
19. septembril sõidetakse Lõuna-Eesti radadel 
maailmas suuruselt teine maastikurattamara-
ton. SEB 13. Tartu rattamaratonil osaleb ligi 
5500 ratturit. Võistlus toob Otepää-Kääriku-
Puka-Palupera-Elva regioonis liiklejatele 
kaasa mõningaid liiklusmuudatusi kohtades, 
kus Tartu rattamaratoni rada ületab suure-
maid maanteid. Valdavalt kulgevad maratoni 
89 km ja 40 km distantsid väikese liiklusega 
kruusa- ja metsateedel ning liiklus peatatak-
se ajutiselt. 
   Tartu rattamaratoni start antakse Ote-
pääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil ja 
finišeerutakse Elvas, Tartumaa Tervisespor-
dikeskuses. 

Liikluskorraldusest 19.09.2010:

Otepäält Valga suunas liiklejad peavad arves-
tama ajakuluga Otepääl Suusastaadioni va-
hetus läheduses ning Väikese Munamäe juu-
res (auto lastakse läbi vastavalt võimalustele, 
nii et ei sega võistlejaid). Orienteeruv ooteaeg 
kuni 25 min.
   Otepäält Rõngu suunas ja vastupidi liiklejad 

peavad arvestama  Palu TP ümbruses kiiruse 
piiranguga alates 11:45.
   Otepäält Pühajärve suunas liiklejad peavad 
arvestama ummikuga Sulaoja juures kl. 13:05-
13:30 (autode läbilaskmine vastavalt võimalus-
tele. Ooteaeg kuni 30 min.)
   Pealtvaatajad, kes soovivad Otepäält pä-
rast starti liikuda Elvasse. Soovitatav mars-
ruut: Otepää-Pangodi-Elva või Otepää-Palu-
Hellenurme-Elva.
   Pealtvaatajad, kes soovivad Palu TPs võistlust 
jälgida – parkla on Palu bussipeatuse juures 
heinamaal.  
   Lühikese raja (40 km) starti (kell 13:00) tu-
lijad, kes tulevad Puka-Arula suunast peaksid 
arvestama, et Meegastemäel on rajaga ristu-
mise tõttu tee suletud ca 11:00-13:00. Soovitav 
ümbersõit Palupera kaudu.
   Reeglina on Tartu Rattamaratoni trass liiklu-
seks suletud. Kõikide sõidukite juhid on ko-
hustatud rajaületusel andma teed jalgratturitele 
ja järgima liiklusreguleerijate ja korraldajate 
märguandeid.
   Rohkem infot  leiate korraldaja Klubi Tartu 
Maratoni veebilehelt www.tartumaraton.ee.
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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Maakonna 90. sünnipäevaks 

tähistati Valgamaa keskpunkt
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Otepää tähistab vana-
vanemate päeva

Otepääd külas-
tasid välisriikide 
kaitseatašeed
9. septembril külastasid Eestis residee-
ruvad kaitseatašeed oma tavapärase 
sügistuuri raames Otepääd. 
   Kohtuti Otepää valla juhtidega, kes an-
dsid vallast ülevaate. Kohal oli 16 erineva 
välisriigi kaitseatašeed.

MONIKA OTROKOVA

Tänavu tähistatakse Eestis esmakordselt 
riikliku tähtpäevana vanavanemate 
päeva. Vanavanemate päeva märgitakse 
septembri teisel pühapäeval. Otepää 
Kultuurikeskuses toimub vanavanemate 
päev 11. septembril kell 13.00.
   Vanavanematele esineb Vaike Hannust-
Saul, Otepää Gümnaasiumi õpilased ning 
Otepää Naisseltsi nukuteater. Päeva juhib 
Jüri Aarma. 
   Vanavanemate päeva tähistatakse 
mujal maailmas riikliku tähtpäevana 
või rahvuspühana. See päev sai alguse 
Lääne-Virginia koduperenaisest Marian 
Mquadest, kelle eesmärgiks oli avaldada 
toetust üksikutele vanuritele hoolde- ja 
vanadekodudes. Oktoobri esimesel püha-
päeval peetakse vanavanemate päeva ka 
Inglismaal ja Prantsusmaal.
   Eestis otsustati see päev Riigikogus 
kinnitada riiklikuks tähtpäevaks 2010. 
aasta jaanuaris. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsiooni-
juht MONIKA OTROKOVA

Otepää valla külad 
said nimesildid
Otepää Vallavalitsus esitas projektitaotlu-
se PRIA Leader programmi meetmesse 2. 
“Väärt elukeskkond – külade uuendamine 
ja arendamine”, kust külaviitade paigalda-
miseks saadi 32 356 krooni. Viidad on pai-
gutatud Otepää valda läbivate maanteede 
äärde ning aitavad külasid kergemini üles 
leida. 
   Otepää Vallavalitsus esitas ka projektita-
otluse PRIA Leader programmi meetmes-
se “Noor Valgamaa”, kust saadi 45 000 
krooni Keskuse mänguväljaku rajamiseks. 
Tänaseks on mänguväljaku detailid juba 
paigaldatud.

MONIKA OTROKOVA

Valgast alustas teekonda 12, 
Tõrvast ja Sangastest kummas-
tki neli võistkonda. Võistkon-

nad pidid otsima üles Valgamaa kesk-
paiga, mis asub Õru vallas. Esimesena 
leidis maakonna keskpunkti võistkond 
Tõrvatud Helmestega Põder, kuhu 
kuulusid Aivar Uibu, Indrek Kaiv ja 
Ivo Muru. 
   Võitnud võistkonna liikmetel oli au 
paigaldada Valgamaa keskpunkti tä-
his koos vastavasisulise sildiga, mil-
le järgi kõik huvitatud koha üles leida 
saavad.  
   Valgamaa keskpunkti koordinaadid 
on:  N= 57 56 34,87
 E= 26 5    45,81

Maakonna sünniloost

6. septembril 1920. a andis toonane 
Eesti Vabariigi valitsus välja ajutise 
valitsemiskorra, mille kohaselt asutati 
Valga linnast ja selle ümbruskonnast 
iseseisev Valga maakond.
   Muinasajal kuulus Valgamaa lää-
neosa Sakala ja idaosa Ugandi maa-

Valgamaa vigastuste vältimise projekti raames 
toimub koostöös Otepää Vallavalitsuse, SA Otepää 

Tervisekeskuse ja MTÜ Otepää Pensionäride 
Ühendusega

       
 reedel, 1. oktoobril 2010 algusega 

kell 10.00
Otepää Kultuurikeskuses 

Eakate päeva tähistamine 
Valgamaal

Kavas
• Päevakohased tervitused ja sõnavõtud
• Ettekanded vigastuste ennetamise ja tervislike 

eluviiside teemal
• Meeleolukas kultuuriprogramm ja üllatused

Oodatud on kõik eakad linnast ja maalt.

Info ja eelregistreerimine pensionäride ühenduste 
kaudu. Ootame rohket osavõttu!

Eakate päeva toetavad:
 Otepää Kultuurikeskus, Valgamaa Pensionäride Ühendus, 

MTÜ Otepää Invaühing

3. septembril toimus orien-
teerumismäng jalgratastel 
„Leia Valgamaa ...!“, mis oli 
pühendatud Valga maakon-
na sünnipäevale. Mängust 
võttis osa 20 võistkonda. 
Osalesid ka Valga ja Tõrva 
linnavalitsuse ning Põdrala 
ja Sangaste vallavalitsuse 
võistkonnad.

konda. 3. juulil 1783. a andis keisrinna 
Katariina II välja uue halduskorralduse 
Balti provintsidele, millega moodustati 
Riia ja Võnnu maakonna kirdeosadest 
toonane Valga maakond ehk Valga 
kreis. Praegusele Eesti alale jäi sellest 
vaid väike osa Valga linna ümbrusest. 
19. saj teisel poolel kuulus Valgamaa 
Liivimaa kubermangu koosseisu.
   Vajadus Valga maakonna kui iseseis-
va haldusüksuse järele tekkis seoses 
Vabadussõjaga. 19. aprillil 1919. a seati 
ametisse Valga maakonnavalitsuse esi-
mees, endine Maapäeva liige Johann 

(Jaan) Kurvits ehk esimene Valga maa-
vanem. Lisaks Valga maakonna Eesti-
osale lisati maakonna koosseisu veel 
järgmised vallad: Viljandi maakonnast 
Hummuli, Helme, Patküla, Koorküla, 
Taagepera, Leebiku ja Jõgeveste; Tartu 
maakonnast Sangaste, Tõlliste, Keeni 
ja Laatre; Võru maakonnast Kaagjärve, 
Karula, Laanemetsa, Taheva, Saru ja 
Mõniste. Valga linn jagati Eesti ja Läti 
vahel pooleks.
   Nõukogude ajal toimus mitmeid 
haldusreforme, mille käigus maakon-
na piirid muutusid. 21. detsembril 1962 

arvati Valga rajooni koosseisu endisest 
Elva rajoonist Otepää linn ning Aakre, 
Otepää ja Palupera (v.a Tamme sov-
hoosi maakasutus) külanõukogu. 
Valga rajooni piirid kujunesid lõpli-
kult välja 1966. aastal.
   Praegu on Valgamaal kaks linnava-
litsust: Valga ja Tõrva, ning 11 valla-
valitsust: Helme, Hummuli, Karula, 
Otepää, Palupera, Puka, Põdrala, 
Sangaste, Taheva, Tõlliste, Õru, hõl-
mates kokku ühe vallasisese linna, 
seitse alevikku ja 150 küla.

OT

Liiklusmuudatused rattamaratonil
Otepääl luuakse 
Naiskodukaitse jaos-
konda
19. septembril kell 13.00 toimub Otepää 
Kultuurimajas Otepää piirkonna Naisko-
dukaitse jaoskonna taasasutamine.
   Oodatud on ka Puka, Palupera ja San-
gaste valla huvilised naised!
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Otepää Vallavalitsuses

25.08.2010

 Väljastati ehitusluba spordi- ja vabaajakes-
kuse püstitamiseks Gaia maaüksusel Truuta 
külas.
 Väljastati kirjalik nõusolek väikeehiti-

sele (salvkaev) Kivisoo maaüksusel Nüpli 
külas.
 Väljastati kirjalik nõusolek tiigi süvenda-

miseks Väike-Punsu maaüksusel Vidrike 
külas.
 Määrati täiendav sotsiaaltoetus 13-le 

Otepää valla elanikule. 

01.09.2010

 Määrati kahele vallakodanikule lapse sün-
nitoetus
 Määrati kultuuriürituse toetust 4000 

krooni MTÜle Otepää Naisselts vanavane-
mate päeva korraldamiseks.
 Eraldati vahendeid reservfondist: kor-

termajale aadressiga Otepää Kopli 7 tormi-
kahjustuse likvideerimiseks 3 000 krooni; 
kortermajale aadressiga Otepää Alajaama 
2 hoone vundamendi remonttöödeks 8 800 
krooni; Otepää Kultuurikeskusele katuse 
remondiks 19 000 krooni.
 Kinnitati Otepää valla 2011. aasta eelarve 

koostamise ajakava ja tingimused.
 Kanti maha kasutuskõlbmatu vara Otepää 

Turismiinfokeskuses kogusummas 382,96 
krooni.
 Kanti maha kasutuskõlbmatu vara Otepää 

Vallavalitsuses kogumaksumusega 135 273 
krooni.
 Kanti bilansist välja materiaalset põhivara 

soetusmaksumusega alla 30 000 krooni, 
kogumakumusega 455 508,81 krooni.
 Tunnistati kehtetuks Otepää vallavalit-

suse 26.09.2010 korraldused nr 2-4-371; 
2-4-372; 2-4-373 ja 2-4-374
 Väljastati ehitusluba külalistemaja 

rekonstrueerimiseks Marsina maaüksusel 
Pedajamäe külas.
 Väljastati ehitusluba külalistemaja 2 

rekonstrueerimiseks Marsina maaüksusel 
Pedajamäe külas.
 Väljastati ehitusluba suitsusauna 

rekonstrueerimiseks Marsina maaüksusel 
Pedajamäe külas.
 Väljastati ehitusluba sauna püstitamiseks 

Marsina maaüksusel Pedajamäe külas.
 Väljastati ehitusluba tootmishoone re-
konstrueerimiseks Edgari maaüksusel Vana-
Otepää külas.
 Väljastati kasutusluba OÜle Otepää 

Veevärk Keskuse reservpuurkaevpumplale 
Otepää külas.
 Väljastati kasutusluba OÜle Otepää 

Veevärk Kopli tn reservpuurkaevpumplale 
Otepää linnas.
 Väljastati kirjalik nõusolek väikeehitisele 

(salvkaev) Ruusamäe maaüksusel Pilkuse 
külas
 Määrati projekteerimistingimused OÜle 

Laumeti elamu ja abihoone püstitamiseks 
asukohaga Otepää vald Vidrike küla Taga-
Karupea maaüksus.
 Määrati Tennisevälja 1 katastriüksuse 

kinnistule nimetuseks „GMP Clubhotel ja 
Pühajärve restoran“.
 Rahuldati 5 korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitumise taotlust.
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 24. septembril.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
 ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

Teade

Otepää AMS-i MAHLAPUNKT

 alustas tööd 

Otepää AMS-i majas J.Hurda 5.

Registreerimine telefonil 7655 765

Kohe on saabumas sügis ning kaugel need jõu-
ludki pole. Talvega kaasnevad talverõõmud, kuid 
igal medalil on kaks külge. Talv toob kaasa lume 
ning probleemid lumetõrjega. Paraku neelas 
eelmise aasta lumerohkus suure osa eelarvesse 
planeeritud rahast ning aasta lõpp võib seega 
kujuneda lumelükkamise seisukohast äärmiselt 
keeruliseks. 
   Juhime tähelepanu suvilaomanikele, kes pole 
Otepää valla kodanikud, et Otepää vallavalitsusel 
puudub kohustus teie teid korras hoida. Kui aga 
teele on sõlmitud avaliku kasutamise leping, on 
vallavalitsus kohustatud teed lumevabana hoid-
ma ning seda me kindlasti ka teeme. 
   Tuletame maaomanikele meelde: kui teie kin-
nistut läbib valla teede registris olev tee, palume 
üle vaadata teeääred ja vajadusel puhastada 
need võsast. Kui teeääred on puhastamata, võib 
rasketes ilmastikuoludes jääda lumi lükkamata 
või tehnika saada viga.   
   Koostöös loodame hoida vallateed Otepää 
valla elanikele talvel lumevabad ja läbitavad!

Otepää Vallavalitsus

Lumetõrjest Otepää vallas

Kaugtööst on viimasel ajal üpris palju räägitud 
ning näib, et sellest on kujunemas viimase aja 
trendisõna. Silver Drenkhan, kes on Kaugtööü-

hingu liige ja ise alates 2005. aastast kaugtööline, vaeb 
mõtteid Otepääle kaugtöökeskuse rajamisest.
   “Kaugtööl on Eesti olusid silmas pidades palju 
plusse,” sõnas Silver Drenkham. “Nii näiteks või-
maldab kaugtöö tööandjal valida personali suure-
ma hulga inimeste seast – kaugtööd saab teha Eesti 
teises otsas elav inimene või liikumispuudega spet-
sialist.”
   Paljud inimesed lähevad linna mitte vajadusest 
linnaelu järele, vaid sellepärast, et see on ainuke või-
malus leiba teenida. Muidugi on alati üks võimalusi 
maal elamiseks ja töötamiseks ettevõtjaks hakata, 
kuid väga paljudele inimestele see ei sobi. Kaugtööl 
on ka miinused: sageli ei ole võimalik kodus töötada,  
inimene ei oska oma aega kodus töötades planeerida, 
puudu jääb töökohaga kaasaskäivast ühtekuuluvus-
tundest. Neid probleeme aitaks Silver Drenkhami 
arvates lahendada just kaugtöökeskused. Eestis on 
praegu neli kaugtöökeskust – Emmastes, Lahemaal, 
Kuusalus ja Paides. “Otepää on piisavalt atraktiiv-
ne koht, et siia kaugtöökeskust rajada,”rääkis Silver 
Drenkhan. “Kindlasti annab see suure plussi juurde 
kohalikule omavalitsusele, kui inimestel oleks või-
malus jääda Otepääle elama ka vaatamata sellele, et 

töökoht asub näiteks Tallinnas.”
   Kaugtöökeskuses saaksid tööd teha just need 
inimesed, kelle amet seda võimaldab ning kes 
ei saa ühel või teisel põhjusel kodus töötada. 
Kaugtöökeskus ei saa kindlasti olla ainult ruum 
arvutitega. Selle pikemaajalisem eesmärk on piir-
konna tööhõive ning hariduse ja ettevõtluse arengu 
toetamine. Vallavanem Aare Matt sõnas, et taoline 
algatus on kindlasti kiiduväärt. “Peame ära kasuta-
ma iga võimalust inimeste kaasamiseks tööhõives-
se,” ütles Aare Matt. “Kaugtöökeskus esitab ette-
võtjale paraja katsumuse, kuid samas loob ka täiesti 
uued võimalused.”
   Silver Drenhkani sõnul on kaugtöökeskusele ruu-
mi otsides pilk pidama jäänud Tervisekeskuse vanale 
hoonele, kuid need on esialgu olnud vaid mõtted. 
   Oktoobrikuus on Otepääl planeeritud kaugtöökes-
kuste-alane teabepäev. Selleks, et paremini vastata 
kaugtöö-alastele küsimustele, palume huvilistel täi-
ta anonüümne küsimustik Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee. 
   Uudishimulikud, kes oskavad leida kaugtööst kui 
paindlikust arenguinstrumendist kasu enda või ko-
gukonna jaoks, võtta kontakti Silver Drenkhaniga 
telefonil 55 22543, email: silverdr@hot.ee. Vaata ka: 
www.telework.ee. 

MONIKA OTROKOVA

Kaugtöö võimalustest Otepääl 

Eelmisel nädalal külastas Eestit Vene riikliku 
telekanali Pervõi Kanal võttegrupp eesotsas 
tuntud saatejuhi Mihhail Širvindtiga. Telekanali 

grupp viibis ka Valgamaal ning Otepääl.
   Mihhail Širvindt juhib Venemaal väga popu-
laarset telesaadet “     

”  (“Tahan teada koos Mihhail 
Širvindtiga”), mille tarbeks nüüd materjali filmiti.
   Kolmeliikmeline grupp, kuhu kuulus peale saa-
tejuhi ka veel režisöör Anna Majartšuk ja operaa-
tor Ilja Špitz, käisid tutvumas Saaremaa, Pärnu ja 
Tallinna vaatamisväärsustega. Valgamaal oli plaanis 
filmida Valga-Valka kaksiklinna ja Otepää energi-
asammast, kuid vihmane ilm rikkus need plaanid. 
Sellele vaatamata jättis nähtu võttegrupile väga hea 
mulje.
   “Olen Eestis esimest korda ja mulle meeldis siin 
väga,” kinnitas Mihhail Širvindt. “Kindlasti soovi-

SÜNNID
Erki Mootse  8. augustil
Grete Sinilill  22. augustil

me siia tagasi tulla ja filmida.” Võttegrupp külas-
tas Taagepera lossi ja Tammuri talu, kus kohtuti ka 
Otepää valla esindajatega. Mihhail Širvindti sõnul 
on nad külastanud toitlustusettevõtteid 30 riigis, aga 
Tammuri maitseelamus ja personaalne suhtlus klien-
diga ületas kõiki eelnevaid.
   Eesti külastust koordineeris EAS Moskva turis-
miesindaja Tõnu Steinberg, Valgamaa külastust 
aitasid korraldada SA Valgamaa Arenguagentuuri 
turismikonsultant Sille Roomets ja Otepää 
Turismiinokeskuse juhataja Mare Raid. 
   Videoklippe Eestist on võimalik vaadata Pervõi 
Kanalist, need hakkavad olema kord nädalas. 
Tavapäraselt on saade eetris argipäeviti kell 15.20. 
Täiendav info saate kohta: www.tv1rus.com. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Otepääd külastas Vene telekanali 
võttegrupp

Elustame olnut
Võimaluse selleks pakub hiljuti trükist ilmunud 
raamat „Teatrimaagia kütkes“, mille esitlus 
toimub reedel, 17. septembril algusega kell 18 
Otepää kultuurikeskuses. 

Oodatud on kõik huvilised, ennekõike need, kes 
veel mäletavad aastast 1950 Otepääl järjepideva 
teatritegevuse algust ja selle jätkumist enam kui 
pool sajandit. 
   Kindlasti need, kes olnud selles higi ja pisarate, 
okaste ja roosidega rikastatud teatriteel koguni 
ISE osalised! See on ajast, mil Otepääd teati kõi-
ge muu kõrval Valgamaa tuntuima kultuurikesku-
sesena ning TEATRILINNANA. Ja seda tänu Kalju 
Ruuvenile, rahvateatri loojale ja juhile. Üks visa 
eesti jonniga mees, kelle tahe võis ka raudkivist 
läbi viia –  selline hinnang meie teatri loojast on 
raamatus ühelt varalahkunud teatrilegendilt Jaan 
Saulilt.
   On hinnanguid, tõestisündinud lugusid, 
legende, intervjuusid, rohkelt mustvalgeid ja vär-
vifotosid, lavastuste täielik loetelu ja teisi täien-
davaid lisasid - kõik see on esimene katse ligi 
200leheküljelises kvaliteetväljaandes jäädvustada 
osakest meie kodupaiga rikkast kultuuriloost. 
Tegijad on MTÜ Meediagrupist Süd-Est, üks pro-
jekti autor MTÜ Otepää Teatri juht Margus Möll. 
   
Üks mõte on neil kindel: raamatu saavad kingi-
tuseks kõik, kes Otepää teatris osalised olnud, 
ka Valgamaa raamatukogud ja koolid. Nii saame 
oma kodupaigast teada anda, et me oleme ole-
mas olnud, sedasama soovime edaspidisekski! 
Ja sama soov oli ka meie teatrijuhil, PAPA KAL-
JUL, Otepää esimesel aukodanikul. 
   Tulgem ja olgem koos, et mäletada ja teada! 
Üllatused sünnivad planeerimata, õdus olemine 
on kavva kirjutatud!

MTÜ Otepää Teater
MTÜ Süd-Est 

UUS RAAMAT

2.-6. septembrini toimus Sankt-Peterburis IBU 
(Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liit) kongress. 
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonist osalesid 
president Aivar Nigol, aupresident Kalju Valgus ja 
peasekretär Kristjan Oja.
   IBUl on liikmeid üle 60ne, kongressil olid esin-
datud 48 riigi esindajad. Olulisemateks teemadeks 
oli rahvusvahelise liidu juhtorganite valimine, muu-
datused IBU põhikirjas ja võistlusmäärustes ning 
2015. a maailmameistrivõistluste korralduskoha va-
limine. 
   Tagasivalituks osutus senine liidu president norra-
kas Anders Besseberg. Esimese asepresidendina ei 
jätka enam Aleksander Tihhonov, vaid tema ase-
mele valiti Vene Laskesuusatamise Liidu tegevjuht 
Sergei Guðenko. 
   Tihe rebimine käis 2015. a maailmameistri-
võistluste koha selgitamiseks. Vastamisi olid Oslo-
Holmenkollen ja Kontiolahti-Joensuu. Mõlemad 
on tuntud kui rahvusvaheliste laskesuusatamise 
võistluste toimumiskohad. Seekord osutus 23 hääle-
ga 20 vastu valituks Kontiolahti-Joensuu. Soomlaste 

rõõm oli otsuse väljakuulutamise järgselt piiritu. 
   “Tehvandi staadioni valmimise järel oleme valmis 
laskesuusatamise maailmakarikavõistluste etappide 
taotlemiseks Otepääle, kuna oleme kahe siin toimu-
nud tiitlivõistlusega tõestanud oma võimekust,” ütles 
Aivar Nigol. “Järgmisel kongressil, mis toimub kahe 
aasta pärast, soovime esitada oma kandidatuuri las-
kesuusatamise MMvõistluste korraldamiseks”. 

MONIKA OTROKOVA

IBU kongressil valiti uusi juhte

Koostöö lätlastega

Kolmapäeval, 9. septembril kohtuti Otepää vallava-
litsuses Läti Priekuli ja Cesise omavalitsuste esinda-
jatega. Volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem 
Aare Matt arutasid külalistega koostöö võimalusi 
Eesti-Läti-Vene piiriülest koostööprogrammi silmas 
pidades. Kohtumisel lepiti kokku, et koostööd jätka-
takse eelkõige spordi valdkonda silmas pidades.
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KULTUURIÜRITUSED

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

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

www.otepaa.ee

Otepää valla spordipäev
11. septembril 2010 Kääriku staadionil.

Kavas 100 m ja 1000 m jooks, kaugushüpe, 
kuulitõuge ja odavise.

Autasustatakse koondarvestuse paremaid (arvesse 
läheb 3 parema ala kohapunktid). Eraldi arvestus 

veteranidele (40 aastat ja vanemad).

Lastele (kuni 12 aastat) 60 m jooks ja kaugushüpe.

Otepää Kultuurikeskuses avatud Eha Anieri maalide 
näitus”Aastaajad”. Olete oodatud vaatama ning maale on 
võimalik ka osta. Info:Annika Roosnupp, 5630 7376, annika.
roosnupptepaa.ee.

Austatud vanaemad ja vanaisad. Olete oodatud tähistama 
vanavanemate päeva 11. septembril kell 13.00 Otepää 
Kultuurikeskusesse. Päeva juhib Jüri Aarma.

16. septembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO 
Viimane laul. Lubatud kõigile. Pilet 25.-

17. septembril kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää 
Teatri uue raamatu “Teatrimaagia kütkes” esitlus.

23. septembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO Agent 
Salt. Alla 12.a mittesoovitatav. Pilet 25.-

24. septembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää 
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsuklubiga TANGO korral-
davad TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme 
mängib ansambel BLACK & WHITE. Tantsuõpetaja Veiko 
Ratase juhendamisel õpime rumbasamme. Pääse 50.-

30. septembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO 
Lohista ta lavale. Alla 14.a keelatud. Pilet 25.-

Perekeskus Sina ja Mina kutsub lapse-

vanemaid Gordoni Perekooli kursusele, 

mis algab Otepääl 11. oktoobril 
kell 18.00. 

Info ja registreerimine: 
www.sinamina.ee; tel: 56 152 958.

Suurepärne soe suvi on meid kõiki kosu-
tanud ja teadmiste vastuvõtmisteks ette 
valmistanud.  Kõik on uus septembrikuus  

– see lause kehtib õppeaasta alguse kohta laste-
aias Võrukael mitmekordselt.
   Suvepuhkuselt naasjad kissitasid juba õue-
väravast sisenedes silmi ega suutnud korraga 
kõike uut haarata. 
  Silm otsis vanu, vihmast ja tuulest luitu-
nud armsaid mängukohti, märkas aga kõikjal 
uusi, tutvuma kutsuvaid võimalusi. Valgamaa 
Partnerluskogu toel ning Valga Teed OÜ ja 
lapsevanem Ainar Kuke abiga oleme saanud 
õuealale uued, rõõmsailmelised ja lastele suu-

11. septembril kell 10.00

Otepää Spordihoones

sulgpalli paaristurniir.
Naiste ja meeste B, C, D, E liiga.

Tule omadele kaasa elama!

remat turvalisust pakkuvad mänguvahendid.
   Meeldivaid üllatusi nähti ka ruumidesse 
sisenedes. Uudistava  pilguga kõike üle vaa-
dates võib märgata mitmete ruumides värskelt 
säravat värvi ja muudatusi mängutubades. 
   Kõik on tehtud selle nimel, et laps saaks end 
loominguliselt vabalt väljendada, et tal ei hak-
kaks kunagi igav. 
   Võrukaela selle õppeaasta deviis on RAH-
VUSLIKKUS ja ees ootab 20. sünnipäev.
   Uueks õppeaastaks kõigile mõnusat töö-
rõõmu!

Väikesed ja suured võrukaelad

Võrukaela lapsed asusid uusi 
teadmisi koguma

ÕPILASLIIN NR 3
Peatus Aeg Km
Otepää Gümnaasium 16.00 0

Aedlinn 16.04 3

Pühajärve 16.05 4

Sõjatamme 16.07 5

Tammiku 16.08 6

Kannistiku 16.10 7

Tammuri tee 16.12 8

Ristipealse 16.18 12

Raasiku 16.20 13

Pühajärve kool 16.23 15

Pühajärve kool väljumine 16.25 15

Turu tee 16.28 17

Luiga tee 16.30 18

Nõude 16.34 21

Kotre tee 16.35 22

Kassiratta 16.36 23

Kalevi 16.40 25

Ilmjärve 16.43 27

Joosti tee 16.49 32

Tõutsi 16.52 33

Krupi 16.55 35

Kikka 16.57 36

Vidrike mõis 17.00 39

Inni tee 17.03 42

Pühajärve kool 17.06 45

Raasiku 17.08 47

Ristipealse 17.09 48

Pühajärve nurm 17.11 50

Kannistiku 17.13 51

Aedlinn 17.17 54

Otepää bussijaam 17.20 57

NB!  Õhtune väljumine õpilasliinil nr.4 
kell 16.00 Otepää Gümnaasiumi juurest. Bussi-
liinide graafikud on ka valla kodulehel 
www.otepaa.ee rubriigis “Transport ja teed”.

Otepää valla õpilasliinid 
2010 / 2011 õ-a. ÕPILASLIIN NR 4

Peatus Aeg Km
Otepää Gümnaasium 15.45 0

Pedajamäe 15.49 3

Kirikuküla 15.53 5

Otepää Gümnaasium 16.00 10

Lüüsjärve 16.03 12

Vana-Otepää 16.05 13

Männi 16.08 14

Käpa 16.12 16

Kastolatsi 16.18 20

Majasoo 16.20 21

Otepää Gümnaasium 16.25 24

Juusa 16.28 27

Puuraku 16.30 28

Männiku 16.31 29

Pilkuse 16.34 32

Alaküla 16.36 33

Tülsu 16.41 38

Ööbiku 16.43 39

Lillemäe 16.48 41

Rüa 16.50 43

Vidrike rist 16.53 46

Pühajärve kool 17.00 50

Kääriku 17.05 54

Mäe talutee 17.06 55

Harimäe rist 17.07 56

Pülme 17.11 58

Arula motell 17.19 64

Äidu 17.26 70

Arula 17.30 73

Mõtsniku 17.32 75

Otepää 17.40 82

Peatus Aeg Km

Otepää 07.04 0

Juusa 07.07 2

Männiku 07.10 5

Puuraku 07.11 6

Pilkuse 07.13 8

Alaküla 07.15 9

Tülsu 07.20 14

Ööbiku 07.22 15

Lillemäe 07.27 17

Rüa 07.30 19

Otepää Gümnaasium 07.37 24

Kannistiku 07.42 29

Mõtsniku 07.45 32

Arula 07.47 34

Äidu 07.51 37

Pülme 08.05 47

Harimäe teerist 08.08 49

Mäe talu tee 08.09 50

Kääriku 08.10 51

Pühajärve kool 08.15 55

Otepää 08.25 63

ÕPILASLIIN NR 1

Peatus Aeg Km
Otepää 06.55 0

Arula motelli tee 07.10 13

Tammuri tee 07.18 20

Kannistiku 07.20 21

Tammiku 07.21 22

Sõjatamme 07.22 23

Aedlinn 07.23 24

Koolitare 07.25 25

Otepää bussijaam 07.30 26

Aedlinn 07.33 28

Sõjatamme 07.34 29

Pühajärve nurm 07.35 29

Raasiku 07.38 32

Pühajärve kool 07.40 34

Turu tee 07.42 36

Luiga tee 07.43 37

Nõude 07.46 40

Kotre tee 07.48 42

Kassiratta 07.49 44

Ilmjärve 07.53 48

Kalevi 07.57 50

Joosti tee 08.00 52

Tõutsi 08.03 53

Krupi 08.06 54

Kikka 08.09 56

Vidrike mõis 08.13 59

Inni tee 08.16 62

Pühajärve kool 08.20 65

Otepää 08.30 73

ÕPILASLIIN NR 2  

EASi ettevõtlusnädala raames

ETTEVÕTLUSPÄEV
Otepää Gümnaasiumi aulas

6. oktoobril algusega kell 10.00.

Toimub Otepää piirkonna ettevõtjate mess ja 

ettevõtluskonverents.

Päeva juhib Urmas Klaas (Riigikogu majan-
dus- ja eelarvekomisjoni esimees).

Ettekandeid teevad:

Otepää edukaima ettevõtte juht Ando 
Jukk (UPM Kymmene), Alar Arukuusk (SA 
Tehvandi Spordikeskus), Raul Oreskin (Taru 
Loomeinkubaatori juhatuse liige), Margus 
Mäll (GMP Club Hotelli restorani juhataja).
Kavas on ka õpitoad rahastamisvõimalus-
test ja külade arendamisest.

Palume kõigil ettevõtjatel, kes soovi-
vad messist osa võtta, registreeruda 
hiljemalt 27.09.2010 e-posti aadressil: 
merlin@otepaa.ee. Messist osavõtt on 

tasuta.
Lisainfo: Merlin Müür, 5303 3032.
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Palupera Vallavalitsuses
24.08.2010:

 Anti kolm ühekordset toetust á  300 krooni, 
üks matusetoetus 2000 krooni, kolm küttepuude 
toetust á 1000 krooni, üks sünnitoetus lapse 1 
aastaseks saamisel 1500 krooni, üks paljulapselise 
pere kooliaasta alguse toetus 400 krooni (igale 
koolilapsele 100 krooni) ja neli kooliminekutoe-
tust 1.klassi astujale á 1000 krooni.
 Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki-

kaart V-J.L-ile 31.08.2015-ni.
 Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri 

kogusummas 8061 krooni, hooldamise eest maks-
tav toetus kogusummas 8860 krooni ja täiendav 
puudega inimestele makstav sotsiaaltoetus kogu-
summas 5200 krooni. 
 Otsustati maksta kuue hooldaja eest sotsiaal-

maksu kogusummas 8616 krooni.

2.09.2010:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus  

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks luge-
miseks. 
 Anti kaks paljulapselise pere kooliaasta alguse 

toetus – 400 ja 600 krooni (igale koolilapsele 100 
krooni), kaks ühekordset toetust á 300 krooni  ja 
kuus kooliminekutoetust 1.klassi astujale á 1000 
krooni.
 Peeti võimalikuks Neeruti külas Illako kinnistu 

jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks järgne-
valt: Illako kü, suurusega 10,03 ha, sihtotstarve 
maatulundusmaa ja Väike-Illako kü, suurusega 
3,31 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
 Väljastati projekteerimistingimused T.T-le Räbi 

külas Järvepera kinnistul asuva hoone rekonstru-
eerimisprojekti koostamiseks.
 Väljastati kasutusluba OÜ Jaotusvõrgule 

Palupera külas Otepää-Rõngu 10kV õhuliini 
rekonstrueerimisele maakaabelliiniks lõigus 
mastist 189-194.
 Väljastati projekteerimistingimused MTÜ 

Hellenurme Mõisale Hellenurme külas Lõuna-
Eesti hooldekeskuse maaküttetorustiku projek-
teerimiseks.
Väljastati ehitusluba T.T-le Lutike külas Leigo 
kinnistule toitlustushoone ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Nõuni külas Nõuni puh-
keala ujuvsillale.
 Väljastati ehitusluba OÜ Moiraks Palupera 

külas Vabriku kinnistule töökojahoone ehita-
miseks.
 Väljastati raieluba KÜle Populuse Hellenurmes 

Keskuse kinnistul ehitisi ohustavate puude rai-
eks.

6.09.2010:
 Anti kaks ühekordset toetust á 300 krooni ja 

üks toetus prillide ostuks lapsele 808 krooni.
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AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

Avalik arutelu
Palupera valla üldplaneeringu ja keskkonna-
mõjude strateegilise hindamise aruande avalik 
arutelu toimub 20. septembril 2010 algusega kell 
17.00 Palupera vallamaja saalis.

et harilikult võetakse vanal kuningal enne pea 
maha, kui uut valima hakatakse. Kuninga ase-
mikku võib aga rahvas valida nii tihti, kui talle 
meeldib. 
   Ka tänavu said setud jumal Peko uue maapealse 
esindaja. Setumaa ülemsootskaks valiti neljasaja 
häälega Setumaa kultuurielu eestvedaja ja ettevõtja 
Ahto Raudoja. Uus valitseja lubas kogu oma valit-
semisaja setude kultuuri ja rahaasjade eest hoolt 
kanda. Tantsurühm „Mathilde“ tantsijad lubasid 
uuele ülemsootskale, et tulevad appi tööd tegema 
erinevatele talgutele. Väga vahva oli rahvarohke 
sõjaväeparaad. Publik elas kaasa iga kollektiivi esi-
nemisnumbrile. 
   Tantsurühma lõbus sünnipäevapidu jätkus 
Lüübnitsa külamajas. Söödi- joodi head ja pare-
mat, ujuti Peipsi järves, tunti rõõmu koosveedetud 
ajast ja mõnusast seltskonnast. 
   Järgmisel päeval külastasime Setu Talurahva-
muuseumi, ronisime Piusa koobaste valdustes ja 
nautisime Võru Tamula järve rannapromenaadi ilu. 
Rannapromenaad sai kodukaunistamise võistlusel 
„Kaunis Eesti kodu 2010“ parima tervisespordira-
jatise tiitli. 
   Tantsurühm „Mathilde“ tänab sõbralikku, tore-
dat bussijuhti Karli Pastakut, kes rääkis muheda-
id lugusid ja sõidutas meid kaunitesse Kagu-Eesti 
paikadesse.

Üks tantsijatest RELIKA KALBUS

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi 
valla teeregistris olevate 

TEEDE remonttöödeks 

hiljemalt 17. septembril 2010.a. kell 15.00. 
See on tellijani jõudmise tähtaeg, mitte postitamise kuupäev!

Remonttööd hõlmavad:
   kruusa (purustatud kruusa) vedu Miti karjäärist,
   kruusa teedele laialiajamine, buldooseritöö. 

Orienteeruv maht teedele veetava kruusa osas on ca 
500 tonni. Kruusa eest maksab Palupera Vallavalitsus 
otse karjääri omanikule. Ootame lähteülesandele 
vastavalt teenuse kompleksset hinda, mis hõlmab 
remonttöid (kruusata). Pakkumuse esitaja peab 
omama Maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde 
tegevusluba teede ehitamiseks. Mainida ära ka käibe-
maksukohuslus, kasuks tulevad kogemused. 

Tule küsi infot ja lähteülesannet 13.-17. septembril 
valla-majast!

   Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514 Valga-
maa Hellenurme sjk. Ümbrikule märksõnaks „kruus 

teedele”. 
Info tel. 7679 504, 5174 740.

Kevadel möödus kümme aastat tantsurühm 
„Mathilde“ loomisest. Tegevust alustasime 
2000. aastal Uderna Hooldekodus. Juba seitse 

aastat oleme tegutsenud Hellenurme Kultuurimajas. 
Läbi aastate on meie rühma juhendanud õpetajad Juta 
Tigane, Luule Karo ja praegu Anne Udeküll. Oleme 
tutvustanud mõisaaegset tantsukultuuri erinevatel küla-
pidudel, linnade folkloorifestivalidel, lossides, mõisa-
tes, teistel avalikel üritustel kui ka erapidudel. 
    Meie tantsurühma väsimatu hing on MTÜ 
Tantsuklubi „Mathilde“ esinaine Elsa Komleva. 
Ta on aastaid kirjutanud projekte, õmmelnud kos-
tüümidele täiendusi, otsinud uusi tantsijaid, esine-
miskohti ja korraldanud erinevaid üritusi Palupera 
vallas. 
   Tantsurühm otsustas oma sünnipäeva pidada, 
ise tantsida ja teiste esinemisi vaadata Eestimaa 
kõige kagupoolsemas nurgas – Setumaal. 7. au-
gusti hommikul sõitsid  Mikitamäele XVII Setu 
Kuningriigi päevale praegused ja endised tantsijad, 
toetajad ning sõbrad oma peredega. 
   Peale meie reisiseltskonna olid kuningriigi alama-
teks peaaegu 6000 kohalikku setut ja nende küla-
list. Setu Kuningriigi päeval olid au sees setu päri-
muskultuuri erinevad väljendusvormid, kohalikud 
joogid ja söögid, pillimäng, tantsud. Vabalaval tant-
sisid meie rühma talupiigad oma lemmiktantse. 
   Iga kuningriik vajab kuningat. Ajaloost on teada, 

Mathilded Setu Kuningriigis 

On juba traditsiooniks saanud, et Hellenurme 
kaunis mõisapargis tähistatatakse taasise-
seisvumispäeva isetegevuslaste esinemise-

ga. Tore on see,et iga aastaga esinejate ring laieneb. 
Lisaks seltskondlikele tantsudele andsid sära kirevais 
riietes mustlastantsijad ja kõhutantsijad nii Hellenur-
mest kui ka Valgast. Kontserdil esitasid mõlemad 
rühmad ühistantsu. Nimelt on Valga ja Hellenurme 
tantsijate vahel välja kujunenud sõprussuhted ja selle 
kontserdi lõppedes lepiti kokku sügisene esinemine 
Valgas, kus esinevad ka Läti-Valka ja Seda tantsijad. 
Tore oli vaadata nii erinevate tantsustiilide harrasta-
jaid ja veel toredam tõdeda, et igas rühmas oli eakaid  
tantsijaid. Peokavas pakkusid laulurõõmu Lõbusad 
Lesed Nõunist. 
   Päeva kaunistas päikesepaiste ilma ühegi vihma-
piisata. Ehk on seegi märk, et oli üks tore ettevõt-
mine, mida jätkame ka edaspidi. 

Et teil oleks elus päikest, siis on valgus!
Et teil oleks elus tantsu, laulu, siis on teil lusti!
Et teil oleks elus sõpru, siis on tugi!
Et teil oleks tervist, siis on kõike!

Kõik need soovid ja rõõm koosolemisest tegid sü-
dame soojaks. Me olime nagu üks pere!
   ”Võtke endale aega...naeratamiseks....see on hin-
ge muusika!!!” Need kuldsed sõnad ütles meie ju-
hendaja Anita.
   Kogu pidu sai teoks tänu sujuvale ja mõistvale 
koostööle. 
   Oma osa andsid selleks: Eesti Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupp, Palupera Vallavalitsus, 
Otepää Tantsurõõm,Valga kõhutantsijad, Elva 
Seeniorid ja Chocolate,  Nõuni Pääsusilmad 
ja Lõbusad Lesed ja Hellenurme Muhedad, 
Mathilded, Marbellad ja ansambel Lahe.
   Aitäh!

Kõiges kaasosaline ELSA

Hellenurmes tähistati taasise-
seisvumispäeva

Muinastuled süttisid 
ka Nõuni järve kaldal
 
Laupäeval, 28. augusti õhtul süüdati Eesimaa 
randades lõkkeid, et tunda end ühtse ranna-
rahvana. Ka meie olime oma MTÜ Loodus- ja 
Arenduskeskuse seltskonnaga planeerinud 
korraldada sel sumedal õhtul uuel Nõuni ranna 
sillal väikese päikeseloojangukontserdi, kuid 
ilmataat mängis vingerpussi ja hirmutas meid 
kultuurimajja. 
   Kontsert, millel esinesid Priit ja Peep Peterso-
nid, oli vapustav. Kaunid kitarrihelid puudutasid 
küll iga kontserdikülastaja hingekeeli. Vihma-
sabin andis järele, Nõuni järvele laskus öö ning 
meiegi suundusime üheskoos pärast kontserdi 
lõppu randa. 
   Tänu neile, kes nägid tööd ja vaeva, et Nõunis 
oleks avalik rand, kus lastega turvaliselt ujuda, 
kalameestel õnge loopida või siis lihtsalt järvele 
avanevat kaunist vaadet nautida. Vallavanema 
ja töövõtjate esindajate ühise rannavõrkpalliga 
sai uus rand avatuks kuulutatud. Pool kümme 
süütasime lõkke. Saame meiegi uhked olla, 
sest vanim ruhi ehk paat Eestimaal on leitud 
Nõuni järvest kümneid aastaid tagasi toonaste 
külapoiste poolt. Lõkketulede ja küünalde 
kumas esitasid kitarristid veel mõned lisalood. 
Saime teada nii mõndagi „kitarri köögipoolelt“. 
Imestama paneb Priidu ja ta pere suur armas-
tus muusika vastu. 
   Tänu teile! Oli mõnus, armas, kaunis õhtu 
- kuuldus lausekatkeid kadumas öösse...

TERJE, MARIKA, KALEV

PALUPERA PÕHIKOOLIS alustab tööd

EELKOOL
1. klassi astujatele)

28. septembril 2010 kell 12.15
ruumis nr 72.

Lapsi õpetab õpetaja Külli Laidva
13. septembril kell 19.00 alustab 
Nõuni kultuurimajas uut hooaega

AEROOBIKA.
Võta kaasa matt ja vahetusjalanõud.

Oodatud kõik huvilised.

Ruta 5344 1380

Taskukohaselt suve- ja 
sügisekaupa!
13. septembril on võimalik kell 14.00-18.00 
Hellenurme kultuurimaja saalis osta põhiliselt 
Austriast pärit suvelõpu- ja sügiskaupa. 
   Kasutatud ja uued riided beebidest eakate-
ni. Naistele ja meestele, ka suured numbrid. 
Hinnad kasutatud, kuid korralikel esemetel 
2-50 krooni, uhiuutel samuti taskukohased. 
Natuke ka käsitööd. 

Tule kauplema!

Jalgpalliturniir Palupera Cup 2010 
toimub 23. septembril 

algusega kell 12.00 

Palupera staadionil.
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”Mustlased” tantsu vihtumas



10. september  2010 5 P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

www.puka.ee

AMETLIK INFO

12. septembril toimub Räbi 
küla spordiväljakul 

3.Palupera valla külade

JALGPALLITURNIIR.

Registreerimine algab 9.30, esimese 
mängu algus 10.00.

Alates kella 11 Kaitseliitu tutvustav 
relvade ja varustuse näitus.

Pane oma küla võistkond kokku ja tule 
mängima!

Info: 5346 5648, Kalev

VVV SA ÕPPEPÄEV 

”SEENED”

Toimub Elva-Vitipalu maastiku-
kaitsealal umbjärvede ümbruses 
laupäeval, 

11. septembril algusega kell 10.00.

   Kogunemine kell 9.45 Elvas nn. Mahla-
mäe teeristis (Kärneri ja Peedu tee ristil)
Sealt sõidame koos edasi matka alguspunkti. 

Selga panna ilmale vastavad riided ja jalanõud 
ning kaasa võtta korv ning seenenuga. Jalga 

soovitame panna kummikud. 
   Juhendavad mükoloogid Kadri Pärtel ja 

Teele Jairus Retk kestab umbes 4 tundi. Soovi 
korral kaasa oma võileib ja jook.   

Osalejate arv on piiratud. Vajalik eelre-
gistreerimine tel 525 4172 (Triinu) või 
meilile triinu@vvvs.ee. 

ÕPPEPÄEV ON TASUTA. 

Õppepäeva läbiviimist toetab SA Keskkonnainvestee-
ringute Keskus.

Puka Vallavalitsuses:

 Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru 
regiooni poolt jäätmeloa andmisega Ragn-Sells 
ASile ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks Puka 
valla territooriumil;

 Pukas tekitas 15. augustil möllav torm suuri 
kahjustusi alevikus Ääre tn 12 asuva korterelamu 
katusele. Vallavalitsus toetab korteriühistut tormi 
poolt tekitatud kahjude likvideerimisel 24 000.- 
krooni ulatuses;

 Otsustati maksta ühekordset toetust ühele 
isikule 1000.- krooni ning matusetoetust  ühele 
isikule 1000.- krooni:

 Otsustati algatada hanked tööde teostaja leid-
miseks Puka valla teede remontimiseks ning Puka 
Keskkooli ruumide kütmiseks. 

Esimene september oli väga ilus, päike pais-
tis. Esimest klassi saatsid aktusele 12. klas-
si õpilased. Kui nad sisse tulid, kõlas laul 

Buratino. See oli väga kena ja armas. 
   Esimesse klassi läks ainult 6 õpilast. Loodan, et 
neil kõigil läheb hästi ja soovin neile edu. 
    Mina ise lähen juba 5. klassi. Klassiruum asub 
nüüd kolmandal korrusel. Mul on uusi õppeaineid 
ja ka uusi õpetajaid. Arvan, et sel aastal läheb meil 
kõigil hästi. 
   Soovin kõigile koolirõõmu. 

Puka Keskkooli 5. klassi õpilane GERLI ROSENBERG

Kõik, kõik on uus septembrikuus… Ja nii 
ongi. Kuigi kõigile koolilastele on 1. septem-
ber uue kooliaasta algus, saavad suurima 

tähelepanu osaliseks ikka ja alati esimesse klassi 
astujad. Neile on see ju elu esimene koolipäev. 
Sel päikesepaistelisel päeval sammusid aktusele 
väikesed koolilapsed – Iris Laineste, Kertt Lepik, 
Annette Vološtšuk ja Eva Volver. Ja nendega koos 
meie kooli vilistlased – Liiri Looskari, Valdur Pahva, 
Udo Lessing ja Rein Mällo, kelle koolitee algas 
Aakre koolis 50 aastat tagasi. 
   Esimesse klassi astunud said aabitsa oma klas-
sijuhataja Merle Kiissa käest, kõikidele õpilastele 
kingiti mõisakooli päevik. Koolirahu lepingu lu-
gesid ette ja allkirjastasid Oliver Ozolin 6. klassist 
ja koolidirektor Ilme Hõbemägi. Loodame aasta 
jooksul nendest tõdedest kinni pidada. Ega see 
nii raske polegi, kui eesmärk silme ees – edukalt 
klass lõpetada. Esimest koolikella helistas 6. klas-
si poiss Kalmer Kõks. 

   Tarkusepäeva jäävad meenutama soojad sõ-
nad külalisteraamatus: „Suur tänu, et saime osa 
teie suurepärasest koolialguse peost. Oli meel-

Esimene kooli-
päev Aakres

I klass koos klassijuhataja Merle Kiissaga ja vilistlased.

div kokku saada poistega, kes astusid koos mi-
nuga esimesse klassi. Meile anti meeldiv või-
malus võtta käe kõrvale laps, kes alustab oma 
kooliteed. Soovin kõigile helget kooliaastat! Liiri 
Looskari.“
   Toredat ja edukat kooliaastat kõigile!

Kooliaasta algus 
Puka Keskkoolis

Puka KK I klass: (vasakult) Signe Semsugov, Herki Puiestee, Rainet Tamm, Jarel Hei-
nalo, Steve Vahi, Eliise Uibo ja klassijuhataja Eva Kosk.

28. augustil toimus Puka valla lahtine kergejõus-
tikuvõistlus. See nii öelda traditsiooniline võistlus 
toimus meil juba viiendat korda. Ilmataat alguses 
pisut hirmutas, aga siis otsustas halastada ja lasi päi-
kesel paista.
Võistlejaid kogunes parasjagu, mitmed olid juba 
vanad tuttavad ning osalenud kõikidel meie kerge-
jõustikuvõistlustel. Võistlus kujunes mõnelgi alal 
päris pingeliseks. Oli tore näha, kuidas vanad rivaa-
lid omavahel jõudu katsusid. Ka mõned kohtunikud 
olid samad, kes viis aastat tagasi. Peakohtunikuks, 
nagu ikka, Puka juurtega mees – Lembit Leppik.
   Võistlemas oli kokku ligi 60 inimest. Võistluse 
lõppedes said korraldajad võistlejatelt aplausi. Tegi 
südame soojaks. Järgmisel aastal kohtume jälle!
   Võistlustulemused on tervikuna nähtavad valla 
kodulehel, siin aga toome iga ala parimad:
Vanuseklassis 9-12aastased tüdrukud: Kristin 
Kannes 60 m jooksus ajaga 11,1 ja kaugushüp-
pes 2,95 , palliviskes Marianne Juus 16 m; poisid: 
Silvester Ersto 60 m jooksus 9,4 ja kaugushüppes 
3,91 ning palliviskes Karel Tilga 62 m.
   Vanuseklassis 13-15aastased tüdrukud: Kadi 
Kaart odaviskes 28,82, kettaheites 20,30, kaugus-
hüppes 4,22, 100 m jooksus 15,2, kuulitõukes 7,95; 
Birgit Kannes 800 m jooksus 3.18,7; poisid: Kaarel 
Juus kaugushüppes 5,13, odaviskes 53,45, kuulitõu-
kes 9,42 , kettaheites 38,43; Andry Tutk 100 m jook-
sus 12,8 ja Romet Pedajas 800 m jooksus 2,43.6.
   Vanuseklassis 16-18aastased neiud: Cathy Post 

800 m jooksus 2,42.1, kuulitõukes 5,89; Merili 
Kamenik 100 m jooksus 14,5, odaviskes 26,65, ket-
taheites 13,21, kaugushüppes 4,59; noormehed: 
Georg Niit kettaheites 43,91, kuulitõukes 12,29; 
Kevin Pedajas 100 m jookus 13,0, Kaidar Kingo 
kaugushüppes 4,85, Ergo Tamm odaviskes 47,36 ja 
Karl Kadaja 800 m jooksus 2,23.3.
   Vanuseklassis 19-34aastased naised: Kelly-Ann 
Laine kettaheites 35,56, kuulitõukes 10,80, odavis-
kes 35,16, kaugushüppes 4,33; Margit Lõhmus 800 
m jooksus 2,54.1; Inger Zimmer 100 m jooksus 
15,7.
   Vanuseklassis 19 -39aastat mehed: Andrus 
Looskari kuulitõukes 11,41; Tõnu Tootsen 1500 m 
jooksus 6,13.0; Ergo Tamm 100 m jooksus 12,8 ja 
kettaheites 30,94; Henri Püüa kaugushüppes 5,90 
ja odaviskes 43,02.
   Vanuseklassis naised 35 ja vanemad: Piret 
Granovskaja kaugushüppes 4,62, 100 m jooksus 
13,7; Tiiu Kannes 800 m jooksus 2,45.5; Piret Vahi 
odaviskes 28,52 ja kettaheites 26,94; Mari Piir kuu-
litõukes 9,39:
   Vanuseklassis mehed üle 40: Tõnu Ainsoo 
kaugushüppes 4,88 ja 100 m jooksus 13,4; Mati 
Raudsepp kuulitõukes 10,32 ja kettaheites 29,35; 
Marek Luts 800 m jooksus 2,15.3; Roman Kattai 
odaviskes 34,82.
   Meeldivate kohtumisteni spordiradadel.

HEIKKI KADAJA

Kergejõustikuvõistlus Pukas

Maavaldused ja aiad 
korda!

Kui maaomanik on oma maavaldused kenasti 
hooldanud, aitab see ära hoida juhuslikust suitsu-
konist või hoolimatusest põhjustatud ulatuslikke 
kulupõlenguid.
   Kevadiste kulupõlengute vältimiseks kutsub 
päästeteenistus maaomanikke üles korrastama 
oma maad juba sügisel, et võimalikud kulupõlen-
gud ei hakkaks teie vara ohustama. Igal aastal hä-
vib kulutules elumaju ja kõrvalhooneid ning tekib 
kahju keskkonnale. Pole harv kui vigastada saavad 
inimesed. Tuleb mõista, et niitmata ja kuivanud 
heinamaad mööda levib kahjutuli väga kiiresti. 
Tuulise ilmaga on kulupõlengu kustutamine kee-
ruline ülesanne isegi kogenud ning spetsiaalteh-
nikaga varustatud päästjatetöötajatele. 
   Kasulik on ka naabrile meelde tuletada, et sügi-
sel maade korrastamine on tähtis kõigile, sest tule 
levik maavalduste piire ei tunne.

ERKI REMMELKOOR, 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse 
ennetustöö büroo juhataja
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Joonistas Rebecca Raak. ”Meie oleme vanaemal-vanaisal külas.”

Nii head moosi, kui teeb minu vanaema, ei tee mitte keegi!
Nii lahedat Žigulid, kui minu vanaisal, pole mitte kellegil!
Nii head pannkoogid teeb minu vanaema!
Nii lahe vunts on minu vanaisal!

Armsad vanaemad ja vanaisad!

Olete meile hästi kalli-kallid. Õnnitleme teid 
vanavanemate päeva puhul!

Palupera valla lapselapsed
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Keeni 9. klassi õpilased käisid 6. septembril 
Valga maavalitsuse avatud uste päeval. 
Kella 9 alanud üritusel oli lapsi nii palju, 

et osa neist pidid jääma kuulama kõrvalruumi, 
esinejatest kedagi nägemata. 
   Huvilisi tervitas Valga maavanem Margus 
Lepik, kes rääkis maavanema rollist maakon-
nas ja Eesti riigis. Arengu- ja planeerimisosa-
konna juhataja Kalev Härk tutvustas maavalit-
suse ajalugu ja arengusuundi. 
   Seejärel oli võimalus käia ekskursioonil maa-
valitsuse hoones. Meie õpilastele tutvustas maa-
valitsuses toimuvat sotsiaal- ja tervishoiutalitu-
se juhataja Ülla Visnapuu, kes rääkis ka oma 
mitmekülgsest tööst klientidega. 
   Karjäärinõustaja Pille Paberits ja karjääriin-
fospetsialist Marek Nõmmik näitasid kui täh-
tis on elukutse valik ja kuidas ei tohiks ametit 
valida: iga laps tõmbas loosi ja sai endale sel 
moel  tulevikuameti. Terviseedenduse alal töö-
tav Leili Saluveer jagas eluks vajalikku ja vas-
tavat inimest iseloomustavaid märke. 
   Kõige tõsisem arutelu toimus alaealiste komis-
joni töö eest vastutava peaspetsialisti Jaanika 
Kästiga, kes tutvustas koolikohustuse ja kooli 
kodukorra täitmata jätmise tagajärgi. Suurim 
tänu meie giid Ülla Visnapuule toreda ekskur-

Õppekäik Valga maavalitsusse ja muuseumi

siooni eest! Seejärel külastasime Valgamaa 
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni. Giid 
Esta Mets tutvustas meile kaitseliidu, piirival-
ve, kaitseväe jt jõustruktuuride ajalugu ja täna-
päeva. 
   Väliekspositsioonis oli võimalus käia tankis, 

2010. aastal on Euroopa Liidu toiduabina 
saabunud ning vähekindlustatud isi-

kutele tasuta jagamiseks mõeldud makarone, jahu 
ja kaerahelbeid järgmistele gruppidele: 

 
  1) töövõimetuspensionärid ja vanaduspen-
sionärid, kelle (töövõimetus)pension on alla 
4000 krooni kuus; 
   2) perekonnad, kus kasvab vähemalt 3 alaea-
list last; seejuures „lapseks” loetakse eelkõige 
alaealised lapsed; vanemad lapsed loetakse pe-
reliikmeks, kui nad õpivad (analoogne süsteem 
lastetoetuste maksmisega);
   3) mittetöötavad hooldajad ning lapse-
hoolduspuhkusel olijad; 

   4) töötud; 
   5) üksikvanemad, kes ei kuulu ühtegi vara-
semasse gruppi. 

Igale isikule / pereliikmele antakse: 
1 kg jahu, 3 kg kaerahelbeid, 3 kg makarone. 
   Jaotuspõhimõte kehtib kuni 30.09.2010. 
Erinevalt valla jõulupakkide jaotamisest annab 
makaronide saamise kohta isik/pere esindaja all-
kirja vastavale blanketile. Seetõttu tuleb isikli-
kult vallavalitsuse poole pöörduda. Toiduaineid 
saab kätte tööajal Keenis endisest Sanva kontorist 
(Mare Liivamägi, 52 72 517) ja Sangaste vallama-
jast (Pille Sikk, 52 47 930). Kokkusaamise palu-
me eelnevalt telefoni teel kokku leppida. 

   Kui isiklik järeletulemine makaronidele on 
raskendatud (nt kehva tervise tõttu), siis on kok-
kuleppel sotsiaalinspektoriga (tel 76 68 046 või 
52 47 930) võimalik paluda makaronid kohale 
tuua naabril, mujal elavatel lastel, külavanemal 
vm. abivalmil isikul.
   Toiduained jaotatakse tasuta saajatele isikli-
kuks kasutamiseks ja neid ei tohi edasi müüa! 
Vastav info on trükitud ka pakkidele. 
   Kui vallavalitsus saab kellegi kohta infot, et 
isik on makarone müünud, siis sellele inimesele 
edaspidi toiduaineid vm. abi ei jagata. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Makaronide jm. jaotamine Sangaste vallas tänavu

Meeldetuletuseks bussi-
piletitest
Sangaste Vallavalitsus tuletab meelde, et mujal õppi-
vate põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste bussipiletite 
hüvitamise avalduse esitamise viimane tähtaeg on 20. 
september 2010. a. Avaldus tuleb esitada igal aastal ja 
seda ka nendel, kes eelmisel sügisel avalduse esitasid. 
Hilinenud avaldusi ei rahuldata! Avalduse saavad esitada 
lapsevanemad vallamajas valmistrükitud blanketil. 
   Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks kodu ja kooli 
vahel ning kui õpilane õpib väljaspool Valga maakonda 
või ühiselamuga koolis, siis ka kooli asukohajärgse 
ühistranspordi piletid (nt. Tartu linnaliinide õpilase 
kuupilet). Hüvitatakse pool esitatud sõidukuludest (so. 
50% summast), suurperede lastele kõik sõidukulud, kuid 
mitte rohkem kui 800 krooni kuus põhikooli õpilastele 
ja päevases vomis õppivatele keskkooliõpilastele. Nn. 
õhtukoolis põhikooli osas õppivatel noortele hüvitatakse 
piletid täismahus vaatamata pere suurusele, kuid õh-
tukooli keskkooliosas õppivatele noortele sõidukulu ei 
hüvitata. 
   NB! Kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilastel tuleb sõidu-
piletite hüvitamist taotleda oma kooli kaudu vastavalt 
kooli reeglitele. Soovitan pöörduda oma kursuse juhen-
daja, õpilasnõustaja või kantselei poole ning tingimused 
välja uurida. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Täname supluskoha eest
Sangaste lähiümbruses ei ole arvatavasti palju neid, kes 
sel kuumal suvel ei oleks leidnud teed vastsesse Restu 
karjääri rajatud supluskohta. Isegi Urvaste valla elanikud 
ei pidanud paljuks sõita Restu ujuma. 
   Suur tänu Raul Nämile mõnusa ja suurepärase uju-
miskoha loomise eest. See on suur heategu koduvalla 
rahvale.

Tänulikud suplejad

Tule verd loovutama!
Tartu Verekeskus Sangaste Seltsimajas taas 

kolmapäeval, 15. septembril kell 9.00-12.00.

3. septembril toimus orienteerumismäng jalgra-
tastel „Leia Valgamaa ...!“, mis oli pühendatud 
Valga maakonna sünnipäevale. Mängust võttis 
osa 20 võistkonda.
   Sangastest startis orienteerumismängule 4 
võistkonda : Sangaste Lossi, nn Restu küla, 
Valga Maavalitsuse ja vaprate laste võistkond, 
kuhu kuulusid Laura Jepišova, Eleen Jääger ja 
Peeter Jääger. Võistluspäeva tingimused olid 
rasked: vihma kallas nagu oavarrest, kruusa-
tee oli pehme ja üsna pikk osa rajast kulges ka 
läbi metsade.
   Sügav austus kõikidele meeskondadele, kuid 
eriline tänu kuulub lastele, kes väga vapralt ja 
edukalt Sangaste valda esindasid!

MERLE TOMBAK

helikopteris, metsavennapunkris ja püstkojas. 
Sportlikumad õpilased läbisid  takistusriba. 
   Aitäh Esta Metsale, kelle asjalikust jutust said 
lapsed uusi teadmisi.

Keeni PK karjäärikoordinaator SAIMA TELL  

Jalgrattaorienteerumine „Leia Valgamaa ...!“ 

7.-8. septembril toimus koolitustsükli 
„Kogukonna hääl” raames õppereis Raplamaa-
le. Nii koolituse kui ka õppereisi korraldajaks-
eestvedajaks oli Valgamaa Partnerluskogu ja 
Aili Keldo, kes on meie maakonna tulihingeli-
semaid külaelu edendajaid.
   Meie reisi eesmärk oli tutvuda Raplamaa 
Partnerluskogu tööga ja objektidega, mis 

LEADER-meetme raames korrastatud, uuen-
datud, algatatud. Lisaks on Raplamaa üks ak-
tiivsemaid maakondi Eestis, kus külaliikumine 
väga hoogne ja populaarne.
   See oli ikka hämmastav ja meeldiv kogemus 
küll, kui kuulsime, et külades on reeglina kü-
lavanemad või aktivistid olemas. On moodus-
tatud külavanemate ümarlaud ja koostöökogu, 

kelle põhitegevus on oma kodukoha arendami-
ne ning tehakse väga tihedat koostööd kohaliku 
omavalitsusega. 
   Märjamaa vald on Eesti suurim – üle 7000 
elaniku ja 82 küla. Ja väga paljudes neist on 
olemas külavanemad. Igal pool jäi kõlama, et 
tahe ja soov peab tulema inimestelt endilt ja 
vallavalitsus on igati toetav partner külade te-
gevustes. 
   Külad taotlevad Raplamaa Partnerluskogult 
väga usinasti toetusi: taastatakse külakeskusi, 
rajatakse terviseradasid, haljasalasid. Kohalikud 
jahimehed on LEADERi toel rajanud lasketiire 
ja jahimaju. 
   Kõige sügavama mulje jättis Rapla- ja 
Järvamaa piiril asuv väike Käru vald, kus vaid 
natuke üle 600 elaniku. Seal asub minu arvates 
ainulaadse arhitektuurilise lahendusega 66 õpi-
lasega koolimaja. Kohalikud elanikud olid sä-
rasilmsed ja väga optimistlikud. Vallavanemat 
ei heidutanud valla väike rahvaarv. Tema mo-
toks oli – elamisväärne peab olema iga koht 
Eestimaal ja seal kus toimetavad head inime-
sed, juhtuvadki head asjad. 
   Loodan väga, ka meil läheb külade ja nende 
elanike tegevus tõusuteed. Erinevate osapoolte 
koostöös on võimalik muuta ja ellu viia oi kui 
palju. Kindlasti tekivad küsimused, et miks, 
milleks, kelle jaoks? Eks ikka enda jaoks, et 
oma kodu oleks parim paik maailmas. 

MERLE TOMBAK

Mis on põnevat Raplamaal?

Sangaste valla sotsiaalinspektori
VASTUVÕTTU EI OLE: 

Reedel,  17. sept. 
Kolmapäeval,  29. sept.
Neljapäeval,  30. sept. 
  4. okt. – 15.okt.

Kõrgema Sõjakooli lahtiste 
uste päevad
2010. aastal on 17. septembril, 29. oktoobril, 26. novembril 
ja 10. detsembril!
   Klassiekskursioonidel ja gruppidel palume registreeruda 
aadressil teavitus@ksk.edu.ee. Märkige ära grupi suurus 
ning saabumise aeg. Ootame teid külla ajavahemikul 9.00-
15.00. 

Rada planeerimas
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Müüa kuivad lõhutud kütte-
puud, hind 470.-/rm, ostja tran-
sport. Olen kohal 25-26.sept. Tel 
5010 966.

Müüa maja Otepää äärelinnas. 
tel. 5551 6179

Müüa Otepääl 2-toaline kõigi 
mugavustega korter. Info 5096 
144. Sulev

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Info tel. 50 59 151.

Otepää Kultuurikeskuses tei-
sipäeval, 14. sept. kell 10.00 
kasutatud riiete müük. Riided 
Norrast.

OÜ Nõuni Taimekasvatus 
teostab järgmisi teenu-
seid: 1)sügisesed põllutööd, 
2)sõnniku laiali laotamine, 
3)heakorrastamistööd. Müüme 
söödateravilja. Telef. 5064 609, 
7657 418.

Rendin, ostan korteri, maja, ela-
mukrundi järve ääres,Otepääl. 
5569 1205.

Elektritööd, väravaautomaatika, 
digi-TV ja antennide, õhk-soo-
juspumpade müük ja paigaldus. 
Järelmaksuvõimalus. www.
mano.ee Tel. 5208 970

Arvutite hooldus ja remont, sat 
TV ja digibokside paigaldus. tel. 
524 5514

Müüa lõhutud küttepuid (lepp 
390 kr/rm, kask 500 kr/rm). Hind 
koos veoga, koorem 6 rm. Telef. 
5394 6271

Korstnapühkija. Tel. 5392 9445, 
www.tahmatont.ee

Müüa haava- ja okaspuupinnud 
3,0 m ja 50 cm. Veo võimalus. 
505 6107

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
veemõõtjate paigaldamine, ka-
evetööd. aws@hot.ee, tel. 5293 
783

Müüa kuivad kütteklotsid ja 
pliidipuud.25kr/kott. Vedu tasu-
ta. 5056107

Ostan remontivajava ekskavaa-
tori ja roomiktraktori (buldoose-
riga). Pakkuda võib ka teisi vene 
päritolu masinaid, seadmeid ja 
haakeriistu. Tel 507 8478, e- mail 
heino@ruumen.ee

Aedade, terrasside ehitus. 5675 
3918

Müüa Restu ligidal kuiva ja lao-
tud küttepuud kokku 29 rm. Pool 
pikkusega 300 ja pool 500. Se-
gametsa puu, kus umbes 50% 
on vaher. Hind 450 eek/rm. Ostja 
transport. Soovin müüa terve ko-
guse korraga. Helistage mobiilile 
5399 6545.

Müüa 2-toaline ahjuküttega kor-
ter. Telef. 5393 0347

7K U U L U T U S E D

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee

www.mapomets.ee

KU U LU T U S E D

LAINE-LEONTINE ELLER
26.07.1922-28.08.2010

Mul meelen kuldne kodukotus, 
ma sagedast näe und veel sest, 

kos õndsa esa kallis katus 
mind varjas, väikest latsekest.

EDUARD PIHL
03.04.1924 - 20.08.2010

Siiras kaastunne Ene Partsi 
perekonnale kalli isa, äia, vanaisa 

ja vanavanaisa kaotuse puhul.
Endised töökaaslased ja sõbrad 
Otepää Tarbijate Kooperatiivist.

Armas ammune kooli-
kaaslane Neerutist!

Saame kokku 25. septembril 
2010 kell 13 Otepääl Hurda 5 
(Otepää Aiandus- ja Mesindusseltsi 
majas).
Võta kaasa piknikukorv ja fotod vms. 
Meenutused kooliajast ja elust.

Oma osavõtust (või mitteosavõ-
tust) teata, palun, 20. septemb-
riks tel. 765 5537 või 5650 9770 
(Aili Konts/Orav).

Isehakanud orgkomitee 

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate finantsteenuste 
tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga
või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Aakre > Puka > Keeni > Sangaste
marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti

(III ja IV kvartalis: 14. ja 28. september,
12.  ja 26. oktoober, 9. ja 23. november,
7. ja 21. detsember)

Aakre rahvamaja parklas kell 11.00–12.00
Pukas A ja O kaupluse juures kell 12.45–14.00
Keenis kaupluse Takt juures kell 14.45–15.45
Sangaste Rukki maja parklas kell 16.30–17.30

Ostan ahiküttega või kesk-
küttega korteri Otepääl. 5343 
6470.

Ostan soodsalt küttepuid, 
segapuu, kuiv. 515 8137.

Müüa soodustusega K-Rauta-
st ostetud isover tuuletõkkep-
laat, metallkonstruktsioon, 
marmor. okv@hot.ee, 515 
8137.

Üksik vanaproua üürib korra-
liku korteri alumisel korrusel. 
5345 2905

Soovime üürida või osta maja 
Otepääl, Aedlinnas või lähiüm-
bruses. Tel: 5281523; e-mail: 
krabi09@hot.ee

Üürile anda 5-toaline korter 
Sihval. Telef. 5358 6124

Üürile anda Otepää kesklinnas 
kõigi mugavustega korterid: 
3-toaline 70m2 ja 2-toaline 38 
m2. Tel. 5020 797

KÜ Palupera 2 kuulutab välja 
vähempakkumise katusekatte 
vahetamiseks (438 m2) ja vih-
maveetorustiku väljaehitami-
seks. Uueks katusekatteks oleks 
trapetsprofiilplekk, punane alus-
kattekilel. Teostamist vajab ka 
korstnapitside remont, katuse-
luukide vahetus. Objektiga saab 
tutvuda võttes ühendust tel. 
5064043. Hinnapakkumisi oo-
datakse hiljemalt 20. septembril 
kinnistes ümbrikutes märksõna-
ga ”KÜ Palupera 2 katus” aad-
ressil: 67511 Valgamaa Palupera 
vald Palupera küla, saaja KÜ 
Palupera 2.

Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160

Kanalisatsiooni- ja veetorusti-
ke ehitus, septikute-kogumis-
mahutite müük ja paigaldus. 
Teeme Teie maamajja korraliku 
joogivee ja reoveesüsteemi. 5,5 
t roomikekskavaatori rent. 11 t. 
kandevõimega treileri rent. Töid 
teostame üle Eesti. www.jyrito-
ru.ee email: jyritoru@jyritoru.
ee. Tel: 5814 5117, 515 1985

Sügav kaastunne Hans Pihla perekonnale

kalli isa

EDUARD PIHLA
surma puhul.

AS Parmet kollektiiv

Edgari külalistemajas 

avatud SAUN. 
Tulge üksi või seltskonnaga!

Hinnas saavutame kokkuleppe. 

Info telef. 5343 4705.

Sügislaat Otepääl

Otepää AMS korraldab
laupäeval, 2. oktoobril

algusega kell 9
aiandusmaja esisel platsil

(J.Hurda 5) sügislaada, kuhu 
palume teid müüma ja 

ostma.

Laadal on oodatud:
viljapuude-põõsaste, ilupuude 

ja püsikute istikud,
aiatarvikud, käsitöö, toidu- ja 

tööstuskaubad jne.

Sügisnäitus. Einelaud.
Otepää AMS-i juhatus

valmis äsja 

konverentsi-
ruum!

Meie juures saab pidada 

- seminare, 
- loenguid, 
- nõupidamisi.

150.- tund.
Mahutame ära 60 inimest.

Võimalik juurde tellida 
värske kohvi trahterist 
ja soojad küpsetised 

pagarilt!

Tule ja proovi!

Edgari külalistemajas 

Lp. Invaühingu liikmed
Mihklipäeva tähistamine toimub 
29. septembril kell 14.00 
Edgari trahteris.
Eelregistreerimine E.Saare 
telefonil. 
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SOODUSTUS KEHTIB:SOODUSTUS KEHTIB:

LASTELE, ÕPILASTELE, ÕPETAJATELE, LAPSE-
VANEMATELE, VANAEMADELE, VANAISADELE.

Vastuvõtud igal neljapäeval.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule tel. 73 33 258

Lipuväljak 7, Otepää Säästuoptikas 

  prillide määramine, silmapõhja uuring, 
silmarõhu mõõtmine, kontaktläätsede määramine, 
prillide tellimine, prillide valmistamine ja remont.

Tuues meile omad vanad prillid, vormistame kliendikaardi TASUTA.

KOHAPEAL VÕIMALIK:KOHAPEAL VÕIMALIK:

Alates 6. septembrist 
algavad treeningud!

Soolakamber kujutab endast kuiva ruumi,

mille sisepinnad on kaetud soolakihiga. 

Soolakamber mõjub hästi hingamisteede külmetuse

järel ning pärast allergeenide kokkupuudet 

hingamisteede või nahaga, samuti aitab ennetada 

mitmesuguseid külmetushaigusi. Mõjub hästi

ka närvisüsteemile ja vähendab stressi.

Ootame Teid 
E-N kl 09.30 - 17.00 ja 
R-L kl 09.30 - 19.00

Info ja registreerimine 
tel 766 5555

Esmaspäev kell 19:00 vesiaeroobika

  kell 20:00 pilates

Teisipäev      kell 19:00 shaping

Kolmapäev  kell 11:00 shaping

Neljapäev    kell 19:00 pilates

Reede          kell 19:00 shaping

13.Tartu Rattamaraton

13.Tartu Rattamaraton


