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õigepealt tervitan kõiki kooliõpilasi, kellel algas uus õppeaasta ja keda ootavad ees põnevad
ajad teadmiste ja tarkuse omandamisel.
Soovin õpetajatele avatud meelt ja indu
ning usku oma töösse, sest teie, kallid
õpetajad, olete need, kes kasvatavad ja
harivad ning kujundavad meie tulevikku. Soovin elukestvat õppimisindu meile
kõigile!

Valgamaa ettevõtluskonkurss ootab
kandidaate

Palju kära mitte millestki

Otepääl on tänaseks ametisse asunud
uus vallavanem ja -valitsus. Otepää
vallavolikogus pole praegu ei koalitsiooni ega opositsiooni, on vaid volikogu enamus ja vähemus. Otepää endine
vallavanem oma tegevusega näitas, mis
juhtub, kui välistatakse koostöö. Kusjuures valimiste järel lubati laiapõhjalist
koostööd. Edasine oli tagajärg, mitte
põhjus. Soovisin koostööd, aga vastuseks soovitati mul tagasi astuda.
Volikogu enamus oli seetõttu sunnitud välja vahetama nii vallavanema
kui ka vallavalitsuse. Häiritud oli vallavalitsuse ja vallavolikogu töö. Oma vigu
mitte tunnistades toodi ohvriks vallaelanikud ja piirkonna areng. Lisaks haaras
endine vallavanem Veere kinni olematust õlekõrrest ning hullutas maavanemat. Tänaseks on selge, et see oli mitte
kuhugi viiv segadus.

Normaalne töörütm on taastatud:
ametis uus vallavanem Kalev Laul
ja uus vallavalitsus: Mare Raid,
Marko Koosa ja Kalev Merisalu.
Üks koht vallavalitsuses on veel vaba ja
mõeldud VL Otepää Kodanik esindajale. Loodan, et nad on valmis siiski koostööd tegema ja võtavad selle koha varsti
vastu.
Soovin uuele valla juhtkonnale tuult
tiibadesse Otepää valla arendamisel positiivses suunas. Usun, et saavad
lahendatud Otepää valupunktid ning
käivituvad Otepääle olulised projektid
ja tõuseb otepäälaste elukvaliteet.

Ootused on suured

Lähiajal avanevad struktuurfondid,
läbi mille on võimalik taotleda rahastust kuni aastani 2020. Leian, et vallavalitsusel on kohustus koostöös vallavolikoguga kasutada maksimaalselt ära
kõikide fondide võimalusi. Otepää valla

Otepää uus vallavanem asus ametisse. Vasakult: Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal, vallavanem Kalev
Laul ja vallavolikogu aseesimees Teet Reedi.
eelarve võimaldab täna kuni 2 miljonit
eurot laenu võtta, et panustada omafinantseerimisse europrojektides. Suuremate investeeringute elluviimine sõltub
peamiselt avanevate fondide ja toetuste
järjekorrast ninga toetussummade suurusest.
Ootan, et renoveeritud saaks kultuurimaja, ehitatud uus, kaasaegsetele
nõuetele vastav 180kohaline lasteaed,
rekonstrueeritud Otepää katlamaja ja
soojaveetrassid. Koostöös riigiga saaks
Otepääle rajatud Eesti Lipu Keskus
Otepää pastoraadihoones. Ka meie
oma Otepää Raekoda ootab renoveerimist-remonti vajab linna raamatukogu ja volikogu saal. Selleks, et vältida
liigset soojakadu, tuleksid välja vahetada raekoja aknad.
Kuna tänu OÜ Ugandi Meelelahu-

tus initsiatiivile on alanud korrastustööd
Otepää linnamäe orus, siis usun, et ka
Otepää vallavalitsus suudab arendada
linnamäe oru projekti edasi. Loodan, et
nagu planeeritud, saab väljaehitatud linnamäe oru tiik ja korrastatud orgu nii,
et otepäälastel ja ka Otepää külalistel
oleks seal meeldiv aega veeta.
Otepää tervisekeskus ja vanadekodu vajavad samuti uusi arenguid, kuna
tänane teenuse kvaliteet hakkab ajale
jalgu jääma ja ei vasta enam Euroopa
nõuetele. Otepää valla spordiväljakud ja
spordirajatised vajavad turgutamist ning
peremehelikumat hoolitsemist. Palupera teel asuv korvpalliväljak tuleb noorte
jaoks korda teha.
Turism on meil Otepääl vaideldamatult oluline majandusharu, kuna see
annab tegevust 136le Otepääl registree-

ritud ettevõttele. Täna on meil ees valik
– kas Otepää Turismiinfokeskus ühineb
Valgamaa arenguagentuuriga või jätkab
iseseisvalt. Loodan, et leiame parima
lahenduse, sest Otepää nimi maailmakaardil peab olema ning ka jääma.
Objekte on meie vallas palju, mis kõik
vajaksid korrastamist. Kõike ei jõua siin
välja tuua, aga jätkan vallakodanike,
ettevõtjate ja Otepää Teataja lugejate
informeerimist arengutest.
Austatud otepäälased ja Otepää Teataja
lugejad! Soovin meile kõigile usku ja
optimismi Otepää arengusse. Vaid
üheskoos saame muuta meie kõigi
elukvaliteeti ja heaolu.
Otepää Vallavolikogu esimees
JAANUS RAIDAL

Pühapäeval saab ühistreeningul proovida Tartu Rattamaratoni rada
SEB 17. Tartu Rattamaraton toimub
21. septembril ning täpselt nädal enne
seda ehk sel pühapäeval toimub tasuta
ühistreening, kus kõik soovijad saavad
sõita täpselt samu distantse, mis põhivõistlusel – 89 km ja 40 km.
Võistluse direktori Indrek Kelgu
sõnul on rada ideaalses korras. “Kruusateed on kõvad ja ei tolma. Põllud suhteliselt kuivad. Mõned leetekohad on
märjad, ehk kui rada ei vali, siis mõned
poripritsmed saab ikka peale,” kirjeldas
raja hiljuti ise läbi sõitnud Kelk. “Eelmisel aastal oli rada kindlasti kuivem ja
tolmusem”.
Pühapäevase ühistreeningu start on
Otepääl, Tehvandi staadionil ning finiš
Elvas Tartumaa tervisespordikeskuses.
Elvast viib tasuta transport finišeerijad
tagasi Otepääle. Rajal on ka üks teeninduspunkt – 66. kilomeetril Palul.
SEB 17. Tartu Rattamaratonile on vii-

OTEPÄÄ
vald

mastel andmetel kokku registreerunud
4800 ratturit. Veel täna õhtuni on avatud
soodsam registreerimine. Tartu Rattamaratonile saab end kirja panna kuni
19. septembrini.
21. septembril toimuv SEB 17. Tartu
Rattamaraton on suurim maastikurattaüritus Baltikumis, maailma mastaabis
on tegemist suuruselt kolmanda maastikuratta-maratoniga. Eelmisel aastal
osales SEB Tartu Rattamaratoni programmilistel üritustel kokku rekordilised 8163 ratturit.
Lisaks toimuvad SEB 17. Tartu Rattamaratoni raames ka Eesti meistrivõistlused Maastikurattamaratonis. Päev enne
põhisõite on ratta selga oodatud kõik
lapsed. 20. septembril toimuvad populaarsed MINImaraton ja TILLUsõit,
mis eelmisel aastal tõid rajale kokku
2283 väikest rattasõpra.
SEB 17. Tartu Rattamaratoni start on

21. septembril Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil. Kell 10.00 alustavad 89 km sõitjad ja kell 13.00 40 km

sõitjad.
Rohkem infot: www.tartumaraton.ee
PEETER LIIK

Valga Maavalitsus, SA Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste
Liit ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kuulutavad välja konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2013“. Võitjate ja nominentide
tunnustamine toimub 7. oktoobril Valga
Kultuuri- ja huvialakeskuses toimuval
„Valgamaa ettevõtluskonverentsil“.
Konkursi eesmärk on tunnustada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea maine
ja aktiivse tegevusega on aidanud kaasa
maakonna positiivsele arengule.
Valgamaa ettevõtluse auhind 2013 saajad valib esitatud kandidaatide hulgast
välja komisjon neljas kategoorias: parim
tootmisettevõte; parim teenindusettevõte; parim uustulnuk ja ettevõtluse edendaja. Nominente võivad esitada asutused,
organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, äriühingud ja eraisikud.
„Valgamaa ettevõtluse auhinna 2013”
nominendid palume esitada 26. septembriks koos põhjendustega Valgamaa
Arenguagentuuri
e-posti
aadressil:
valgamaa@arenguagentuur.ee märgusõnaga „Ettevõtluse auhind”.
Valga Maavalitsus

Valgamaal said
kokku Eesti turismiinfokeskuste töötajad
8.-10. septembrini korraldas SA Otepää
Turism koostöös EASi ja SA Valgamaa
Arenguagentuuri Valga Turismiinfokeskusega kõikidele Eesti turismiinfokeskuste
töötajatele tutvumisreisi Valgamaale.
Külastati Otepää, Tõrva, Valga piirkondi,
ettevõtteid ning vaatamisväärsusi.
„Me oleme väga õnnelikud, et saime
võimaluse näidata ja tutvustada kolme
päeva jooksul Valgamaad just neile 40le
inimesele, kes igapäevaselt turistide
liikumist Eestis suunavad,“ ütles SA
Otepää Turism juhataja Ene Reedi. „Külastasime kokku üle 30 erinevat ettevõtet,
programm oli tihe ning sellesse mahtus
palju põnevat. Isiklik hea kogemus on ju
alati kõige parem turundaja ning positiivset nägime nende päevade jooksul väga
palju. Usume, et suutsime oma kolleege
meeldivalt üllatada.“
EASi turismiarenduskeskuse direktori
Tarmo Mutso sõnul on turismiinfokeskuste töötajate oluliseks töö osaks teada
turismiobjekte üle terve Eesti ning anda
asjatundlikke soovitusi nii eestimaalastele
kui külalistele välismaalt. Seetõttu toimuvad sarnased maakondadega tutvumised
igal aastal.
Viimati külastati Valgamaad 2009.
aastal, viie aastaga toimunud arengud
suutsid turismiinfotöötajaid positiivselt
üllatada.
Otepää ja Valga Turismiinfokeskustes
jagatakse aastas infot enam kui 23 000
külastajale, kogutakse ja korrastatakse infot turismiettevõtete, vaatamisväärsuste,
erinevate turismivõimaluste kohta ning
nõustatakse turismiettevõtjaid.
Rohkem infot: Ene Reedi tel: 503 7044.
MONIKA OTROKOVA
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Otepää Vallavolikogus
02.09.2014
Kinnitati Otepää Vallavalitsus viieliikmelisena alljärgneva struktuuriga: vallavanem; neli vallavalitsuse
liiget.
Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmeteks: 1.Mare
Raid; 2.Kalev Merisalu; 3.Marko Koosa.
28.08.2014
Valiti Otepää vallavanemaks Kalev Laul.
Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 26. novembri 2013. a otsuse nr 1-4-64 „Valgamaa Omavalitsuste
Liitu esindajate nimetamine“ punkti 1.2 ja sõnastada
see järgmiselt: „1.2 vallavanem Kalev Laul, tema asendajaks Mairo Kangro.“
Lõpetati Otepää valla 2014. aasta lisaeelarve esimene
lugemine ja suunati see teisele lugemisele.
Otsustati määrata Otepää valla 2014.–2016.
aasta majandusaasta aruannete auditeerijaks
Audiitorbüroo Fides OÜ.
Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele luba riigihanke “Heakorratööde teostamine Otepää valla
haldusterritooriumil” korraldamiseks.
Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele luba riigihanke “Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine” korraldamiseks.
Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele luba riigihanke “Talihooldustööde teostamine Otepää valla
teedel ja tänavatel” korraldamiseks.
Otsustati koormata Otepää vallasiseses linnas asuva
Lipuväljak 26 kinnistut isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.
Otsustati koormata Otepää vallasiseses linnas asuva
Linnamäe org kinnistut isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.

Otepää Vallavalitsuses
04.09.2014
Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Anso 8
katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0142) kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel projekteerimistingimused Nüpli külas Valga mnt 12//
Olümpiakeskus Tehvandi kinnistu sidekanalisatsiooni
trassi ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati MTR Halduse OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas fiiberoptilise sidevõrgu trassi
ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Kärt Anna Maria Kelderi taotlusel projekteerimistingimused Arula külas Tapumäe maaüksusel
(katastritunnus 63601:002:4082) sauna (ehitisregistri
kood 111027828) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Margus Tooverile kirjalik nõusolek Sihva
külas Taali-Juusa maaüksusel ehitise tehnosüsteemide
(maaküte) muutmiseks.
Väljastati Peeter Einale kirjalik nõusolek Pilkuse külas
Uus-Puuraku maaüksusel väikeehitise (imbväljak) püstitamiseks.
Väljastati Erki Saarele kirjalik nõusolek Mäha külas
Tammuri maaüksusel väikeehitise (imbväljak) püstitamiseks.
Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Hinni alajaama
0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks
Vidrike külas.
Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Alapika alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Vana-Otepää külas.
Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Aedlinna alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks
Otepää vallasiseses linnas.
Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Spordikooli alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks
Otepää vallasiseses linnas.
Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Nüpli külas Metsajärve maaüksusel ehitise
(Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood 220287877)
rekonstrueerimiseks.
Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Pühajärve külas Aakre metskond 57 maaüksusel ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood
220287877) rekonstrueerimiseks.
Väljastati Eesti Lumeliuglemise Liidule ehitusluba
Otepää vallasiseses linnas Linnamäe tee 1 maaüksusel
ehitise laiendamiseks.

Jaanus Raidal: Valga maavanem ületas
oma volitusi ja võimupiire
Kohus tagastas osaliselt maavanema protesti
Valga maavanem esitas Tartu halduskohtusse protesti Otepää Vallavolikogu 10.07.2014 otsuse nr 14-37 „Volikogu esimehe Jaanus Raidali puhkuse
tühistamise korduvkinnitus“ ja 10.07.2014 otsuse
nr 1-4-38 „Vallavanema umbusaldamine“ tühistamiseks. Kohus tagastas maavanema protesti osaliselt, teatas Otepää vallavalitsus.
„Valga maavanemal puudus pädevus viia Otepää
Vallavolikogu 10.07.2014 otsuse nr 1-4-37 „Volikogu esimehe Jaanus Raidali puhkuse tühistamise
korduvkinnitus“ suhtes läbi järelevalvet ja ta ületas
oma volitusi,“ ütles vallavolikogu esimees Jaanus
Raidal. „Kohus jättis 26.augustil rahuldamata ka
taotluse esialgse õiguskaitse korras keelata Otepää
Vallavolikogul võtta päevakorda teemasid ja vastu
otsuseid uue vallavanema valimise osas. Maavanem
on korduvalt ruineerinud ja üritanud blokeerida
Otepää vallavolikogu normaalset tööd. Pean seda
väga kahetsusväärseks, et maavanema institutsioon
on omavalitsuse autonoomiat ja suveräänsust kaks
kuud rünnanud.“
Kohus leidis, et Valga maavanem on esitanud
protesti muu hulgas ka Otepää Vallavolikogu
10.07.2014 otsuse nr 1-4-37 „Volikogu esimehe
Jaanus Raidali puhkuse tühistamise korduvkinnitus“ tühistamiseks. Kohtu hinnangul on nimetatud
otsuse puhul tegemist halduse siseaktiga, sest sellel

puudub mõju haldusevälistele isikutele. Tegemist on töökorraldusliku küsimuse ehk volikogu
esimehe puhkuse osas otsuse tegemisega. Selle
otsuse puhul ei ole tegemist haldusaktiga, mille
õiguspärasuse üle oleks maavanemal õigus teostada järelevalvet.
Eeltoodust tulenevalt leiab kohus, et Valga maavanemal puudub protesti esitamise õigus Otepää
Vallavolikogu 10.07.2014 otsuse nr 1-4-37 „Volikogu esimehe Jaanus Raidali puhkuse tühistamise korduvkinnitus“ vaidlustamiseks. Selles osas
kuulub protest tagastamisele HKMS § 258 lg 4
alusel.
Maavanema protesti Otepää Vallavolikogu 10.07.2014 otsuse nr 1-4-38 „Vallavanema
umbusaldamine“ peale võtab kohus menetlusse
iseseisva kohtumäärusega.
„Otepää Vallavolikogu on vallavolikogu esimehe
puhkuse tühistamist menetlenud korrektselt,“
tõdes vallavolikogu esimees Jaanus Raidal. „Väga
kurb, et nii endine vallavanem Kuldar Veere kui
ka maavanem hullutasid nii Otepää kui ka kogu
Eesti avalikkust valeväidetega, nagu oleks Otepää
vallavolikogu ja volikogu esimees käitunud seadust
rikkudes. Mul on hea meel, et volikogu enamus jäi
seaduskuulekaks ja ei lasknud ennast mõjutada
negatiivsel väärinformatsioonil.“

Halduskohus võttis arutusele
maavanema protesti Otepää
vallavanema umbusaldusavalduse osas
Tartu Halduskohus andis teada, et võtab arutusele
Valga maavanema protesti Otepää Vallavolikogu
10.07.2014 otsuse nr 1-4-38 tühistamise nõudes.
See tähendab, et läbivaatamisele tuleb Otepää vallavolikogu otsus vallavanema umbusaldamise osas.
Samuti kaasab kohus haldusasja menetlusse kolmanda isikuna Kuldar Veere.
Otepää vallavolikogu esimehe Jaanus Raidali
teade, et volikogu esimehe puhkuse otsus on
seaduslik, ei vasta tõele. Kuna tegemist ei ole
haldusaktiga, ei saa maavanem teostada puhkusele
lubamise osas järelevalvet, sest tegemist on töökorraldusliku küsimusega. Kindlasti tuleb aga antud
teema päevakorda protesti läbivaatamisel halduskohtus.
Volikogu esimehe väited maavanema institutsiooni poolsest omavalitsuse autonoomia ja suve-

räänsust ründamisest on absurdsed. Maavanemal
on seadusest tulenev kohustus kontrollida kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud haldusaktide
seaduslikkust.
Umbusalduse avaldamise tagajärjel ei suutnud
Otepää Vallavolikogu, mida juhib Jaanus Raidal,
kinnitada ei vallavanema kohusetäitjat ega vallavalitsust ning selle tagajärjel puudus Otepääl seaduslik vallavalitsus pea kaks kuud. Peale maavanema
protesti halduskohtusse hakkasid asjad omavalitsuses positiivses suunas liikuma ja hetkel on ametis
vallavanem.
Maavanema eesmärk oli ja on, et Otepääl oleks
legitiimne vallavalitsus, kes lahendab tema pädevusse antud küsimusi.
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht KAJA MÕTS

Otepääl tähistati vanavanemate päeva
7. septembril tähistati Otepääl meeleoluka kontserdiga vanavanemate päeva. Vanaemade laule esitasid kultuurikeskuse pargis lõõtspillimehed Martin
Müller ja Asso Int.
Otepää kultuurijuht Sirje Ginter tervitas kõiki
vanavanemaid ja andis ülevaate eelseisvatest üritustest. „Kontsert liigutas inimesi, kavas olid noorpõlve laulud,“ ütles Sirje Ginter. „Ilus ilm oli kultuurikeskuse parki meelitanud palju vanavanemaid

koos laste ja lastelastega.“
Vanavanemate päeva on riiklik tähtpäev, mida
tähistatakse septembri teisel pühapäeval. Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada ning avaldada
austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest.
Kontserdi korraldas Otepää Kultuurikeskus.
MONIKA OTROKOVA
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Väljastati Silver Eljandile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 20 maaüksusel üksikelamu
rekonstrueerimiseks.
Väljastati Eksiiv OÜle ehitusluba Otepää külas ehitise (kaugküttetorustik) püstitamiseks.
Väljastati Erki Saarele ehitusluba Mäha külas
Atlanteri maaüksusel ehitise (tootmishoone nr 1,
ehitisregistri kood 111030953) täielikuks lammutamiseks.
Väljastati Anneli Vähile ehitusluba Pedajamäe
külas ehitise (Pedajamäe kinnistu liitumine ühisveevärgiga) püstitamiseks.
Väljastati Villa Müllerbeck OÜle ehitusluba Otepää
külas asuval Rukkimäe maaüksusel ehitise (hotell,
ehitisregistri kood 120313623) laiendamiseks.
Väljastati Illo Hansingule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 12 maaüksusel üksikelamu
(elamu ehitisregistri kood 111033647) rekonstrueerimiseks.
Väljastati Gea Kõksile ja Sulev Kõksile ehitusluba
Arula külas Suureniidu maaüksusel (katastritunnus
63601:001:0810) ehitise (laut-küün ehitisregistri kood
111007556) rekonstrueerimiseks.
Väljastati Kristi Kirjanenile ja Kaur Kirjanenile
ehitusluba Vidrike külas Pisi-Inni maaüksusel
(katastritunnus 63601:003:0145) ehitise (abihoone)
püstitamiseks.
Määrati ühekordne toetus viiele isikule kogusummas 274 eurot.
Määrati kuuele isikule sünnitoetust kogusummas
2112 eurot.
Määrati matusetoetust kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
Määrati ühele isikule hooldaja.
Anti ühele isikule üürile korter.
8.09.2014
Väljastati Arumäe Maja OÜle kasutusluba Nüpli
külas Arumäe maaüksusel asuva üksikelamu (palkmaja nr 1, ehitisregistri kood 120545240) kasutuselevõtuks.
Väljastati Arumäe Maja OÜle kasutusluba Nüpli
külas Arumäe maaüksusel asuva üksikelamu (palkmaja nr 3, ehitisregistri kood 120545242) kasutuselevõtuks.
Väljastati BGM OV OÜle kasutusluba Nüpli külas
Arumäe maaüksusel asuva üksikelamu (palkmaja nr
5, ehitisregistri kood 120545257) kasutuselevõtuks.
Väljastati Mesimees OÜle kasutusluba Pedajamäe
külas Pauska maaüksusel asuva ehitise (saunamaja,
ehitisregistri kood 120654486) kasutuselevõtuks.
Väljastati Rait Pallole kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Männi tn 4 maaüksusel asuva üksikelamu (suvemaja, ehitisregistri kood 120310890) kasutuselevõtuks.
Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksusel ajutise
ehitise (rajatis Otepää Winterplace) püstitamiseks.
Eraldati Otepää valla 2014. a eelarvest (objekt
„Arendusprojektid“) Läänemaa Kergejõustikuklubile
raamatu „Vana-Otepää seitsme professori noorpõlvemaa“ kirjastamise kulude katteks toetust 500
eurot.

SÜNNID
Tuule Laine Peips
Rebeca Lore Unger
Elisabeth Järv

PLANEERINGUD

Otepää vallas Nüpli külas asuva Piirimäe kinnistu
detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
OÜ Rock Ranch on teinud Otepää Vallavalitsusele ettepaneku algatada Piirimäe kinnistul (katastritunnus
63601:003:166360, pindala 2,65 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneeringu koostamine majutusasutuse
rajamiseks.
Eskiisi kohaselt kavandatakse ligikaudu 60 – 80 majutuskohta, konverentsiruumid, saunad, toitlustus. Kavandatakse
kuni 8 hoonet ehitusaluse pindalaga kuni 3000 m² ja kõr-

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

gusega kuni 9 m. Kuna eeldatavalt on tegemist Otepää
valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga,
soovib vallavalitsus enne detailplaneeringu koostamise
menetluse algatamist kogukonna hinnangut kavandatavale. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Otepää
Vallavalitsus ning kehtestaja Otepää Vallavolikogu.
Avalik arutelu toimub 22. septembril 2014 kell 17.30
Otepää Vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13, III korrus).

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

18. augustil
24. augustil
26. augustil

1. septembri 2014 seisuga toimus
muutus päevakeskuse
lahtioleku aegades.
Edaspidi päevakeskus avatud:
esmaspäeval 09.00 - 15.00;
kolmapäeval 09.00 - 15.00;
reedel 09.00 - 15.00.
Täiendav info:
Linda Merekivi, erivajadustega inimeste
päevakeskuse tegevusjuhendaja,
555 00926.

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 26. septembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Õpilasliinid
2014/2015 (al. 15.09.)

Õpilasliin nr 1
Kannistiku
07.28
Sõjatamme
07.30
Aedlinn
07.32
Otepää Güm. (Hariduse tn.)07.34
Otepää bussijaam
07.36
Aedlinn
07.38
Pühajärve kool
07.45
Karja
07.52
Ilmjärve
07.54
Kalevi
07.56
Joosti tee
08.00
Tõutsi
08.02
Krupi
08.04
Kikka
08.06
Inni tee
08.11
Pühajärve kool
08.16

Õpilasliin nr 2
Männiku
Puuraku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Lillemäe
Rüa
Otepää Gümnaasium
Vidrike mõis
Nõude
Kassiratta
Luiga tee
Turu tee
Pühajärve kool

07.20
07.21
07.24
07.26
07.28
07.30
07.35
07.40
07.44
07.50
08.00
08.05
08.08
08.12
08.13
08.16

Õpilasliin nr 3
Lokumärdi
Tõutsi
Kikka
Vidrike mõis
Rüa
Otepää Gümnaasium
Mägestiku
Äidu
Arula
Mõtsniku
Pühajärve kool
Harimäe rist
Kääriku
Kondi
Pühajärve kool

07.25
07.28
07.30
07.33
07.36
07.41
07.48
07.51
07.53
07.55
08.05
08.10
08.12
08.13
08.16

“Tere, kool!” matk

Õpilasliin nr 4
Otepää Gümnaasium
Aedlinn
Sõjatamme
Pühajärve kool
Turu tee
Luiga tee
Kassiratta
Nõude
Vidrike mõis
Otepää Gümnaasium
Lüüsjärve
Vana-Otepää
Männi
Käpa
Kastolatsi
Majasoo
Otepää Gümnaasium
Juusa
Puuraku
Männiku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Lillemäe
Rüa

15.15
15.19
15.21
15.30
15.33
15.34
15.37
15.39
15.45
16.00
16.05
16.06
16.08
16.12
16.16
16.18
16.20
16.25
16.27
16.29
16.31
16.33
16.35
16.38
16.41
16.46
16.49

Õpilasliin nr 5
Otepää Gümnaasium
Pedajamäe
Kirikuküla
Andrese talu
Kannistiku
Pühajärve kool
Karja
Ilmjärve
Kalevi
Joosti tee
Tõutsi
Krupi
Kikka
Inni tee
Pühajärve kool
Aedlinn
Otepää Muusikakool
Otepää Bussijaam
Kannistiku

15.10
15.15
15.17
15.21
15.23
15.30
15.37
15.39
15.41
15.45
15.47
15.49
15.51
15.55
16.00
16.06
16.09
16.11
16.15

Õpilasliin nr 6
Pühajärve kool
Kondi
Kääriku
Harimäe rist
Pühajärve kool
Arula
Mõtsniku
Äidu
Mägestiku tee

UUS RAAMAT

Vana-Otepää –
seitsme professori
noorpõlvemaa
Sellise pealkirjaga raamat ilmub sel kuul. Kirjutaja on Vana-Otepää kooli vilistlane Endel
Susi. Vana-Otepääl on õppinud palju tuntud
tegelasi alates eesti hüdroloogia isast August
Velnerist kuni tänapäeva elutöö preemia laureaadi ehitusinsener professor Karl Õigerini. Veel on õppinud Vana-Otepääl 2 tulevast
maailmameistrit, 2 esimest Otepää linnavanemat, 5 üle-eestilise tähtsusega kirjanikku ja
teisi tuntud tegelasi.
Raamatus on ära toodud 102 inimese lühielulood. Pilte on 205, sh kõikide kooli sõjajärgsete lendude pildid, Otepää valla talunditest
on ära toodud 140 alates 1939. a kuni tänapäevani välja. Otepää kihelkonna koolielu käsitlus hõlmab aega alates 18. sajandist. Antakse
ülevaade ka maailma suurematest usunditest,
kõrvale pole jäetud samuti meie maausku ega
taarausku. Juttu tuleb ka Otepää valla rahvastikusündmustest.
Lisatud on 11 kaarti, sh Eesti muinasmaakondade kaart, Eesti kihelkondade kaart,
Otepää valla kaart, kuue valla külade kaart.
Autor tuleb peale taamatu trükist ilmumist
seda septembris Otepääle tutvustama.
Raamatu trükkimist on toetanud Otepää ja
Palupera vallavalitsused.

15.30
15.32
15.36
15.37
15.43
15.48
15.50
15.53
15.56

Pühajärve põhikooli traditsiooniline
matk toimus 4. septembril. Kargel
hommikul kogunesid elevil õpilased
juba varakult kooli ette. Marsruut
kulges ümber Pühajärve sealseid
matkaradu mööda ning jagati kätte
ülesannete lehed ja kaardid.
Alustasime matka kooli eest ning
kõndisime Väikese Emajõe algusesse. Jõgede ja ojade juures oli vaja
mõõta vee temperatuuri. Edasi liikusime Meoski ojast mööda ja matkarada pidi Nüpli ojani. Veidi maad
edasi kõndides jõudsime päris Pühajärve äärde välja. Poslovitsa rannas
ootas meid ees õpetaja Peeter. Ta
selgitas, et iga vette visatud rõnga all
on peidus (kuld)kala, mille püüdmiseks olid kaldal erinevad õngeridvad.
Õnge abil pidi ära tooma hularõnga.
Kui kala püütud, võisime edasi
liikuda Armuallikale. Parimate
vaadetega kohtades pidime pildistama Pühajärve saari, esimestena
jäid objektiivide ette Kloostrisaar ja
Sõsarsaared. Tee kulges läbi sügisandidest pakatava metsa. Ka allikal pidi
mõõtma vee temperatuuri.
Kiigemäelt avanes kaunis vaade
auravale järvele. Sammusime edasi
mööda Pühajärve idakallast põhja
poole ehk liikusime mööda Kolga
lahest ja jõudsime peagi Otepää
looduskeskusesse. Seal ootas meid
rõõmsameelne Margit Turb. Looduskeskuses saime lahendada ristsõna. Infot sai saali seintel olevatelt
tahvlitelt ja piltidelt.

20. sept. kell 18.00 Otepää Maarja kirikuskultuurikeskuse pargis
Hingemuusika kontsert. Andreas Lend (tšello), Tiia Tenno
(orel). Kontsert toimub koostöös Pille Lille Muusikute Fondi, Otepää
Maarja kiriku ja Otepää kultuurikeskusega. Kontsert on tasuta. Info:
765 5212.

SPORDIÜRITUSED
12. sept. kell 16.00 (U11) FC Otepää vs JK Tõrva, Aedlinna

jalgpalliväljak

Looduskeskuse ees pidasime
lõunasöögi- ja puhkepausi. Jätkasime matka, minnes läbi Pühajärve
rannast. Seal tegime grupipildi, taustaks rohetavad Lepassaarte tammed.
Mööda kergliiklusrada liikudes
jõudsime Sõjatammeni.
Pärast pikka jalutuskäiku jõudsime Angunina poolsaarele. Sealt
tegime pildi Kolga poolsaartest ja
Sõsarsaartest. Viimaks jäi veel pildistada Innussaart ja juba paistiski
meie armas koolimaja.
Ring ümber Pühajärve oli meeleolukas, väsitav, kuid kõigile jõukohane. Matk avardas paljude silmaringi ning sisaldas põnevaid kohti
ja matkaradu, kuhu poldud varem
satutud.
LIIS ANTSI, 9. klass

Tantsuklubi
FeelingGood võtab
vastu uusi tantsijaid!
Harrastatavateks tantsustiilideks peamiselt tänavatants ja showtants, kord kuus
workshopid teiste tantsukoolide külalisjuhendajatelt (moderntants, tänavatants, dancehall jpm).
Rühmad avatud tantsijatele vanuse järgi: 1-4. klass, 5-8. klass, 8-12. klass,
täiskasvanud tantsijad ja Sangaste segarühm.
Trennide ajad leiad: noortekeskus.otepaa.ee, kategooriast “tantsugrupp feelinggood”. Registreerimine trennidesse: merit.nigula@gmail.com.

Proovitrennid:

Laupäeval, 13. septembril
kell 12.00 täiskasvanute rühmale Otepää spordihoone aeroobikasaalis,
kell 14.00 Sangaste Seltsimajas, Sangaste noortele.

Tartu SS Kalev ootab igas vanuses koolinoori
kergejõustiku treeningutele.
Trennid toimuvad esmaspäeval ja kolmapäeval kell 15-16 (I rühm) ja 15.45-17
(II rühm) ning laupäeval kell 12-13.
Asukoht: Tehvandi staadion.
Hind: 12 eur (2 korda nädalas) või 18 eur (3 korda nädalas).
Täpsem info: 56 621 859; halliste@msn.com.
Toomas Halliste

Otepää valla lahtised meistrivõistlused
disc golfis ja rattakrossis
Pühapäeval, 31. augustil toimus disc golfi
võistus Tehvandil. Osavõtjaid tuli kokku palju
– 73. Kõik 18 võistlusrada oli korraga käigus ja
ilmaga vedas ka, sest vihmasagar jõudis kohale
täpselt autasustamise lõpuks.
Üldvõitja selgitamiseks tuli teha ümbervise
Reijo Saare ja Rainer Roosmanni vahel, kuna
mõlemad said lõppsummaks 49 viset. Vaksavõrra parema tulemusega osutus seekord võitjaks Reijo Saar, kes sai ka parima otepäälase
medali, diplomi ja karika meeste arvestuses.
Kolmandaks meesdiscgolfarite hulgas tuli
Tanel Ojaste.
Naistest võitis Liis Buht, olles ka Otepää
parim discgolfar, teine koht Kert Suistele ja
kolmas Elerin Saksale. Seenioride klassis võitis
Jüri Lamp, teine oli Kalev Teder ja kolmas
ning ühtlasi parim Otepää valla mängija Kalev
Rohumets. Juunioride arvestuses tuli esimeseks ja parimaks otepäälaseks discgolfariks
Mart Všivtsev, teine koht Rasmus Meemale ja
kolmas Anders Veerpalule.
Tulemusi vaata kas veebilehel www.skoorin.
com või Otepää valla kodulehel.
Suur tänu peakohtunik Tanel Ojastele, SA
Tehvandi Spordirajatised, SA Otepää Turismi

KULTUURIÜRITUSED

le, abilistele Merlin Müürile ja Tõnu Kinksile ning toetajatele Otepää vallavalitsusele ja
Eesti Kultuurkapitalile!
Otepää lahtised meistrivõistlused rattakrossis
toimusid suviselt soojas sügisilmas 7. septembril Apteekrimäe nõlvadel.
Võistlejad said mägisel krossirajal oma
võimeid proovile panna. Noorteklassides alates tulid võitjateks Robert Sebastjan
Heinson, Samuel Tämm, Andre Kukk, neidudest oli kiirem Meriliis Kukk. Naiste põhiklassis võitis Aveli Tättar, meestest Tanel Uudeberg. Nooremate veteranide hulgas olid pareimad naistest Aive Tämm ja meestest Meelis
Danilas ning vanematest veteranidest Kaja
Tättar, Teet Reedi ja Tõnu Odamus.
Suur tänu ajavõtukohtunikele Helle ja
Ilder Tallole, autasustamisel abiks olnud Teet
Reedile ja sekretär Merike Kukele!
Tänan ka toetajaid Otepää vallavalitsust,
Eesti Kultuurkapitali, Neeme Ernitsat, Silver
Eljandit, Raimo Peernat ja SA Otepää Turismi
ning kõiki võistlejaid!
Valla spordijuht HARALD LAIDRE

13. sept. Otepää valla meistrivõistlused kergejõustikus.
Tehvandi staadion
14. sept. Otepää valla matkapäevad X matk. Linnamägi Tehvandi vaatetorn - Väike Munamägi -Apteek. Sihtpunkt on
avatud kell 09.00-11.00, info: Helle Tallo 5661 4884, Harald Laidre
tel. 58 865315.
17. sept. Valgamaa orienteerumispäevak. Purtsi, tähistus
Purtsi-Puka teelt, öine!

20. sept. Valgamaa orienteerumispäevak ja päevakute
lõpetamine. Lutsu, tähistus Sihva-Arula teelt, laupäev!
21. sept. SEB 17. Tartu Rattamaraton. Info: www.tartumaraton.ee.
28. sept. Otepää valla matkahooaja lõpetamine. Otepää
Spordihoones. Info: Helle Tallo 5661 4884, Harald Laidre
tel. 58 865315.

VÄIKELASTE LAULU-MÄNGUTUND!
Otepää Lasteaia Pähklikese maja muusikaõpetaja Meeli
ootab LAULU-MÄNGUTUNDI lapsi alates 6. elukuust kuni
2aastani koos ema, isa või hoidjaga.
Kohtume ESMASPÄEVITI kell 11.00-11.50 Pähklikese maja
saalis. Laulame, liigume, kuulame muusikat, mängime rütmipille, naudime koosolemise rõõme.
Esimene kokkusaamine esmaspäeval, 22. septembril.
Olete oodatud!
Info tel. 5295848, Meeli Rammul, meeliram@gmail.com.

MATK HARIMÄELE
teisipäeval, 16. septembril kell 12.00.
Koguneme Merle lillepoe juurde, sõidame bussiga
Käärikule ja teeme väikese matka. Lõpetame Kekkose
saunas koos piknikuga ja ühislaulmisega.
Palun anna kiiresti oma osalemisest teada
tel. 5516418 Hellele!
TASUTA!
Korraldab Otepää Pensionäride Ühendus
Toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm

21. septembril toimub Pilkuse külamajas
KIRBUTURG
ja

NUNNUKONKURSS.
Uhkematele nunnudele auhinnad!
Nunnud lähevad edasi ühisturu näitusevitriini kuni
hindamise lõpuni.
Seekord müügil suures valikus
istikud, põõsad, puud.
Ootame kõikide ümberkaudsete valdade ja linnade
AKTIIVSET osavõttu!
Pilkuse külamaja asub 3 km Otepäält Kanepi suunas.
Tooge kaasa kõik sügisannid ja marjad ja seened.
Tule osta müü ja vaheta.
Info 53823446.
MTÜ Pilkuse Külaselts

Otepää Avatud Noortekeskus
21. septembril III Trummitöötuba Otepää ANK ruumides kell
16.00. Juhendaja Alari Pastak.
Registreerimine 19. septembrini: Merit.Nigula.@otepaa.ee.
25. septembril kell 16.00 tasuta filmikoolitus noortele
vanuses 7-18, koolituse pikkus 45-60 minutit. Täpsem info:
noortekeskus.otepaa.ee.
26. septembril kell 17.00 Filmi-ja snäkiõhtu.
20. -26. oktoobril Sügisvaheaja tegevused noortekeskuses.
Täpsem info tegevuste kohta noortekeskuse koduleheküljelt.
26. oktoobril kell 18.00 Tantsuklubi FeelingGood 4. sünnipäevakontsert OG aulas. Esitlusel erinevad tantsulised
etteasted, parimate tantsijate autasustamine.
31. oktoobril kell 17.00 Kostüümipidu teemal “Õuduste
maja”. Erinevad tegevused, õudusfilmide vaatamine jpm.
Otepää ANK on avatud T, N, R 13-20.00.
Noorteinfo ja kuu tegevuskavad leiad: noortekeskus.otepaa.ee.
Kontakt: Merit.Nigula@otepaa.ee, 5886 7270.
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Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
9.09.2014
Kinnitati Palupera valla terviseprofiil aastani
2017.
Toimus Reklaamimaks Palupera vallas I lugemine.
Toimus Palupera vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise korra I lugemine.
Muudeti Palupera Vallavolikogu 27.05.2014 otsuses nr 1-2/7 „Peatuse maa-ala munitsipaalomandisse
taotlemine“ maa-ala sihtotstarve transpordimaaks
endise üldkasutatava maa asemel.
Arutati muid küsimusi – seakatk, AS Eesti Post postipunkti avamisest Nõuni raamatukogus 6. oktoobrist ja
kontori sulgemisest Hellenurmes.

Palupera Vallavalitsuse istungil
5.09.2014 korraldati:
Palupera külas parkla ja osalise vee-ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimistöö teostaja leidmiseks
laekunud pakkumused (3) esitanud pakkujad kvalifitseeriti, nende pakkumused tunnistati vastavateks ja edukaks
pakkumuseks tunnistati ühispakkujate Palmpro OÜ ja
Teeprojektid Tiit Korn pakkumus 1800 eurot käibemaksuta.
Määrati munitsipaalomandisse taotletava Palupera
bussijaama tee aluse teenindusmaa sihtotstarbeks transpordimaa, suurusega 4187 m². Samas tunnistati kehtetuks maikuus tehtud korraldus, kus sama maa-ala teenindusmaa sihtotstarbeks määrati üldkasutatav maa.
Otsustati tasuda SAle Otepää Tervisekeskus V.T.
hooldusteenuse eest kohamaksu maksmiseks pensionist
puudujääv summa 260 eur/kuus.
Otsustati maksta ühele isikule ühekordset toetust
dokumendi vormistamise kulude katteks toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist 24,28 eurot.
Määrati kahele õppurile koolide lõpetamise puhul toetused kokku 50 eurot, kahele isikule hüvitised meditsiiniliste abivahendite ostuks kokku 120,40 eurot, kahele
majanduslikesse raskustesse sattunud perele ühekordset toetust kokku 40 eurot, kaks sünnitoetust kokku 260
eurot, kaks matusetoetust kokku 260 eurot, neljale perele
lapse kooliminekutoetust 65 eurot/laps ja ühele perele
lapsele prillide ostuks toetus 39,10 eurot.
Väljastati kasutusluba Palupera mõisakooli 47 uuele
aknale.
Väljastati kasutusluba Lutike külas Pilna 10/04kV
komplektalajaamale, 10/04kV maakaabelliinile ja liitumiskilpidele.
Väljastati kasutusload Tsura Talu OÜle Neeruti külas
Tsura kinnistule valminud loomasöödahoidlale, kahele
loomade varjualusele ja sõnnikuhoidlale.
Tagastati F.T-le Neeruti külas maatulundusmaa sihtotstarbega Tolli maaüksus 17295 m² ja Tollimetsa
maaüksus 51307 m².
Nõustuti MRS § 23³ alusel Mäelooga külas kasutusvaldusesse antava vaba põllumajandusmaa nr 7 riigi
omandisse jätmisega, kasutusvalduse seadmise eesmärgil
selleks õigust omavale juriidilisele isikule. 8393 m² suuruse Künka maaüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa
ja maksustamise hind 86,61 eurot.
Seoses pärandi vastuvõtmisega tunnistati kehtetuks
korraldus nr 2-1/183 (13.09.2007) „Riigimaale hoonestamisõiguse seadmine ehitise omanike kasuks“.
Väljastati ja kinnitati projekteerimistingimused MTR
Halduse OÜle Nõuni, Päidla, Räbi ja Hellenurme külas
fiiberoptilise sidekaablitrassi projekteerimiseks.

NOORTEÜRITUSED
Hellenurme-Palupera piirkonna noortejuht
Mari-Liis Vanaisak ootab noori

septembrikuus:
8.–14. sept. Hellenurme noortekeskuses
E, T, N 16.15-20.00 ja P 10.00-15.00.
15.–21. sept. Hellenurme noortekeskuses
E, T, R 16.15-20.00 (reedel saab soovi korral keskusesse pikemalt jääda) ja P 10.00-15.00.
22.–28. sept. Hellenurme noortekeskuses
E, T, K, N 16.15-20.00 ja P 10.00-15.00.
Reedel, 26. septembril algusega kell 16.30
Palupera Pritsikuuris käsitöö õpituba noortele.

On sünnipäev tore päev, tore päev
Eriti tore oli Valgamaa 94. sünnipäev, mida tähistati juba traditsioonilise
Valgamaa koostöömängude ja aaretejahiga.
Reedel kutsuti Otepääle ettevalmistatud rajale, kus tuli läbida huvitavad
kontrollpunktid nutikate ülesannetega.
Saime teada, millises riigis koksatakse sünnipäevalast peaga vastu maad,
millised on meie valdade vapid jne.
Kui sa ei tea, siis guugeda või helista
sõbrale. Meie Palupera koolist osales
kaks võistkonda pluss valla „ühisperekond“ Jõul. Noored kasutasid aktiivselt nutitehnika abi. „Vana kaardivägi“
pidi toime tulema vana rasva pealt ehk
meenutama kogemusi kaugetest kooliaegadest. Aga lõbus ja vahva oli nii
meil kui ka linnarahval ning ka sünnipäeva korraldajatel.
Lõpetuseks improviseeritud sünnipäevaõnnitlus, mille võttis vastu maavanem
ning kõigile soe supp ja magus koogitükk. Ja mis
sünnipäev on ilma kingitusteta. Tore, et kingitusi
tegi nagu Pipi raamatus, sünnipäevalaps! Kellele
karikas, kellele loosiauhind (jess,meie tüdrukutele!), kellele valutavad pöiad ja higimull otsa ees
– aga väga vahva oli siiski.
Laupäeval jätkus pidu aaretejahiga, kus igasse
valda oli peidetud aardekott, mis täistunni vihjete
järgi tuli üles otsida. Palupera vihje: Küla annab
külma nõu, rahvas raudase südame. Otsisime

Projektikonkursi eesmärgiks strateegiast tulenevalt on:
Kohalike kogukondade paranenud koostöövõime ning suutlikkus parendada oma elukeskkonda,
sh inimeste parem kaasatus arendustegevusse ja
otsustusprotsessidesse.
Kvaliteetsem ja atraktiivsem elukeskkond ning
paremini väärtustatud paikkonna eripära külades.
Kohalike kogukondade vajadustele vastavate
teenuste ühtlasem kättesaadavus kogukonna
ressursside baasil.
Tegevuspiirkonna tugevam maine, millega on
teadvustatud kultuurilist-ajaloolist tausta, looduslähedast elukeskkonda koos spordi- ning puhkamisvõimalustega.

Nõuni noortega aaret siit ja otsisime sealt. Teine
vihje, kultuurikants, viis aarde leidmiseni kohapealt ehk kiire jooksuring ümber kultuurimaja ja
rõõmuhõisete saatel leitud ta oligi. Teisipäeval, kui
käegakatsutavad aarded käes, kutsusime sõbrad
ka ning läks degusteerimiseks! Aitäh toredate kingituste eest! Ootel on veel kaks kilo torti, nämm!
Igavesti tore sünnipäev oli. Pikka iga sulle, Valgamaa!
MARIKA VIKS

Päikeseloojang Nõuni järve ääres süütas
muinastuledeöö lõkked

Ja mitte ainult lõkked, vaid ka sooja ning mõnusa
tunde kohaletulnud inimeste südames. Imearmsate

Palupera valla Noortevolikogu
kuulutab välja

logokonkursi

lauludega esines Margit Tali, saatjaks Andres Vago
lüürilised kitarrihelid. Õhtupimedussse imbus
lõkkel küpsetatud pannkookide lõhna, koduaia
moosi mekki ning Savi talu külma piima kodust
tunnet. Ning küünlad ja lõkked ... need lisasid
romantikale hoogu juurde.
Mis meid seob Läänemerega, et augustikuu viimasel laupäeval tuleme kokku ja süütame ka sisemaal veekogude äärde lõkked? Seekordse vastuse
saime eluaegse purjehuvilise Tõnis Väärsi käest:
„Meie Nõuni purjeklubi noored käivad ju Pärnu
kandis tuult proovimas.“
Meid kõiki seob miski – see tuleb lihtsalt üles
leida ja enda jaoks avastada ja ka teistega jagada.

Lisainfo ja tingimused:
noored.palupera.ee.

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule
esitatavad projektitaotlused lepitakse kokku omavalitsuspiirkonnas toimuval kogukonnaesindajate
koosolekul. Üheskoos vaadatakse üle kogukondade vajadused ja otsustatakse ühiselt, mida
nendest on veel sel aastal kõige otstarbekam
lahendada LEADER-meetme projektitoetuse kaasabil. Taotlusvoor avatud 4.-5.11.2014 ja heakskiidetud projektid peavad olema elluviidud hiljemalt
31.12.2014 (sh kuludeklaratsioon esitatud).
Partnerluskogu juhatuses Palupera valda esindava liikmena teen ettepaneku – tulla kokku kogukonnaesindajate koosolekule Hellenurme noortekeskusesse 18. septembril kell 16.00. Vestleme ja
otsustame, millist strateegiast tulenevat eesmärki
me püüdma lähme, kuidas, millise projektiga, kes
oleks taotleja ning mis haakuks ka meie arengukavadega. Erinevate arengukavadega oleks paslik
eelnevalt tutvuda valla veebilehelt.
Koosolekule oodatakse osalema esindajaid kõigist meie vallas tegutsevatest MTÜ-dest, seltsingutest, küla poolt aktsepteeritud külavanemaid jt.
Koosolekul kokkulepitud projektiidee kohta koostab taotleja projektitaotluse. Täpsemat infot konkursi tingimuste ja esitatavate dokumentide kohta
saab Partnerluskogu koduleheküljelt http://www.
valgaleader.ee/et/uudised/347-valgamaa-partnerluskogu-taeiendav-taotlusvoor. Teiste hulgas on
nõutavateks dokumentideks ka koosoleku protokoll koos osalejate nimekirjaga. Infot tuleb jagama
ka Partnerluskogu kogukonnameetme koordinaator Aili Keldo.
Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna kohta on 5833 €.
Palupera vallavanem TERJE KORSS

MARIKA ja KALEV

Heino Prosti põllutöömasinate
muuseumis
Nõo vallas Vissi külas Variku talus

Kui Sul on mõni hea idee, siis tee
arvutiga või joonista PVNKle logo.

LEADER projektikonkursi
„Kogukonnaalgatused ja
koostöö“ täiendav taotlusvoor
on avanemas!

Armsad vanavanemad!

13. septembril algusega kell 10 LAAT.
Vana tehnika, käsitöö, isetegevus,
kell 12 rehepeks.

Konkurss kestab kuni 14. septembrini.

Info tel. 73 51 401.

Hellenurme-Palupera piirkonna uus noortejuht
Mari-Liis Vanaisak endast noortele
Olen juurte poolest Põlvamaa tüdruk, kes kuus aastat tagasi
sattus läbi juhuse Rõngu valda juhatama sealset rahvamaja. Olen lõpetanud Mainori Kõrgkooli turunduse eriala ning
hetkel kestavad õpingud Viljandi Kultuuriakadeemias kultuuritöö eriala. Lisaks kultuuripoolele sai rahvamaja juhatajana
palju tööd tehtud spordi valdkonnas ning külaliikumises.
Noortetegevusega olen kokku puutunud alates 2008. aasta
lõpust, kui sai asutatud praeguseks väga tubli ja toimekas MTÜ
Rõngu Noortekeskus, kus olen endiselt projektijuht. Töö noortega on toonud suurt rõõmu ning positiivseid üllatusi ja põnevaid sündmusi. Tõsi, vahel tuleb ette ka probleeme, kuid need
on ainult ületamiseks. Üks asi on töös noortega kindel – noored
oskavad unistada ning minu, sinu, tema ja meie ülesanne on
aidata realiseerida killuke nendest unistustest.
Minu suur soov on, et kohalikud noored leiaksid tee keskusesse ning julgeksid kaasa rääkida neile suunatud sündmuste
ning vaba aja tegevuste korraldamises. Samuti on nõu ja jõuga
appi oodatud kõik lapsevanemad. Hea koostöö võib teha imesid
ning laseme neil imedel koos sündida.
MARI-LIIS VANAISAK

Aitäh, et te meie jaoks olemas olete!
Toredat vanavanemate päeva, meile olete
kallid kõik 365 päeva aastas!
Palupera valla väiksed ja suured lapsed

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Lastele sooviti turvalist kooliteed

Puka Vallavolikogu istungil

Vahetult enne kooliaasta algust korraldas Eesti
Punase Risti Valgamaa Selts koostöös Puka Vallavalitsusega kooliealistele lastele kahepäevase
laagri. Sobiv koht lastega tegelemiseks oli Puka
Rahvamaja.
Esimesel laagripäeval toimusid mitmesugused õpitoad. Lapsed osalesid näitemängus, mille
kaudu saadi teada Punase Risti organisatsiooni
loomisest. Õpitoad “Oskame olla!” ja “Aita Jussi”
olid suunatud ohtude ennetamisele ja õnnetuste
juhtumise korral esmase abi andmisele, abi kutsumisele.
Tarkuste omandamine toimus vastavate töövihikute alusel ja praktiliste sidumisoskuste läbitegemisel. Merle Liba Lõuna Päästekeskuse
ennetustöö büroost viis läbi koolituse veeohutuse
teemal. Teema “Kas minu kodu on ohutu?” said
lapsed praktiliselt läbi teha “suitsusukeldumise”.
Teisel laagripäeval viis valla buss laagrilisi Võrumaale Uhtjärve Nõiariigi Liikluslinnakusse. Eesmärgiks oli parandada kooliealiste laste liiklusalaseid teadmisi ja tõsta liiklusohutust. Omandati
õiged käitumisoskused nii jalakäija kui ka sõidukijuhi rollis. Uhtjärve Nõiariigis korraldati lastele
ekskursioon, osaleti luuaviske võistlusel, tantsiti
koos Sortsiga ning söödi maitsvat lõunasööki.
Tagasi laagripaika jõudes korraldas Linda Oks
Valga Politseist lastele õpitoa teemal “Raudteeohutus”.
Laagris osales 29 toredat ja osavõtlikku koolilast. Nendega tegelesid Punase Risti vabatahtlikud Annika Aunapu, Meril Lilleleht, Liisa Maria
Koort ning Silvi Johanson Aakre Lasteaed-Algkoolist.
Laager lõppes pidulikult kringli söömisega.
Kaheksale I klassi minevale lapsele anti üle ranitsad ning sooviti rõõmsat esimest koolipäeva.

Nõustuti Puka valla omandis olevate korterite müümisega: Aakre külas Pargi tee l asuvas korterelamus
korter nr 4 alghinnaga 1000.- eurot; Komsi külas Komsi
2 korterelamus korter 6 alghinnaga 800.- eurot; Peale
korteriomandi seadmist korraldatakse vara müük enampakkumise teel.
Revisjonikomisjoni liikmed viisid läbi revisjoni Puka
Keskkoolis, istungil toimus revisjoniakti arutelu.
Kuulati ülevaadet Puka valla 2014. aasta eelarve täitmisest.

Puka Vallavalitsuse istungil

AINA PÄÄRO, laagri juht,
EPR Valgamaa Seltsi sekretär

Valgamaa arengustrateegia projekt on
välja pandud avalikuks aruteluks
Arengustrateegia “Valgamaa 2020“ projekt on
koostatud Valga maavalitsuse, Valgamaa kohalike omavalitsuste, maakonna elanike, ettevõtjate ja mittetulundussektori koostöös. Protsessi
on kaasatud eksperdina majandusteadlane Anu
Reiljan.
Dokumendis seatud eesmärgid on uuendatud
aastani 2020. Samuti on töötatud välja meetmed
ehk tegevuste kogumid nende saavutamiseks.
Hetkel on käsil arengustrateegia tegevuskava
koostamine. Arengustrateegia kinnitamine on
planeeritud käesoleva aasta novembrikuu algusesse.
Arengustrateegia projekt on kättesaadav maavalitsuse kodulehel http://http://valga.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/

AMETLIK INFO

G70B2oGLBKsW/content/id/4351720?redirect
=http%3A%2F%2Fvalga.maavalitsus.ee
Ettepanekuid ja arvamusi oodatakse kuni
22.09.2014 e-posti aadressil: info@valga.maavalitsus.ee või Valga maavalitsuse aadressil Kesk 12,
68203 Valga.
Posti teel saates on viimane postitamiskuupäev 20.09.2014. Arvamustele ja ettepanekutele
palutakse lisada oma ees- ja perekonnanime ning
kontaktandmed.
Arengustrateegia uuendamist toetavad: Siseministeerium ning Euroopa Regionaalarengu Fond
INTERREG IVC projekti „TRES - Towards
Regional spEcialisation for Smart growth spirit”
raames.
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht
KAJA MÕTS

Puka vallavalitsus
algatas hanke Puka aleviku sauna renoveerimistööde teostaja leidmiseks.
Tööde kirjeldus: kaevata lahti vundament ja soojustada ja viimistleda katteplaatidega; vahetada aknad ja välisuksed (pesuruumis klaasid matid või
tumedad), viimistlemine; vana põrand lammutada, paigaldada soojustus ja
valada uus põrand (plaadid); paigaldada ventilatsioonitorud ja ventilaatorid
ruumi tuulutamiseks; soojustada ja isoleerida ning korrastada akumulatsioonipaak, soojaveemahuti ja torustik; lammutada vana lava ja ehitada uus koos
konstruktsioonidega; korrastada veetorustik ja paigaldada uued segistid ja
kraanid; eesruumi- ja riietusruumide lagede ja seinte eeltööd ja värvimine).
Hinnapakkumused tuleb esitada 22. septembriks 2014 paberkandjal aadressil Puka alevik Kooli tn 6 67217 PUKA või e-posti teel digitaalselt allkirjastatult e-postile vallavalitsus@puka.ee. Info telefonil 503 2442
Hanketeade, hankelepingu tingimused ja täpsem info Puka valla kodulehel
www.puka.ee.

Puka sügislaat
toimub 11. oktoobril
Puka rahvamaja juures
algusega kell 8.00.
Olete oodatud ostma ja müüma!

Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Jõerootsi ja
Oonaveere alajaama elektrivõrkude 0,4 kV õhiliini ja
mastide demonteerimiseks ning rekonstrueerimiseks,
15/0,4 kV komplektalajaama paigalduseks, 15 ja 0,4 kV
maakaabelliinide ehituseks, 0,4 kV liitumiskilpide paigalduseks ning nõuetekohaste maanduspaigaldiste ehituseks.
Aakre raamatukogule arvuti ostmiseks korraldatud
lihthankel valiti välja kolme pakkumuse seast maksumuselt kõige soodsaim Klick Eesti AS pakkumus 249.eurot.
Otsustati maksta toimetulekututoetust kolmele isikule, ühekordset toetust neljale taotlejale ja sünnitoetust
kahele taotlejale.
Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
Määrati Puka alevikus Tööstuse tn 15 asuva maaüksuse teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 4141 m².
Vallavalitsus korraldas hanke Rebaste-Kasumetsa
tee remontimiseks, laekusid hinnapakkumused kahelt
firmalt – Elva Kommunaal Grupp OÜ maksumusega 27
210,48 ja AS Kagu Teed maksumusega 28 533,05. Edukaks
tunnistati Elva Kommunaal Grupp OÜ pakkumus kui
hinna poolest kõige soodsaim ning sõlmiti nimetatud
osaühinguga hankeleping tööde teostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Elisa Eesti ASile ehitise
Sideseadmete konteiner paigaldamiseks Puka alevikku
Puka raudteejaama maaüksusele (katastritunnusega
60803:001:1921).
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle ehitise
„Kalmistu AJ 0,4 kV maakaabelliin“ kasutamiseks
TA Orienteerumisklubi korraldab XV TAOK rogaini
(orienteerumismatk) Puka valla territooriumil Soontaga
külas laupäeval, 4. oktoobril 2014.a. Maastikule paigutatakse 40 kontrollpunkti, mida osavõtjad võivad läbida
vabalt valitud järjekorras. Osavõtjad liiguvad maastikul
jalgsi, 2-5liikmeliste võistkondadena, valdavalt kasutades
teid, metsaradu ja sihte. Võistluskeskus (sh. start-finiš,
autode parkimine, võistlejate toitlustamine) paikneb
Soontaga külas. Võistluse start on kell 9.30 ja finiš 17.30,
võistluskeskus on avatud ajavahemikul 8.00-20.00.
Lihtsustatud korras korraldatud hankele „Puka asula
puurkaev-puurkaev- pumpla ja veetööstuse projekteerimis-ehitushanke dokumentide koostamine ja
hankemenetluse läbiviimine“ laekusid alljärgnevad
pakkumised: Infragate Eesti AS maksumusega 1788.- ja
AS Telora-E maksumusega 2280.-. Edukaks tunnistati
Infragate Eesti AS pakkumus kui hinna poolest kõige
soodsaim.
MTÜ Puka Noortepesa korraldas perepäeva ürituse,
vallavalitsuse toetus 65.- eurot.
Algatati hange Puka aleviku sauna remonttööde
teostamiseks. Hankedokumendid avaldatakse Puka valla
kodulehel (www.puka.ee).

SÜNNID
Harold Valdmann

3. augustil

Segakoori esimene proov toimub
Tsirguliinas 15. septembril.
Buss väljub 17.15 rahvamaja juurest.

Puka Vallavalitsus

Puka Vallavalitsus

Aakre rahvamaja koristaja

palub inimestel teada anda Puka valda või meiliaadressile: aarejaama@hot.ee hiljutistest kohtumistest
huntidega ja karudega. Ka murdmistest ja muust
sarnasest.

võtab tööle

tööle asumisega 1. oktoober 2014. a.
Avaldused palun esitada Puka Vallavalitsusse
e- mail: vallavalitsus@puka.ee või postiaadressil:
Kooli 6, Puka, 67217 Valgamaa 25. septembriks 2014. a.

Samuti palume ka teada anda leitud surnud metssigadest, et saada õigeaegset infot Aafrika sigade
katku levikust.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE
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AMETLIK INFO
Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Jana Rööpile
Mäeküla külas asuval Bokja kinnistul elamu, kahe abihoone ja tehnovarustuse ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Toivo Annusele Tiidu külas asuval Väike-Niidusaare kinnistul elamu püstitamiseks.
Vä lj a s t a t i eh it i s e k a s u t u slu b a S a n g a s t e
Vallavalitsusele Sangaste alevikus Kooli tänav 3 asuva
ehitise kasutuselevõtuks.
Otsustati korraldada riigihange „Sangaste vallateede
talihooldus“.
Nõustuti Keeni külas asuva Savisaare katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega
Savimetsa ja Savipõllu ning Restu külas asuva Pulli
katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Pulli ja Üla-Jaanituka.
Määrati augustikuu toimetulekutoetus kuuele isikule
kogusummas 1213,49 eurot.
Määrati augustikuu vajaduspõhine peretoetus seitsmele isikule kogusummas 124,67 eurot.
Määrati 2014/2015 õppeaasta 1. ja 2. õppeveerandiks
ühekordne sotsiaaltoetus viie õpilase koolitoidu kulude
katmiseks ja ühe lapse lasteaiakulude katmiseks.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele isikule
kogusummas 339 eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 22
eurot.

1.09.2014 toimunud bussiliikluste muudatustest
saab infot Sangaste valla kodulehelt
http://www.sangaste.ee/index.php?page=78

SANGASTE SELTSIMAJAS
19. septembril
kell 21.00
TANTSUÕHTU
ansambli SVIPS
MUUSIKA SAATEL
Tule ja võta sõber ka kaasa!!!
Piletid eelmüügist: 6 EURi, kohapeal: 8 EURi.
Laudade broneerimine ja piletite müük:
tel: 56822022 Raili, tel: 53225069 Laura.

Täname
abistajaid!

Uus õppeaasta Sangaste
lasteaed Kratilas

Daaniel sai endale trepironija
Kevadel pöördusime abipalvega kõigi poole,
et väike rõõmsameelne poiss Daaniel saaks
edasi koolis käia. Oli hädavajalik treppidel
ratastooliga liikumiseks trepironijat. Erinevate pakkumiste vahel valisime Tervise OÜ
pakkumise, mis osutus ka kõige odavamaks
(2850 €).
Tänu headele annetajatele osutus ostmine
võimalikuks. Meid abistasid Marju Lauristin, A/S Sanwood, Tõrva Lions klubi, Õru
vallavalitsus, Ivo Pill, kes korraldas Sangaste
kirikus heategevuskontserdi ja mitmed eraisikud.
Täna on meil koolis vaikselt liikuv trepironija, mis on turvaline ja mida on lihtne
kasutada. Aitäh abistajatele!
Keeni kooli direktor DIANA SARAPUU

Seen siin, seen sääl!
Sügis on eostanud metsa miljardite seeneseemnetega. Miljonid mullased limased ninad tungivad jäälõhkujatena läbi sambla pealilma kaema.
Seente tungiv invasioon mullast õhku on okupeerinud metsaaluse ollusega, mis pole ei taim ega
loom. Neis on ilu, hurmavat lõhna ja maitset. Aga
ka surma hooletule korjepürjelile. Iluga peabki
hoolas olema. Ilust ja mõnust surma ning valuni
võib olla vaid üks samm. Aga see alalhoidlik ettevaatus seenelisel ei peaks muutuma ka hüsteeriliseks paranoiaks. Mõistlik naudib ja ei sure enne
talle määratud päeva. Looduse surmaselverite
kliendiks teeb ikka vaid lohakus, lollus ja ülbus.
Looduse and on ikka elu enda juuretis targale
tarbijale. Need tunnid üksi või hää kaaskonnaga
metsas kuldses sügises on elurõõmu tunnid. Need
hetked liidetakse elu lõpus elu pikkusele juurde
ehk antakse tagasi. Mets, puhas õhuhõng, linnu-ja
loomajälg, puukohin ja floora-fauna sahin: see on
paradiisi uksekella tunnusmeloodia.
Seejärel õnnisväsinuna koju. Järgnevad hetked,
mis mõnele vaevalised näivad, kuid õiges võtmes

ja aega varudes hoopistükis naudingu pikenduseks on. Seened puhtaks, pannile ja purki-karpi
vms. Ka see on suhe maiuspalaga enne tema talletamist hilisemaks magusaks vastastikuseks gurmeesuudluseks selle õigemal hetkel.
Sahvrisse rivistatud marineeritud ja soolatud
seenjad väed rõõmustavad silmapupille ja erutavad maitsemälu. Hetk seenesoustiga talvisel
aal ületab mõne seenesõbra kujutlusis taluvuse
piiri. Jahe riisikas kahvli otsas ja ehk ka pisike pits
sedasamust, mida eurohüsteerilises õhkkonnas
poliitkorrektne öeldagi pole, kuid mille tasakaalustatud võtmine asja vaid kaunistab: see ongi
maitseorgasm ja põimitud naudingukimp inimesesle, kes elu ja maitset hindab.
Nautige looduse lõikusaega, sügispäikese soojatiinust ja seente seltskonda oma seltskonnas!
Vahel on ka lihtsalt seen see, mida just otsisid!
Sügise kulda kõigile!

Sangaste lasteaed Kratila direktor
MAIRE MURUMAA

KAIDO TAMBERG, Sangaste

Lossivaim üllatab
“Ei seedrid, ei palmid ei kasva me maal…” ütleb meile kõigile tuntud laulusalm.
Meie kandi innustunud loodusehuviline Friedrich Georg Magnus Berg, hiljem väljateenitult “Rukkikrahvi” nime saanud mees, oli kindlasti kursis selle tõega, et Sangaste lossi mõisapargis palmid talve üle ei ela. Küll aga oli mehes suur ahvatlus näha
enda ümber sirgumas ja õitsemas eksootilisi taimi. Arvan, et just sellest ajendatult
sai lossi üheks osaks planeeritud ka talveaed. Talveaeda paigutas krahv kasvama just
need taimed, mis meie kliimas hätta oleks jäänud. Pruugib vaid silmad sulgeda ja juba
näen, kuidas siin keset lokkavat rohelust, niiskevõitu soojas õhtus Berg puhkepausi
pidas, tulles väsinult oma sordiaretuspõllult. Siin võis olla just see paik, kus lasta uutel
mõtetel julgelt uitama minna ning krahvile omase julgusega unistada uutest saavutustest…
Eks aastate jooksul on lossiga seotud inimesed unistanud ja üllataval moel hakkab
suur osa unistusetest täituma. Pärast pikka 70 aastast vahet on loss jällegi oma puuduoleva “kehaliikme” talveaia näol tagasi saanud. Alles mõned päevad pärast talveaia täielikku valmimist, õhtuhämaruses siin istudes, hooman, kui väga see osa lossi
tervikust puudus oli. Usun, et Lossivaim võib rahul olla!
Kuid see pole veel kõik. Tänu Est-Lat-Rus projektile ja paljude eriliste inimeste
ühistele jõupingutustele on loss märkimisväärsete muudatuste osaliseks saanud.
Seega on juhtunud, et kummitus ei saa enam kogu keldris vabalt ringi uidata vaid
on ühe osa pidanud loovutama lossikülastajatele. Nii on nüüdsest peale planeeritud
lossiekskursioonid lõpetada just siin, võrratute võlvidega avaras ruumis, kus saab
asuma lossi kauplus ja degusteerimisruum. Järjest rohkem on tekkinud vahvaid lähipiirkonna tooteid ja õnneks on paljud neist valmistatud Sangaste Rukkist. Arvan, et
Sangaste Rukki sünnikodus on igati õige koht nendega tutvuda ja ikka tahaks ju koju
jääjatele ka külakosti kaasa varuda.
Lisaks sellel ootab aga külalisi palju vahvaid üllatusi, mille eest oleme tänulikud
AHHAA Keskuse imetabastele inimestele. Uskumatul moel on nende käes kõik võimalik!
Nüüdsest on Sangaste lossis võimalik ajas tagasi rännata ja vahva telefoniga ümberkaudsete mõisatega ühendust saada.
Hispaania saalis on alates 1. maist seinal harukordne maal Rukkikrahvist. Tema
püsimatu loomus on kunstniku poolt nii hästi pildile jäädvustatud, et külastajad
saavad maali ees aega veetes osa alates krahvi silmapilgutustest kuni aastaaegade
vahetumiseni.
Tutvuda saab viljasorteeri minimudeliga, mis Bergi poolt välja mõeldud, ehitatud,
patendeeritud ja maailmas müügis olnud.
Degusteerimisruumis püüab kõigi pilku kindlasti uhkelt läikiv masin, mis oskab
Sangaste Rukkist välja tilgutada mõnede arust, selle “parema osa”
Kõige tipuks ootab talveaia aluses ruumis kõiki suvetuules lainetav Sangaste Rukki
põld. Iga külastaja võib siin tunda ennast krahvina, seistes keset lummavat rukkivälja,
kus lisaks lendlevatele liblikatele käib vilgas elutegevus.
Kõige selle uue ja vahvaga saab tutvuma tulla 13. septembril, kui Euroopa koos-

Esimene september on meie väikeses lasteaias
väga olulise tähtsusega. Lõpuks täitub maja juba
tuttavate aga ka uute lastega ning üheskoos
kuulutatakse uus õppeaasta alanuks. Taas algab
põnev periood väikeste inimeste elus, mis on
täis avastamist, katsetamist ja uute teadmiste
omandamist. Ning loomulikult Kratilale omaste
vallatute tempude ja nalja tegemist!
Hetkel töötavad lasteaias kaks rühma: liitrühm
ja sõimerühm, kus kõik vabad kohad on täidetud.
Oleme õnnelikud, et särasilmseid lapsi jätkub
ning tahtjaid on rohkemgi kui hetkel võimalusi.
Personali osas muudatusi ei ole ning samamoodi
jätkub koostöö Keeni Põhikooli logopeediga. Töökorralduse osas on plaanis mõningad uuendused, mille kaudu soovime õppe- ja kasvatustööd
efektiivsemaks muuta.
Sellel õppeaastal oleme asetanud rõhuasetuse
lasteaia ja pere koostööle ühiste väärtuste kujundamisel ning jätkame eelmisel õppeaastal alustatud „Kiusamisest vaba lasteaia“ metoodika kasutamist. Huvitegevusena ja soovijate olemasolul
katsetame loovterapeutilise tantsu ringiga, mille
juhendajaks on Keeni Põhikooli õpetaja Kaija
Tamm, aga sellest juba lähemalt 24. septembril
kell 17.15 toimuval lastevanemate koosolekul.
Olete kõik oodatud!
Oma senistes tegemistes oleme astunud sihikindlalt väikesi samme ning seda rõõmsam on
alustada uut õppeaastat. Suve alguses vahetasime välja liitrühma vanad voodid ning soetasime
veel kolm komplekti puuduolevaid sahtelvoodeid. Lisaks sai liitrühm uue mänguköögi, mis
pakub mitmekülgseid võimalusi rollimänguks.
Sõimerühmale hankisime aga uued tekid ning
rõõmsavärvilised voodipesukomplektid. Õpetajate tuba läbis suure värskenduskuuri ning maja
välistrepp sai uue katte ning käsipuud. Väikese
hilinemisega peaksid saabuma ka liitrühma rõivistukapid.
Meie suurimaks mureks aga ka ootuseks uuel
õppeaastal on õueala olukord. Kahjuks ei piisa
tänapäeva lastele muruplatsist ja põõsarivist.
Vajalikud on kaasaegsed, ohutud ja kvaliteetsed
mängu ning spordivahendid. Jääme siiski lootma,
et läbi väikeste sammude ja koostöö suudame ka
need mured lahendada.
Soovime kõigile kordaminekuid ja põnevat uut
õppeaastat!

SANGASTE SELTSIMAJAS
19. septembril
kell 21.00

TANTSUÕHTU

Tule osale 13. septembril
Euroopa koostöö päeval Sangaste Lossis!

ansambli SVIPS
MUUSIKA SAATEL

Üritus algab 14.00 sügislaada avamisega!

Tule ja võta sõber ka kaasa!!!

(Laadale registreerumine tel. +37256702374,
e-mail: sangasteloss@gmail.com).
Sangaste Lossi talveaia ja interaktiivsete
püsiekspositsioonide avamine.
Rahvusvahelised koristustalgud.
Kontsert.
Täpsemat jooksvat infot jälgige
veeebilehelt: www.sangasteloss.com.

Piletid eelmüügist: 6 EURi, kohapeal: 8 EURi.
Laudade broneerimine ja piletite müük:
tel: 56822022 Raili, tel: 53225069 Laura.

Teade!
Keeni raamatukogu on avatud K 9-18 ja R 9-17,
Sangaste raamatukogu on avatud T 10-16, N 1017 ja L 10-15.
Meeleolukat külastamist!

Septembrikuu 20. päeval toimub

tööpäeva raames avame külastajatele pidulikult nii talveaia, kui ka kena
kiigu lossiõuel. Pärast aga on kõigil võimalus talgute koras kaasa lüüa
ringtalli koristustöödes. Ikka selleks, et elu läheks reipalt edasi ja silm
saaks puhata.
Sangaste lossi nimel tänan kõiki oma abilisi, kes jõu ja nõuga abiks on
olnud. Eriline tänu Sangaste Vallavalitsusele ja tööde teostajatele, Tõrva
Elekter ASile, kes peale igapäevatöö on lossiseinte vahele jätnud ka
osakese oma südamest. Ning kummardus kogu lossiperele, kes igapäevaselt ja samas märkamatult on andnud oma suure panuse lossielu edendamisse. Ilma nende pühendumuseta, poleks lossielu see, mis ta hetkel on.
Pikk pai teile kõigile!
Kena ja värvilist sügist soovides,
HEILI FREIMANIS

XVII PAUNVERE VÄLJANÄITUS JA LAAT.
SÕIDAME KA!

SVPÜ Härmalõng tellib bussi ja sõitjad
olete TEIE kõik.
Tasu sõidu eest on 15 eurot; laada pileti
(3 eurot) ostab igaüks ise kohapeal.
Väljasõit Sangaste bussijaamast kell 7.00.
Lisainfo:
Ilme Lepik, telefon 533 16 250,
Vaike Tuisk, telefon 5656 6452.

KUULUTUSED
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Ele Ilusalong pakub: näohooldused, depilatsioon, jumestus. Ripsmete, kulmude keemiline värvimine
ja korrigeerimine. Tel. 5233628
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Kaevan,
puhastan
tiike ja kraave.
Erinevad
pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee

Keis Gupp OÜ. Kaeve- ja mullatööd
ekskavaatoriga, materjali, jäätmete
jne. transport kraana-multilift autoga. +372 5136361
Korteriühistu Kopli pakub tööd majahoidjale. Info telefonil 5254 840.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel:
55579399
Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel: 55579399
Koldehunt OÜ pakub korstnapühkimise ja pottsepateenust. Kaasaegsete korstende ehitus ning vanade
renoveerimine. Konsultatsioon
kohapeal. koldehunt@gmail.com,
tel. 5115146.
Metsakorraldamine, hindamine,
nõustamine alates 1993. a. 5165071,
aarne.suu@metsakorraldus.ee.
Ostan vanu märke ja raamatuid.
5893 8528, Madis
Signalisatsiooni paigaldus, tel.
5135148

AS Parmet
otsib oma meeskonda

sekretär-asjaajajat.
Kandidaadilt ootame:
head arvuti kasutamise oskust,
head suhlemisoskust,
inglise keele oskust,
töökust,
abivalmidust,
pingetaluvust,
sõbralikkust.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Palun saata CV meiliaadressile: virve@parmet.ee
või tulla kohapeale AS Parmet kontorisse.

Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Samas müüa küttepuu klotse. Tel. 5117109

Eelnevalt palun ette helistada
tel. 7660 044 või mob. 5648 3746.

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

Nuustaku Ühisturg
annab teada

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Kes soovivad turustada
aiasaadusi,

OMANIKU JÄRELVALVE

palume tulla
Techne tanklasse!

EhitusEST OÜ

Tankla avatud
kella 7.00-21.00 igal päeval.

ehitusest@gmail.com

506 7848

Septembrist jõuludeni
Otepää piirkonna elanikele

Marguse Puhkekeskuses
toitlustusega peod ja
üritused 30% soodsamalt.

Info mob. 5853 1779

Uuri lähemalt:
info@marguse.ee või tel 5231017

mirell@murakas.ee või
info@murakas.ee.
www.murakas.ee

Otepää AMSi sügislaat
toimub 27. septembril
Otepää AMSi esisel platsil
J.Hurda 5.
Algus kell 9.
Müügil istikud, talutooted,
käsitöö.
Info: 5650 9770.

AITA KALDE

Mälestame kauaaegset
naabrihärrat.
Sügav kaastunne Ellenile ja Karinile
perega kalli

AKSEL KASEMETSA
kaotuse puhul.
Munamäe 14 majaelanikud

Jõudsid elus palju anda,
jõudsid muret, rõõmu kanda,
kuni lõppes elutee...

Mälestame head ja abivalmis naabrimeest ning avaldame siirast kaastunnet Ellenile ja Karinile perega

AKSEL KASEMETSA

Siiras kastunne Marek Maranikule
perega kalli

VANAEMA
kaotuse puhul.
OÜ Otepää Lihatööstuse Edgar
pere

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea …

Mälestame endist inglise keele
õpetajat ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele

AITA KALDE

surma puhul.

kaotuse puhul.

Auli, Endel ja Ingrid perega.

Otepää Gümnaasium

Peolauad ja sündmuste
korraldamine
kuni 50-le inimesele
hotellis Murakas.

Kogume taas

kasutatud riideid, aksessuaare,
mänguasju, sporditarbeid.
Tuua võib alates 15. septembrist endisesse Sportlandi
ruumi Maxima taga.
22. - 28.septembrini toimub
sealsamas esemete tasuta
jagamine.

Palveränduri kiriku
kasutatud kaupade pood
Pärna 15 avatud

K, N kl 14-18.

Otepää AMSi mahlapunkt
alustab tööd Otepää AMSi
majas J.Hurda 5.
Registreerimine tel.7655 765

Info: Rita Pärnik 566 38474.

Iga kuu teisel laupäeval
on lisamüügipäevad kl 10-13. (kuupäevad 13.09, 11.10, 08.11, 13.12)

20.04.1939-08.09.2014

20.07.1944 - 30.08.2014

ANU PENDRA

HELJU-LOVIISE MULLONEN

AKSEL KASEMETS

Mälestame head ja säravat kolleegi

Head naabrit

Südamlik kaastunne Hillari ja
Indreku perele ema

Südamlik kaastunne Maie Niidule
ja tema lähedastele

AITA KALDET

AITA KALDET

AITA KALDE

Tunneme kaasa Hillarile ja
Indrekule peredega.

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet poegadele peredega

Audentese SG Otepää filiaal.

Kiina, Vello, Aita, Volli, Kajar ja Heli.

kaotuse puhul.
Naabrid Tiiu, Kalev, Jüri perega,
Agneta, Lembit ja
perekond Teemant.

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.

Südamlik kaastunne Indrekule ja
Hillarile peredega kalli

Mõni hetk on elus
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga,
väga valus. (J.Tätte)

Leiname kallist

AITA KALDE

AITA KALDET

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet Indreku ja
Hillari peredel.

Mälestab Helgi perega

Tiiu, Ants, Anu ja Alari peredega.

20.03.1933 - 1.09.2014

Igaveseks kuigi lähed
mälestus on jääv.
Muld ei seda matta suuda
meelde meile jääd.

Mälestame ja avaldame sügavat
kaastunnet Indreku ja Hillari perele
kalli

AITA KALDE

kaotuse puhul.
Endised kolleegid
Otepää Gümnaasiumist.

06.02.1931-08.09.2014

ANDRES KURESOO
kaotuse puhul.
OÜ Karni-Voori pere

Lein valmistab valu,
mälestus meenutab elu.

Südamlik kaastunne Üllele perega
kalli isa ja vanaisa

UNO KARUSE
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää E-ehitusest,
Kaubakeskus II ja Konsumist.

MITMESUGUST
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Võtke kaaslane ühes ja tulge
Tartusse seenioride päevale
„Kuldne Sügis”!

Rahvusvaheline muusikapäev
1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist
muusikapäeva. Seda päeva tähistatakse
alates 1975. aastast, kui legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin kutsus üles sel päeval
meenutama, milline oluline koht on muusikal meie kultuuris ja igapäevases elus.
Muusikapäeva näol on tegu heatahte
projektiga, kus kõik kontserdid toimuvad
külastajatele tasuta. Projekti missioon on
muusikakultuuri propageerimine ning
muusika hariduse ja muusiku elukutse tutvustamine.

Muusikapäeva märksõna “Kuula!”
kutsub sel päeval inimesi kuulama ja
keskenduma muusikale kõikjal Eestis.
Muusika levitamiseks ja propageerimiseks
korraldatakse üle 130 lühikontserdi ühe
päeva jooksul kõikjal Eestis. Kõik kontserdid on külastajatele tasuta, aga ka muusikud esinevad tasuta ning kontserdipaigad
on andnud nõusoleku ruumide kasutamiseks ilma rendita. Kontserdid toimuvad nii
traditsioonilistes kontsertpaikades kui ka
ebatavalistes ruumides.

Päev on täis üllatusi ja elavat muusikat võib 1. oktoobril kohata seal, kus
seda oodata ei oskaks. Kontserte toimub
Kihnust Narvani ja Tallinnast Võruni, et
muusika jõuaks igasse Eestimaa nurka.
Päevased üritused kulmineeruvad õhtuse
muusikapreemiate tseremooniaga Škoda
Jäähallis, kus Kultuurkapital ja Eesti Muusikanõukogu annavad muusikaelu tegelastele üle auhinnad silmapaistva tegevuse
eest möödunud aastal. Tseremooniast teeb
otseülekande ka Eesti Televisioon.

Rahvusvahelise muusikapäeva
mõned meile lähemad kontserdid 1. oktoobril
Kell
12.00 – 12.25

Koht
Otepää Gümnaasium

Esineja
G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased

14.30 – 14.55

Valga Maavalitsus

G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased

15.00 – 16.00

Vanemuise Kontserdimaja

“Klassikatähed”: Elina Netšajeva (sopran),
Ksenia Kutšukova (sopran), Anni Ruugla-Toompere (flööt),
Auli Lonks (klaver)

17.00 – 17.25

Tartu Kaubamaja

Annaliisa Pillak (metsosopran) ja Kadri-Ann Sumera (klaver)

18.00 – 19.00

Elva Muusikakool

Elva Muusikakooli ansamblid

18.00 – 19.00

Valga Jaani Kirik

Valga Muusikakooli ja J. Cimze nim Valka Muusikakooli
õpilased ja õpetajad, Jüri Goltsov (orel)

Valgamaa seenepäevad Otepääl
Köhi hääl puhtaks ja
TULE EVEKO koori laulma!
Ootame uusi lauljaid
14. ja 21. septembril kell 18.00
Otepää Gümnaasiumi aulas.
Laulmiseni!

Otepää suusaklubi Karupesa Team
avab uue noorte treeninggrupi.
Ootame kõiki 5-9aastaseid
suusatamishuvilisi noori treeningutele.
Treeningud toimuvad 2-3 korda nädalas.
Lisainfo tel: 5125893 e-post: tanel@ojaste.ee,
www.karupesateam.ee.

Treeni ennast julgeks ning
enesekindlaks läbi

KARATE-DO SHOTOKAI

Tule, harjuta meiega ja õpi end kaitsma!

16.-20. septembril on Valgamaa seenepäevad.
Kolmapäev, 17. september. Kell 11-18 on Otepää
looduskeskuses avatud seenenäitus. Kell 12 on võimalik SÕITA SEENELE Otepää piirkonnas mükoloog
Teele Jairuse ja mükoloogiahuvilise Merike Tsimmeri juhendamisel. Vajalik eelregistreerimine margit.
turb@keskkonnaamet.ee või tel 518 6747.
Kell 16-18 annab Otepää looduskeskuses seenenäituse ajal konsultatsiooni ja vastab küsimustele mükoloog Teele Jairus.
Neljapäev, 18. september. Kell 11 -17 on avatud seenenäitus Otepää looduskeskuses. Näituse ajal annab
konsultatsiooni ja vastab huviliste küsimustele mükoloog Kuulo Kalamees.
Kell 18.00 on huvilised oodatud Otepää looduskeskusesse osa saama loodusõhtust teemal “Seenemürgistused ja mürkseened Eestis”. Tartu Ülikooli emeriitprofessor Kuulo Kalamees annab ülevaate levinumatest seenemürgistustest, õpetades samas ka ohtlikke
seeneliike ära tundma.
Seenepäeva üritused on osalejatele tasuta. Sündmust
toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Korraldab Valga Muuseum koostöös Keskkonnaametiga. Info
teiste seenepäeva tegevuste kohta www.valgamuuseum.
ee. Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Apotheka koos paljude heade koostööpartneritega kutsub laupäeval, 20.
septembril kell 10 Tartusse seenioride
päevale „Kuldne sügis“.
Esimest korda Mart Reiniku Koolis
(Tartu, Riia tn 25) toimuv huvitavaid toimetusi täis päev on mõeldud
kõigile, kes soovivad kuulata põnevaid loenguid ja mõtteid, talletada nõuandeid, tutvuda just selleks
päevaks mõeldud pakkumistega ning
osa võtta mitme töötoa tegemistest.
„Ootame üritusele aktiivseid ja
rõõmsameelseid inimesi, kes on
uudishimulikud, soovivad ammutada
uusi teadmisi ning viia koju nii häid
ideid kui tunde, et päev läks korda,“
sõnas Apotheka juht Marika Pensa.
Pärast Tartu linnapea Urmas
Klaasi tervituskõnet räägivad päeva
esimeses paneelis tervise hoidmisest
ja toitumisest doktor Kai Saks, proviisor Kristiina Sepp ning meditsiinilise
biokeemia professor Mihkel Zilmer.
„Kuldse sügise“ teises osas võtavad
sõna psühholoog Jörgen Matsi, kes
annab soovitusi, kuidas vaimu sügisel
ärksana hoida ja füsioterapeut Kristi
Tiimann, kes nõustab, kuidas lihtsalt
ja soodsalt liikuda ja oma tervise eest
hoolitseda.

Pühapäeval, 28. septembril kell 12-15.00
toimub Pühajärve Pühkekodu spordisaalis avatud joogapäev.
Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad selles valdkonnas juurde saada julgust,
inspiratsiooni ja teadmisi. Selle kolme tunni sisse mahub loeng, küsimustele vastamine ja joogatund. Läbi tehakse joogaklassika parimad asanad (asendid), alustades
lihtsamatega. Kaasa aitavad ka teised õpetajad mujalt Eestist.
Aukülaliseks on Milda Maria Trinskyte Tallinnast. Ta on kogenud joogaõpetaja ja
õppinud Indias ja Ameerika Ühendriikides. Erk mõistus, paindlik keha ja mobiliseeritud imuunsüsteem on tema arvates joogapraktika kolm põhiväärtust. Oma eeskujuga tõestab, et ka 71aastaselt võib elu nautida, kui elada liialdusteta, süüa lihtsat toitu
ning investeerida endasse aega. Mida kiiremad ja raskemad on ajad, seda olulisemaks
muutub keha-meele tasakaal ning oskus põhjalikult end lõdvestada.
Üritus maksab 10 eurot, selga mugavad riided ja tekk lõdvestuse nautimiseks.
Matid on kohapeal olemas.
Info ja registreerimine. 55613320 Marika Kapp

Kuumaks: täiskasvanud 20€, õpilased 15€
Treeningutel saab osaleda alates 15. eluaastast

Tel: 506 6432
e-post: otepaa@ekds.ee

www.ekds.ee

28. septembril kell 12-15.00

Joogapäev Pühajärvel

Otepää valla lahtised meistrivõistlused jooksukrossis
Pühapäeval, 5. oktoobril algusega kell 12.00 toimub
Tehvandi spordikeskuses hüppetorni juures traditsiooniline sügisene jooksukross, mis on tuntud ka kui
“künkajooks”.
Võisteldakse seitsmes vanuseklassis: kuni 4aastased,
5-6aastased, 7-8aastased, 9-10aastased, 11-12aastased,
13-14aastased, mehed ja naised absoluut-klassis. Jookusdistantsi pikkus on vastavalt vanuseklassile 300 m
kuni 5 km. Registreerimine kohapeal kell 11.30-11.45
Võistlust korraldab Otepää vallavalitsus. Kontakt:
Harald Laidre, 58 865315.

FOTOKONKURSS-NÄITUS

UUTE HARJUTAJATE VASTUVÕTT

KRISTI KIRSBERG

Joogapäev Pühajärvel

...mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht...

Septembri kuu jooksul E ja K 18.00
Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald

Meelelahutuslikuma poole pealt
räägib oma tegemistest näitleja Anne
Veesaar, nõu annavad Tartu Kaubamaja moenõustajad ning Juhani Puukooli aiandusspetsialistid. Mõistagi
on oodata ka üllatusi, näiteks lõpetab
päeva meeleoluka muusikaga armastatud laulja.
Kogu päeva ootavad külalisi suurest saalis väljas ka infoletid,
müügikioskid ja spetsiaalselt selleks
päevaks välja nuputatud tegevused.
Et päev on pikk, aitab kõhtu täitsa
Felix. Väheoluline pole seegi, et kogu
päev on külalistele tasuta.
„Tartu ja lähemate valdade elanikud saavad kindlasti ka omaette sõidu
ette võtta, kuid kaugemalt tulejatel
soovitan seltskond kokku koguda
ja üheskoos rõõmsalt kohale tulla,“
rääkis Pensa. „Päevakava on tõepoolest tihe ja huvitav, samuti leiab tegevust peasaalist väljas. Olen kindel,
et pärast on kõigile küllaga muljeid,
mida koduteel jagada,“ lisas ta.
Nii et võtke seltskond kaasa ja tulge
veetke Tartu linnas üks mõnus päev,
mis annab ka küllaga teadmisi, mida
eelolevasse sügisesse kaasa võtta.

Joogatunnid Pühajärvel
Õhtujooga

Hommikujooga

Neljapäeval 19.00

Laupäeval 8.30

Info: Marika Kapp, 5561 3320

Nunnukonkurss-näitus
toimub Techne tanklas 28. septembril.

toimub Techne tanklas 28. septembril.
Näitus avatud kuni 12. oktoobrini.

Näitus avatud kuni 5. oktoobrini.

I koht 25 eurot , II koht 20 eurot, III koht 15 eurot.

Oodatud on taimed ja taimeseaded.

Oodatud on fotod teemadel: koduvaated, aiad,
koduloomad.
Osalejatel helistada 5089416 või 7668292
kuni 20. septembrini.

I koht 100 eurot, II koht 50 eurot, III koht 25 eurot.
Osalejatel helistada 5089416 või 7668292 kuni 20.
septembrini.

