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ILMUB 2 KORDA KUUS

Otepää tähistas Eesti lipu 
138. sünnipäeva 

4. juunil on Eesti lipu päev. Otepää, Eesti lipu häll 
tähistas seda päeva traditsioonilise rongkäigu ja kont-
sertidega.

Rongkäigus osalesid Otepää valla koolide ja lastea-
edade ning Tartu linna koolide õpilased, riigiasutuste 
ja kohalike omavalitsuste esindused. 

Rongkäigus olid ka mitmed Otepää valla organisat-
sioonid, seltsid ning erakonnad. Rongkäiku turvasid 
politsei ning Otepää Motoklubi. 

Rongkäigulistele jagati Riigikantselei poolt saade-

tud sinimustvalgeid lipukesi ja rahvusvärvides rinna-
märke.

Rongkäiku juhtis Eesti Üliõpilaste Seltsi liputoim-
kond ja teised akadeemilised organisatsioonid. Tuju 
hoidis üleval Pühajärve Puhkpilliorkester, rongkäik 
kulges vallavalitsuse eest kirikumõisasse.

Sellel aastal kanti rongkäigus Ukraina lippu – 
kohale olid tulnud Otepää majutusasutustes elavad 
Ukraina sõjapõgenikud.

Otepää kirikumõisas lauldi Eesti hümni ja Eesti 
lipulaulu Keir Kudu esituses. Peeti ka päevakohaseid 

Head võidupüha 
ja rõõmsat 
jaanipäeva!

          Otepää Vallavolikogu

          Otepää Vallavalitsus

Otepää vallavalitsus tänab 

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

Kohtume järgmisel aastal Eesti lipu 
päeval!

kõnesid. Sõna võtsid EELK Otepää Maarja koguduse 
vaimulik Marko Tiirmaa, EÜSi abiesimees Karl-Martin 
Õispuu, Riigikogu aseesimees Martin Helme, Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala, Valga praost Mart Jaansoo 
ja Tartu linnapea Urmas Klaas.

Pidulikult kontsert-jumalateenistusel teenis EELK 
Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, 
kontsert-osas esinesid Otepää Gümnaasiumi, Hugo Tref-
fneri, Miina Härma, Jaan Poska, Kristjan Jaak Peterso-
ni, Tamme ja Annelinna Gümnaasiumi, Tartu Katoliku 
Hariduskeskuse ja Tartu Rakendusliku Kolledži õpilased.

Õhtu lõpetas Otepää kultuurimajas suurepäraseid 
emotsioone toonud Eesti Rahvusmeeskoori kontsert. 
Kultuurimaja galeriis sai vaadata Riigikantselei näitust 
Eesti lipu ajaloost.

Lipupäeva üritused korraldasid Otepää Kultuurikesku-
sed, EELK Otepää Maarja kogudus ja Otepää vallava-
litsus.

Monika otrokova
Foto: vaLJU aLoEL

Võidupüha maakondlik tähistamine 
toimub tänavu Otepääl

23. juunil on võidupüha. Sellel aastal toimub võidupü-
ha tähistamine ja maakaitsepäeva kogupereüritus 
Otepää vallas. Kõik on lahkesti oodatud osalema!

Presidendi poolt süüdatud võidutuli saabub Kuressaa-
re paraadilt kaitseväe õhuväe lennuvahendiga man-
drile ning sealt omakorda motoeskordi saatel Otepää-
le, Tehvandi parklasse orineteeruvalt kell 15.00.

Maakaitsepäeva lõpetuseks pannakse võidutuli 
Otepää vabadussamba juurde tuleurni, kust soovi-
jad saavad seda oma jaanilõkke süütamiseks ka hiljem 
võtta.

Kogupereüritusel Tehvandi suusastaadioni parklas 
saab näha ja katsuda nii Kaitseliidu, Kaitseväe kui ka 
liitlasriikide relvastust ja tehnikat. Samuti on esin-
datud teised jõustruktuurid ning organisatsioonid, 
kes oma varustust ja tegevusi tutvustavad. Tehvandi 
parklas maandub ka õhuväe helikopter.

Lastele pannakse ülesse takistusrada ning kõigile 
külastajatele pakutakse ehtsat borši, mida aitavad val-
mistada kohalikud ukrainlased. Päevale paneb punkti 
osalejate paraadmarss pidulikule rivistusele.

Üritustel on esindatud Kaitseliit, Naiskodukaitse, 
Valgamaa maleva Noored Kotkad ja Kodutütred, 
Õhuvägi, eFP NATO lahingugrupp, Politsei- ja Piiri-
valveamet, Päästeamet ja Eesti Punane Rist.

Maakaitsepäeva korraldab Kaitseliidu Valgamaa 
malev. Sündmuse põhivastutaja on Otepää male-
vkond koostöös NKK Valga Ringkonna Otepää ja 
Tõrva jaoskonnaga, Otepää valla ja Otepää kultuu-
rimajaga ning Tartu Maleva ja Võrumaa Malevaga.

KAVA

11.00 jumalateenistus Otepää Maarja kirikus
11.30 pärgade asetamine Otepää vabadussambale
12.00-15.30 maakaitsepäeva kogupereüritus Tehvandi 
staadioni parklas
14.30-15.00 pidulik rivistus ja ergutamised
15.00 võidutule saabumine Otepääle, Tehvandi staa-
dionile
15.00-16.00 tulevalve Otepää vabadussamba juures

Monika otrokova
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Otepää Vallavalitsuse istungil

30.05.2022
n	 Määrati Lutike külas asuva Metsaraja katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:003:0001) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Met-

saraja, koha-aadress Metsaraja, Lutike küla, sihtotstarve 

maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Põlluraja, 

koha-aadress Põlluraja, Lutike küla, sihtotstarve maatulun-

dusmaa.
n	 Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas projek-

teerimistingimused Otepää külas Vana-Otepää õppe-spor-

dibaas kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kädi Kikasele ehitusluba Nüpli külas asuval 

Tihase kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Kädi Kikasele ehitusluba Nüpli külas asuval 

Tihase kinnistul garaaži püstitamiseks.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 130 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 175 eurot.
n	 Vabastati kaks isikut erandkorras korraldatud jäätme-

veoga liitumisest.

06.06.2022
n	 Määrati Nõuni külas asuva Vana-Soka katastriüksu-

se jagamisel ning Vana-Soka katastriüksuse ja Soka-Jaani 

katastriüksuse piiride muutmisel moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

bed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Vana-Soka, 

koha-aadress Vana-Soka, Nõuni küla, sihtotstarve maatulun-

dusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Hirvekrooni, koha-aad-

ress Hirvekrooni, Nõuni küla, sihtotstarve maatulundus-

maa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Mesikäpa, koha-aadress 

Mesikäpa, Nõuni küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.4 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Airon Paavilainen      2. juunil
Kendra Kuiv      4. juunil
Gloria Kruus      8. juunil

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.

katastriüksuse kohanimi Päikesetõusu, koha-aadress Päi-

kesetõusu, Nõuni küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.5 

katastriüksuse kohanimi Soka-Jaani, koha-aadress Soka-Jaani, 

Nõuni küla, siht- otstarve maatulundusmaa.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Alamäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0606) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Ansokünka katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0149) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed,  koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Anso-Oja katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0147) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Ansopõllu katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0145) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Antsumäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0133) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

totstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Arumäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0607) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Koidu katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0845) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Läänemäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0017) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Silvia katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:1800) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Sootalu katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:0004) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Tedremäe katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:002:2043) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht- 

otstarbed.

13. Määrati Vidrike külas asuva Uue-Kahrusoo katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:003:1601) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Määrati Vidrike külas asuva Uue-Kahrusoo katastriük-

suse (katastritunnus 63601:003:1603) jagamisel moodustata-

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 175 eurot.
n	 Kinnitati AS-i Otepää Veevärk 2021. a majandusaasta 

aruanne.
n	 Suurendati AS-i Otepää Veevärk aktsiakapitali 18 432 

euro võrra uute aktsiate väljalaskmise teel 354 432 euroni.
n	 Kinnitati riigihanke „Pühajärve rannapargi arendamine 

puhkealaks ja esinemispaigaks projekteerimis-ehitushange“ 

tulemused. Tunnistati pakkujate ATEMO OÜ ja MPI Kivi-

paigaldus OÜ pakkumused vastavaks, kuna need vastavad 

kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. 

Tunnistati edukaks pakkumuseks MPI Kivipaigaldus OÜ 

pakkumus maksumusega 437 359,86 eurot (koos käibemaksu-

ga), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima 

hinnaga pakkumus.

AMETLIK INFO

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

 85
Heino Kikkas      3. juunil
 
 80 
Veldur Jõgi      1. juunil
Aleksander Mõttus     9. juunil
Hilja-Leonilla Kuur   12. juunil
Mall Kikkas    23. juunil
Tiina Bulanova    24. juunil
 
 75 
Silvi Hõrak      7. juunil
Endel Peterson    13. juunil
Johannes Petter    18. juunil
Tiiu Pikk     22. juunil
Kalju Pikk    22. juunil
Aili Laas     28. juunil

 70 
Sirje Lõokene      1. juunil
Valdo Tuvi      2. juunil
Arvo Kahro      9. juunil
Rein Mandli    10.juunil
Uudo Kangro    21.juunil
Ädu Neemre    26. juunil

JUUNI  JUUBILARID

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

Käes on aasta ilusaim aeg soojade valgete suveöö-
de ja pikkade võimalusterohkete päevadega. Särav 
päike, kutsuv meri, küpsed marjad, õitsevad lilled 
ja värske heina lõhn. Mida võiks veel inimhing ihal-
dada.

Jaanipäev on ootuste aeg. Algab suvi ja paljudele 
inimestele puhkuste aeg. Pärast pimedaid talvekuid 
oleme justkui vabanemise joovastuses. Oodatak-
se kultuurilisi elamusi, sõpradega koosviibimisi ja 
romantikat. Paljud õnnelikud leiavad jaaniööl sõna-
jalaõie ja salasoovid lähevad täide. 

Jaanipäeva võtab kõige paremini kokku üks Viru-
maalt 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. 

Sellele imelisele ajale on sattunud meie tähtsaim 
püha, võidupüha. 23. juunil heiskame võidupüha 
auks sinimustvalged lipud ja laseme neil uhkusega 
lehvida kogu järgneva päeva ja öö. Selliselt, oma rah-
vusvärvide 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 räägivad, 
et kui eestlastel tekkis võimalus minna oma põlis-
vaenlasi sakslasi peksma, panid tuhanded talumehed 
vikatid nurka ja läksid. Võit Saksa Landeswehri üle 
ajastatigi justnimelt suviseks pööripäevaks ja see võit 
oli sellevõrra magusam. 

Võidupäev, 23. juuni, on meile väga oluline, sest 

Suvi, võidupüha ja jaanipäev

Otepää üürielamule pannakse 
nurgakivi

Otepää üürielamu ehi-
tustööd algasid eelmise 
aasta novembris. Tänaseks 
päevaks on kerkinud seinad, 
ent nurgakivi on siiani pane-
mata. Otepää Üürielamu 
nurgakivi panek toimubki 
18. juunil kell 11.00.

Üürimaja rajatakse val-
lavalitsuse ja erainvesto-
rite koostöös ning toetus-
rahaga panustab ka riik. 
Otepää Vallavalitsus esitas 
SA KredEx meetmest „Ela-
mumajanduse arendamise 
investeeringutoetus kohali-
kele omavalitsustele" maja 
ehitamiseks taotluse ning 
Otepää Vallavolikogu asutas OÜ Otepää Üürima-
jad, mis tegelebki maja ehitamise ja elamumajan-
duse planeerimisega üürimajas.

„Üürikorterite vähesusest Otepääl on räägi-
tud aastaid ja praegune olukord on üürikorterite 
põuda ainult suurendanud. Korterivõimalust on 
tarvis siia tööle tulevatele õpetajatele ja teistele 
Otepääle vajalikele spetsialistidele,“ sõnas vallava-
nem Jaanus Barkala. „Üürihuviliste puudust meil 

ei ole, sest inimesed on ennast aktiivselt järjekorda 
pannud ja uusi soovijaid üha lisandub.“

Rajatav üürielamu paikneb Otepää linnas Kopli 
tn 2a. Neljakorruselises maja on 42 korterit. See on 
kaasaegne ning säästlik kortermaja, mis peaks ini-
meste esmased vajadused kenasti rahuldama. Maja 
peaks valmima selle aasta lõpuks.

tekst ja foto Monika otrokova

sellega me näitame, kui väärtuslik on meile meie 
vabadus. Selle eest ollakse valmis relv käes seisma 
vastastikku ülekaaluka vaenlase väega ja nagu näitab 
Vabadussõja kogemus, suudame me ka võita. Me 
ei tohi rahulduda sellega, mille oleme saavutanud, 
vaid me peame arenema koos vabadusega. Ainult 
selliselt saame nautida vaba rahva põlve vabal maal. 
Igal aastal saame Toris, Eesti Sõjameeste Mälestus-
kirikus süüdatud ja üle Eestimaa laiali saadetud või-
dutulest süüdata oma jaanituled ning pühitseda koos 
võidupühaga ka jaanipäeva. Vabadussõja mälestus-
sammaste juurest saavad soovijad viia tule koduste 
jaanilõkete süütamiseks. 

Noortel on rõõmus aeg, sest algas kaua oodatud 
koolivaheaeg. Neil päevil soovime, pidulikel lõpuak-
tustel, tuult tiibadesse oma valla koolide põhikooli- 
ja gümnaasiumilõpetajatele. Soovin neile südamelä-
hedasi valikuid nii edasiõppimisel kui tööle minnes!
Elamusterohket jaanipäeva ja rõõmsat suve!

JaanUs BarkaLa 
vallavanem

13.-28.06.2022 on Otepää postkontori töötaja puh-
kuse tõttu postkontori lahtiolekuajad muutunud. 
Postkontor on avatud 14.06, 17.06, 21.06 kell 9.00-
16.00.

Ülejäänud kuupäevadel soovitame pakkide 
saatmiseks või saamiseks kasutada lähimat pa-
kiautomaati. Võimalus on tellida ka kirjakandja 
koju või tööle.

Head tootjad Otepää vallas!

Otepää Vallavalitsus soovib uuendada ja täien-
dada andmeid Otepää valla tootjate kohta.

Palume väike/suurtootjatel täita otepaa.ee  
veebilehel (otepaa.ee/valdkonnad/ettevõtlus ja 

arendus/otepää ettevõtted/kohalikud tootjad) 
olev ettevõtjaankeet 10. juuliks 2022. a.

Andmeid soovime koguda eesmärgiga, et 
saaksime teie tegemisi turundada otepää.ee 
veebilehel ja luua eraldi tootjate meililist, kus 
saame jagada vajalikku informatsiooni.
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1. juunil 1992. a avas Otepää Linnavalitsus 
Rahvusvahelise Turistiinfopunkti ja see 
kuupäev märgib esimese rohelise I-punk-
ti märgi tekkimist Eestis. Oli rublaaeg ja 
linnavalitsuse välissuhete osakonna juha-
taja Jaak Uudmäe juhtimisel astuti esimesi 
samme turismiteel. 

Peagi liitus turismitöötajana Piret Kula-
salu, ning oma panuse Otepää turismiinfo-
keskuse arengusse on läbi aastate andnud 
Mare Raid, Liivia Frantz, Lea Ilp, Maiken 
Alter, Ene Reedi, Margo Krüünvald ja 
Külliki Pikk.

Otepää Turismiinfokeskus on aastate 
jooksul olnud eri ametkondade ja orga-
nisatsioonide struktuuriüksus – Otepää 
Linnavalitsus, Turismiamet, Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutus (EAS), Otepää 
Vallavalitsus, mõnda aega tegutseti siht- 
asutusena Otepää Turism ja alates 2015. 
aastast koordineerib Otepää Turismiinfo-
keskuse tööd Valgamaa Arenguagentuur. 

Ka teenust on osutatud mitmes erine-
vas kohas ning vallamajast on ringiga läbi 

OTEPÄÄ TURISMIINFOKESKUS on tegutsenud 30 aastat

Otepää külastuskeskuse hoone jõutud 
tagasi keskväljaku äärde vallamajja, kuna-
gise Raekohviku ruumidesse.

Endiselt jagatakse siin tasuta informat-
siooni Otepää turismipiirkonna, Valga-
maa ja kogu Eesti turismiobjektide ja 
-teenuste kohta. Müüakse laias valikus 
meeneid ja ka kohalike meistrite too-
dangut (joogi- ja söögipoolist, sepised, 
keraamika, trükised). Lisandunud on 
Eesti lipu lugu tutvustav väljapanek, rõhu-
tamaks lipu tähtsust Otepääle kui Eesti 
lipu hällile.

Ka kohalikud elanikud on turismiin-
fokeskuses sagedased ja oodatud külali-
sed. Plaanitakse oma puhkust ja otsitak-
se inspiratsiooni, kuhu Eestimaal võiks 
rännata. Ostetakse kingituseks meeneid 
või Piletilevi pileteid, käiakse printimas 
ja paljundamas. Isekäpp pakub ööpäeva 
-ringselt kohaliku mee ostuvõimalust ja 
koostöö jätkub ka Cargobusiga.

Otepää turismipiirkonna ettevõtjatele 
on turismiinfokeskusel pakkuda algavaks 

hooajaks nii Otepää kui Valgamaa turis-
mikaarte, et ka teie külalised teaksid, mida 
kõike siin teha veel saab ning kuhu poole 
suund seada. Väiketootjad võivad julgesti 
pakkuda meile müügile oma (leebete säi-
litustingimustega) toodangut.

Otepää Turismiinfokeskus on avatud 

vähendada omaosaluse määra, toetada ka 
maale elama asujaid jne).
•   Transport: Ühistransport maapiir-
kondades võiks muutuda senisest enam 
vajaduspõhiseks. Maal on ja jääb isiklik 
auto sageli ainsaks transpordivõimaluseks. 
Praeguse hüppelise hinnatõusu tingimus-
test peaks riik kiiresti alandama makse, 
et maainimesed ei jääks ilma igasugusest 
liikumisvõimalusest.
•   Sotsiaalteenused ja meditsiin: Ka maa-
piirkondades peavad kõik esmavajalikud 
teenused olema kodu lähedal kättesaada-
vad. Heaolu arengukava jt riiklikud aren-
gukavad peaksid kohustuslikult sisaldama 
ka regionaalset mõõdet, s.t et arvestama 
peaks enam regionaalse elanikkonna vaja-
dusega.
•   Rohepöörde elluviimisel tuleb arves-
tada maaelu eripäradega. Tuleb kaardis-
tada vajadused kõikides Eesti piirkonda-
des, arvestada välja muutusteks vajalikud 
kulud ja luua omavalitsustele ja elanikele 
vajalikud toetusskeemid.Näiteks elamute 
energiatõhusaks muutmine nõuab maa-

piirkondades oluliselt suuremat riigi 
toetust, arvestades madalamat palgataset 
ja piiratud laenusaamise võimalusi.
•   Poliitikakujundamine: Riiklike ja 
kohaliku tasandiotsuste ettevalmistami-
sel tuleb ka tegelikkuses hakata hindama 
mõjusid nii soolisest kui regionaalsest 
vaatest.Otsustusprotsesside, eelnõude ja 
plaanide väljatöötamisse tuleb kaasata 
ka maapiirkondades elavaid naisi (ja neid 
kuulata).  

Paberil kirjapandud mõtted on head, 
aga nende elluviimiseks on vaja julgemat 
dialoogi riigiga maapiirkondade ellu-
jäämise nimel. Ka aktiivset kogukonna 
koostööd kohapealsete otsuste vormimi-
sel. Et riik hakkaks kuulama ja märkama: 
elu kulgeb ka väljaspool „kuldset ringi“! 
Kutsun Teid kaasa mõtlema ja -rääkima 
meie ühise elukeskkonna kujundamisel 
– järgmine vastuvõtt kodanikele on 15. 
augustil kell 16 Otepää Raekoja 3. kor-
rusel.

MarE raid
otepää vallavolikogu liige

EkrE fraktsioon 

Pühajärve Põhikool
 17. juunil kell 16.00

Keeni Põhikool
 17. juunil kell 18.00

Puka Kool
 18. juunil kell 14.00   
     Puka kultuurimajas

Otepää Gümnaasium
 20. juunil

  9. klassid kell 12.00
12. klass kell 15.00

Audentese Spordi-
gümnaasium Otepääl
 20. juunil kell 14.00 
     Otepää kultuurimajas

Otepää valla 
haridusasutuste 
lõpuaktused

Elust „kuldsest ringist“ väljaspool
Statistikaameti andmetel elas 2021. aastal 
Eesti maapiirkondades umbes 168 000 
naist, mis on 28% kõigist Eesti naistest. 
Paraku on see osakaal aastatega järjest 
vähenenud (nooremate) naiste linna või 
mõnda teise riiki kolimise tõttu. Paljusid 
Eesti maapiirkondi iseloomustab kahanev 
rahvastik, üksikute eakate naiste ülekaal 
ning pruutide põud. Selline areng ei räägi 
aga maaelu jätkusuutlikkuse poolt.

Otepää piirkond on suutnud oma atrak-
tiivsuse suuresti säilitada, ka nooremaid 
elanikke ja lapsi siiski jagub. Hetkel pole 
kriitilises sulgemisohus koole peale Puka 
Kunstikooli, aga usun, et ka siin leitakse 
jätkusuutlik lahendus. Milliseid samme 
oleme kavandanud, et maaelu atraktii-
vsust veel enam tõsta, et noored pered 
maale elama jääksid/tuleksid? Siit mõned 
mõtted.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihta-
sutuse eestvedamisel ja ümarlaua liikme-
te koostöös viidi 2021-2022 aastatel läbi 
Eesti maanaiste eluolu uuring. Uuringu 
eesmärk oli teada saada maapiirkondades 

elavate naiste elutingimusi ja hinnanguid 
avalike teenuste kättesaadavuse kohta. 
Täpsemalt uuriti maanaiste kogemusi 
ja arvamusi tööl käimise, ühistranspor-
di, teede korrashoiu, side-, sotsiaal- ja 
tervishoiuteenuste kasutamise kohta. 
Samuti küsiti hinnanguid laste üld-, kutse- 
ja huvihariduse võimaluste kohta maal. 
Uuringu tulemused on leitavad: https://
enu.ee/pohiteemad/maapiirkondade-nai-
sed/enu-tegevus/sissejuhatus/

Sain võimaluse osaleda mitmetel vee-
bikoosolekutel, kus ENÜ liikmetega 
uuringu tulemusi analüüsiti ning riigile 
konkreetseid ettepanekuid vormistati. 
Riigikogu liikmetele tutvustati uuringu 
tulemusena vormistatud soovitusi 8. juunil 
2022. 

Olulisemad soovitused:

•   Tööelu: Maanaiste töö- ja ettevõt-
lusvõimalused sõltuvad suurel määral 
transpordi- ja sideühenduste kvalitee-
dist kodukandis, riik peab siin tunduvalt 
rohkem panustama! Tähelepanu tuleb 

pöörata palkade erinevusele- väljaspool 
suuremaid keskusi on sama taseme spet-
sialistide palgad tihti kuni kolmandiku 
võrra madalamad. See peab muutuma!
•   Internet: Kvaliteetse internetiühen-
duseta ei ole tänapäevane elu maal enam 
võimalik. Eesti kui digiriik peab tagama 
elanikele ühenduse ka hajaasustuse piir-
kondades.Hajaasustuse programm võiks 
sisaldada tulevikus ka toetust internetiü-
henduse väljaehitamiseks ja sellega liitu-
miseks.
•   Haridus: Maakoolid tuleb säilitada. 
Selleks võiks õpilaste pearaha maapiir-
kondades olla kõrgem.Väga oluline on 
ka huvihariduse kättesaadavus. Ka siin 
peaks riik eraldi toetama huvihariduse 
pakkumist just maapiirkondades.
•   Teed: Riik peab kohalikele omavalit-
sustele appi tulema, et need suudaksid ka 
valdade ääremaadel teed korras hoida.
Hajaastustuse programmi mahtu tuleks 
oluliselt suurendada (praegu vaid 3 mil-
jonit eurot aastas) ja muuta selle reegleid 
paindlikumaks (näiteks teatud juhtudel 

argipäeviti 10-16, juulis-augustis lisaks 
ka laupäeval 10-14. Kohtumiseni Otepää 
Turismiinfokeskuses!

küLLiki Pikk
otepää turismiinfokeskuse 
info- ja turundusspetsialist

Olete oodatud 1. kvartaal-
sele koostööseminarile 
Otepää Vallavolikogu saali 
21. juuni kell 10:00-14:00.

Saame kokku, et koostada Otepää valla ettevõtjate stratee-
giadokument, kus toome välja ühised eesmärgid ja vajalikud 
tegevused ettevõtlusvõrgustiku arendamiseks.

Strateegiat aitab meil koostada Ivika Nõgel. Lisaks 
määrame ettevõtjate juhtgrupi Leader projekti edukaks 
elluviimiseks.

Juhtgrupi moodustamise kohta täpsem info Riina.Savi-
saar@otepaa.ee või tel: +372 5647 4875. Juhtgrupi kandi-
daatide ettepanekuid saate teha veel kuni 20. juuni 2022. a, 
saates ettepanekud Riina.Savisaar@otepaa.ee.

Palume koostööseminarile registreeruda hiljemalt 
17.06.2022. a siin https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp-
QLSdh0QrYZ-8vwozeu9KMCsnXzjmxS9gtjWvFj8O0d-
4QGcef4eQ/viewform?usp=pp_url või saata e-mail Riina.
Savisaar@otepaa.ee.

Oodatud on kõik Otepää valla ettevõtjad!

riina savisaar 
ettevõtluse-ja arendusteenistuse  juhataja

Ettevõtjate koostööseminar!

Kutsume teid kaasa lööma projektis „Otepää 
Maitsed/IseLoov“, mis toimub 6.-16. oktoobril 
2022. a. 

Ootame registreeruma kõiki Otepää piirkon-
na toidukohti, mis omavad tunnustatud kööki, 
kus pakutakse lauateenindust ja millel on stat-
sionaarne tegutsemise asukoht ja restorani 
teenindusruumid. 

Tegemist on toidufestivaliga, mille tarbeks 
töötatakse välja erimenüü sõbraliku komplek-
tihinna eest (19€-29€). Selle aasta alateema 
„IseLoov“ tähenduses soovime lasta kõik loo-
mingulised piirid vabaks, et näidata meie piir-
konna toidukohtade eriilmelisust, omanäolisust 
ja isikupära. Pakume läbi ühisturunduse või-
malust tutvustada oma toidukohta läbi parima 
3-käigulise menüü, mis toob esile just Teie toi-
dukoha karakteri. Projekti raames viime läbi 
erinevaid inspiratsioonikoolitusi toitlustussek-
tori töötajatele ja soovime tihendada koostööd 
kohalike toidutootjatega. Seoses sellega palume 
väike/suurtootjatel täita www.otepaa.ee   veebi-

Lugupeetud Otepää toitlustuse valdkonna 
ettevõtjad ja toiduentusiastid!

lehel  (valdkonnad/ettevõtlus ja arendus/otepää 
ettevõtted/kohalikud tootjad) ettevõtjaankeet 
hiljemalt 10. juuliks 2022. a.

Otepää Maitsed/ IseLoov projektist osavõ-
tuks registreerimine kestab kuni 17.08.2022. 

Osavõtuks registreerimine ja lisainfo: ettevõt-
lus- ja arendusteenistuse juhataja Riina Savi-
saar, Riina.Savisaar@otepaa.ee,  
projektijuht Mailis Siilbek , Mailismar@gmail.
com 

Projekti „Otepää Maitsed“ toetavad:

24. septembril kell 11.00-16.00 toimub Otepää keskväl-
jakul üleriigilise maal elamise päeva raames sündmus 
„OHHOO, OTEPÄÄ!“. 

Sel päeval ootame vallaelanikke ja külalisi uudis-
tama, mida põnevat teevad ja pakuvad meie koolid 
ja lasteaiad, küla- ja spordiseltsid, kultuurimajad ja 
noortekeskused, vallavalitsus ja ettevõtted jne. Lisaks 
saab sel päeval külastada Otepää valla maakohtades 
elavaid tegusaid peresid. Maal elamise päeva eesmärk 
on avada uksed toimekatele ja säravatele inimestele, 
et aidata neil avastada oma kodupaiga võimalusi või 
leida omale sobiv elupaika maal.

Maal elamise päeva korraldab Otepää Külade Ühen-
dus koostöös Otepää Vallavalitsuse ja Otepää Kultuu-
rikeskustega.

Hea ettevõtja, aktiivne vallakodanik, seltsingu või 
MTÜ juht! Oled väga oodatud maal elamise päeval 
kaasa lööma ja oma tegevusi tutvustama. Võta ühen-
dust Ivika Nõgeliga (Otepää Külade Ühendus) tel. 511 
5915, e-post: partnerlus@partnerlus.ee. 

Monika otrokova

Tulekul on maal elamise 
päev
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

18. juunil kell 13.00 Otepää kultuurimaja pargis pidulik sünnikirjade üleand-
mine. Väikesed vallakodanikud on sündinud ajavahemikul 1. aprill 2021 
kuni 31. märts 2022. Lisainfo: Merle Soonberg (5662 6481)

18. juunil kell 20.00 Otepää kultuurimaja pargis Jaanipäeva tantsuõhtu. 
Jaanimängud suurtele ja väikestele, Õnneloos, avatud on Kultuurikohvik. 
Meeleolu loob ansambel NUKKER KUKEKE, mis on neljast sõbrast 
koosnev energiline peobänd. Õhtut aitab üleval hoida Anti Einpalu. 
Pidu on tasuta! Lisainfo: Merle Soonberg (5662 6481).

28. juunil kell 18.00 Otepää kultuurimajas vestlusring Sünnitusjärgne dep-
ressioon. Segadus, hirmud, ärevus, hetkelised paanikahood - kas selline 
ongi lapsevanemaks olemine? Kuhu kadusid kõik "lilled ja liblikad", 
millest räägiti? Mis on sünnitusjärgne depressioon? Kas ma olen halb 
ema? Miks ma ei taha last, keda ma ometigi nii väga ootasin enda ellu? 
Vahest on lapsel parem ilma minuta?  Armas naine, kui sa tunned, et 
antud teema kõnetab Sind või Sa soovid sellest teemast rohkem teada 
saada, siis oled oodatud mõnusale koosviibimisele. Info: Maria Mollok, 
+372 552 2716.

  9. juulil kell 20.00 Otepää kultuurimaja pargis Heinakuu Pargipidu. Avatud 
on Kultuurikohvik. Meeleolu loob Sleepwalkers. Pidu on tasuta! Lisainfo: 
Merle Soonberg (5662 6481).

  7. augustil kell 10.00-15.00 Otepää Keskväljakul XXVI OTEPÄÄ 
KÄSITÖÖMEISTRITE JA RAHVAMUUSIKUTE PÄEV. Tule ja veeda 
kaunis päev kauni käsitöö ja rahvamuusikute seltsis! Päevakavas on 
rahvatantsijate ja -muusikute esinemine, laadaloterii ja põnevad õpi-
toad. Müügile võib tuua käsitööd, talukaupa, istikuid, puutööd, toi-
dukraami, keraamikat jne. Laata korraldab Otepää Naisselts koostöös 
Otepää Kultuurikeskuste ja Otepää vallaga. Info ja registreerimine: 
Ene 56153357.

21. augustil kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis Lõikuskuu Pargipidu. 
Meeleolu loob ansambel HELLAD VELLED. Avatud on Kultuurikohvik. 
Pidu tasuta! Lisainfo Merle 56626481.

28. augustil kell 14.00 Otepää Kultuurimajas Suguvõsaorkestri PILLIPUU 65 
tegutsemisaasta kontsert. Lavale astuvad suguvõsaorkestri väiksemad 
kollektiivid. Kontsert on Tasuta! Lisainfo Merle 56626481.

 Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

17. juunil kell 13.00-16.00 Sangaste Tammepargis II Sangaste perepäev koos 
Valga Sõjamuuseumiga. Sõit vanadel lahingmasinatel. Laserrelvade 
kasutamine. Laskmine vibu ja kadaga. Meened sõjamuuseumilt tublima-
tele osajatele. Kõhtu täidab seljanka! Kohal on Sõjamuuseumi maskott 
Hundu. Lisainfo: Marina Pulver 5300 8226. 

22. juunil kell 20.00 Sangaste Tammepargis jaanituli. Mustlastantsurühma 
„Romažka“ etendus mustlaste elust. Meeleolu aitab luua ansambel 
Sada ja seened. Lastele batuut ja jätsibuss. Toitlustab Otepää Grillpubi. 
Lisainfo: Marina Pulver 5300 8226. 

  6. augustil kell 12.00 Sangaste kultuurimaja pargis Sangaste kodukan-
dipäev. 

     Kell 12.00 Aiapäev Kivimaa talus (Räpina aianduskooli õpetaja Tiina Länkur). 
Pilet 10 eurot. Laual kohv ja küpsised.

   Kell 16 Sangaste kultuurimaja juures alustame oma peoga. Räägime 
Sangaste ajaloost, võimalik uudistada näitust, esinevad Sangaste kul-
tuurimaja kollektiivid. Kohal on jätsibuss! Õhtul laat, kuhu on oodatud 
meie piirkonna käsitöölised, aednikud ja koogimeistrid. Õhtu lõpetab 
simman, kus jalga saab keerutada Sangaste Lõõtsaklubi helide saatel. 

   Head praegused, endised ja tulevased sangastekad, olete lahkesti palutud 
kodukandipäevale. Tänavu möödub 750 aastat Sangaste esmamiainimi-
sest. Tähistame seda juubelit koos! Lisainfo: Marina Pulver 5300 8226. 

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

14. juunil kell 18.00-19.00 Puka Kultuurimajas tantsurühma "Lustakad jala-
kesed" esimene kohtumine. Suvi on parim aeg millegi uue õppimiseks! 
Tantsurühm “Lustakad jalakesed” otsib pisikesi lapsi siit ja kaugemalt 
vanuses 2-7a. Tantsuring toimub teisipäeviti kell 18-19. Tantsime, mängi-
me ja hullame ning loodetavasti saame ka mõnel üritusel esineda. Tule 
ise ja haara sõbrad kaasa! Lisainfo: Krislin Uibo 53587043 krislinuibo@
gmail.com või fb.

21. juunil kell 19.00 Puka Kultuurimaja pargis PUKA JAANITULI. Naudime 
koos aasta kaunimat ja valgeimat aega! Süütame Jaanitule, mängime 
Jaanipäeva rahvamänge, naudime Pargiresto toite ja mõnusat suveööd. 
Tantsuks mängib ansambel „HOLLARII“ ja DJ. Jaanipäeva RAHAKOTT. 
Jaani lilleseade või kimbu konkurss „Kui Jaanipäev saab läbi, siis jõu-
lud juba paistavad“. Kasutada saab erinevaid looduslikke materjale, 
köögivilju, dekoratiivseid elemente, lambikette. Seade suurus on omal 
valikul. Konkursi võitjale väärtuslik auhind! INFO: 555 33 564 Katrin.

29.-30. juunil toimub Puka Kultuurimajas Puka Kooli lastekoori laululaager, 
kus õpitakse laule XIII koolinoorte laulupeoks. Rohkem infot: 555 33 
564 Katrin Uffert.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

23. juunil kell 20.00 Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil JAANIÕHTU. Kontsert. 
Rahvalikud jaaniõhtu mängud. Tantsuks mängib KÄTLIN & BÄND.

  7. augustil TRIATLON ÜMBER NÕUNI JÄRVE. 150 meetrit ujumist, 7,9 
kilomeetrit rattasõitu, 1,3 kilomeetrit jooksu

LASTELE TILLUDUATLON. 100m rattasõitu, 100 m jooksu, 
27. augustil kell 20.00 vana Nõuni kooli rannas MUINASTULEDE ÖÖ 

PÄIKESELOOJANGU KONTSERT.  Lisainfo: Marika Viks (53465648).

3. juunil toimus Tsirguliina Kultuurimajas 
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi 
tänuüritus, kus austati tublisid rahvakultuu-
ri edendajaid. Otepää vallast said käsitööala 
hõbesõle Marge Tadolder ja Laine Parts.

Margel oli huvi käsitöö vastu juba noorena ja 
aastad kinnitasid, et käsitöö on südameläheda-
ne. Marge oskas aja möödudes koondada enda 
ümber kohalikud käsitöötegijad. Tema positii-
vne energia on alati toetanud näputöö tegijaid. 
Marge omab käsitööettevõtet, mis aitab turus-
tada kohalike imelist käsitööd. Marge jagab 
noortele õpetusi, et käsitöö oskus algab pari-
matest töövahenditest ja kuidas valida mater-
jali. Tal jagub aega luua erinevaid õpitubasid 
käsitöö kambris, kus juhendab ise või kutsub 
erinevaid meistreid juhendama. 

Tema esindab Valgamaad Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liidus. Marge on Valgamaa Rahva-
kunsti ja Käsitöö Keskseltsi asutajaliige ja meie 
maakonna pärandkultuuri hoidja.

Laine Parts on MTÜ Pritsumehe Maride asu-
tajaliige. Laine on tuntud imeliste kudumitega 
ja heegeldatud kleitidega. Oma näputööd on 
tutvustanud mitmetel näitustel Valgamaal. 

Pritsumehe Maride liikmena on oma oskusi 
edasi andnud huvilistele. Õppimiseks on uus 
käsitööajakiri või lemmikfilmi vaatamisel silma 
jäänud salli või kampsuni muster. Natuke 
nuputamist ja võis kogemust jagada. Käsitöö 
oskuse traditsioonid on kandunud üle tütrele 

ja tema leiab ideed internetist. 
Iga külaskäik Lainel MTÜ avatud õmblus-

tuppa on oma uute käsitöö esemete tutvusta-
mine ja soov meie töid näha. Meie tänu, et meil 
võimalus näha ja õppida Lainelt käsitöö oskust.

Teised tunnustused:

Rahvatantsu hõbesõlega tunnustati Maria 
Sikku Valga vallast.

Valgamaa rahvakultuuri hõbesõled said 
Marge Tadolder ja Laine Parts

Kultuuri hõbesõlega tunnustati postuumselt 
Kalmer Sarve Valga vallast.

Elutöö hõbesõlega tunnustati Ants Loosi 
Valga vallast.

annE PErLov
valgamaa rahvakunsti ja käsitöö keskseltsi 

juhatuse liige
Foto: vaLJU aLoEL 

Vasakult: Marge Tadolder ja Laine Parts

Nii kevadel kui suvel jätkuvad Otepää huvirin-
gide üleastumised. Eesti suurematel laulu-ja 
tantsupidudel loovad laulu- ja tantsusära ka 
otepäälased. 

Paljudel kollektiividel on sõidud ees rahvus-
vahelistele festivalidele nii kodu kui ka välis-
maal ja toimumas on väiksemad kontserdid 
koduõuedel, jaanipidudel ja külalisesinemistel 

Otepäälased loovad tantsu- ja laulusära

eri paigus üle Eesti.
Otepääl toimuvate ürituste suvekava leiate 

sellest lehest. Omakultuuri järjepidevus, huvi-
ringide tugev selgroog on ajast aega rõõmus-
tanud meid kõik. 

Otepääl on juhendajate ja huviringide vedu-
ritega vedanud. Nende abil jõuavad pillime-
hed, lauljad ja tantsijad suurtele pidudele ja 

kohapeal on nad vägevad suured peod kokku 
sõlmima: Otepää talvine tantsupidu, Otepää 
talveöölaulupidu, Puka öölaulupidu, Pühajärve 
puhkpillipäevad jne.

Rõõmsat suve ja vahvaid esinemisi !

kultuurinõunik
vaLdUr sEPP

Väljavõtted otepäälaste esinemistest 
suurematel laulu- ja tantsupidudel

IV KAGU-EESTI TANTSUPIDU:

  1. Segarahvatantsurühm „Kõvvera Kõdara“ (Tiina Kukk )
  2. Pühajärve Põhikooli 1.-3. kl. rahvatantsurühm (Tiina Kukk )
  3. Pühajärve Põhikool, 6.-9. kl rahvarantsurühm (Krista Sumberg, 
     Aili Mägi)
  4. Tantsurühm „Rõõmurullid“ (Katrin Kõiv )
  5. Naisrahvatantsuühm „ Pääsusilmad“ (Anne Udeküll)
  6. Otepää Gümnaasiumi 3.-4. kl rahvatantsurühm (Kaire Ojavee)
  7. Otepää Gümnaasiumi 7. kl rahvatantsurühm (Kaire Ojavee)
  8. Otepää Gümnaasiumi noorte rahvatantsurühm (Kaire Ojavee)
  9. Otepää Gümnaasiumi õpetajate naisrahvatantsühm „Merill“ 
      (Kaire Ojavee)
10. Naisrahvatantsurühm „ Vesiroos“ (Kaire Ojavee)
11. Segarahvatantsurühm „ Nuustaku“ (Kaire Ojavee)

XXVIII Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu „ Muusika meid 
ühte seob“:

  1. Memmede tantsurühm „Rõõmurullid“ (Katrin Kõiv)
  2. Naistantsurühm „Josephine“ (Katrin Kõiv)
  3. Naistantsurühm ,,Pääsusilmad“ (Anne Udeküll)
  4. Eakate lauluansambel „Laulurõõm“ (Merle Soonberg)
  5. Eakate lauluansambel „Lõbusad lesed“ (Merle Soonberg)

SAAREMAA 50 LAULUPIDU

  1. Segakoor „Eveko“ (Eve Eljand)

KABRISTE KANTRI ja LINETANTSUPÄEVAD PAIDES

  1. Linetantsurühm „Bossanova“ (Signe Maidla)
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Lõuna-Eesti üks maalilisemaid järvi – 
Pühajärv, ootab randa külalisi. Tänavu 
valvab Pühajärve randa 1. juunist 31. 
augustini G4S.

Pühajärve rand Otepääl on läbi ae-
gade olnud üks armastatuim vaba 
aja veetmise koht. Lastele on olemas 
mänguväljak ja pallimängijatele kaks 
võrkpalliplatsi. Kasutada saab dušši ja 
WC-d, olemas on ka riietumiskabiinid. 
Ratastoolis liikuvatele külastajatele on 
olemas vette mineku platoo. Rannas 
on olemas ka paadilaenutus ja SUP-
laua laenutus.

Toitlustust pakub rannas Pühajärve 
rannakohvik ja Pühajärve Grill.

Ranna-alal on kella 10.00-20.00 au-
todega liiklemine keelatud. 

Pühajärve rand on Otepää valla ainu-
ke rannavalvega avalik rand. Rannaval-
ve valvab randa seitse päeva nädalas 
(kaasa arvatud puhkepäevad ja pühad) 
iga päev. Korraga on tööl kaks ranna-
valvurit. Terviseamet võtab rannaveest 

Pühajärve randa valvab tänavu G4S

regulaarselt, kord kuus veeproove, et 
suvitajatel oleks ohutu supelda.

1. juunist on avatud www.g4s.ee/ran-
nad lehekülg, kust saab infot randade 
õhu- ja veetemperatuuri ning rannakü-
lastajate arvu kohta.

Rannavalve töögraafik:

1. juuni – 31. juuli kell 11.00 kuni 21.00,

1. – 31. august 2022 kell 11.00 kuni 
20.00.

Rannavalve infotelefon on 5340 7425 
(9.00-22.00). Rannavalve eest vastutab 
Argo Raag, e-post: argo.raag@ee.g4s.
com, tel 5281110.

Foto: tiMo arBEitEr
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Otepää piirkonna sündmuste kalender 16. juuni – 31. august
www.otepaa.ee Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

14.-17.07.2022 WRC - Rally Estonia 2022  Rally Esto-
nia sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, 
Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. Vaata lisa: www.
rallyestonia.ee

16.07.2022 kell 19.00 GMP Suveterrassil Elavmuusi-
ka õhtud - Ann Maser ja Greete Kullamaa

19.07.2022  kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Su-
vevolle. Eelregistreerimine www.volley.ee, võistlus-
päeval kuni 12.00ni, mängupaigas saab ennast kirja 
panna 17.45ni. Korraldab: Eesti Võrkpalli Liit

21.07.2022 kell 19.00 Taskamäe talus Piknikuõhtu 
tenor German Gholamiga. Pileti lunastamiseks võta 
ühendust TASKAMÄE PIKNIK sõnumite kaudu. Pi-
leteid müügil piiratud arvul. Lisainfo: https://www.
facebook.com/events/3154957044828675

22.07.2022  kell 19.00 Murimäe veinikeldris Kadri 
Voorand ja Mihkel Mälgland. Veiniõhtu algab kell 
19.00, külalisi ootame juba kell 18.00, sest siis saate 
uudistada veinikeldris ning külastada viinamäge. 
Lisainfo: info@murimaevein.ee, +372 506 5864

23.07.2022 kell 19.00 GMP Suveterrassil Elavmuu-
sika õhtud - Keit Musting ja Themuri Sulamandize

23.-24.07.2022 Avatud talude päev. Vaata: https://
avatudtalud.ee

23.-24.07.2022 Tehvandi Spordikeskuses Valga Puu 
Eesti meistrivõistlused jalgrattakrossis.

26.07.2022  kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Su-
vevolle. Eelregistreerimine www.volley.ee, võistlus-
päeval kuni 12.00ni, mängupaigas saab ennast kirja 
panna 17.45ni. Korraldab: Eesti Võrkpalli Liit

27.07.2022  kell 19.00 Taskamäe talus Piknikuõhtu 
Stefaniga. Pileti lunastamiseks võta ühendust TAS-
KAMÄE PIKNIK sõnumite kaudu. Lisainfo: https://
www.facebook.com/events/498219728372232

27.-30.07.2022 Tehvandi staadionil jalgpalliturniir 
Otepää Cup 2022. Täpsemat ülevaadet kajastame 
turniir.ee/otepaacup2022 

29.07.2022  kell 19.00 Murimäe veinikeldris “Minuty” 
veiniõhtusöök. Chef Lauri Ööpik (Royal Catering), 
sommeljee Igor Sööt. Osta pilet: https://murima-
evein.ee/toode/minuty-veiniohtusook-29-juulil/

29.-31.07.2022 Pühajärve XXV Puhkpillipäevad. 
   29.07. kell 19.00 OTEPÄÄ LIPUVÄLJAKUL Pühajär-
ve-Rõngu puhkpilliorkester.
    Kell 20.00 OTEPÄÄ MAARJA KlRIKUS Tartu Sa-
xikoor.
   30.07. kell 11.00 OTEPÄÄ LIPUVÄLJAKUL Väägve-
re Pasunakoor ja Rapla Pasunakoor.
   Kell 12.00 OTEPÄÄ KULTUURIMAJAS Löökpilliduo 
Gertrud & Adam kontsert.
   Kell 19.00 RÕNGU MIHKLI KIRIKUS Koondorkestri 
ja ansamblite kontsert.
   31.07. kell 11.00 OTEPÄÄ MAARJA KlRIKUS Juma-
lateenistus orkestrimuusikaga. 
   Kell 12.30 Koondorkestri ja ansamblite kontsert. 
Pühajärve XXV Puhkpillipäevade pidulik lõpetamine.

AUGUST

04.08.2022  kell 19.00 Taskamäe talus Piknikuõhtu 
Ivo Linna, Antti Kammiste ja Rainer Michelsoniga 
(Supernova). Pileti lunastamiseks võta ühendust 
TASKAMÄE PIKNIK sõnumite kaudu. Pileteid müügil 
piiratud arvul. Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/923160711636699

06.08.2022 kell 12.00 Sangaste kultuurimaja pargis San-
gaste kodukandipäev.  
    Kell 12.00 Aiapäev Kivimaa talus (Räpina aianduskooli 
õpetaja Tiina Länkur). Pilet 10 eurot.
   Kell 16 Sangaste kultuurimaja juures alustame oma 
peoga. Räägime Sangaste ajaloost, näitus, esinevad 

Sangaste kultuurimaja kollektiivid. Õhtul laat, kuhu on 
oodatud meie piirkonna käsitöölised, aednikud ja koogi-
meistrid. Õhtu lõpetab simman, kus jalga saab keerutada 
Sangaste Lõõtsaklubi helide saatel. 
Lisainfo: Marina Pulver 5300 8226

06.08.2022 kell 19.00 GMP Suveterrassil Elavmuu-
sika õhtud - Kristjan Silm ja Greete Kullamaa

07.08.2022  kell 10.00 Restu spordiplatsil Restu 88. 
spordipäev. 

07.08.2022  kell 10.00-15.00 Otepää Keskväljakul XXVI 
OTEPÄÄ KÄSITÖÖMEISTRITE JA RAHVAMUUSIKUTE 
PÄEV. Päevakavas on rahvatantsijate ja -muusikute esi-
nemine, laadaloterii ja põnevad õpitoad. Müügile võib 
tuua käsitööd, talukaupa, istikuid, puutööd, toidukraami, 
keraamikat jne. Laata korraldab Otepää Naisselts koos-
töös Otepää Kultuurikeskuste ja Otepää vallaga. Info ja 
registreerimine: Ene 56153357

07.08.2022  TRIATLON ÜMBER NÕUNI JÄRVE. LASTE-
LE TILLUDUATLON. Lisainfo: Marika Viks, tel. 5346 5648

07.08.2022  kell 11.00 Otepää vanal kalmistul kalmis-
tupüha.

12.-14.08.2022 korraldab Otepää Motoklubi Annimatsi 
kämpingus hobiautode ja mootorrataste kokkutuleku 
Power Camp. Koduleht www.powercamp.ee

13.08.2022  Otepää kirikus  Tõnis Mägi autorikontsert 
"Jäljed". Sissepääs avatakse kell 18:30, kontsert algab 
kell 19:00. Piletite eelmüük piletilevi.ee ja kohapeal pool 
tundi enne kontserti.

13.08.2022 kell 19.00 GMP Suveterrassil Elavmuu-
sika õhtud - Merlin Purge

15.08.2022 kell 21. 00 Hellenurme Veskimuuseumis Ves-
kikino. Peafilm TAGURPIDI TORN. Külla tuleb reźissöör 
Jaak Kilmi.

19.-21.08.2022 Tehvandi spordikeskuses FIS ROLLER 
SKI WORLD CUP 2022. Lisainfo: www.suusaliit.ee

19.-21.08.2022 X Nõuni regatt. Info Purjeklubi.ee

19.08.2022  kell 19.00  Murimäe veinikeldris Vähjapidu 
“Hei Sverige”. Osta pilet: https://murimaevein.ee/toode/
vahjapidu-hei-sverige-19-augustil/

20.08.2022  kell 9.00  Klubi Vops korraldab “Pühajärve 
Spinning“ 2022. Info: Aivo Meema tel. 5067240 , e-post: 
aivomeema@gmail.com

20.08.2022 kell 12.00-19.00 NÕUNI KODUKOHVIKUTE 
PÄEV 2022. Nõuni Küla tähistab Eesti Vabariigi taas- 
iseseisvumise aastapäeva Nõuni külaelu ja kohalikku 
toidukultuuri tutvustava  kohvikute päevaga KÜLA SÜ-
DAMES. Info: andrimaide@gmail.com tel 5111137

20.08.2022 kell 19.00 GMP Suveterrassil Elavmuu-
sika õhtud - Madli Saarela ja Krister Toom

21.08.2022  kell 20.00 Otepää kultuurimaja pargis Lõi-
kuskuu Pargipidu. Hellad Velled. Pargipidu on tasuta!
Lisainfo: Merle Soonberg, tel. 5662 6481

26.08.2022  kell 19.00 Murimäe veinikeldris Rhone oru 
veiniõhtusöök. Vaata lisa: www.murimaevein.ee

27.08.2022 kell 19.00 GMP Suveterrassil Elavmuusi-
ka õhtud - Kristjan Silm ja Liane Loog

27.08.2022  kell 20.00 vana Nõuni kooli rannas MUINAS-
TULEDE ÖÖ PÄIKESELOOJANGU KONTSERT.
Lisainfo: Marika Viks, tel. 5346 5648

27.08.2022  kell 20.00 Kuigatsi järve ääres Muinastulede 
öö. Õhtut sisustab Krahvi Teater.

28.08.2022 kell 14.00 Otepää Kultuurimajas Sugu-
võsaorkestri PILLIPUU 65 tegutsemisaasta kontsert.  
Lavale astuvad suguvõsaorkestri väiksemad kollektiivid. 
Kontsert on Tasuta! Lisainfo Merle 56626481

JUUNI

Kuni 30.06.2022 Nõuni kultuurimajas Rait Ruukeli 
mälestusnäitus „Lõvisüda“. 

17.-19.06.2022 Annimatsi kämping Otepää tour 
2022. Motomeeste legendaarne kokkutulek. 
https://otepaamcc.ee/

17.06.2022 kell 13.00-16.00 Sangaste Tammepargis 
Sangaste perepäev koos Valga Sõjamuuseumiga. 
Lisainfo: Marina Pulver, tel. 5300 8226

18.06.2022  kell 13.00 Otepää kultuurimaja pargis 
pidulik sünnikirjade üleandmine. NB! Üritus on kut-
setega. Lisainfo: Merle Soonberg, tel. 5662 6481

18.06.2022 kell 12-14.00 Otepää tour 2022. Moto-
meeste kogunemine Otepää keskväljakul, kust stardi-
takse kell 14.00 ühisele tiirule ning ootamas on põnev 
motoorienteerumine. https://otepaamcc.ee/

18.06.2022  kell 18.00 Kangro talus Sulbi külateater 
esitleb: "Kõik müügiks!" Pilet 5 eurot.

18.06.2022  algusega kell 20.00 Otepää kultuurimaja 
pargis Jaanipäeva tantsuõhtu. Meeleolu loob an-
sambel Nukker Kukeke. Kavas jaanimängud, Otepää 
valla kultuurikollektiivide etteasted, avatud on Kultuu-
rikohvik. Lisainfo: Merle Soonberg, tel. 5662 6481.

19.06.2022 Otepää Triatlon. Esimene start kell 
10:00. Otepää triatloni raames toimub Eesti Triatlo-
ni karikavõistluste kolmas etapp. TÄPSEM INFO JA 
REGISTREERIMINE: https://triatloniakadeemia.ee/
uritused/otepaa-triatlon

21.06.2022  kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Su-
vevolle. Eelregistreerimine www.volley.ee, võistlus-
päeval kuni 12.00ni, mängupaigas saab ennast kirja 
panna 17.45ni. Korraldab: Eesti Võrkpalli Liit

21.06.2022  kell 19.00 Puka Kultuurimaja pargis PUKA 
JAANITULI. Tantsuks mängib ansambel „HOLLARII“ 
ja DJ. Lisainfo: Katrin Uffert, tel. 5553 3564

22.-23.06.2022 Pühajärve Jaanituli. Netsky, Sub Fo-
cus, Julian Jordan, 5Miinust, Cartoon, Madison Mars, 
Terminaator, Smilers, Tanel Padar, Liis Lemsalu, Karl-
Erik Taukar, Wateva, Siimi. www.jaanituli.ee

22.06.2022 kell 18.00 Kastolatsi küla lõkkeplatsil   
KASTOLATSI KÜLA JAANIÕHTU (tasuta)

22.06.2022  kell 19.00 Vana-Otepää külaplatsil VA-
NA-OTEPÄÄ KÜLA JAANIÕHTU. Ansambel „Komp-
vek“ ( pilet 8.- )

22.06.2022  kell 20.00 Sangaste Tammepargis jaa-
nituli. Mustlastantsurühma „Romažka“ etendus 
mustlaste elust. Meeleolu aitab luua ansambel Sada 
ja seened. Lisainfo: Marina Pulver, tel. 5300 8226

23.06.2022  kell 14.00 hingepalvus Ilmjärve surnuaial.

23.06.2022 kell 18.30 Kappermäel KAPPREMÄE 
SELTSI JAANITULI. Rahvatantsurühm „ Nuustaku“, 
Pühajärve Puhkpilliorkester. (tasuta)

23.06.2022  kell 19.00 Kansomäel Vidrike küla jaa-
niõhtu. (pilet 10.- )

23.06.2022  kell 20.00 Nõuni kultuurimaja parkimisp-
latsil JAANIÕHTU. Kontsert. Tantsuks mängib KÄT-
LIN & BÄND. Lisainfo: Marika Viks, tel. 5346 5648

24.06.2022  kell 11.00 Sangaste kalmistul kalmis-
tupüha.

24.06.2022  kell 11.00 Otepää uuel kalmistul kalmis-
tupüha.

24.06.2022  kell 12:00 Neeruti külas Neeruti küla 
perepäev. Jälgi infot: https://www.facebook.com/
events/747387516640872

24.06.2022  kell 18.00 Neeruti külaplatsil Neeruti küla 
jaaniõhtu. 

25.06.2022  kell 18.00 Ädu mäel KUIGATSI KOGU-
KONNA JAANIPIDU. Ansambel „ Nööp“ (tasuta).

25.06.2022  kell 19.00 Murimäe veinikeldris Veiniõhtu 
"Mandolini ja lauluga läbi Sitsiilia". Lisainfo: info@
murimaevein.ee, +372 506 5864

26.06.2022  kell 11.00 Priipalu kalmistul kalmistu-
püha.

26.06.2022  kell 11.00 Ilmjärve kalmistul kalmistu-
püha.

28.06.2022  kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Su-
vevolle. Eelregistreerimine www.volley.ee, võistlus-
päeval kuni 12.00ni, mängupaigas saab ennast kirja 
panna 17.45ni. Korraldab: Eesti Võrkpalli Liit

28.06.2022  kl 19. 00  Hellenurme Veskimuuseumis 
kontsert AJAJÕEL. Kristiina Ehina ja Silver Sepa luu-
le- ja muusikaõhtu. 

JUULI

01.07.2022 kell 18.30 Vidrike Külamaja kontsertõhtu 
Indrek Ventmann & Allan Kasuk duoga. Hind on 49 
€ inimese kohta ning see sisaldab: tervitusjooki, rik-
kalikku buffet-õhtusööki, elavat muusikat. NB! Üritus 
on eelkooliealistele lastele tasuta ja kuni 12. aastased 
lapsed 29 €. Kirjuta meile oma soovist FB Messengeri 
või vidrike@kylamaja.ee.

01.-02.07.2022 Pühajärvel Retrobest Festival 2022. 
Festival toob lavale kõik varem väljareklaamitud vä-
lis- esinejad. Lisaks mõistagi kodumaised klassikud.
Vaata lisa: www.retrobest.ee

03.07.2022  kell 11.00 Puka kalmistul kalmistupüha.

05.07.2022  kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Su-
vevolle. Eelregistreerimine www.volley.ee, võistlus-
päeval kuni 12.00ni, mängupaigas saab ennast kirja 
panna 17.45ni. Korraldab: Eesti Võrkpalli Liit

08.07.2022  kell 17.00 Murimäe veinikeldris Kantri-
pidu Murimäel. Soeta pilet e-poest: https://murima-
evein.ee/toode/kantirpidu-murimael-8-juulil/

08.07.2022  kell 15.00 Kääriku staadionil Otepää lah-
tised meistrivõistlused jalgpallis. Registreerimine ja 
lisainfo Mihkel Teder, +372 553 9015.

09.-10.07.2022 Käärku spordikeskuses 47. Eesti 
omavalitsuste suvemängud. Kavas on kergejõus-
tik, jalgrattakross, orienteerumine, meeste võrkpall, 
naiste võrkpall, meeste korvpall 3x3, naiste korvpall 
3x3, mälumäng, petank, tennis, köievedu, kettagolf, 
trikitõukeratta võistlus, juhtide võistlus. Lisainfo: 
www.joud.ee

09.07.2022  kell 12.00 41. jooks ümber Pühajärve. 
10,7 km ring kulgeb ümber Pühajärve ning pakub 
silmale kauneid vaateid. Enne järvejooksu toimuvad 
Pühajärve Puhkekeskuse pargis lastejooksud. Lisain-
fo: https://stamina.ee/et/jarvejooks

09.07.2022  algusega kell 20.00 Otepää kultuurimaja 
pargis Heinakuu pargipidu koos Sleepwalkersiga!
Tantsuõhtu on tasuta! Lisainfo: Merle Soonberg, tel. 
5662 6481

09.07.2022 kell 19.00 GMP Suveterrassil Elavmuusi-
ka õhtud - Merlin Purge

10.07.2022  kell 12.00 Pühajärve pargis Pühajärve 
pargitriatlon.  Info ja registreerimine - https://stami-
na.ee/et/triatlon/

12.07.2022  kell 18.00 Kääriku Spordikeskuses Su-
vevolle. Eelregistreerimine www.volley.ee, võistlus-
päeval kuni 12.00ni, mängupaigas saab ennast kirja 
panna 17.45ni. Korraldab: Eesti Võrkpalli Liit
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Pühajärve Koduteater korraldab 
järgmised ülesastumised:

18.06.2022 kell 18:00 "Kõik müügiks"
Mis juhtub, kui laadale tulevad kauplema müüjad, keda sinna 
oodatud pole? Mis juhtub, kui ka mõni ametnik näole annab? 
Ja kas see üldse on laat? Või on see hoopis turg? Igatahes, kui 
etendus vaadatud, on meil ka vastused käes. Kindel see!

08.07.2022 kell 20:00 Laulavad Inga ja Toomas Lunge
Imekaunid ja romantilised laulud näitleja Inga Lunge ja laulja 
Toomas Lunge esituses. Kontsertpaigaks armas, väike taluhoov 
Pühajärve kaldal.

27.08.2022 algusega kell 11:00 Harrastusteatrite festival
Hommik algab kahe toreda väikelaste etendusega. Lõunaajal, kui 
lapsed teevad kodus lõunauinakut, saavad külastajad nautida mo-
noetendusi ning noorte harrastusnäitlejate poolt esitatud teatritük-
ke. Õhtuks on planeeritud etendused küpsemale generatsioonile.

Hellenurme Veskimuuseumis

28. juunil kl 19. 00 kontsert AJAJÕEL. Kristiina Ehina ja Silver 
Sepa luule- ja muusikaõhtu.https://www.facebook.com/event-
s/431085412158680?ref=newsfeed

15. augustil kl 21. 00 Veskikino. Peafilm TAGURPIDI TORN. 
Külla tuleb reźissöör Jaak Kilmi.

Juuli, augusti igal esmaspäeval kl 18.30 VESKIJOOGA. 
Õpetaja Marika Kapp
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Taaskord on otsa saanud järjekordne õppeaasta 
Otepää Muusikakoolis. 

Õnneks võib öelda, et eelneva kahe koroo-
na-aastaga võrreldes, oli selja taha jäänud 
kevad tõeliselt toimekas. Kindlasti saame 
tänutundes meenutada Anu Kase nimelist 
ansamblimuusika päeva, mis oli sel aastal eriti 
rohke osavõtuga. Samuti toimusid erinevad 
kontsert-arvestused, võõrustasime külalisi ja 
meistrikursust ning saime lõpuks korralikult 
läbi viia ülemineku- ja lõpueksamid. 

Sel aastal lõpetas muusikakooli 5 edukat 
õppurit klaveri ja trompeti erialal. Õpetaja 
Anne Are käe all lõpetasid muusikakooli Kertu 
Juhkam, Janeli Uibo ja Gerli Ong, kes lõpetas 
muusikakooli kiitusega. Trompetiõpilase Hans 
Kristjan Kullamaa õpetajaks oli Arno Anton 
ning õpetaja Merike Roop viis muusikakoo-
li lõpuni juba teist korda kiitusega lõpetanud 
Brenda Järve. Soovime oma värsketele vilistlas-

Otepää Muusikakooli õppeaasta on 
edukalt lõppenud

tele kõike kõige paremat ja ootame neid ikka 
meiega koos musitseerima.

Mai lõpus ja juuni alguses toimusid Otepää 
Muusikakooli sisseastumiskatsed. Väga hea 
meel oli näha nõnda paljusid särasilmseid muu-
sikahuvilisi lapsi – üle aastate oli muusikakooli 
astuda soovijate arv ligi 30. Samuti oli meeldiv 
tõdeda, et tase on erakordselt kõrge – siinkohal 
tänu meie valla lasteaedade ja koolide tubli-
dele muusikaõpetajatele, kelle head tööd me 
päris kindlasti katsetel nägime. Muusikakooli 
ootame sügisel eelkooli 12 õpilast ja I klassi 15 
(11 Otepääl ja 4 Keenis).

Täname kõiki lapsevanemaid ja õpetajaid 
lapsi toetamast ja õpetamast. Muusikakool 
jätkab oma õppetööd taas 1. septembril 2022.

Teguderohket ja meeleolukat suve kõigile!
 

HELEn kirsi
otepää Muusikakooli direktor

Värsked vilistlased (Otepää Muusikakooli 45. lend). Vasakult: Kertu 
Juhkam, Gerli Ong, Hans Kristjan Kullamaa, Brenda Järv, Janeli Uibo

Ühel pühapäeva hommikul jõudsid Pipi 
ja koeratüdruk Lotte Pukka...

29. mail toimus Pukas “Puka Suur 
Perepäev”. Võib öelda, et oli üks 
üliäge tegemisi täis päev. 

Omanikud tõid kohale mitmed 
vahvad lemmikloomi, leiutamise 
nurgas sai meisterdada vahva leiutis. 
Kogukonnaköögis toimus põnev põlv-  
kondadevaheline viktoriin, õues said 

lapsed osaleda mitmel võistlusel, rat-
sutada hobusega ja lustida batuutidel. 
Mokteilide tegemise sai isegi selgeks 
õppida. Unustada ei saa mitte LC 
Tõrva Mari küpsetatud maitsvaid 
pannkooke. 

Südamest tänu kõikidele koostöö-
partneritele, korraldajatele, toetaja-

tele, vabatahtlikele ning ka kõigile 
osalejatele.

Üritus sai teoks koostöös Puka 
Noortekeskuse, MTÜ Puka Kogu-
kond ja Puka Kultuurimajaga. 

PiLLE Priidik, 
noorsootöötaja

Murimäe suvesündmusi

25.06.  VEINIÕHTU "MANDOLIINI JA LAULUGA
                 LÄBI SITSIILIA"
08.07.  KANTRIPIDU MURIMÄEL
22.07.  VEINIÕHTU KADRI VOORANDI JA MIHKEL 
                 MÄLGANDIGA
23.-24.07. AVATUD TALUDE PÄEV
29.07.  "MINUTY" VEINIÕHTUSÖÖK
19.08.  VÄHJAPIDU "HEI SVERIGE"
26.08.  RHONE ORU VEINIÕHTUSÖÖK
23.09.  LAMBAÕHTUSÖÖK "IGAL OINAL 
                 OMA MIHKLIPÄEV"
Lisainfo: www.murimaevein.ee, 
info@murimaevein.ee 

Kutsume kõiki Avatud talude päeva 
raames 23. ja 24. juulil endale külla 

Tarmere kanepi- ja toortatratooted kella 10-17. 

Saab näha tatra ja kanepi demopõlde, tatraveskit, 
tatrapasta valmimist ning osta kaasa meie tooteid. 

Lisaks tuleb poni, kellega saab teha sõitu, kõhule 
teeb pai Vegan kohvik ja võib ostelda minilaadal 
– mesi, käsitöö, kodune leib, tervislikud siirupid, 
lasteraamatud, vaarikamahlad jne. 

Asume Puka Kesk 33. 
Info: www.estecofood.eu, 56367225.

Aktiivne noortelaager looduskaunis linnas Otepääl on 
mõeldud noortele vanuses 7-14 aastat. Laagri kestus on 
5 päeva. Laagripäevad on täis aktiivseid tegevusi, mille 
käigus saab nautida ja tundma õppida Otepääd, arendada 
enda loovust ja leida uusi sõpru. Soojal suvepäeval on 
võimalik ennast jahutada Pühajärves.

Laagritegevused:
* ratsutamine Hundikuru tallis
* seikluspargi külastus
* õuekino
* orienteerumine ja erinevad maastikumängud
* loodusmatkad
* öödisko jne.

Suvine noortelaager Otepääl 18.07-22.07.2022

Majutus toimub Varajase Kaasamise Keskuses Otepää 
kesklinnas 2-3 kohalistes tubades, kus on olemas kõik 
mugavused. Samuti on keskusel oma kinnine hooviala. 
Toitlustamine toimub kolm korda päevas.

5 päevase laagri maksumus on 200 eurot (pere teine laps 
samas laagrivahetuses -50%). Ühes laagrivahetuses mak-
simaalselt 10-12 last.

Lisainfo: www.vkkeskus.ee, info@vkkeskus.ee, tel 
53338395.SaareYoga ja OtiSurf kutsuvad:

Suve kuumim trend SUP-JOOGA Eesti maalilisemal Dalai Laama poolt õnnistatud 
PÜHAJÄRVEL!

Tunnid toimuvad ilusa ilma korral:
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 18:00, pühapäeviti 10:00.

Tundi juhendab kogenud sup-joogaõpetaja Kerli Adov, kellele see on juba 5. hooaeg 
sup-joogat Pühajärvel õpetada.

Tunni ühekorra tasu on 12 eurot, olemas ka 5-korra kaardid (50 eurot, võidad 10 
eurot) ja 10-korra kaardid (90 eurot, võidad 30 eurot).

Sup-jooga on KÕIGILE SOBIV: nii neile, kes pole kunagi aerusurfi laua peal olnud 
kui neile, kes pole eales joogatanud (või mõlemat). Eelduseks EI OLE painduvus, AGA 
TULEMUSEKS on! Sup-jooga on kiireim viis, et tugevdada jala-, kõhu- ja käelihaseid 
ning on kõige meditatiivseim joogastiil, aidates stressi ja ärevuse vastu. Vee nega-
tiiv- sed ioonid soodustavad ilu ja tervist ning ühtekokku saad sup-joogast rohkem 
kui joogatunni. See on ELAMUSJOOGA!

Võimalus tellida ka ERATUND või GRUPITUND (kuni 17 lauda) Sulle sobival ajal.

Küsimustele vastame hea meelega sõnumite teel või helista +372 501 6082 
OtiSurf.

NÕUNI KÜLA 
esmamainimine
1587

NÕUNI KODUKOHVIKUTE PÄEV 2022    20. augustil 12.00-19.00

Nõuni Küla tähistab Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva Nõuni 
külaelu ja kohalikku toidukultuuri tutvustava kohvikute päevaga

KÜLA SÜDAMES
info: andrimaide@gmail.com tel 5111137
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Otepää valla koolide lõpetajad

  1. Mathias Järveoja
  2. Siim-Kristjan Kutsar
  3. Roland Leopard
  4. Marek Ander Narusk
  5. Silver Ostrat
  6. Paula Puksov – lõpetab kiitusega
  7. Arabell Rand
  8. Dmitri Rõžkov
  9. Hannes Tiido
10. Verner Toom

Klassijuhataja Lembi Oja

  1. Kevin Aasala
  2. Joosep Hinn – lõpetab kiitusega
  3. Kermo Juhkov
  4. Kristjan Rihard Jäär
  5. Raigo Kelder
  6. Annaliisa Kompus
  7. Laur Mait Lehepuu
  8. Jaanika Lepp
  9. Kristofer Oja – lõpetab kiitusega
10. Marko Oja
11. Joonas Saar
12. Sädeli Sarv
13. Lauri Tamm
14. Ronaldo Toomsalu
15. Siim Urm
16. Andrias Viks

Klassijuhataja Marina Varjun

  1. Markkus Alter
  2. Kevin Kardo Kõiv
  3. Lisbeth Liiv
  4. Rauno Notton
  5. Aron Ott
  6. Anette Peltser – lõpetab 
 gümnaasiumi kiituskirjaga
  7. Margaret Peterson – lõpetab 
 gümnaasiumi hõbemedaliga
  8. Rico Rohi – lõpetab 
 gümnaasiumi kiituskirjaga
  9. Kert Roose
10. Steve Vahi
11. Anders Veerpalu
12. Lauri Verliin
13. Uliana Yurlova

Klassijuhataja Rita Arik

9.A klass

  1. Enrico Ferents 
  2. Remi Hiir
  3. Rasmus Jeret 
  4. Andero Kapp 
  5. Hans Kristjan Kullamaa 
  6. Olle Liivak
  7. Mariia Liisa Länik 
  8. Marlen Männiste 
  9. Silver Nõgols 
10. Sandra Paalman 
11. Rolf-Marius Rääbis
12. Joonas Sakkis 
13. Anlourdees Veerpalu 
14. Mark Luca Volter

Klassijuhataja Kaja Oja

9.B klass

  1. Peeter Alev 
  2. Mia Maria Arminen – lõpetab
   kiitusega
  3. Melek Batakcioglu 
  4. Randar Daniel 
  5. Carina-Stella Hurt 
  6. Rauno Juhkam 
  7. Brenda Järv – lõpetab kiitusega
  8. Harry Kroll 
  9. Hanna-Loore Kukk 
10. Geiri Liivamägi 
11. Morten Oscar Orussaar – 
  lõpetab kiitusega
12. Katriin Ostrak – lõpetab 
  kiitusega
13. Änni Perv 
14. Karl Silmere – lõpetab kiitusega
15. Steven Tamm 
16. Heleene Urm 
17. Tobias Vernik 

Klassijuhataja Ülle Kümmel

12. klass 

  1. Hanna-Liis Hain 
  2. Helen Hein – lõpetab 
  hõbemedaliga
  3. Ragne Jaama 
  4. Kristjan Kattai 
  5. Katrin Kivimaa 
  6. Dyavolessa-Maria Kuittinen
  7. Kaile Kuusik 
  8. Kreete Kuusk – lõpetab 
  hõbemedaliga
  9. Markus Laas
10. Erika Maide 
11. Karmen Matsalu
12. Markus Mõttus
13. Annabel Pajumäe 
14. Rasmus Piht 
15. Airiin Pikk 
16. Martin Punder 
17. Janely Rein 
18. Uku Sau – lõpetab 
  kuldmedaliga
19. Kertu Taldrik 
20. Laura Terandi 
21. Edvin Tämm 
22. Annabel Urm – lõpetab 
  kuldmedaliga
23. Reio Vill 
24. Robin Värk

Klassijuhataja Kaidi Palmiste

Otepää Gümnaasiumi  
lõpetajad 2022

Keeni Põhikooli 
lõpetajad 2022

Pühajärve Põhikooli 
lõpetajad 2022

Audentese 
Spordigümnaasiumi 
Otepääl 
lõpetajad 2022

9. klass

1. Sandra Lees
2. Ingebret Liigand
3. Marko Liiv
4. German Ponder – lõpetab 
  kiitusega
5. Kristjan Sarv
6. Kelly Tamm – lõpetab kiitusega
7. Stenver Vahi
8. Andreas Valgepea

Klassijuhataja Aime Soonvald

Puka Kooli 
lõpetajad 2022

VABANDUS

Trükikurat oli vahelehelt PÜHA-
JÄRVE PÕHIKOOL 165 välja jät-

2. juunil toimus GMP Pühajärve Restoranis pidulik parimate 
õpilaste ja õpetajate tunnustamine. Otepää valla tänukirjad ja 
meened andsid üle Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits, 
vallavanem Jaanus Barkala ja haridusnõunik Janika Laur.

Vastuvõtule olid kutsutud koolide parimad lõpetajad, ülerii-
gilistel õpilasvõistlustel I-III koha saavutanud õpilased ja neid 
juhendanud õpetajad ning aineolümpiaadide Valgamaa piirkon-
navoorude võitjad ja nende juhendajad, koolide, lasteaedade ja 
huvikoolide direktorid. Maakondlikud tänukirjad ja meened 
andsid üle Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja SA Valga-
maa Arenguagentuur haridusvaldkonna koordinaator Jelena 
Kalames. Vastuvõtul esines Liisi Koikson Trio.

Tänavu lõpetab Otepää Gümnaasiumi kaks kuldmedali ja 
kaks hõbemedaliga õpilast. Valla koolides on kolmteist kiitusega 
põhikooli, muusikakooli ja kunstikooli lõpetajat.

Otepää Vallavalitsuse tänukiri:

  1. Uku Sau, Otepää Gümnaasium, kuldmedal
  2. Annabel Urm, Otepää Gümnaasium, kuldmedal
  3. Kreete Kuusk, Otepää Gümnaasium, hõbemedal
  4. Helen Hein, Otepää Gümnaasium, hõbemedal
  5. Kristofer Oja, Keeni Põhikool, kiitus
  6. Joosep Hinn, Keeni Põhikool, kiitus
  7. Mia Maria Arminen, Otepää Gümnaasium, kiitus
  8. Brenda Järv, Otepää Gümnaasium, kiitus
  9. Morten Oscar Orussaar , Otepää Gümnaasium, kiitus
10. Katriin Ostrak, Otepää Gümnaasium, kiitus
11. Karl Silmere, Otepää Gümnaasium, kiitus
12. Brenda Järv, Otepää Muusikakool, kiitus
13. Gerli Ong, Otepää Muusikakool, kiitus
14. German Ponder, Puka Kool, kiitus
15. Kelly Tamm, Puka Kool, kiitus
16. Elin Hainsalu, Puka Kunstikool, kiitus
17. Paula Puksov, Pühajärve Põhikool, kiitus

Olümpiaadid ja võistlused:

1. Loore All, Otepää Gümnaasium, XI üleriigiline muusika-
olümpiaad pronksdiplom (põhikooli arvestuses). Juhendaja Eve 
Eljand.
2. Katariina Kivimäe, Otepää Gümnaasium, XI üleriigiline muu-
sikaolümpiaad pronksdiplom (põhikooli arvestuses). Juhendaja 
Eve Eljand.
3. Eliise Palmiste, Otepää Gümnaasium, XI üleriigiline muusika-
olümpiaad pronksdiplom (gümnaasiumi arvestuses). Juhendaja 
Eve Eljand.
4. Carl-Andre Wulff, Otepää Gümnaasium, Eesti ja Saksamaa 
ühine festival – veebiviktoriin, I koht. Juhendaja Eve Gross.
5. Eliise Palmiste, Otepää Gümnaasium, etluskonkursil saavutas 
Heinrich Heine luuletusega “Die Lorelei” III-IV koha. Juhen-
daja Eve Gross.
6. Gert Ong, Otepää Muusikakool, Parim Noor Instrumentalist 
2022. Löökpillide vooru I vanuserühmas III koht. Juhendaja 

Otepää valla parimad õpilased said tunnustuse

Arno Anton.
7. DUMLE rahvastepalli finaalvõistluse võitjameeskond, Püha-
järve Põhikool – Kadili Lemmik, Marili Lemmik, Säde Lepp, 
Victoria Desiree Elvet, Sandra Maryn Elvet, Grete Lisette 
Randmäe, Ave Marleen Kurvits, Adeele Sisask. Juhendaja 
Janika Kilk.

COVID-19 vaktsineerimise organiseerimise eest Otepää valla 
haridusasutustes said tänukirjad Andres Arike ja Apo Oja.

SA Valgamaa Arenguagentuuri tänukiri:

Parimad ainetundjad olümpiaadide piirkonnavoorudes Valga-
maal ja nende juhendajad:
  1. Ajaloolümpiaadil I koht 6. klassi arvestuses Andreas Jerjo-
min, Puka Kool. Juhendaja Tanel Kiislar.
  2. Ajaloolümpiaadil I koht 7. klassi arvestuses Richard Rikka, 
Otepää Gümnaasim. Juhendaja Ly Tannis-Vinni.
  3. Ajaloolümpiaadil I koht 9. klassi arvestuses Karl Silmere, 
Otepää Gümnaasium. Juhendaja Heivi Truu.
  4. Bioloogiaolümpiaadil I koht gümnaasiumi astmes Õnnela 
Rodendau, Audentese Spordigümnaasium. Juhendaja Ell Sellis.
  5. Bioloogiaolümpiaadil I koht 7. klassi arvestuses Laur Jaanus, 
Pühajärve Põhikool. Juhendaja Pille Kangur.
  6. Bioloogiaolümpiaadil I koht 9. klassi arvestuses Silver Ostrat, 
Pühajärve Põhikool. Juhendaja Pille Kangur.
  7. Keemiaolümpiaadil I koht 9. klassi arvestuses Morten Oscar 
Orussaar, Otepää Gümnaasium. Juhendaja Mariana Naaber.
  8. Emakeeleolümpiaadil I koht 7.-8. klassi arvestuses Elin Hain-
salu, Puka kool. Juhendaja Tiiu Venski.
  9. Emakeeleolümpiaadil I koht 9.-10. klassi arvestuses Katriin 
Ostrak, Otepää Gümnaasium. Juhendaja Kirsti Vuks.
10. Muusikaolümpiaadil I-II koht põhikooli arvestuses Loore 
All, Otepää Gümnaasium. Juhendaja Eve Eljand.
11. Muusikaolümpiaadil I-II koht põhikooli arvestuses Katarina 
Kivimäe, Otepää Gümnaasium. Juhendaja Eve Eljand.
12. Muusikaolümpiaadil I koht gümnaasiumi arvestuses Eliise 
Palmiste, Otepää Gümnaasium. Juhendaja Eve Eljand.
13. Matemaatika maakondliku võistluse Nuputa I koha saajaid 
5.-6. klassi arvestuses: Laura Pirnipuu, Andra Arulaan, Matis 
Mändmets, Otepää Gümnaasium. Nuputa I koht ja matemaati-
ka olümpiaadil I koht 5. klassi arvestuses Jakob Pirnipuu. Juhen-
dajad Ene Ever ja Inga Kotkamäe.
14. Matemaatika olümpiaadil I koht 7. klassi arvestuses Liisbeth 
Teder, Puka kool. Juhendaja Veronika Lehesaar.
15. Matemaatika I koht 9. klassi arvestuses Kristofer Oja, Keeni 
Põhikool. Juhendaja Heya Lepa.
16. Geograafiaolümpiaad I koht 12. klassi arvestuses Uku Sau, 
Otepää Gümnaasium. Juhendaja Ülle Kimmel.
17. Kunstiolümpiaadil I koht 9. klassi arvestuses Olle Liivak, 
Otepää Gümnaasium. Juhendaja Jelena Salumaa.

Monika otrokova

Lottepää lastekaitsepäev Otepääl

1. juunil toimus Otepää kultuurimaja 
pargis Lastekaitsepäev „LOTTEPÄÄ“. 

Tegevusi jagus kolmeks tunniks ja aja-
liselt ning laste silmist oli näha, et aega 
jäi puudugi. Päeva jooksul oli võimalik 
karata batuudil, katsetada akrojoogat, 
panna oma tasakaalumeeled proovile tasa-
kaalulindlil, teha vingeid pilte Peopeegli 
juures, kus pilte kaunistasid lisaks lastele 
Päikese Kiisu ja Lotte, mullitada koos 
mullimeistriga elusuuruses mullide sees. 
Veel sai laulda kaasa koos Silver Sepaga 
ning käed külge panna tema enda tehtud 
imepillidele, süüa pannkooki, meisterda-
da, naerda, tantsida õhupallide meres ning 
katta oma lustist säravaid nägusid kaunite 
näomaalingutega.

Nagu öeldakse, kes hiljaks jääb, see 
ilma jääb. Sest peale sündmuse lõppu 
astusid mõned noormehed veel parki ja 
olid nördinud, et unistuste päev juba läbi 
oli saanud. Sellest aga pole lugu midagi, 
sest kõigest 364. päeva pärast me teeme 
seda taas!

Lottepää korraldasid Otepää vald, 

Otepää Kultuurikeskused, Otepää Noor-
tekeskus.

Suur tänu kõikidele vabatahtlikele, 
koostööpartneritele, aktivistidele ja Ilma-
taadile, kes taeva sündmuse vältel vihma-
vabana hoidis. Nagu üks korraldajatest 

ütles: „Hea ilma eest oli ülekanne tehtud, 
seega sellepärast muretsema ei pea!“

kaidi PaJUMaa
otepää kultuurikeskused loomejuht

Foto: vaLJU aLoEL

nud Pühajärve Põhikooli eesti keele 
õpetaja ÜLLE TOMSONi, kes töötas 
meie koolis 2007 - 2018.

koostajad
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Suvises juuli kuus korraldame FC Otepää-
ga taas üritust "Otepää Lahtised Meistri-
võistlused jalgpallis", mis toimub 8. juulil 
Kääriku staadionil algusega 15.00. Tege-
mist on võistlusega, kuhu on oodatud kõik 
valla elanikud kui ka FC Otepää endised ja 
praegused liikmed, mängijad kui ka klubi 
toetajad ja koostööpartnerid. 

Võistkonna registreerimiseks ja lisainfo 
saamiseks võta ühendust korraldaja Mihkel 
Tederiga, +372 553 9015.

Sel suvel juba 13. korda toimuv jalgpalli-
turniir Otepää Cup 2022 tuleb Tehvandile 
27.-30. juulil. Üritusest on osa võtmas 2009-
2015. a sündinute võistkonnad üle Eesti. 
Otepääle on oodata nelja päeva vältel kuni 
900 last ja mitusada lapsevanemat pealt-

FC Otepää korraldab suvel kaks turniiri

vaataja rollis. Ootame 
kõiki ümbruskonna 
inimesi olema osa ja 
kaasa elama ka meie 
enda Otepää võis-
tkondadele. Täpsemat 
ülevaadet kajastame 
turniir.ee/otepaa-
cup2022 

MiHkEL tEdEr
FC otepää

Hea Otepää valla elanik

Pühapäeval, 19. juunil toimub 
Otepää triatlon. Ajavahemikus 
10.00-17.00 on liikumine suletud 
Saare tänav ja Kesk tänav alates 
Tennisevälja tänavast kuni Tamme 
puiesteeni. Samuti on suletud 
Tamme puiestee täies ulatuses, 
Poslovitsa-Pühajärve tee ning 
Otepää-Nüpli-Sihva tee. Jooksura-
da kulgeb Pühajärve rannapargis 
ning selle vahetus läheduses Kadaka, 
Vahtra ja Tennisevälja tänaval. 

Elanikud, operatiivautod ja koha-
like asutuste transport lastakse läbi 
reguleerijate hinnangu alusel olu-
korrale ning tehtud otsustele ja mär-
guannetele. Nimetatud tänavatele 
palume 19. juunil mitte parkida.

Liiklus avatakse operatiivselt kohe 
pärast võistlusdistantsi lõppu ja liik-
luskorraldusvahendite eemaldamist.

Ürituse ajal saab liikluskorraldust 
puudutavat teavet infotelefonilt 
53001707.

Kohalikud saavad 
osaleda TASUTA!

Kõikidele kohalikele pakume või-
malust osaleda võistlusel tasuta 
(vajalik on Otepääle sissekirjutus). 
Pole oluline, kas oled juba kogenud 
spordiäss või alles enda triatlonitee 
alguses. Huvi korral palume kirjuta-

da: voistlused@triatloniakadeemia.

TASUTA triatloni infotund!

Päev enne Otepää triatloni (18.
juunil) kell 18:00-19:00 pakume 
lastele/noortele ning alles oma tri-
atlonitee alguses olevatele huvili-
stele infotundi. Räägime läbi, mis 
võistluspäeval toimuma hakkab, 
mida silmas pidada ning vastame 
teie tekkinud küsimustele seoses tri-
atloniga. Huvilistel palume registree-
rimiseks kirjutada kelly@triatlonia-
kadeemia.ee. Infotundi viib läbi Ain-
Alar Juhanson

Tule vabatahtlikuks!

Kui võistlemine ei kutsu ning ainult 
raja ääres kaasa elada ka ei taha, siis 
ootame vabatahtlikuks. Kogemus 
annab juurde nii uusi tutvusi kui ka 
võimaluse heita pilk spordiürituse 
korralduse “köögipoolele”. 

Abikäsi ootame nii stardialasse, 
raja äärde, võistluskeskuse ehitus-
se, sekretariaati kui ka finišialasse. 
Vanusepiirangut pole, ülesandeid 
jagub igas vanuses inimestele! Kui 
tekkis huvi, siis kirjuta meile vaba-
tahtlik@triatloniakadeemia.ee.

Täpsem info ja juhendid võistluse 
kohta on leitavad meie kodulehel tri-
atloniakadeemia.ee.

20.-21.06.2022 kell 12.00-19.30 

toimub Otepää turuhoones 
annetatud esemete müük sümboolse hinnaga 

annetajatele tänuürituste korraldamiseks.

Kõik lahked annetajad, kes tegid annetusi Ukraina 
sõjapõgenike heaks on oodatud 26.06.2022 
kell 12.00-14.00 ühisele tänuüritusele Otepää turuhoo-
nesse.

Mtü otepää kinnaspunkt

2021. aasta esikolmik Otepää Lahtistel MV jalgpallis

Maikuu viimasel päeval võõrustasid 
Pühajärve ja Keeni põhikool laste-
kirjanik Kairi Look´i. Tema esimene 
raamat „Leemuripoeg Ville teeb 
sääred“ ilmus 2012. aastal ja saavutas 
lastejutuvõistlusel 3. koha. 

Pühajärve kooli 2. klassi õpilased 
Maria, Sander L., Sander E., Mihkel 
Mati ja Robin olid kehastunud selle 
raamatu vaimukateks tegelasteks ja 
esitasid teosest meeleoluka katken-
di. Ühes raamatu peatükis seiklevad 
tegelased Amsterdamis, kus ka Kairi 
Look vahepeal elab. Lisaks mitmele 
teisele keelele valdab ta hollandi 
keelt ja teeb Amsterdamis tõlketööd. 
Õppinud on päikselise olekuga Kairi 
aga hoopis füsioterapeudiks ja lastele-
gi soovitas ta peale pikka koolipäeva 
kindlasti õue minna ja liikuda.

Esinemise ajal päris kirjanik ka 
lastelt nende arvamust paljude 
asjade kohta. Küsimusele, kus saab 
kirjanikuks õppida, vastasid lapsed, 
et ülikoolis. Otseselt sellist eriala seal 
küll pole, aga kindlasti loob ülikoolis 
õppimine küpsust kirjanikuks saamise 
teele. Ja kirjutamisel on suur võlu – 

Külas oli kirjanik Kairi Look

oma maailma loomine, muinasjutulise 
või tõsielust võetu, ja selle arendamine 
ning selles elamine, unustades igava 
argipäeva. 

Ja lasteraamat pole kindlasti ainult 
lastele – ka täiskasvanud leiavad sealt 
näiteks kasvõi erinevaid inimtüüpe. 
Kui aga lugeda sama raamatut uuesti 
kümne aasta pärast, leiad sealt kind-
lasti üht-teist uut, mida varem tähelegi 
ei pannud.

Kirjaniku loomingus leidub palju 
erinevaid natuure nii laste kui suurte 
inimeste ja loomakujude hulgas.

Lõpetuseks jagas Kairi Look auto-
gramme ja soovijad said neid võtta 
tema viimati ilmunud raamatusse 
„Piia Präänik ja sõnasööbik“. Kohtu-
mised korraldas Pühajärve raamatu-
kogu koostöös Keeni raamatukoguga. 

Juba septembrikuus on aga Otepääl 
võimalus kaasa elada kolme tuntud 
lastekirjaniku esinemisele. Jälgige 
reklaami ja uute kohtumisteni!

Ly HaavistE
Pühajärve raamatukogu

vanemraamatukoguhoidja

MTÜ Otepää Aianduse ja 
Mesinduse Seltsi liikmete 

ÜLDKOOSOLEK

toimub laupäeval, 25.06.2022 kell 10.00 
aiandusmajas J. Hurda 5, Otepää.

Päevakord:
1. 2021 a. majandusaasta-aruande ettekanne ja 
kinnitamine.
2. Kokkuvõte seltsi 2021. a. toimunud üritustest.
3. Revidendi aruanne.
4. 2022.a. tööplaani koostamine ja kinnitamine.
5. Sõnavõtud, ettepanekud.

Sinu osavõtt on vajalik!
Juhatus

XI  HELLENURME SUVEJOOKS  
(Valgamaa jooksusari) 

24. juunil kell 18.00 Hellenurme paisjärve ääres, Elva vald, Tartumaa

Lastejooksud: kell 18:00   200m, 450m, 900m,
Noorte ja veteranide ca 4,7km  jooks kell 18:50
Põhijooks ca 10,2 km kell 19:00
  
Osavõtuauhinnad kõikidele lastejooksu lõpetajatele.
Vanuseklassis I – III koha võitjatele medal ja auhind.

KEPIKÕND 4,7km  ilma vanuseklassideta 18:50.

Korraldab: Ain Veemees, ain.veemees@mail.ee, tel 5030630
Eelregistreerides www.timesport.ee on osavõtt 2 EUR-i, kohapeal 5 
EUR.   Lastejooksud tasuta.
Toetavad:  Valgamaa Spordiliit,  Elva Vald

EKSKURSIOONILE

Juulikuus sõidame Võru maakonda ja Rõuge valda. Külastame 
uuendatud Ööbikuorgu ja üle maalilise oru kulgevat rippsilda, 
vaatetorni Pesapuu, Alaveski loomaparki, Metsavenna talu, Var-
gamäe talu, kus valmis ka film, Mõniste talurahvamuuseumi ja 
kui aega jääb, siis külastame kauneid paiku, mis tee peale jäävad.

Täpne kuupäev ja hind on veel lahtised. Kõik sõltub ka sellest, 
kui palju reisile registreerib.

Palun helistada ja hakata registreerima alates 19. juunist, sest 
enne ma ei saa teie kõnedele vastata.

Telef. 5516418, Helle
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- ostame metsamaterjali, 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid,
- erametsade haldamine 
ja järelvalve,
- metsanduslikud 
konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

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

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 

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

Kaevetööd. Tel 53439100

OSTAN vanu kellasid. Ei pea ole-
ma töökorras. Võib pakkuda ka 
raamatuid, mööblit, fototehnikat 
ja muud vanavara. Tel. 58725458 
Marko

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku, sõelmeid. Veo- ja tõstetee-
nus kraanaautoga. Tel: 5291256

Ostan nostalgilisi nõusid-serviise 
(ka üksikuid), naiste ehteid (sõled, 
mansetid jne.) ja merevaiku. Hu-
vitavad ka karpides lusikad, rah-
variided jne. Tel. 53560761 Liina

Kogemustega 37 a automehaa-
nik otsib tööd Otepääl või selle 
lähiümbruses. Tel 5549915

Müüa saare palki – hind kokku-
leppel. Tel 55939580

Müüa Nõuni maasikaid kas otse 
põllult korjatult või isekorjami-
sega. Suuremad kogused toome 
koju. Tel. 5064609, 53825688

Ratastoolis noormees otsib töö-
päevadeks omale isiklikku abista-
jat. Tööajad hommikuti ja õhtuti. 
Töökoht Otepää kesklinn. Kokku-
leppele jõudmisel palk kuni 800 
eurot. Uuri lähemalt 58 44 5520 
Hannes
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Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

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

Korstnate ehitus ja remont 
joosep.sepp@mail.ee, 56189517
 
02.07 kell 9-15 Suvelaat Elvas 
keskväljakul. T.56618707

03.07 kell 9-15 Suvelaat Otepääl 
Maxima poe taga. T. 56618707

KU U LU T U S E D

Siiras kaastunne Maive perele 
ema, vanaema, ämma ja Arnele 

elukaaslase

ILME LAAS`i

kaotuse puhul.

Viivi perega

Ehk aitab teadmine,
et kaotuseski on kaks poolt –

valu kõrval jääb alati 
ka mälestuste ilu.

ILME LAAS

Armas Maive perega!
Meie siiras kaastunne teile kalli 

ema, vanaema ja ämma 
kaotuse puhul.

Merike ja Urmas laste peredega

ILME LAAS
02.10.1946 - 11.06.2022

Leinavad Aarne ja tütar perega

Avaldame kaastunnet Maivele 
perega kalli ema

ILME LAASI

surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi 
klassiõpetajad

Ohtlike puude raie. Tööd 
korvtõstukiga (21 m ja 30 m). 
Kändude freesimine. Puidu-
hakkuri teenus. info@maas-
tikuhooldus. T: 5810 8597. 

Ostame kottides küttepuid 
ja pelletit.

Võimalik pikaajaline koostöö.

Madmar Services OÜ
Tel. +372 506 6728
madis@madmar.ee

Võtame rendile 

ELAMISPINDU 
oma töötajate tarbeks, 

rendiperiood 
vähemalt 1 aasta

Täiendav info ja pakkumised:
Marina Telling

marina.telling@maxima.ee
tel 555 66 389

ASTA-IRINA OTTENDER
30.08.1925 - 09.06.2022

Üks väärikas eluring
on lõpule jõudnud…

Mälestame 
endist raamatupidajat ning 

avaldame sügavat kaastunnet 
Maive Pullese perele

kalli ema

ILME LAASI

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Mälestame alati vastutulelikku, 
humoorikat ja sõbralikku 

taksojuhti

INNO ÜTTI

Jääme teda meenutama.

Kliendid

HINNO ÜTT 
30.08.1943 - 05.06.2022

ILME LAAS 
02.10.1946 - 11.06.2022

AARE KIVI 
24.12.1941 - 12.06.2022

Suvised hathajooga grupi 
ja eratunnid 

Pühajärve Spa pargis ja saalis 
juunist augustini

Teisipäevane õhtujooga 18.30.
Laupäevane hommikujooga 8.30.

Joogatundi rikastab enese ja jooga-
massaaž ning ajurveedatee.

Info ja küsimused Marika Kapp 
55613320 
või FB.jooga Pühajärvel.
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Tulekul on taas 
XXVI Otepää rahvamuusikute 

ja käsitöömeistrite päev

Traditsiooniline Otepää rahvamuusikute ja käsitöömeistrite 
päev  toimub 7. augustil kell 10.00-15.00 Otepää Keskväljakul. 

Kavas on rahvatantsijate- ja muusikute esinemine, laadaloterii 
ja põnevad õpitoad.

Müügile võib tuua käsitööd, talukaupa, istikuid, puutööd, 
toidukraami, keraamikat jne.

Laadale eelregistreerimine ja info tel. 56153357 (Ene Raud-
sepp). 

Laada korraldab Otepää Naisselts koostöös Otepää Kultuuri-
keskuste ja Otepää Vallavalitsusega.

Sangaste kihelkonnas 

24. juunil kell 11.00 Sangaste kalmistul 
25. juunil kell 11.00 Laatre I kalmistul
   kell 13.00 Laatre II kalmistul
26. juunil kell 11.00 Priipalu kalmistul
26. juunil kell 11.00 Ilmjärve 
     kalmistul
  3. juulil  kell 11.00 Puka kalmistul

Otepää kihelkonnas

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

Ilmjärve kiriku kalmistupüha

23. juunil kell 14.00 hingepalvus 
   Ilmjärve surnuaial

Kalmistupühad Otepää 
vallas


