid Lahedalt.

 Laada-ala:
 Põnni bisnisala (Lapsed müüvad enda meisterdatud asju);
 garaaži- ja kuurimüük (vanavara, tehnika jne);
 kodumaine käsitöö; 
 maailm ja mõnda (toiduala); 
 toiduala: sahvrisse ja keldrisse (juur -ja puuviljad, vilja müük ja kõik, 

mis talveks sahvrisse vaja); vabaala (politseikoer, näomaalingud, laste 
mänguala, miniloomaaed).Üritus on tasuta!

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

21. juunil kell 19.30 Puka Kultuurimaja pargis Puka jaanituli. Mängud 
suurtele ja väikestele. Esinevad Puka kandi taidlejate kollektiivid. 
Toimub Jaanipärja võistlus ja rahapaja jaht. Esietendub Puka imp-
roteater. Üllatusauhinnad võitjatele. Maitsvaid sööke ja jooke pakub 
„PargiResto“.  Peo tõmbab käima ansambel NÖÖP. Jaaniööl toimub 
90ndate disko. Üritus on tasuta!

19. augustil kell 20.00 Puka Kultuurimaja pargis IV Puka Öölaulupidu 
„Tulgu või tuuled – meie jääme!“ Kooride ja publiku ühislaulmine 
koos armastatud Rolf Roosalu ja bändiga. Süütame lõkke ja naudi-
me ilutulestikku. Võimalik soetada kehakinnitust. Pärast ühislaulmist 
öösimman ansambliga Hoovus.  Sündmus on tasuta! Kooride 
registreerimine: Katrin 5553 3564

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

23. juunil kell 20.00 Nõuni Kultuurimaja õuealal Nõuni jaaniõhtu. 
Süüdatakse jaanituli ja toimub kontsert, rahvalikud jõukatsumused, 
mõnusat tantsumuusikat pakuvad Sirje ja Rein Kurg. Üritus on tasuta!

  1. augustil kell 10.00  Triatlon ümber Nõuni järve.

28. augustil kell 20.00 Nõuni vana koolimaja rannas Muinastuledeöö päi-
keseloojangukontsert. Küpsetame pannkooke. Ka Sinu kaasatoodud 
moos on oodatud! Vihma korral toimub kontsert Nõuni Kultuurimajas. 
Lisainfo: Marika 5346 5648. Üritus on tasuta!

Kui Sul on soov võtta natuke kvaliteetaega iseenda jaoks, 
siis kutsume Sind 

Nõuni kultuurimajja:

esmaspäeviti kell 19 NAISTE VÄERING
teisipäeviti kell 19 RAHULIK VÕIMLEMINE
kolmapäeviti kell 18 LAUAMÄNGUDE KLUBI (oodatud nii noo-
remad kui ka vanemad huvilised).
      Lisainfo: Marika 5346 5648
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1. juunil tähistati Otepää kultuurimaja pargis 
lastekaitsepäeva. Lisaks paiksetele tegevustele  
said huvilised osa võtta maastikumängust ning 
läbida Otepää linnas kuus erinevat punkti. Punk-
tides olid mitmesugused ülesanded. Näiteks tuli 
tõukerattaga läbida vigurrada, meeskonnaga 
mullipallis olles pall väravasse lüüa, etteantud 
tähtedega luuletus koostada või hoopis vanavii-
si kummikeksu mängimist õppida. Kokku läks 
rajale 15 meeskonda ja õhtu lõpetuseks jagati 
loosiga nende vahel välja auhinnad. 

Auhinnad panid välja: Pühajärve Spa ja Puh-
kekeskus, Ugandi Resto, Winterplace, Püha-
järve Paadisadam, Nõuni Purjeklubi ja Otepää 
Vallavalitsus.

Kultuurimaja pargis said soovijad teha endast 
peopeegliga pilti, mille sai kohe koju kaasa võtta. 
Näo tegid rõõmsaks näomaalijad ning suurte 
mullide valmistamine, suu magusaks pann-
koogid ning limpa kõrrejook. Lisaks olid kohal 
batuudid, slackline ning tuju hoidsid üleval Päi-
kesekiisu maskott ja Sipsik.

likud noored. Suur aitäh!
kätLin nUkka

otepää avatud noortekeskuse juhataja
Foto: vaLJU aLoEL

Sündmust aitasid korraldada ja olid nõu ning 
jõuga toeks: Merle Soonberg, Jorma Riivald, 
Tanel Allas, Kervin Kull, Kristin Leht, Kadri 
Sommer, Marika Viks ning mitmed vabataht-

Otepää lapsed lustisid lastekaitsepäeval

1. juunil tähistasime Pukas laste-
kaitsepäeva. Olime väga üllatunud, 
et nii palju peresid oli tulnud seda 
päeva koos meiega veetma.

Ürituse mõte oli, et meenutak-
sime, kui oluline on lastega koos 
veededud aeg. Seda enam, et 
tänapäevases ühiskonnas ollakse 
üha rohkem nutiseadmetes ning 
ei osata väärtustada seda ühist 
aega. Võtke see aeg ja kuulake ja 
märgage oma lapsi!

Nii tore, et Puka noortekesku-
sel õnnestus koostööd teha Puka 
Mängukeskusega Fun, kes rentis 
meile jäätisemasinat ja batuuti ning 
varustas auhindadega. 

Aitäh Kraine kohvikule mait-
svate pirukate ning kohvi eest! 
Täname mullimeistreid näomaa-
lingute ning tattoode eest. Airfun 
varustas meid õhupallidega, Apollo 
ja AHHAA keskusest tulid auhin-
nad. Kommikotte täitsid Yummi-
kommid ning Kommipomm. Aitäh 
toe eest ka meie omale väiksele 
Puka Coop kauplusele!

Muidugi ei saa me tänama-
ta jätta meie Minioni, kes lapsi 

Puka lastekaitsepäev oli rõõmurohke

lõbustas. Väga armsa pildinurga 
oli ülesse seadnud Puka uus foto-
graaf Raily.

Puka Noortekeskus tänab ka 
Puka kultuurimaja perenaist-kul-

tuurikorraldajat Katrin Uffertit, 
kes kaunistas Puka kultuurimaja 
pargi, oli toeks ning korraldas väga 
meeldejääva värvijooksu ja töötoa.

Aitäh laululastele ja tantsutüdru-

kutele ning nende juhendajatele! 
Suur aitäh kõigile, kes tulid ja nau-
tisid seda õhtut meiega.

tekst ja foto: PiLLE Priidik
noorsootöötaja

Peale 8 aastat õpinguid kunstikoolis said lõputunnistuse Stenver 
Vahi ja German Ponder. 

Stenver maalis lõputööks ennast koos oma neljajalgse sõbra 
Lornaga. German aga oma vanaisa nõukogudeaegse traktori ja 
onu kaasaegse traktoriga. Mõlema autori töid hinnati kõrgeima 
hindega. 

Soovime noortele ka tulevikus osavat kätt ja teravat silma. Ilusat 
suve!

kunstikooli direktor ja lõputööde juhendaja ESti kittUS

Esti Kittus ja Stenver Vahi

German Ponder

Puka Kunstikooli 
lõpetajad

Head purjetamishuvilised 
6-17-aastased lapsed!

Väga tore ja rõõmsameelne 
tipppurjetaja Merili Kukushkin (Randmaa) 
ootab Teid treeningutele 
Nõuni Jahtklubisse ka sel suvel!

Õpetame lastele:
merekultuuri,   mereohutust,   mereilma lugema,
purjetamise põhialuseid,   võistluspurjetamist.

Treeningud toimuvad kell 13.00-16.00
29., 30. juuni;
8., 9., 13., 14., 20., 21., 22., 27., 28. juuli;
3., 4., 5., 17., 18. august.

Nõuni Regatt: 20.-22. august.
Hooaja lõpetamine 24. august.
Registreerimine: puri@purjeklubi.ee.
Info: www.purjeklubi.ee.  Tel. 5110574.
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Otepää valla koolide lõpetajad

  1. Ander Alliksaar
  2. Angelina Arro
  3. Eeva Mai Eensalu
  4. Janar Karašk
  5. Kristelle Kõiv
  6. Sonja Nämi
  7. Vahur Okas
  8. Aneth Kaileen Peterson – lõpetab
   kiitusega
  9. Rosetta Raba
10. Gert Truupõld

Klassijuhataja Olga Alova

  1. Romet Aljas
  2. Sten Brett
  3. Daaniel Gubal
  4. Kerte Juhkov
  5. Erik Jääger
  6. Signe Kuus
  7. Renar Lepik
  8. Dagmar Henriette Levin
  9. Melina Luik 
10. Jorma Otto
11. Henri Tamm
12. Gaidy Toomsalu
13. Gairy Toomsalu

Klassijuhataja Maire Roio

  1. Danny-Rocco Anton – murd- 
           maasuusatamine
  2. Annemarii Bendi – suusahüpped
  3. Anni Jalakas – murdmaasuusata-
           mine
  4. Kevin Grihin – murdmaasuusata-
           mine
  5. Tauri Kaasik – murdmaasuusata-
           mine
  6. Laura Elisabeth Christel Lään – 
           murdmaasuusatamine, kuld-
           medal
  7. Kätlin Kukk – jalgrattasport
  8. Hendrik Peterson – murdmaa-
           suusatamine, kuldmedal
  9. Lorely Kõrvel – orienteerumine
10. Greta Maria Pisarev – orienteeru-
           mine
11. Mari Linnus – orienteerumine,
           hõbemedal
12. Henry Treimuth – jalgrattasport
13. Robin Möll – murdmaasuusata-
           mine
14. Silvia Türkson – jalgrattasport
15. Joosep Perv – laskesuusatamine
16. Miia Heleene Utsal – laskesuusa-
           tamine
17. Aveli Uustalu – murdmaasuusa-
           tamine

Klassijuhataja Maie Nuudi

9.A klass

  1. Märten Alter 
  2. Tormi Klais 
  3. Annmari Sofie Kuittinen 
  4. Liis Lattik
  5. Brianna Mõttus 
  6. Martin Mõttus 
  7. Aleks Mägi 
  8. Ketelina Nilbe
  9. Sebastian Prunsvelt 
10. Samuel Tämm

Klassijuhataja Mariana Naaber

9.B klass

  1. Fred Järv 
  2. Gerda Järv 
  3. Alexander Kapp 
  4. Robert Kikkatalo 
  5. Grete Kudu 
  6. Mark Ragnar Pikk 
  7. Romet Silm 
  8. Anni Lii Unn – lõpetab
   kiitusega
  9. Richard Viks
10. Kadi Vindi 

Klassijuhataja Ülle Kümmel

9.C klass 

  1. Kristel Einula 
  2. Gariina Kutsar 
  3. Roman Kutsar 
  4. Triin Kutsar 
  5. Ingmar Pool
  6. Eerika Pukk – lõpetab
   kiitusega

Klassijuhataja Krista Aigro

12. klass 

  1. Kerle Juhkov 
  2. Kristjan Juronen 
  3. Hugo Järve 
  4. Kaur Kadaja
  5. Karita Kallas 
  6. Evelin Konsap 
  7. Taavi Koppel 
  8. ei luba nime avalikustada
  9. Karl Kurisoo 
10. Kerttu-Liis Levin 
11. Karl Eric Mõttus
12. Teele Mägi 
13. Anton Otrokov 
14. Oliver Pikk 
15. Mari-Liis Piller
16. Elo Liis Tammoja 
17. Erki Toomemägi 
18. Liisabet Urm 
19. Frants Vilson
20. Isabel Võrk 

Klassijuhataja Terje Aasaroht

Otepää Gümnaasiumi  
lõpetajad 2021

Keeni Põhikooli 
lõpetajad 2021

Pühajärve Põhikooli 
lõpetajad 2021

Audentese 
Spordigümnaasium 

Otepääl 
lõpetajad 2021

Karupesa hotellis toimus 1. juunil vastu-
võtt Otepää valla parimatele õpilastele 
ja õpetajatele.

Otepää valla tänukirjad ja meened 
andsid üle Otepää vallavolikogu esimees 
Rein Pullerits, vallavanem Jaanus 
Barkala ja haridusspetsialist Janika Laur.

Vastuvõtule olid kutsutud koolide 
parimad lõpetajad, üleriigilistel õpilas-
võistlustel häid tulemusi saavutanud 
õpilased ja neid juhendanud õpetajad 
ning aineolümpiaadide Valgamaa piir-
konnavoorude võitjad ja nende juhen-
dajad, koolide ja lasteaedade direktorid 
ning õppejuhid. Maakondlikud tänukir-
jad ja meened andis kätte SA Valgamaa 
Arenguagentuur haridusvaldkonna koor-
dinaator Ivi Tigane.

Otepää vallas on kaks kuldmedali ja 
üks hõbemedaliga koolilõpetaja ning 
seitse kiitusega põhikooli ja muusika-
kooli lõpetajat. Seitsmel korral tõid valla 
koolide õpilased 1.-3. koha erinevatelt 
üleriigilistelt õpilasvõistlustelt. Õpetaja-
te ja õpilaste pidulikul vastuvõtul esines 
Jalmar Vabarna.

„Tänan peresid, kes olid lastele toeks 
ja püüdsid neil aidata end motiveerida 
suureks pingutusteks, mis viis keerulisel 
õppeaastal suurepäraste õpitulemuste-
ni,“ sõnas Jaanus Barkala. „Tänan ka 
haridusasutuste juhte, kes vaatamata 
koroonapuhangule suutsid õppetööd 
järjepidevana hoida.“

tunnustuse said:

Otepää valla tänukiri:

1.Laura Elisabeth Christel Lään, Auden-
tese Spordigümnaasium Otepääl – kuld-
medal.
2.Hendrik Peterson, Audentese Spor-
digümnaasium Otepääl – kuldmedal.
3.Mari Linnus, Audentese Spordigüm-
naasium Otepääl – hõbemedal.
4.Aneth Kaileen Peterson, Pühajärve 
Põhikool – kiitus.
5.Katarina Kivimäe, Otepää Muusika-
kool – kiitus.
6.Brenda Järv, Otepää Muusikakool – 
kiitus.
7.Katriin Ostrak, Otepää Muusikakool 
– kiitus.
8.Anni Lii Unn, Otepää Gümnaasium 
– kiitus.
9.Eerika Pukk, Otepää Gümnaasium – 
kiitus.
10.Gaidy Toomsalu, Keeni Põhikool – 

Otepää valla parimaid õpilasi ja õpetajaid 
tunnustati lastekaitsepäeval

kiitus.
11.Mette-Marii Orussaar – Parim Noor 
Instrumentalist 2021. Klarnetikonkurss, 
Lõuna-Eesti regioon, 0-vanuserühm, III 
koht (Otepää Muusikakool). Juhendaja 
Külli Teearu.
12.Eliise Palmiste – Parim Noor Instru-
mentalist 2021. Metsasarvekonkurss, 
vabariiklik voor, V vanuserühm, III koht, 
lokkflöödikonkurss, vabariiklik voor, IV 
vanuserühm, III koht (Otepää Muusi-
kakool). Juhendajad: Arno Anton, Külli 
Teearu).
13.Katarina Kivimäe – Parim Noor 
Instrumentalist 2021. Plokkflöödikon-
kurss, vabariiklik voor, III vanuserühm, 
III koht. (Otepää Muusikakool). Juhen-
daja Külli Teearu.
14.Oskar Raud, Eesti Rahvakultuuri 
Keskuse võistlus „Silmapaistvad lood 
lapsepõlvemälestustest“ peaauhind. 
(Otepää Gümnaasium). Juhendaja Kaire 
javee.
15.Liis Uudeberg, matemaatika võistlus-
mäng e-Känguru, 1.-2. klasside vanus-
erühmas, I koht. (Otepää Gümnaasium). 
Juhendaja Pille Möll.
16.Joosep Hinn, ajalooalaste uurimistöö-
de võistlus Vabariigi Presidendi auhinda-
dele, I koht. (Keeni Põhikool). Juhendaja 
Kersti Haljasmets.

SA Valgamaa Arengu- 
agentuuri tänukiri

Parimad ainetundjad olüm-
piaadide piirkonnavoorudes 

Valgamaal ja nende juhendajad

1.Morten Oscar Orussaar, matemaatika 
I koht, keemia I koht, bioloogia. III koht 
(Otepää Gümnaasium).
2.Vladimir Mihhailov, keemia I koht 
(Otepää Gümnaasium).
3.Chris Roio, inglise keel I koht (Otepää 
Gümnaasium).
4.Elin Hainsalu, emakeel I koht, mate-
maatika III koht (Puka Kool).
5.Brianna Mõttus, käsitöö, I koht 
(Otepää Gümnaasium).
6.Uku Sau, ühiskonnaõpetus I koht, 
matemaatika II koht (Otepää
Gümnaasium).

Õpilasi juhendasid õpetajad 

Anu Kikas, Mariana Naaber, Tiina 
Tuuling, Ave Kruusmaa ja Heivi Truu 
Otepää Gümnaasiumist ning Tiiu Venski 
Puka Koolist.

tEkSt Ja Foto Monika otrokova

Medaliga lõpetajad Audentese Spordigümnaasiumist Otepääl. 
Vasakult: Laura Elisabeth Christel Lään, Hendrik Peterson ja 
Mari Linnus

Kooli, kooli lähen nüüd ma...

Mürakarud 28. mail

Kui ma siia majja tulin,
olin väike sõimelaps.
Kui ma sellest majast lahkun,
olen valmis koolilaps.

Kui ma koolimajja astun,
lasteaeda meenutan,
õpetaja targad sõnad
koolikotti paigutan.

Meie teed nüüd lahku läevad,
elu uut ma alustan...

Otepää Lasteaiast alustas kooliteed sel õppeaastal 30 last. 
Pähklikese maja Pähklipurejad (17 last) ja Võrukaela maja Mürakarud (13 last).

Ilusat koolitee algust kõigile!
tekst ja fotod kErLi MUrd

Pähklipurejad 27. mail

9. klass

  1. Karl Kattel
  2. Grete Luukanen
  3. Geteri Objartel
  4. Katarina Oolo
  5. Ranely Paks
  6. Gert Sarv
  7. Sandor Šulgin

Klassijuhataja Tiiu Venski

Puka Kooli 
lõpetajad 2021



17. juuni  2021

Otepää piirkonna sündmuste kalender   17. juuni – 31. august

www.otepaa.ee 
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JuunI

18.06.2021 kell 20.00 Jaanisimman. Pilkuse küla-
maja, esineb ansambel Vana Kallim.

19.06.2021 Otepää linna sünnipäevapidustused. 
   Kell 12.00 Otepää Lipuväljakul pidulik sünnikirjade 
üleandmine uutele vallakodanikele, kes on sündinud 
ajavahemikus 1.oktoober 2020 kuni 31.märts 2021.
   Kell 14.00 Otepää keskväljakul Pühajärve Puhkpil-
liorkestri ja sõprade kontsert.
   Kell 16.00 Otepää Kultuurimajas Otepää Teatri 
esietendus "Unustamatu ööbiku villa".
   Kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis PARGIPI-
DU. Maakondlike ja valla autasude kätteandmine. 
Esinevad Esteetika -ja Tantsukooli tantsijad.
   Kell 21.00 Tantsuõhtu ansambliga JUSTAMENT.

19.06.2021 Ädu peolaudas kell 18.00 Jaanituli.

20.06.2021 kell 10.00 Jaanipäeva suusahüppe-
võistlus Tehvandi suusahüppemäel.

20.06.2021 Kalmistupüha Puka surnuaial kell 11.00.

20.06.2021 Pühajärve ääres Kangro Talu suvelaval 
kell 18.00 Pühajärve koduteater esitleb Erland Kol-
lomi Ufod?Päriselt?   Esietendus! 
   Pärast väikest vaheaega esitab näitetrupp Kar-
neool Inga Lunge "Unekivi".

21.06.2021 Vanasõidukite Suursõit 2021 Otepääl. 
   Kell 11.00-12.00 näitus Otepääl Tehvandi Spordi-
keskuse parklas.

21.06.2021 kell 19.00 Rõngu kirikus Otepää vana-
muusikaansambli kontsert Suveõhtud vanamuu-
sikaga.

21.06.2021 kell 19.30 Puka Kultuurimaja pargis Puka 
jaanituli. Mängud suurtele ja väikestele. Peo tõmbab 
käima ansambel NÖÖP. 

22.06.2021 kell 19.00 Otepää kirikus Otepää 
vanamuusikaansambli kontsert Suveõhtud vana-
muusikaga. 

22.06.2021 kell 18.00 Suvevolle etapp Käärikul.

22.06.2021 kell 19.00 Sangaste Tammepargis San-
gaste jaanituli. 
   Kell 19-20.00 Mängud suurtele ja väikestele.
   Kell 21.15  Ansambel Elumees.

22.-23.06.2021 Pühajärve Jaanituli.

22.06.2021 Vana-Otepää külaplatsil kell 19.00 Jaa-
nituli. Esineb Tauri Anni.

23.06.2021 Hingepalvus Ilmjärve surnuaial kell 
12.00.

23.06.2021 kell 20.00 Nõuni Kultuurimaja õuealal Nõu-
ni jaaniõhtu.Mõnusat tantsumuusikat pakuvad Sirje ja 
Rein Kurg. 

24.06.2021 Kalmistupüha Otepää surnuaial kell 
11.00.

24.06.2021 Kalmistupüha Sangaste surnuaial kell 
11.00.

25.06.2021 Otepää Kultuurimajas kell 19.00  
Otepää Teatri etendus "Unustamatu Ööbiku villa".

26.06.2021 Sangaste Valgete Teede Rattaralli.
   Kell 10.30  Matkasõidu start 25,8 km.
   Kell 10.50   Seenior- ja harrastusvõistlejate 
start 66,5 km.
   Kell 14:00   Eliitvõistlejate start 95,4 km.

27.06.2021 Tehvandi staadionil kell 17.00 EMV III 
liiga Lõuna piirkonna 6. vooru kohtumine jalgpallis 
FC Otepää vs Põhja-Sakala.

27.06.2021 kell 11.00 8. matk ümber Pühajärve (14 km). 
Algus Kolga tee 28, Otepää Looduspargi parklas. 

29.06.2021 kell 18.00 Suvevolle etapp Käärikul.

29.06.2021 kell 18.00 Liikumissari Puka liigub Puka 
staadionil.   

JuulI

02.-03.07.2021 Pühajärve rannas Retrobest 2021. 
Eesti suurim sünnipäevapidu koos legendaarsete 
esinejatega!  2 Quick Start, erikavaga Smilers, Jus-
tament, Singer Vinger, Vennaskond, Anne Veski ja 
JAM.  Varem ostetud piletid kehtivad selle või järg-
mise aasta festivalil ja neid ümber vahetama ei pea.

03.07.2021 kell 20.00 toimub Sangaste kirikus järje-
kordne elektroonilise muusika kontsert. EELK
Viru Jaagupi koguduse õpetaja Tarmo Linnas esi-
tab oma loomingut kontserdil „Topelt halo 21“.
Kontserdi sissepääs on vaba, vabatahtlikud annetu-
sed on oodatud.

03.-04.07.2021 FIS Cup suusahüpetes. Tehvandi 
suusahüppemägi.

04.07.2021 Kalmistupüha Ilmjärve surnuaial kell 
11.00.

06.07.2021 kell 18.00 Suvevolle etapp Käärikul.

07.07.2021 Tehvandi staadionil kell 17.00 EMV III 
liiga Lõuna piirkonna 8. vooru kohtumine jalgpallis 
FC Otepää vs SK Imavere.

10.-11.07.2021 Käärikul 46. Eesti omavalitsuste 
suvemängud. Suvemängude üldkokkuvõttes selgita-
takse: parimad linnad, parimad vallad kahes grupis: 
üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.
   Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste 
võrkpall, tennis, petank, orienteerumine, jalgrattak-
ross, mälumäng, köievedu, kettagolf, trikitõukeratta 
ja juhtide võistlus. Uute aladena on kavas meeste 
korvpall 3x3, naiste korvpall 3x3 ja spordijuhtide 
võistlus.

11.07.2021 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Comedy 
Estonia suvetuur. 

13.07.2021 kell 18.00 Suvevolle etapp Käärikul. 

13.07.2021 kell 18.00 Liikumissari Puka liigub Puka 
staadionil.  

15.-18.07.2021 WRC − Rally Estonia 2021.

15.07.2021 Taskamäe talus kell 19.00 Piknikuõhtu 
koos Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandiga.

17.07.2021 Pühajärve ääres Kangro Talu suvelaval 
kell 20.00 esineb Alen Veziko.

18.07.2021. Veespordipäev ja -öömatk Pühajär-
ve rannas.

20.07.2021 kell 18.00 Suvevolle etapp Käärikul.

22.07.2021 Taskamäe talus kell 20.00 Piknikuõhtu 
Egert Milderiga.

24.-25.07.2021 Avatud talude päev kell 9.00-17.00.
Otepää vallast osalevad:
Maajaam*, Ketta talu, TÜ Tarmere, Murimäe 
Veinikelder, Hobusaare talu, Rahula Aiandustalu, 
Sangaste Mesi OÜ, Sangaste Loss*.
   *avatud vaid pühapäeval.

24.07.2021 kell 15.00 Otepää lahtised MV jalgpallis, 
Tehvandi staadion.

24.07.2021 kell 19.00 Veiniõhtu Murimäe Veini-
keldris koos Ott Leplandiga.
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14. juunil alustati Otepää turupaviljoni rekonst-
rueerimisega siseturuks. Olemasoleva turupaviljo-
ni betoonsein kaetakse soojustatud klaasfassaadiga 
ning ehitatakse hoone keskosasse vaheseinte ja tur-
varuloodega eraldatud müügiboksid. Lisaks rajatak-
se hoone ette varjualused ja paigaldatakse mõned 
väikevormid, mis moodustavad turuplatsi.

Ehitustööde peatöövõtja on Mace PJ OÜ.

Otepää turupaviljon läheb ümberehitamisele

Ehitustööd peaksid lõppema selle aasta augustis.
Sellega seoses toimub kauplemine kuni uue 

turuhoone avamiseni Maxima taguses parklasl ja 
osaliselt talvisel uisuväljakul (ala on piiratud).

NB! Palume müüjatel kauplemisega seoses ühen-
dust võtta tel. 504 2588 (Viljar Teder).

tekst ja foto: Monika otrokova

24.07.2021 Sangaste lossi ringtalli hoov kell 22.00 
C-Jam "Päikeseloojangu kontsert".

24.-25.07.2021 XXIV Pühajärve Puhkpillipäevad
Rõngus ja Otepääl. 

26.07.2021 kell 19.00 Pühajärve lauluväljakul  Henrik  
Normanni juubelietendus ‘’NUTA või NAERA!’’  Telein-
tervjuuks valmistuv saatejuht Brigitte Susanne Hunt on 
enam kui veendunud, et kõik laabub nagu  tavaliselt – 
saabubki saatekülaline ja ettevalmistatud  küsimused 
leiavad vastuse. Seekord otsustab aga  külaline Henrik 
Normann korraldada oma  juubeliaasta raames sensat-
sioonilise etenduse televisiooni otse-eetris. 

27.07.2021 kell 18.00 Liikumissari Puka liigub Puka 
staadionil.  

27.07.2021 Sangaste lossi ringtalli hoov kell 20.00 
Unustamatu Mister X - GEORG OTS. Laval Katrin 
Karisma, Hanna-Liina Võsa, Lauri Liiv, Reigo Tamm 
ja Johan Randvere. 

29.07.2021 Taskamäe talu kell 20.00 Piknikuõhtu 
koos Marek Sadama ja Tõnu Laikrega.

28.-31.07.2021 Laste jalgpalliturniir Otepää Cup,
Tehvandi staadion.

auGust

01.08.2021 Traditsiooniline Otepää rahvamuusiku-
te ja käsitöömeistrite päev kell 10.00-15.00 Otepää 
Keskväljakul.

01.08.2021 Restu 87. spordipäev. 

01.08.2021 kell 10.00  Triatlon ümber Nõuni järve.

01.08.2021 Kalmistupüha Otepää vanal surnuaial 
kell 11.00.

07.08.2021 kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas Heate-
gevuslik tantsuõhtu motomeeste klubiga.

08.08.2021 Tehvandi staadionil kell 17.00 EMV III 
liiga Lõuna piirkonna 10. vooru kohtumine jalgpal-
lis FC Otepää vs TARTU JK Welco X.

08.08.2021 kell 17 Tartumaal Vapramäe Pärnaõie 
talus kodukontsert Mait Trink 50. Külalisena kitar-
rist Paul Neitsov ja Mia Trink harfil. (Pärnaõie talu on 
Otepäält 20 km). 

10.08.2021 kell 18.00 Liikumissari Puka liigub Puka 
staadionil. 

13.08.2021 kell 21. 00 Hellenurme Veskimuuseumis  
Veskikino, peafilmi Mandariinid juhatab sisse 
produtsent Ivo Felt.

14.08.2021  kell 11.-16.00 Sangaste Tammepargis  
3 valla festival Sangastes. Toimub laat ning esinevad 
Sangaste piirkonna isetegevuslased. Päeva juhivad La-
hedad Mutid Lahedalt.

14.08.2021 Pedajamäe külas, Nikluse järvekese 
ääres kell 21.30 Järvekino. Esmalt teismelistele 
sobilik film KRATT, seejärel film EESTI MATUS.

16.08.2021 kell 19. 00 Hellenurme Veskimuuseumis  
Tõnis Mägi ja Kärt Johanson ja laulud.

19.08.2021 kell 20.00 Puka Kultuurimaja pargis IV Puka 
Öölaulupidu „Tulgu või tuuled – meie jääme!“ Kooride 
ja publiku ühislaulmine koos armastatud Rolf Roosalu 
ja bändiga. 

20.08.2021 Tehvandi Spordikeskus Eesti meistri-
võistlused rullsuusatamises − sprint.

20.-22.08.2021 Tehvandi Spordikeskus FIS Roller 
Ski World Cup 2021.

20.-22.08.2021 Nõuni Regatt. 

21.08.2021 Traditsiooniline “Pühajärve Spinning 
2021“ algusega kell 09.00.

21.08.2021 kell 19.00 Otepää Kultuurimaja pargis  Kaur-
na Cronini (AUS) kontsert, mis on pühendatud Eesti 
Taasiseseisvumispäevale. Kaurna Cronin on ainulaadne 
Austraalia rahvamuusik.

22.08.2021 Tehvandi Spordikeskus Eesti meistri-
võistlused rullsuusatamises − klassikaline tehnika.

24.08.2021 kell 18.00 Liikumissari Puka liigub Puka 
staadionil. 

28.08.2021 kell 20.00 Nõuni vana koolimaja rannas 
Muinastuledeöö päikeseloojangukontsert. 

29.08.2021 Tehvandi staadionil kell 17.00 EMV III 
liiga Lõuna piirkonna 13. vooru kohtumine jalgpal-
lis FC Otepää vs FC JÕGEVA WOLVES.
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Puka Kool
 17. juunil kell 17.00

Otepää Gümnaasium
 18. juunil
     9. klasside lõpuaktus kell 12.00
   12. klassi lõpuaktus kell 15.00

Keeni Põhikool
 18. juunil kell 18.00

Audentese Spordikooli Otepää filiaal
 21. juunil kell 14.00 Otepää kultuurimajas

Otepää valla haridusasutuste 
lõpuaktused

Kooli algastme ehk esimese kolme klassi 
lõpetamisel tundub laps nii endale kui oma 
vanematele suure inimesena, kes teab palju 
ohtudest ja oskab end hoida. Ometi viitab 
vigastuste ja mürgistuste statistika vastupidi-
sele. Mil moel saavad vanemad aidata lastel 
õnnetusi vältida?

2019. aastal registreeriti 0-14-aastastel lastel 
kokku 25 524 traumajuhtu, mis tähendab, et 
igapäevaselt pöörduti arstiabi saamiseks ca 70 
korral. Eelmainitud juhtumitest moodustasid 
erinevalt kõrguselt kukkumised 15,4%, õnne-
tuse tõttu kaotasid elu 26 last.

Sagedamini saavad õnnetuse momendil 
kannatada ülajäsemed – kuni 14,3% juhtudest, 
puusa ja alajäsemete vigastused moodustavad 
13,1% ning pea- ja kaelavigastused – 12,2% 
kõigist arstiabi vajavatest õnnetusjuhtumitest. 
Just viimati nimetatuga kaasnevad sageli pea-
valud, raskused keskendumisel, mahajäämus 
õppetöös jms. 

Laste osalus liiklusõnnetustes kasvab samuti 
järsult just kooliea saabudes, nii moodustab  
10-12-aastaste vanusegrupp kannatanutest 
24% ja 13-15-aastaste vanuserühm 30%. 

Millest selline hulljulgus ja sellega 
kaasuv riskikäitumine?

Noored riskivad sageli selleks, et avaldada 
muljet eeskätt oma eakaaslastele. Samas 
tahavad nad proovida oma võimeid ja piire, 
et hiljem kelkida oma nn saavutustega. 

10-14-aastased noored tahavad olla ja ongi 
väga iseseisvad, kuid vajavad siiski lapseva-
nema tuge. Enamik noori tahab kõike katse-
tada ja sageli lasevad lapsevanemad noortel 
proovida ka ohtlikke tegevusi, sest mõistavad 
lapse iseseisvuspüüdu. Vahel on lapsevanemad 
abitud, kuna nende arvamusega ei arvestata 
enam nii palju kui varasemas eas ning neil jääb 
üle vaid aktsepteerida lapse omaetteolemise 
ja tegutsemise soovi. Noorele annab see küll 

vabadusetunde, kuid teiselt poolt jätab nad 
ilma vajalikest juhtnööridest ja emotsionaal-
sest toest. 

Siiski saab lapsevanem oma lapse heaks 
teha üsna palju kui arvestab murdeea eripära. 
10 – 14 aasta vanuses loeb eakaaslaste arvamus 
kõige rohkem. Meeldida tahetakse sõpradele 
ja seetõttu saavad lapsevanemad oma lapsi 
aidata just läbi sõprusringkondade ehk kaa-
sates laste sõpru. Kuna noor inimene vajab 
sõbralikku toetust kõige rohkem, võiksid ema 
ja isa pakkuda ennast sõbraks. Sõbralt ootavad 
noored aga tunnustust ja mitte kohutmõistvat 
suhtumist. 

10 nippi lapsevanematele 
n	 Organiseerige arutelusid koos lapse 
sõpradega, millede eesmärgiks on, et noored 
mõistaksid oma käitumise ja potentsiaalselt 
vigastustega lõppeva olukorra seoseid ning 
oma otsuste ja käitumise tagajärgi;
n	 öelge siiralt, mida mõtlete lapse käitumi-
sest ja kuidas te end tunnete, ärge ajage see-
juures nii-öelda moraalijuttu;
n	 rääkige siiralt oma kogemustest ja käituge 
oma tõekspidamiste järgi;
n	 hoolitsege turvalise füüsilise keskkonna ja 
turvavarustuse eest, eriti jalg- või tõukerattaga 
sõites;
n	 eakaaslaste õpetamine on kõige parem 
õppimismeetod, seetõttu suunake noori ise 
ennetama vigastusi, näiteks koos vigastuste 
vältimise videot valmistades;
n	 veetke nooruslikult aega koos lastega ja 
nende sõpradega;
n	 näidake eeskuju järgides enda poolt või 
veel parem, lapsega koos kehtestatud reeg-
leid turvaliseks käitumiseks – jalgrattamatkal 
kandke kiivrit, rulluisutades lisaks kiivrile ka 
põlve- ja küünarnukikaitsmeid;
n	 andke praktilisi käitumissoovitusi, näiteks 
vanematele lastele võib soovitada sõita öösel 

peolt koju taksoga;
n	 õpetage turvaliselt kasutama tehnikat ja 
liiklusvahendeid;
n	 ärge soodustage riskiolukordadesse sat-
tumist.

Traumaennetuses on kõige tähtsam usaldus-
liku suhte saavutamine oma lapsega, sest vas-
tasel juhul ei pruugi vanem teada, kus on laps, 
millal ta abi vajab või millistesse potentsiaalselt 
ohtlikesse olukordadesse ta sattuda võib.

Pandeemial on olnud rasked füüsilised ja 
vaimsed tagajärjed – selle all kannatasid mitte 
ainult täiskasvanud, vaid ka teismelised, kes 
jäid ilma vahetust suhtlusvõimalusest sõprade 
ja eakaaslastega. Nad jäid oma mõtetega üksi, 
sest kodus olid põletavaks probleemiks kuju-
nenud vanemate töökaotus või tööotsingud, 
vähenenud sissetulekud ja pingest tekkinud 
tülid. Raske on olla teismeline sellise mure-
koorma all ning selle tunnistuseks on ainuüksi 
Tallinna Lastehaiglasse käesoleva aasta nelja 
kuu jooksul enesetapukatse tõttu pöördunud 
57 last ja noort. 

Head lapsevanemad, püüdkem siis alanud 
suvekuudel mõelda, mida koos lastega ette 
võtta või kuidas nende pikka suvepuhkust 
turvaliselt sisustada. Kuulake ja mõistke neid!

EnE toMBErg 
Lastekaitse Liidu president, lastearst

Enamik õnnetusi hüüab tulles

Võiduidee esitajad koos mentori õpetaja Maire Roioga

Keeni koolis jõudis võiduka lõpuni kaasava eelarve projekt, mille 
eesmärk oli suurendada õpilaste teadlikkust demokraatlikest otsus-
tusprotsessidest ning aktiviseerida neid koolielus kaasa rääkima. 
Kokku esitasid õpilased ja õpetajad 11 ideed. Nendega saab endiselt 
tutvuda https://kaasavkool.rahvaalgatus.ee/schools/4. 

Hääletamisel osalesid seekord õpilased ja kooli töötajad. Kõik 
ideed said hääli, kuid võidusumma 500 eurot jagunes kahe enim 
hääli saanud projekti vahel:

1) Pisiloomaaed jänkudega ( 30 häält), idee esitajateks 1. klassi 
õpilased Wille, Kristian ja Kristiina;

2) Õuepink (17 häält), esitajateks õpetajad.
Projektide teostamisega teeme algust suvevaheajal, et uut koo-
liaastat alustada pidulikult objektide avamisega.

Koolide kaasava eelarve programmi toetab MTÜ Korruptsioo-
nivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu. Keeni koolil oli au olla selle 
programmi 1. lennu osaline.

kErSti HaLJaSMEtS
kaiJa taMM

Keeni kooli kaasava eelarve 
projekt

PUKA KOOL     pakub uuest õppeaastast tööd 

põhikooli loodusainete õpetajale (1,0 kohta)  (bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, loodusõpetus).

Edukas kandidaat soovib töötada arenevas maakoolis, omab nõutavat kvalifikatsiooni, on rõõmsameelne 
ja teotahteline.

Sooviavaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 30. juuniks e-postiga: kool@
puka.edu.ee või aadressile: Kooli tänav 3, Puka 67217, Otepää vald, Valgamaa.

Lisainfo telefonil 53739107, direktor Margot Keres.

Lipupäev ja projekti „Vaba Eesti eest!“ 
tänuüritus Otepää Gümnaasiumis

4. juunil tähistasime Eesti lipu päeva. Sel aastal 
möödus 137 aastat päevast, mil Eesti Üliõpila-
se Seltsi liikmed tulid Otepääle oma sinimust- 
valget õnnistama. 

Hommik algas koolimajas Eesti lipu teema-
lise raadiosaatega. Sellele järgnes ajalootund 
Otepää uuenenud lipuväljakul ajalooõpetaja 
Ly Tannis-Vinni juhtimisel, kus tutvuti Otepää 
ajalooga kõige varasematest leidudest alates. 
Seejärel suunduti Otepää Maarja kirikusse, 
kus kirikuõpetaja Marko Tiirmaa selgitas veel 
kord lipuga seonduvat ning tutvustas kirikut. 

Traditsiooniliselt toimus rongkäik Otepää 
kesklinnast esimese lipu õnnistuspaika kiri-
kumõisa, kuid piirangutest tingituna esinda-
sid Otepää Gümnaasiumi rongkäigus ainult 
gümnasistid kooli- ja riigilipuga. Järgnes lipu-
heiskamine ning kõnekoosolek kirikumõisas 
ja kontsert-jumalateenistus kirikus Tartu güm-
naasiumide ja Otepää valla koolide esinemis-
tega. Sõnavõtuga esines haridus- ja teadusmi-
nister Liina Kersna. 

Kontsert-jumalateenistusega paralleelselt 
toimus 1.-8. klassi õpilastele koolimajas raa-
dioviktoriin Otepää ajaloost, kus küsimustele 
vastati kogu klassiga. 

Keskpäeval algas Otepää Gümnaasiumi 
aulas Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 
30. aastapäevale pühendatud Riigikantse-
lei tänuüritus „Vaba Eesti eest!“, mis jõudis 
meie kooli seetõttu, et osalesime iseseisvuse 
taastamist käsitlevate lühifilmide noortepro-

jektis. 20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi 
Ülemnõukogu vastu otsuse „Eesti riiklikust 
iseseisvusest“, käesoleval aastal möödub sellest 
30 aastat.

Otepää Gümnaasiumi 11-minutiline film 
käsitles kahe nn ajarännakuklipiga Otepää 
sündmusi 1989.-1990. aastal. Filmis oli kasuta-
tud 1991. aastal filmitud kaadreid linnavoliko-
gu ja -linnavalitsuse tööst ning Otepää oludest, 
näitlejate teksti allikana Otepää Teatajas 
ilmunud artikleid. Filmis mängisid Otepää 
keskkooli õpilasi ning Otepää linnavolikogu ja 
linnavalitsuse liikmeid eesotsas toonase linna-
pea Jaanus Raidaliga praegused abituriendid. 
Tänuüritusel toimus filmi „Otepää ärkamine“ 
esilinastus ja osalejate tänamine. 

Aktusel said sõna Otepää Gümnaasiumi 
direktor Maire Murumaa, vallavanem Jaanus 
Barkala ja endine linnapea Jaanus Raidal. 
Pikemalt kõneles haridus- ja teadusminister 
Liina Kersna, kes tänas õpilasi ja projekti 
eestvedajaid. Meened andis üle Riigikant-
selei noorteprojektide koordinaator Jaanus 
Rohumaa. Muusikalisi vahepalasid pakkusid 
muusikakooli kvartett (Eliise Palmiste, Kata-
rina Kivimäe, Külli Teearu, Arno Anton) ja 
Loore All, luuletusi luges Eliise Palmiste 
ning tekste vahendas Mikk-Martten Meema. 
Aktuse sidus tervikuks Marika Paavo, tehni-
liselt aitasid teostada Kervin Kull ja Toomas 
Palmiste. 

Filmiprojektis osales 15 kooli üle Eesti, 
Valgamaalt lisaks Otepää Gümnaasiumile ka 

Valga Gümnaasium, kus toimus tänuüritus 
samuti 4. juunil. 

Riigikantselei noorteprojektide raames 
toimub 15. septembril üleriigiline ajarännak 
augustisse 1991, loodetavasti osaleb ka Otepää 
Gümnaasiumi koolipere. 

4. juuni aktuse kohta leiab fotosid ja infot 
Riigikantselei teemalehelt: https://30aastat.
ee/noorteprojektid/tanuurituste-sari-kooli-
des-vaba-eesti-eest/

HEivi trUU,
filmiprojekti eestvedaja

Foto: tooMaS PaLMiStE

Haridus- ja teadusminister 
Liina Kersna 
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Otepää kalmistutel

24. juunil kell 11.00 Otepää kalmistul
  1. augustil kell 11.00 Otepää vanal kalmistul

Ilmjärve kiriku kalmistupüha
23. juunil kell 12.00 hingepalvus Ilmjärve surnuaial

Sangaste kihelkonna kalmistutel

20. juunil kell 11.00 Puka kalmistul 
24. juunil kell 11.00 Sangaste kalmistul
27. juunil kell 11.00 Laatre I kalmistul,
       kell 13.00 Laatre II kalmistul
  4. juulil  kell 11.00 Priipalu kalmistul
  4. juulil  kell 11.00 Ilmjärve kalmistul

Kalmistupühad Otepää vallas 2021

Ajamasin on taas käima saadud ja viib juuli alguses kõik nostalgit-
sejad Pühajärvele, kus toimub ajastufestival “Retrobest: Eesti eri”.

2. ja 3. juulil toimub Pühajärve ääres viiendat korda Eesti suurim 
kostüümipidu ja ajastufestival Retrobest. Sel aastal on oma aja-
tute lauludega laval armastatud Eesti artistid. Ansambel Smilers 
esitab erikavana lugusid oma esimeselt viielt albumilt. Kõlavad 
lood nagu “Lähme sõidame”, “Läbi elu” ja “Mõistus on kadu-
nud”. Taas saab Pühajärvel kokku eelmisel aastal 25. sünnipäeva 
tähistanud ansambel JAM koosseisus Mihkel Mattisen ja Juss 
Tamm. Koos esitatakse hitte “Ootan tuult”, “See viis”, “Tants, 
mida tantsisime”, “Ainus tee”, “Sinuga koos” ja “Sünnipäevalaul”. 
Lisaks astuvad juubelifestivalil lavale ka Vennaskond, Anne Veski, 
Justament, 2 Quick Start ja Singer Vinger. Peale hea muusika 
on Retrobest tuntud mõnusa seltskonna ja meeleolu poolest, 
mida aitavad hoida suurepärased õhtujuhid ning lisategevused 
festivalialal.

Festivalile pääsemiseks peavad külastajad esitama tõendi keh-

Juuli alguses toimub Pühajärvel juba viies 
ajastufestival Retrobest

tiva negatiivse testi, tehtud vaktsiinide või haiguse läbipõdemise 
kohta. Korraldajad on Pühajärve tee parklasse püstitanud ka 
testimisala. Negatiivse testi andnud külastajad saavad käepaela, 
mis tagab muretu sissepääsu Retrobestile.

Kõigil külastajatel palutakse kohale tulla tervetena. Korraldajad 
jälgivad piirkondlikku ja riiklikku olukorda ning viivad vajadusel 
sisse täiendavaid muudatusi, et nakkusoht miinimumini viia.

Festivalil sel aastal esinema pidanud välisartistid tulevad 
Otepääle juba järgmisel aastal. Kõik Retrobestile juba ostetud 
piletid kehtivad kas sel või järgmisel aastal.

Pileteid 2. ja 3. juulil toimuvale Retrobestile on võimalik osta 
Piletilevist ja kohapealt. Retrobesti külalised on lahkelt oodatud 
kandma retrohõngulisi rõivaid ning aksessuaare. Pühkige sama 
ajastu neljarattaliselt tolm, puhastage karburaatorid, vahetage 
küünlad ja saatke kirjasõpradele kutse.

Lisainfo: https://retrobest.ee/

SiiM SUPS, Monster Music avalikud suhted

O  T  E  P  Ä  Ä

See almanahh on valmis saanud raskenda-
tud tingimustes. Alates möödunud aasta 
märtsist pandi koroonapandeemia tõttu riik 
lukku ja õpilased koos õpetajatega suunati 
distantsõppele. Kaugjuhtimise teel oli kee-
ruline saada õpilastelt omanäolisi ja alma-
nahhiväärilisi lugusid, luuletusi ja joonistusi. 

Aga meie teotahtelised õpetajad ja Püha-
järve Raamatukogu juhataja Ly Haaviste 
suutsid leida teid, kuidas õpilaste loomin-
gusäde kinni püüda ja talletada. Esimene 
trükis ilmus 1997. aastal ja almanahhid on 
ilmunud iga paari-kolme aasta tagant. 

Kolm viimast aastat, mille jälgi almanah-
hi kirjutised peegeldavad, oleme sihikind-
lalt tegelenud kooli väärtustega. Sellesse 
töösse on olnud kaasatud kogu koolipere: 
õpilased, lapsevanemad, õpetajad. Alma-
nahhis kajastuvad ka õpilaste arvamused ja 
arusaamad põhiväärtustest koolis ja elus. 
Kool – need olemegi MEIE. Meie toome 
elu siia väikesesse majakarpi, spordisaa-
li, kooliõue ja kooliranda, anname koolile 
hinge ja paneme tuksuma südame, kanname 

edasi vaimsust ja väärtusi. Kool ei ole ainult 
tunnid ja tuupimine – kõik, mis jääb sinna 
ümber, on sama tähtis või mõnikord isegi 
tähtsam: koosolemised, aktused ja töötoad, 
matkad ja spordilahingud, vaidlused, riiud ja 
leppimised, armastus ja hoolimine. Kõlama 
jääbki see kõik koos, tuues meid ikka ja jälle 
üle aastate Pühajärve kooli kokku, et mee-
nutada jälgi aegades. Meil kõigil on olnud 
heameel kuuluda tänasesse või möödunud 
aegade kooliperre ja selle üle uhkust tunda. 
Järgmise aasta kevadel ootame taas kooli 
vilistlasi ja töötajaid, et ühiselt veeta tore 
päev viiendal Pühajärve kooli kokkutulekul.

Kindlasti on igale endisele ja praeguse-
le koolipere liikmele aeg-ajalt tulnud mõt-
tesse küsimus: „Mida kool on minu heaks 
teinud?“ Aga küsima peaks endalt ka seda, 
mida mina ise saaksin kooli heaks teha, mil-
lised jäljed minust jäävad? Ka jäljed, mis on 
jäetud sõnadena ja piltidena almanahhi-
desse, on kajastus meie koolipere elust ja 
vaimsusest.

Eriline tänu kuulub almanahhi kokku-

MEIE JÄLJED SAAVAD SÕNADEKS – 
pealkiri Pühajärve Põhikooli 10. almanahhilt

panijatele Ly Haavistele, Krista Kappile ja 
Margit Rellole. Aitäh kujundajale-küljenda-
jale Arvo Saalile ja Otepää Vallavalitsusele. 

direktor Miia PaLLaSE
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Kohaliku omavalitsuse valimised 17. oktoobril 2021

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii paber-
sedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersede-
liga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval 
jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle 
veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja 
linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus 
saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset vali-
misringkonda.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult 
oma elukohajärgses valimisringkonnas. 

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest 
pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni 
teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval 
kell 9-14.

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimis-
ringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas 
jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline vali-
jate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutu-
sel olnud pabernimekirjad. 

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas 
valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet 
saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

Valija tuvastatakse isikut tõendava doku-
mendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. 

Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis 
elektroonilisse valijate nimekirja märke 
valijale hääletamissedeli väljastamise 
kohta. 

Valija saab hääletamissedeli kätte pabe-
rile antud allkirja vastu. Selleks on jaos-
kondades eraldi allkirjalehed.

Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab 
sedelile meelepärase kandidaadi numbri. 

Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti 
laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle 
välisküljele pitsatijäljendi.
 

VALIMISTE TEABELEHT

Igale aadressile, kus elab kas või üks hää-
leõiguslik inimene, saadab siseministee-
rium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal 
valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.
ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. 

Valimiste teabelehel on kirjas üldine info vali-
misõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide 
asukohad vallas või linnas.

Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valija-
kaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus 
vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on 
rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel 
hääletada Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmes-
riigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad välisriigi koda-

nikud, Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu 
valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha 
ka valimispäeval.

Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud 
valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi 
ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.

Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli 
eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioo-

nisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on või-

malus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nuti-
seadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust 
tingitud piirangutega.
Seepärast:

kanna hääletusruumis maski, 
hoia teistega vahet,
desinfitseeri käsi,
võimalusel luba eakad järjekorras ette,
võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

17.10.202116.1015.1014.1013.1012.1011.10

VALIMISPÄEV

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
12.00 – 20.00 

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 ...                                                                           ... L 20.00

PLRNKTE

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
9.00 – 20.00

EELHÄÄLETAMINE

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 2021

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Sotsiaaltöötajate puhkused

Pille Sikk on puhkusel 7.–18.06.2021. a (kaasa 
      arvatud). 
Asendab Kersti Tamm, tel 51 99 4123. 

Kersti Tamm on puhkusel 21.06.–23.07.2021. a 
     (kaasa arvatud). 
Asendab Pille Sikk, tel 52 47 930. 

Kadri Sommer on puhkusel 21.06.–2.07.2021. a 
     (kaasa arvatud). 

Kristin Leht on puhkusel 28.06.–4.07.2021. a. 

Täna möödub 80 aastat juuniküüditamisest. 
Langetame vaikses leinas pea ja mõtleme 
kõigile neile tuhandetele inimestele, kelle 
jaoks jäi see viimseks korraks, kui nad nägid 
oma kallist Eestimaad. Juuniküüditamine oli 
NKVD teostatud esimene massiline küüdi-
tamine Baltikumist, mille käigus arreteeri-
ti Eestist umbes 3000 meest, kellest enamik 
suri GULAG-i koonduslaagrites. Nende pere-
konnaliikmed – umbes 7000 naist-last-vanu-
rit – saadeti Eestist välja Siberi küladesse, kus 
samuti paljud hukkusid.

Operatsiooni eesmärk oli kodumaalt välja viia 
omariikluse kandjad: riigiametnikud, sõjavä-
elased, politseinikud, majandustegelased, 
jõukamad talupojad jt, keda kommunistlik 
ideoloogia käsitles oma vastastena – nn eksp-
luataatorlike klasside liikmetena.

Paljud neist jäid Siberi mulda ja paljud sün-
disid seal. Paljud, kellel oli võimalik, näitasid 
oma murdmatust ning tulid tagasi ja seisid 
meie eesti rahva kultuuri säilimise eest. Nad 
näitasid, et ka rasketel aegadel paistab ikkagi 
pilve vahelt päikesekiir ning nad uskusid, et 
kindlasti koidab ükskord päev, kui headus 
võidab kurjuse ja vabadusepäike saab meid 
jälle soojendama. 

Mis oli küll küüditatute süü? Räägitakse, 
kuidas üks Nõukogude võimuga kaasa läinud 
kultuuritegelane küsis juuniküüditamise järel 
naeratades Marie Underilt Vabaduse väljakul: 
„Kust meie võime teada, mis nad teinud on?“ 
ehk siis, milles küüditatud süüdi on. See on 
ehe näide ülimast küünilisusest, millele tota-
litaarsed režiimid alati loodavadki ja mida nad 
soosivad. Selle eesmärk on võimalikult paljusid 
kurjusega kaasa tõmmata ja kurjusega leppima 
panna ning seeläbi murda. Sellised kuriteod 

ja nende toimepanijad ei tohi rahva mälust 
ununeda. 

Peame olema valvsad ja hoidma üksmeeles 
kokku, et sellised rahvuse ja inimsusevastased 
kuriteod meie isamaal enam korduda ei saaks.

Marie Under on kaunilt kirjutanud, 
mõeldes paljukannatanud eestlastele:

Ikka mõtlen neile, kes siit viidi.
Taeva poole karjub nende äng.
Nagu oleksime kõik ses süüdi,
et neil puudub – meil on söök ja säng!

Juuniküüditatute meenutuseks

Aralt ohkan nagu mõistukeeli,
uskumata, et see täide läeks:
kas me kunagi veel oma meeli
saame tarvitada rõõmu hääks?

14. juunil

vallavanem JaanUS BarkaLa

Head Otepää valla kogukonnad! 

Jaanipäevadel tunneme end tõesti alati 
ühtse rahvana!  

Meenutagem siis lõkketulede kuma paistel 
ka esiisade võidukat Vabadussõda ja andkem 
au imelisele Eestimaa suvele ning oma 
kaunile kodumaale!

Leidkem ka kõik oma sõnajalaõis…või leidku see õis meid!

Suvesüdamlikku jaanipäeva ja väärikat võidupäeva!

Sa valgamaa arenguagentuuri nimel
nõukogu esimees kaido taMBErg

Jaanipäev ja mehemeel!

Vallavanem Jaanus Barkala asetas pärja Keeni raudteejaamas 
küüditatute mälestuskivi juurde

Foto: andEr aLLikSaar  (14.juunil oli kommunikatsioonijuhi Monika 
otrokova töövarjuks Pühajärve Põhikooli lõpetaja ander alliksaar).

Kirjutises on kasutatud 
Vikipeedia materjale. 
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Eesti vanatehnikaharrastajad on ühist asja ajanud ning 
rahvale oma unikaalset tehnikat demonstreerinud juba 
1966. aastast. Üht Eesti vanatehnikaliikumise sünni juures 
viibinud meest näeb ka sel aastal vanatehnikaklubide ühisel 
suursõidul Ikarus bussi rooli keeramas. Kuigi Tartu mehel 
Heino Jaanusel on eluaastate hodomeetrile kerinud juba 
81 aastat, on ta endisel eeskujuks ja eestvedajaks noore-
matele vanatehnikasõpradele.

Vanasõidukite Suursõidu korraldustoimkonda alates esi-
mesest korrast 2000. aastal kuuluv Tiit Talts Pärnumaalt 
selgitab, et iga viie aasta tagant toimuvale sõidule on uunik-
lased ette valmistatud kuni 200 unikaalset ja näitusekorras 
vana autot, mootorratast, bussi ja veoautot. Kuigi eelmisel 
aastal tuli alla vanduda viirusest tingitud piirangutele, siis 
ollakse nüüd veel suurema entusiasmiga valmis selleks, et 
liikuva vanatehnikanäitusena läbida aasta valgeimal ajal 5 
päevaga üle 1000 kilomeetri.

Mitmete näitusekohtade koordineerija ning 2019. aastal 
toimunud vanasõidukite Balti Keti mälestussõidu üks kor-
raldajaid Veiko Praks Tartumaalt loeb kaardilt kokku 22 
suuremat näitust, mis pealtvaatajatele täitsa tasuta. Viie 
päevaga jõutakse Ida-, Kesk- ja Lõuna-Eestis paljudele 
lausa koduväravasse ning väiksemaid ja suuremaid kohti 
läbitakse kümned.

Kuusalu lähedal Kiiu Autobaasis bussimuuseumi pidav 
Tõnu Piibur korraldustoimkonna esteetikakomisjoni juhina 

Vanasõidukite Suursõit 2021 
19.-23. juuni 2021

kinnitab, et osalevad vanasõidukid tekitavad hea tuju ning 
pakuvad äratundmisrõõmu igas vanuses inimestele. „Siit 
leiab igaüks iseenda, oma isa või vanaisa noorusaegse 
auto“, selgitab Piibur, kes ise võtab osa 80-ndat juubelit 
tähistava Setra bussitehase toodanguga.

Eesti Vanatehnika Klubide Liit oma liikmesklubidega 
ootab kõiki osa saama endiste aegade tehnikasaavutustest 
nii osaleja kui pealtvaatajana, kuulama algupärast mooto-
rimürinat ja nuusutama vanaisade sinisevingulisi unistusi 
kaugetest maadest! Jälgides marsruudikaarte saab ka sobi-
vaks hetkeks tuua tugitooli või diivani tee äärde ja lehvitada 
vanatehnikaparaadile. Hea tuju ning nostalgia möödunud 
aegade meenutamisest on garanteeritud.

Suursõidu uudiseid vahendab ning ajakava saab uudis-
tada facebookist ning vanatehnikafoorumist forum.
automoto.ee.

Sõidu marsruut on üldjoontes järgmine: 

19.06.2021 - Paide - Rakvere - Narva
20.06.2021 - Narva-Jõesuu - Jõhvi - Alatskivi - Elva
21.06.2021 - Elva - Otepää - Võru - Haanja - Antsla - Valga
22.06.2021 - Valga - Tõrva - Kärstna -Karksi-Nuia - 
Abja-Paluoja - Viljandi - Kilingi-Nõmme - Pärnu
23.06.2021 - Pärnu - Vändra - Võhma - Põltsamaa

Pärast vaheaastat toimub Otepääl Pühajärve ääres tradit-
siooniline Pühajärve Jaanituli vastavalt Terviseameti keh-
testatud nõuetele. Korraldajad teevad mõned programmi-
lised muudatused, müüki tulevad ainult kahe päeva passid 
ja kõik külalised peavad tegema koroonatesti.

Looduskauni Pühajärve ääres astuvad kahel päeval ja kahel 
laval sel aastal üles Nublu, Smilers, Terminaator, Shanon, 
5Miinust ja paljud teised armastatud Eesti artistid. Täpne 
programm selgub lähinädalatel. Varasemalt väljareklaa-
mitud välisesinejad Netsky ja Julian Jordan ning mitmed 
kodumaised artistid tulevad Pühajärvele järgmisel aastal, 
mil festival toimub tavapärases mahus.

Viiruse leviku pidurdamiseks on sel aastal saadaval vaid 
kahe päeva piletid ja kõik juba ostetud ühe päeva pääsmed 
saab festivali infopunktis tasaarveldada kahe päeva passiks. 
Kõik Pühajärve Jaanitulele juba ostetud piletid kehtivad 
kas sel või järgmisel aastal.

Festivalile pääsemiseks peavad külastajad tegema koroo-
natesti või esitama tõendi kehtiva negatiivse testi, tehtud 
vaktsiinide või haiguse läbipõdemise kohta. Korraldajad 
on GMP parklasse püstitanud ka testimisala. Negatiivse 

Pühajärve Jaanituli toimub vastavalt 
terviseameti eeskirjadele

testi andnud külastajad saavad käepaela, mis tagab muretu 
sissepääsu Pühajärve Jaanitulele.

Kõigil külastajatel palutakse kohale tulla tervetena. Kor-
raldajad jälgivad piirkondlikku ja riiklikku olukorda ning 
viivad vajadusel sisse täiendavaid muudatusi, et nakkusoht 
miinimumini viia.

Pileteid 22. ja 23. juunil toimuvale Pühajärve Jaanitulele 
on võimalik osta Piletilevist ja kohapealt. Lisaks heale muu-
sikale, suvisele meeleolule ja armastatud staaridele on fes-
tivalil võimalik end proovile panna traditsioonilistes jaani-
päevamängudes ning lõbutseda erinevatel atraktsioonidel.

SiiM SUPS
Monster Music  avalikud suhted 
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Laupäeval, 24. juulil al-
gusega kell 15.00 toimu-
vad Tehvandi staadionil 
Otepää valla lahtised 
meistrivõistlused jalg-
pallis. 

Osalema on oodatud jalgpallihuvilised alates 
15 eluaastast. 

Võistkonna suurus kuni 10 mängijat, välja-
kul 6+1. Osavõtutasu 50 €/võistkond. 

Registreerumine tel. 5624 2785 või emaili 
teel martin@fcotepaa.ee.

 
28.-31. juulil toimub Tehvandi staadionil 12.  
laste jalgpalliturniir Otepää Cup. 

Tulge põnevaid ja emotsionaalseid mänge 
vaatama ja omadele kaasa elama! 

FC otepää

O  T  E  P  Ä  Ä

6. juunil peeti Käärikul Otepää Valla 
Mängude esimese hooaja suur finaal-
võistlus. Pandeemia oludes tuli palju asju 
kogu hooaja vältel ümber planeerida ja 
see tähendas, et viimased kaks ala otsus-
tati läbi viia ühiselt. Koostöös Otepää 
Külade Ühendusega saigi korraldatud 
ühine suur sportlik perepäev Käärikul.

Viimased alad, milles Käärikul mõõtu 
võeti, olid rannavõrkpall ja kanuuralli. 
Osalesid kokku 9 võistkonda rannavõrk-
pallis ja 11 võistkonda kanuurallis. Ran-
navõrkpallis viis koju üllatusvõidu uus 
sõpruskond Algajad. Kuna Pedajamäe 
küla loobus olude sunnil rannavõrkpallis 
osalemisest, siis määras võistluste lõpp-
tulemuse kanuuralli.

Viimasele võistlusele kolmandana 
rajale saanud Pedajamäe pani kõikide-
le konkurentidele ette ülimalt võimsa aja 
– 8:03, mis jäigi lõpuks kõigi teiste jaoks 
ületamatuks. Seega võttis Pedajamäe 
siit taaskord ühe alavõidu ja kindlustas 
sellega nii kogu hooaja üldvõidu kui ka 
külade arvestuse üldvõidu.

Rannavõrkpallis 8. koha ja kanuural-
lis 10. koha saavutanud Ugandi Resto 
kindlustas nende tulemustega üldvõidu 
ettevõtete arvestuses.

Sõpruskondade suverääne liider ja 
ka suurim konkurent mängude esimese 
hooaja üldvõidule, tiim Metsakunnid 
kindlustas omale küll sõpruskondade 
arvestuses esikoha, kuid hooaja üldvõi-
dust jäi lahutama siiski lõpuks 30 punkti. 

Meeleolukal perepäeval jagus spor-
dilusti ka pere pisimatele, kellele olid 
korraldatud oma Mini Otepää Valla 
Mängud, mis koosnes hulgast teate-
võistlustest. Auhinnaks olid kõigile jää-
tised ja hulganisti Tartu Milli tooteid.

Sportliku päeva lõpuks võeti esimene 
hooaeg kokku, premeeriti tublimaid ning 
söödi üheskoos torti ning kringlit.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala, 
kes auhindasid jagas, avaldas head 
meelt uue traditsiooni üle Otepää vallas: 
„Rõõm on näha, et selline sportlik tradit-
sioon on alguse saanud, ning loodetavas-
ti kestab veel palju aastaid ja aastaküm-
neid. Vallapoolne igakülgne tugi on sarja 
edendamiseks olemas!“

„Uus hooaeg tuleb kindlasti ja loode-
tavasti tuleb neid veel palju. Uue hooaja-
ga plaanitakse teha algust juba septem-
bris ja kindlasti üllatatakse osalejaid ka 
uute ja omalaadsete aladega, lisaks tra-
ditsioonilistele aladele,“ lisas mängude 
peakorraldaja Ago Arro.

Kokku osales esimesel hooajal 24 
erinevat võistkonda üle 200 inimese eri-
nevatel aladel. Uuel hooajal on eesmär-
gid suured ja loodetavasti jõuame kogu 
hooaja jooksul ka 500 osalejani.

„Pühapäevane perepäev läks igati 
korda, ka ilm soosis seda ettevõtmist. 
See, et oli nii palju osavõtjaid, nii suuri 
kui ka väikesi, näitab, et huvi jätkub ka 
edaspidiseks,“ sõnas Otepää valla spor-
dispetsialist Tanel Allas. „Tänan kõiki 
vabatahtlikke, kes korraldamisel kaasa 
aitasid!“

Sügisest jätkatakse ka Otepää Liigub 
sarjaga, kus eesmärgid on suured ja 
motivatsioon veel suurem.

Korraldajad teevad suure kummar-
duse kõigile partneritele ja toetajatele – 
Otepää Vallavalitsus, Tartu Mill, Ugandi 
Resto, Otepää Winterplace, Otepää 
Lihatööstus, Valga Leader, PRIA, Eesti 
Kultuurkapital, 363 agentuur, Meraco, 
Vidrike Külamaja, Tehvandi spordikes-
kus, Kääriku spordikeskus, Loodustu-
rism, orienteerumisklubi Ilves, Otepää 
võrkpalliklubi, MTÜ Sportlik Eesti, 
Vidrike Mõis, Otepää Külade Ühendus.

Otepää Valla Mängude viimase ala kanuuralli 
ja kogu esimese hooaja võitis Pedajamäe küla

Otepää Valla Mängude 2020/2021 
hooaja lõplikud tulemused:

Pedajamäe  393
Metsakunnid  363
Vidrike   330
Pilkuse   325
Ugandi resto  256
Vana-Otepää  240
Vallavalitsus  234
Otepää Winterplace 223
Nõuni noored  156
Arula   112
Nõuni     90
Pedajamäe lapsed    75
Metsakunnid 2    75
Neeruti     59
Vidrike Nooriku    56
Linnukesed    50
Puka alevik    50
Algajad    50
Leopardid    45
Winterplace 2    45
Vidrike külamaja    45
Otepää Linn     45
Pulverid     34
Tiim vikat    34
Keeni Põhikool    34
Madsa-Mart    31
Tõutsi     30
Restu küla    27
Vidrike Nõgla    26

Külade esikolmik

Pedajamäe  393
Vidrike   330
Pilkuse   325

Ettevõtete esikolmik

Ugandi resto  256
Vallavalitsus  234
Otepää Winterplace 223

Sõpruskondade esikolmik

Metsakunnid  363
Metsakunnid 2    75
Linnukesed    50

 Mängude peakorraldaja 
Ago Arro

Suvised jalgpalli-
turniirid Otepääl

Hathajooga 
koos enesemassaažiga 

Pühajärve Spas

Tasakaalustav õhtujooga 
teisipäeviti 18.30.
Päeva väestav hommiku-
jooga laupäeviti 8.30.

Info: FB jooga Pühajärvel, 
tel. 55613320

Tunnid toimuvad ilusa ilmaga 
Spa pargis või sillal. Vihmaga 
suundume saali.

Füsioteraapia nüüd 
vallamaja III korrusel

Füsioterapeut Piret Nämi 
võtab soovijaid vastu 

Otepää vallamaja III korrusel. 

Koostöö füsioterapeudiga aitab 
vabaneda valust, suurendada 
liigesliikuvusi, lihasjõudlust, korri-
geerida rühti ning läbi kõige selle 
oluliselt parandada elukvaliteeti.

Individuaalne füsioteraapiateenus 
sisaldab hindamist, 
manuaalteraapiat, 
individuaalselt kohandatud harju-
tuskava ning nõustamist.

Sügisest alustame ka ravivõimle-
misega rühmades.

Vaata lisa Facebooki lehelt 
Füsioterapeut Piret Nämi 
või helista tel. 5649 6885.

NB! Otepäälase kaardiga 
individuaalne füsioteraapia 
 teenus -25%.

Hellenurme 
Veskimuuseumis 

igal esmaspäeval kell 18.30 
suvine veskijooga 
(juuni, juuli, august), 
õpetaja Marika Pühajärvelt.

Matk ümber 
Pühajärve

8. matk ümber Pühajärve 
toimub 27. juunil kell 11. 

Alustame Kolga tee 28 
Otepää Looduspargi parklas. 
Matka pikkus 14 km.

Korraldaja Ene Prants. 
Kontakt 5176599.
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Kuigi läksid igaveseks,
mälestus on jääv.

Muld ei seda matta suuda,
meile meelde jääd.

Sügamlik kaastunne Heinole, 
Magretile, Teale, Terjele ja Triinule 

peredega
kalli kaasa, ema, vanaema ja 

vanavanaema

MAIRE RÄTSEPA

lahkumise puhul.

Andres, Margus, Riina ja Siiri

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

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kase okstes leinasahin
tasane kui tuuleke,

koduõues vaikne valu,
ema suikund unele...

Jää hüvasti kallis

MARI

Siiras kaastunne omastele.

Anne

Südamlik kaastunne 
Magret Schneeberg´ile armsa 

EMA 

lahkumise puhul

Vesiroos

Südamlik kaastunne Katrinile 
kalli ema

AIME KARU

kaotuse puhul.

Kopli 8 elanikud

Tunneme südamest kaasa Kairile 
ja Leale peredega nende kallite 

kadunukeste 
KALJU HÕRAKU

ja Lea ÕE
lahkumise puhul.

Otepää sugulased

Ostan Enn Volmere maale. 
53 561309, volmere@hotmail.com

Transportteenus väikeveoki (2,7 
* 2,2 m, ei kalluta!) ja kaubikuga.
Info: 5522543

Soovin üürida 1-2-toalist korterit 
Otepää vallas (soovitab ahjukütte-
ga). Tel 5218 978

HEA MAASIKASÕBER
MÜÜME NÕUNI MAASIKAT.
Tel: 5064609 või 53825688

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

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

Elektritööd    520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

Ehitus-, remont- ja renoveerimis-
tööd. Kõik vajalikud tööd kodule 
ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrval-
hoonete ehitus. Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

Müüa lõhutud küttepuud teile so-
bivas mõõdus. Tel 5260859

KU U LU T U S E D Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. Koduleht: www.korstna- 
spets.ee. Aivar tel. 56628835

Muruniitmise teenus, kaevetööd, 
üldehitustööd. Tel 53439100

Ohtlike puude hooldus & raie, he-
kipügamine ja viljapuude lõikus 
arboristilt. 56999884, laur@puu-
juuksur.ee

OSTAN vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras. Võib pakkuda ka raama-
tuid, mööblit, nõusid ja muud va-
navara. Tel. 58725458

Ostan metsa- ja pōllumaad. 
5527322

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku, sõelmeid. Veo- ja tõstetee-
nus 3,5t kraana. Tel:5291256

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,

- metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Tehnikahuviline ostaks nel-
jarattalise sõbra! Uus või 
vana, katkine või terve, auto 
või traktor. Kõik pakkumised 
oodatud! Ümbervormistami-
ne kohe! 5356 1164

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

Ei tulek ega minek pole meie endi teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb...

Jääd meie mälestustesse

MAIRE RÄTSEP

Nõuni naisansambel 
"Lõbusad lesed" 

ning Pille ja Marika

Südamlik kaastunne Gennadile 
perega armsa ema

HILDA HUNDI

kaotuse puhul.

Elli ja Maret

HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
•  valmistamine
•  paigaldamine
•  puhastamine
•  kivi asendi taastamine

      Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312
    www.palukivi.ee

     Otepää vald, Miti küla, Palu 

OLGA AEDMAA 
25.11.1933 - 08.06.2021

LIIDIA PUKK 
08.03.1933 - 23.05.2021

HILDA HUNT 
11.09.1932 - 11.06.2021 

On mälestus helge ja puhas,
on mälestus Sinust me jaoks.
Ei kunagi muutu see tuhaks,

ei iial me südamest kao...

Mälestame kullakallist ema ja vanaema

MAIMU UNT`i
25.06.1936 - 16.09.2014

85. sünniaastapäeval.

Lapsed, lapselapsed peredega

Kõik, mis elus kaunis oli,
jääb elavaks.

Mälestame endist töökaaslast

MAIRE RÄTSEP`a

Sügav kaastunne Heinole ja 
kõigile lastele peredega.

Sveta, Eve, Anneli, Viive
ja Arnold

KALJU HÕRAK 
22.08.1945 - 18.05.2021

VALDU VAADEMAN 
10.04.1953 - 04.06.2021

MAIRE RÄTSEP 
28.12.1948 - 03.06.2021

Ilmas pole rohkem armu,
kui on ema armastus.

Mõistad siis, kui tema juures
kummardada kord leinates.

Avaldame siirast kaastunnet 
Magret Schneebergile perega 

kalli ema, vanaema 
ja vanavanaema 

MAIRE RÄTSEP
kaotuse puhul.

Perekond Perv

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad.

Siiras kaastunne Maia Kruusale 
kalli 

EMA

kaotuse puhul.

UPM-Kymmene 3. vahetus
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