
Talveturg Otepääl

Traditsiooniline talvepealinna turg 
toimub sellel aastal Otepää keskväljakul 

21. detsembril kell 11.00 - 17.00.

Ootame kauplema müüjaid, kes 
pakuvad külastajatele kaunist käsitööd, 

meeldivaid kingitusi kingikotti ja kauneid 
jõulukaunistusi.

Samuti on oodatud talupidajad 
mee-, kurgi- ja kapsatünnide, kartulite, 

õunte ning lihaga. Perenaised, tulge 
pakkuma hõrke küpsetisi, lõhnavat leiba 

ja kodust verivorsti ning teed!
Turul kauplemiseks palume soovijatel 
registreerida telefonil 5332 6679, (Riita 
Aader); müügikohtade arv on piiratud. 

Talveturu korraldab Otepää Naisselts.
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Tunnustati politseinikke, abipolitseinikke 

ja Otepää päästekomandot

Iga-aastane jõustruktuurides töötajate 
tunnustamine Otepää vallavolikogu 
õigus- ja korrakaitsekomisjoni eestve-

damisel on Otepää vallas saanud heaks 
traditsiooniks.

15. novembril tunnustati Eesti Politsei 
94. aastapäeva puhul Otepää valla tubli-
sid politseinikke, abipolitseinikke, kait-
seliitlasi ja Otepää päästekomandot.
   Karupesa hotellis toimunud piduli-

kul õhtusöögil tunnustasid ja tänasid 
Otepää korrakaitsjaid volikogu esimees 
Aivar Nigol, vallavanem Merlin Müür 
ning õigus-ja korrakaitsekomisjoni 
esimees Rein Vikard.
  Otepää valla tänukirjad pälvisid:    

Otepää Üksikkompanii pealik Alek-
sander Mõttus, abipolitseinikud Madis 
Mõistus, Leonid Liivamägi, Voldermar 
Tilga, kaitseliitlane Meelis Mehine, 
patrullpolitseinikud Holger Härm, 
Andres Rosenberg, Varmo Kolk, Sergei 

Gergalo, Vjatšeslav Všivtsev, Gaido 
Jäär, uurija Tiiu Kannes, piirkonnapolit-
seinikud Meelis Lill, Anu Nigol, Aarne 
Vihm, Mario Kants, konstaablijaoskon-

na spetsialist Marika Veske, Otepää 
konstaablijaoskonna piirkonnavanem 
Jaanus Kokkonen ja Otepää päästeko-
mando meeskond.

   Lisaks sellele pälvisid 
mitmed Otepää korra-
kaitsjad Eesti Politsei 94. 
aasta-päevale pühendatud 
üritustel tunnustamist. 
  Politsei Teeneteristi 

mõõkadega hõbemedali 
said Otepää konstaablija-
oskonna piirkonnavanem 
komissar Jaanus Kokko-
nen ja komissar Meelis 
Lill.
 Patrullpolitseinik 

vanemkomissar Vjatšes-
lav Všivtsev pälvis sama 
autasu oskusliku ja pro-
fessionaalse tegutsemise 

eest relvastatud kurjategija 
kinnipidamisel.

   Lõuna prefektuuri prefekti tänu-
kirjaga tunnustati patrullpolitseinikku 
Varmo Kolki ja abipolitseinikku, kaitse-
liitlast Aleksander Mõttust. 
   Valga maavanema tänukirja sai 

konstaablijaoskonna spetsialist Marika 
Veske kodakondsus- ja migratsioonibü-
roo Otepää konstaablijaoskonna teenin-
duse loomisele kaasaaitamise eest.

MONIKA OTROKOVA

Täna toimub maakonna 
arengukonverents 
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuva 
konverentsi kavas on ettekanded:
   Muutused maakonnas viimasel kümnen-
dil – Valga maavanem Margus Lepik, 
   Elu pärast haldusreformi – kas kõik pan-
nakse kinni? – kolumnist ja PR-konsultant 
Arved Breidaks, 
   Teenuskeskuste pilootprojekt Kagu-Eestis 
– Tiina Loorand (EAS), 
   Hea näide rajatud teenuskeskusest – Hen-
drik Noor (MTÜ Sänna Kultuurimõis), 
   Pangateenuste kättesaadavus maakonda-
des täna ja tulevikus – Indrek Lass (AS SEB 
Lõuna regioon), 
   Valgamaa maineuuringu põhijäreldused 
–Valga Maavalitsuse arengu- ja planeerin-
guosakonna juhataja Ivar Unt, 
   Valgamaa elanike rahulolu-uuringu 2012 
tutvustus – Karin Reivart (Turu-uuringute 
AS).

19. augustil tunnustas kodukaunistami-
se konkursi patroon, president Toomas 
Hendrik Ilves Haapsalus konkur-
si „Eesti kaunis kodu 2012” võitjaid. 
Tunnustuse osaliseks saanud Tammuri 
talu peremees Erki Saar sai presi-
dendi auhinna nüüd kodutalus kätte. 
Auhinna ja Otepää 
valla meene andis üle 
Otepää vallavanem 
Merlin Müür.
   Tammuri talu Otepää 

vallas Mäha külas 
kuulub nn põlistalude 
hulka, seda pole tükel-
datud ega jaotatud 
uusmaasaajatele. Talu-
hoone on sellise suu-
rusega siin alates 1877. 
aastast, enne seda 
olnud siin veidi väiksem maja. Seega 
peaks hoone vanus olema 150-160 
aastat. 1909. a ostis Tammuri talu Jaan 
Kenk, makstes selle eest 1500 tsaarive-
ne kuldrubla.1928 võttis Jaan tallu uue 
sulase, oma vennapoja Eduard Ilvese, 

kes on praeguse taluperemehe Erki 
Saare vanaisa. Erki Saar on Tammuri 
talu peremees aastast 2000. Aastast 
2006 elab ta täielikult selles talus ja 
tunneb, et on pärast pikka rännakut 
viimaks jõudnud koju. Tammuri talus 
tegutseb üle Eesti tuntud restoran.

   Tammuri talurestoran 
saavutas tänavu Eesti pari-
mate söögikohtade edeta-
belis 19. koha, olles ainuke 
juba neljandat aastat järjest 
edetabelis figureeriv Val-
gamaa restoran. Parima 
söögikoha valisid välja res-
toranide töötajad ja toidu-
ajakirjanikud, samuti toi-
dublogijad nii Eestist kui 
ka välismaalt. Hindamisse 
olid kaasatud ka Soome, 

Rootsi ja Venemaa nimekad oma ala 
asjatundjad.
   Lisaks Tammuri talule pälvis kodu-

kaunistamisalase üleriigilise tunnustu-
se ka Tehvandi Spordikeskus ja Palu-
pera vald. MONIKA OTROKOVA

Tammuri talu peremees sai 
presidendi auhinna kätte

Kodanikupäeva 
konverents ja kutse-
valikupäev Valgas

26. novembril Valga Kultuuri- ja Huviala-
keskuses toimuval konverentsil esinevad 
kindral Johan Laidoneri Seltsi esimees 
Trivimi Velliste, siseministeeriumi sisejul-
geolekupoliitika osakonna nõunik Jaarek 
Konsa ja Euroopa Parlamendi liige Tunne 
Kelam.
   Õppimisvõimalusi tutvustavad Sise-
kaitseakadeemia ja Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutused. 

Tähelepanu!
Otepää vallavalitsus ootab kõigilt 
ettevõtjatelt oma talviste ürituste kava 
26. novembriks e-posti aadressile: 
monika@otepaa.ee. Talveürituste kava 
ilmub 7. detsembril Otepää Teatajas.
   Ootame kõiki ettevõtjaid 27. novembril 
kell 16.00 Otepää vallavolikogu saali 
talveürituste kava koos üle vaatama. 
   Laekunud talveüritusi kajastatakse 
jooksvalt Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee sündmuste rubriigis.

16. novembril oli Otepää Gümnaasiu-
mis elevust rohkem kui muidu – aulat 
täitsid rahvariideseelikute kirevad 
värvid. Rahvatantsijate segarühm 
Nuustaku pidas 25. sünnipäeva ja oli 
külla kutsunud kultuurikollektiive Ote-
päält ning naabervallast Sangastest. 
Tantsisid kõik, ka segakoor Eveko.
   Tantsijate pidu algas aga hoopis-

ki puhkpillihelide saatel – Pühajär-
ve-Rõngu Puhkpilliorkester mängis 
juubilarile mitu kaasahaaravat lugu. 
Seejärel tervitas sünnipäevalaps kõiki 
külalisi hoogsa tantsuga „Eesti liha ja 
Eesti veri“. 
   Tantsu jätkus terveks õhtuks. Sega-

koor Eveko esitas Nuustaku segarüh-
ma auks laulu koos tantsuga, Nuusta-
ku pikaaegne klaverisaatja Varju Teder 
aga mängis kannelt. Rahvamuusikud 
– Karupojad, esitasid aga loo, mille 
saatel sünnipäevalaps tantsu keerutas. 
Oma etteaste tegid naabridki – San-
gaste segarühm Kõvverad Kõdarad ja 
naisrühm Tanuke.
   Nuustaku tantsijaid tervitasid ja 

õnnitlesid kõik küllakutsutud kollek-
tiivid ja laulukoori Relami esindus, 
Otepää vallavanem Merlin Müür, Val-
gamaa rahvakultuurispetsialist Eha 
Mandel, Valga maavalitsuse avalike 
suhete juht Kaja Mõts ja Otepää 
Gümnaasiumi direktor Aivo Meema. 
Tänati ja tunnustati endisi juhendajaid 
Eha Ojaveed ja Angela Toomet ning 
praegust juhendajat Kaire Ojaveed. 
Tunnustuse pälvisid segarühma endine 
klaverisaatja Varju Teder ja tema tööd 
jätkav Heivi Truu.
   Sünnipäeval esinesid: Nuustaku nais-

rühm (juhendaja Angela Toome, nais-
rühm Vesiroos (Kaire Ojavee), Püha-
järve-Rõngu Puhkpilliorkester (Arno 
Anton), segarühm Otepää Noored 
(Kaire Ojavee), Otepää Gümnaasiumi 
õpetajate tantsurühm (Kaire Ojavee), 
segarühm Kõvverad Kõdarad (Tiina 
Kukk), naisrühm Tanuke (Hiie Vähi), 
rahvapilliorkester Karupojad (Merle 
Soonberg) ja segakoor Eveko (Vilve 
Maide). Õhtut juhtis Alar Haak.
   Tantsijate pidu ei olnud aga sellega 

kaugeltki läbi – öise rongkäigu saatel 

mindi Kultuurikeskuses-
se, kus toimus simman 
koos Marko Matvere ja 
Väikeste Lõõtspillide 
Ühinguga. 
  Aitäh kõigile, kes 

muutsid selle peo kauniks 
ja meeldejäävaks!

Tantsurühma Nuustaku 
ajaloost

Rühm alustas tantsimist 
legendaarse Otepää tant-
sujuhi Eha Ojavee juhen-
damisel 1987. aastal. Eha 
Ojavee meenutas, et rah-
vatantsu tehti Otepääl nii 
enne sõda kui ka pärast. 
Toona juhendas rahva-
tantsijaid Heisi Mägi. 
Alates 1972. aastast võttis selle töö üle 
Eha Ojavee. Kuna tantsida soovijaid oli 
palju, siis sündiski Eha Ojavee ja Riita 
Aaderi koostöö tulemusena Otepää 
sovhoosi juurde rahvatantsu segarühm 
Nuustaku. Kohe esimesel maakollek-
tiivide ülevaatusel saadi II koht. Hiljem 
tulid esinemised Otepää sõpruspiir-
kondades Saksamaal, Norras, Soomes 
ja Rootsis.
   1995. aastal võttis juhendamise üle 

Angela Toome. Toona tantsis rühmas 
vahelduva eduga 8-10 paari. „Meelde 
on jäänud sagedased esinemised 
Otepää sõpruspiirkondades,“ sõnas 
Angela Toome.
   Segarühma praegune juhendaja 

Kaire Ojavee on rühma juhendanud 
alates 2006. aastast, enne seda on ta 
olnud rühmas tantsija. Rahvatantsurüh-
ma väga heast tasemest annab aimu 
see, et osaletud on peaaegu kõikidel 
tanstupidudel. Praegu tantsib rühmas 8 
paari, loomisajast peale on tantsinud 6 
tantsijat. Nuustaku segarühm ühendab 
väga erinevaid inimesi – siin on nii 
ettevõtjaid, õpetajaid, riigiametnikke. 
Segarühmas tantsib ka Otepää vallavo-
likogu esimees Aivar Nigol.
   „Tantsima tullakse ikka seltskonna 

pärast,“ ütles Kaire Ojavee. 
MONIKA OTROKOVA

Rahvatantsijate segarühm Nuustaku tähistas juubelit

Vjatšeslav Všivtsev (paremal) sai Otepää valla 
tänukirja Aivar Nigolilt ja Merlin Müürilt.

Jaanus Kokkonen
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 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Jõõrde 0,4kV ala-
jaama maakaabelliinile ja liitumiskilbile asukohaga Otepää 
vald Vana-Otepää küla.
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Tülsu 0,4kV ala-

jaama maakaabelliinile ja liitumiskilbile asukohaga Otepää 
vald Pilkuse küla.
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Greideri ja Nõlva 

10/0,4 kV alajaamale koos 10kV ja 0,4kV maakaabelliinidele 
asukohaga Otepää vald Otepää linn.
 Väljastati Ilmar Haakile ehitusluba Otepää valla Tõutsi 

külas Puura maaüksusel taluhoone (majandushoone) püs-
titamiseks.
 Väljastati Triinu Künnapile ja Uko Künnapile ehitusluba 

Otepää valla Otepää linnas Kopli tn 1 katastriüksusele elamu, 
sauna-pesuköögi, kuuri, garaaži ja kasvuhoone lammuta-
miseks.
 Kinnitati Toomas Appo taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Pilkuse külas Otijärve kinnistule sauna 
püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

 Väljastati SA Tehvandi Spordikeskusele ehitusluba 
Otepää valla Nüpli külas Valga mnt 12//Olümpiakeskus 
Tehvandi maaüksusel kinnistule ehitise (tribüün) püstita-
miseks.

 Väljastati SA Tehvandi Spordikeskusele ehitusluba 
Otepää valla Nüpli külas Valga mnt 12//Olümpiakeskus 
Tehvandi maaüksusel kinnistule ehitise (käigutunnel) püs-
titamiseks.

 Väljastati SA Tehvandi Spordikeskusele ehitusluba 
Otepää valla Nüpli külas Valga mnt 12//Olümpiakeskus 
Tehvandi maaüksusel kinnistule ehitise (staadionihoone) 
püstitamiseks.

 Väljastati SA Tehvandi Spordikeskusele ehitusluba 
Otepää valla Nüpli külas Valga mnt 12//Olümpiakeskus 
Tehvandi maaüksusel kinnistule ehitise (ladu) püstitami-
seks.
 Kinnitati Kaitseministeeriumi taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Pilkuse külas Orase kinnistule heli-
kopteri maandumisplatsi ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati Enn Mõttusele ehitusluba Otepää valla Nüpli 

külas Kaga maaüksusel kinnistule ehitiste: suusatõstuki, 
kunstlume süsteemi veetrassi ja suusanõlva valgustuse ehi-
tamiseks.

 Määrati ühele isikule ühekordne toetus summas 64 
eurot.
 Kinnitati Rein Kiudsoo taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Vidrike külas Suure-Peetri kinnistule 
suvila ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati avatud hankemenetluse „Investeerimislaen 

2012“ riigihanke läbiviimise otsused: tunnistati pakkujad 
Swedpank AS, Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal ja AS 
SEB Pank vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifit-
seerimise tingimustele; tunnistati pakkujad Swedpank AS, 
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal ja AS SEB Pank poolt 
esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõi-
kidele hankedokumentides esitatud tingimustele; lähtudes 
hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest 
tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Nordea Bank 
Finland PLC Eesti filiaal poolt esitatud pakkumus, kui vas-
tavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga 
pakkumus.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Pühajärve külas Nurga kinnistul elekt-
riprojekti koostamiseks.
 Määrati ühele isikule alates 01.11.2012. a igakuine hool-

dajatoetus
summas 15,34 eurot.
 Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskuse taotlusel 

kasutusluba Otepää vallas Otepää linnas Kolga tee 28 kin-
nistul asuva kontorihoone küttesüsteemile.

 Otsustati tunnustada tänukirja ja preemiaga 12 politsei-
nikku, teenistujat ja kaitseliitlast, tunnustada tänukirjaga 6 
politseiametnikku ja teenistujat ning Otepää päästekoman-
dot.
 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 20.06.2012 

korraldus nr 2-4-331.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.10.2012 korraldust nr 

2-4-567.

07.11.2012

 Kutsuti sihtasutuse Otepää Turism nõukogust tagasi 
nõukogu liige Margo Krüünvald. Määrati sihtasutuse 
Otepää Turism nõukogu liikmeks kolmeks aastaks tema 
nõusolekul Katrina Liiva.
 Määrati matusetoetus ühele isikule summas 128 eurot.
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 7. detsembril.

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est: 
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks. 
Trükk: AS Kroonpress

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.

O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO

SÜNNID

Soojuse piirhinna muudatus
AS Otepää Veevärk esitas 15. novembril 2012 Konku-
rentsiametile läbivaatamiseks soojuse piirhinna muu-
datuse. Kui Konkurentsiamet kinnitab muudatuse, 
hakkab uus hind kehtima alates 16. veebruarist 2013.
   Praegune piirhind soojusenergial on 46,66 eurot 1 

MWh eest, koos käibemaksuga 55,992 eurot 1MWh 
eest.
   Uus, taotletav hind: 49,21 eurot 1MWh eest, koos 

käibemaksuga 59, 052 eurot 1MWh eest.
   Hinna kinnitamisel muutub teenuse hind 5,5% 

võrra. Muudatus teenuse hinnas on tingitud elektri-
energia tõusust. Kui Konkurentsiamet kinnitab uue 
soojusenergia hinna, siis on Otepää Veevärgi poolt 
pakutav soojahind üks madalamaid kogu Valga maa-
konnas.
   Täiendav info: AS Otepää Veevärk juhataja Enn 

Sepma, 518 6276.

AS OTEPÄÄ VEEVÄRK

Mariel Rätsepso 13. novembril

Sotsiaalala hooldekandealase 
arengukava avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus on koostöös erinevate sihtrühma-
dega koostanud sotsiaalala hoolekandealase arengu-
kava. Arengukava avalik arutelu toimub 3. detsemb-
ril kell 17.00 Otepää vallavalitsuse III korruse saalis, 
kuhu ootame kõiki huvilisi.
   Arengukavaga saab tutvuda Otepää valla kodulehel 

rubriigis „Haridus- ja sotsiaal“ - „Arengukavad“. Teie 
ettepanekud on oodatud 28. novembrini e-posti aad-
ressil: vald@otepaa.ee.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

Aruteluõhtu 5. detsembril 
Otepää Kultuurikeskuses

Hea vallakodanik!
   Otepää vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed 

ootavad sind aruteluõhtule Otepää Kultuurikeskuses-
se 5. detsembril kell 17.00. 
   Vaatame koos tagasi lõppevale aastale ja räägime 

valla tulevikuplaanidest. Anname ülevaate energia-
turu avanemisest 1. jaanuaril 2013 ja räägime sellest, 
mis elektritarbija jaoks seoses elektrituru avanemisega 
muutub.
   Kaetud on ka kohvilaud.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

Otepää vallavalitsuses on alates 12. novem-
brist tööl uus sotsiaalteenistuse juhataja 
Anneli Salumaa.

   Sotsiaalteenistuse juhataja ametikoha põhi-
eesmärk on sotsiaalhoolekandealase töö juh-
timine ja korraldamine ning valla elanikele 
teenuste osutamine ning oma valdkonnas häi-
reteta töö tagamine.
   Anneli Salumaa on lõpetanud Puhja Kesk-

kooli ja 2007. aastal Tartu Ülikooli sotsiaaltöö 
erialal. Varem on Anneli töötanud Elva linna-
valitsuses hoolekandespetsialistina ning erine-
vates asutustes sotsiaaltöötajana.
   Kontaktid: e-post: Anneli.Salumaa@otepaa.

ee, tel. 766 4825, mob. 5303 3032.
   Vastuvõtuaeg: E 14-16.

Otepää vallavalitsuses uus sotsiaal-
teenistuse juhataja

 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 eurot.
 Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 32 

eurot.
 Kehtestati Otepää valla ametiasutuse mobiiltelefonidele 

kvartaalsed limiidid.
 Kinnitati Otepää Muusikakooli hoolekogu koosseis.
 Nõustuti jäätmeloa andmisega Eesti Keskkonnateenused 

AS-le jäätmete kogumiseks ja veoks Valga maakonnas.
 Nõustuti jäätmeloa andmisega Eesti Keskkonnateenused 

AS-le korraldatud jäätmeveoks Valga maakonnas.
 Anti Giga Investeeringud OÜ-le nõusolek vee erikasu-

tamiseks Marguse õppe-puhkebaasi kinnistul Marguse 
järve jätkuvaks paisutamiseks.
 Väljastati kasutusluba Otepää valla hooldekodu hoo-

nele tehtud katusekatte osalise vahetamise ja otsaseinte 
soojustamise ehitustöödele Otepää vallas Otepää linnas 
Kastolatsi tee 25 maaüksusel.
 Kinnitati huvitatud isiku Marlen Paul taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas, Raudsepa külas asuvale 
Turumari kinnistule üksikelamu ja abihoonete ehituspro-
jekti koostamiseks.

19.10.2012

 Seati sundvaldus Tartu Maakohtu kinnistusosakonna 
Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1500640 
kantud kinnistu Tedremäe tehnovõrgu- ja tehnorajatise 
talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks.

Alates 1. jaanuarist 2013 - 31. detsembrini 2017 
teostab korraldatud jäätmevedu Otepää vallas 
Eesti Keskkonnateenused AS (endine AS 
Veolia Keskkonnateenused).

Otepää Vallavalitsus määras oma 19.10.2012 
korraldusega nr 2-4-563 korraldatud jäätmeveo 
teenustasu suuruse alates 01.01.2013.

Korraldatud jäätmeveo teenustasude suurused 
(hinnad)             >>

 1.1 segaolmejäätmed – 
jäätmekoodiga 20 03 01

Kogumismahuti maht (liitrites)

Hind km-ta 
(eurodes)

Kuni 50 l jäätmekott 0,60
80 1,20
140 1,75
240 1,75
360 3,00
370 3,00
600 7,00
660 7,50
800 8,50
1100 12,00
1500 15,00
2500 25,00
4500 40,00

1.2 paber ja kartong 
– jäätmekoodiga 20 01 01 

Kogumismahuti maht liitrites

Hind km-ta 
(eurodes)

240 0,01
360/370 0,01
600/660 0,01
1100 0,01
2500 0,01
1.3 biolagundatavad köögi- ja 

sööklajäätmed – jäätmekoodiga 
20 01 08

Kogumismahuti maht liitrites

Hind km-ta 
(eurodes)

80 0,01
140 0,01
360/370 0,01
600/660 0,01

1.4 suurjäätmed – 
jäätmekoodiga 20 03 07

Hind km-ta 
(eurodes)

1m² 0,01

AMETLIK INFO

Õnnitleme 
Kadri Aderit 

tütre sünni puhul!

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Korraldatud 
jäätmeveo 

teenustasud

11. novembril oli Otepää Kultuurikeskus täis 
laste rõõmsaid kilkeid, kell 12 anti uutele ilma-
kodanikele sünnikirjad, kell 16 tunnustati aga 
Otepää valla Aasta isa.
   Volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem 

Merlin Müür andsid 01.04-30.09.2012. aastal 
sündinud uutele Otepää vallakodanikele üle 
sünnikirjad ja fotoalbumid. Sel aastal said need 
13 poissi ja 6 tüdrukut, kokku 19 last. Lastele 
ja nende vanematele esines rahvapilliorkes-
ter „Mõmmid“ Lille Tali ja Merle Soonbergi 
juhendamisel, hiljem ootas lapsi ja vanemaid 
kohvilaud.
   Aasta isa nimetusele esitati tänavu neli kan-

didaati: Aleksander Mõttus, Ain Kruusmaa, 
Raimo Peerna ja Avo Orav. Valla aasta isaks 

2012 sai Valgamaa Maleva Otepää Üksik-
kompanii pealik Aleksander Mõttus. Ta on 
kahe lapse isa ja nelja lapselapse vanaisa. 
   Aasta isa 2012 ja Aasta isa nominen-

te tunnustasid valla tänukirjaga volikogu 
esimees Aivar Nigol ja vallavanem Merlin 
Müür. Aasta isa meene andis üle Otepää 
Naisseltsi esinaine Riita Aader. Isadele 
esines Maaülikooli Kammerkoor, õhtu 
jätkus vestlusringis kohvilaua juures.
   Aasta isa valib ja tunnustusürituse kor-

raldas Otepää Naisselts koostöös Otepää 
vallaga.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Kultuurikeskuses tunnustati Otepää 
valla Aasta isa ja anti uutele valla-

kodanikele üle sünnikirjad
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KULTUURIÜRITUSED

EELK Otepää Maarja kogudus 
ANNAB TEADA

Jumalateenistus novembrikuus:
Kõik jumalateenistused (v.a. jõululaupepäval ja vana-aasta 
õhtul) toimuvad kuni kevadeni talvekirikus!
P 25. novembril kl. 11.00 missa (JT armulauaga) Otepää talve-
kirikus.

29. novembril kell 19.00 kultuurikeskuses Endla Teatri 
etendus „EESTI MEES JA TEMA POEG“. Pilet 8/10 € (soodus-
pilet õpilastele, õpetajatele, pensionäridele). Piletid müügil Otepää 
Turismiinfokeskuses ja kultuurikeskuses. Info: 765 5212, 5804 3215

  2. detsembril kell 11.00 kultuurikeskuses käsitööring. 
Nõeltehnika. Kaasa võtta nõel ja jämedam lõng. Info: Ene 5615 3357

  2. detsembril kell 15.28 Keskväljakul advendiküünalde 
süütamine. Esinevad Otepää linetantsijad ja tantsutrupp 
FeelingGood. 

  2. detsembril kell 16.00 kultuurikeskuses 
ADVENDIKONTSERT. Esineb Pühajärve-Rõngu 
Puhkpilliorkester. Dirigent Arno Anton. Jõulumuusikat 
suurelt sõpruskonnalt. Puhkpillimuusika ühendab pillimehi 
Pukast, Tõrvast, Rõngust, Elvast, Tõutsist, Sihvalt ja Otepäält.

  4. detsembril kell 18.00 kultuurikeskuses kudumise jätku-
kursus. Korraldab MTÜ Karukäpp. Info: 527 6551 Mari Mõttus.

  6. detsembril kell 19.00  kultuurikeskuses Eesti Kontsert 
– Sibul.Vaigla.Rull. Riho Sibul – kitarr, Raul Vaigla – bass, 
Toomas Rull – trummid. Pilet 5/7 € (sooduspilet õpilastele ja pen-
sionäridele). Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses. Info: 
765 5212.

  8. detsembril kell 10.00 kultuurikeskuses käsitööring. 
Paberist jõulukaunistuste tegemine. Kaasa võtta mustvalgeid 
vanu ajalehti, vana tapeeti, PVA liimi, käärid. Info: Ene 5615 3357.

  9. detsembril kell 15.00 kultuurikeskuses vokaalansambel 
Relami jõulukontsert.

15. detsembril kell 19.00 Kultuurikeskuses 
PEOTANTSUKURSUS algajatele. Juhendab Veiko Ratas. Info: 
765 5212.

15. detsembril kell 20.00 Kultuurikeskuses tantsusalong. 
Veiko Ratase juhendamisel tantsime tangot. Pilet 5€. Avatud 
kohvik. Info: 765 5212.

16. detsembril kell 12.00 kultuurikeskuses eakate jõulukont-
sert.

16. detsembril kell 16.00 kultuurikeskuses kontsert Otepää 
       vanamuusikaansambel. Jõulumuusika kaugete aegade 

tagant tänapäevani. Lii Peterson, Jane Lööndre (viiulid), 
Helis Teearu (klavessiin), Külli Teearu (plokkflöödid), Magnus 
Leopard (tromboonid), Arno Anton (plokkflööt, tromboon), 
Otepää Muusikakooli plokkflöödiõpilased.

21. detsembril Talvepealinna avamine. Talveturg. 
Karulinna jenka. Eesti disko 40.

22. detsembril kell 16.00 kultuurikeskuses kontsert RO:
TORO. Eesti folkdžässansambel läheneb traditsioonilistele 
hoogsatele toru-pillimängudele moodsa helikeele kaudu, 
lisades muusikasse saksofoni, elektrikitarri ja omavalmis-
tatud alternatiivsed löökpillid. Kõlapilt jääb ikka ürgseks ja 
torupillikeskseks. Cätlin Jaago, Sandra Sillamaa (torupillid), 
Marek Talts (elektrikitarr), Silver Sepp (löökpillid), Marko Mägi 
(saksofonid).

Mõõduvõtt maateaduses

Minu issi on nii maru suur ja tugev nagu karu...
   „Isaga koos teha võib kõike...“, teatas näda-

lateema lasteaias aasta 45. kalendrinädalal. 
Isadele pühendatud nädalal käisid isad rühmas 
lastele raamatuid ette lugemas, kaasas midagi 
head põske pistmiseks. Iga isa valis lasteaiarüh-
ma külastamiseks endale sobiva aja, kes käis 
hommikuringis, kes tuli ennelõunal. Eriti sooja 
tunde tekitas Tobiase isa, kes tuli lastele Puhhi-
raamatut lugema lõunauinaku eel. Lapsed 
turvaliselt teki all, tuba hämar ja issi raamatut 
lugemas. See tekitas kõigis erilise tunde. Tore 
oli kuulda, kuidas rühmas lugemiseks valmis-
tuti, perega koos sobivat pala valiti ja etteluge-
mistki harjutati. Lapsed olid väga elevil, igaüks 
ootas oma isa ja kui lugemine lahti läks, oli 
lapse silmis uhkus – see on MINU isa!
   Nädala võttis kokku maru-mürade ja müra-

karude rühma laste ja isade ühiskülastus teadus-
keskusesse AHHAA Tartus. Tartusse sõideti 
koos ja enne bussidesse asumist esinesid lapsed 
isadele väikese kontserdiga. Et nälg ei näpis-
taks, sai iga isa kaasa kotikese laste endi poolt 
valmistatud küüslauguleibadega. AHHAA-kes-
kuses oli tõeliselt põnev nii lastel kui ka isadel-
emadel. Koos tegemine ja koos kogemine lisas 
vaid põnevust, kõike sai uurida ja järele proo-
vida. Leiti, et keskuses pakutav on arusaadav 
ja hoomatav ka lasteaialapsele, kui vanem on 
toeks ja seletusi jagab. Ja see on väga tore viis 
saata mööda halle ning pimedaid sügisõhtuid.
   Tänuks toreda nädala eest kinkisid lapsed 

Isad on erilised

Otepää Muusikakooli
JÕULUKONTSERT

toimub
3. detsembril kell 18.00
Otepää Gümnaasiumi aulas.

12.-16. novembril toimus Otepää Gümnaasiu-
mis geograafianädal, millesse olid haaratud 5.-
12. klassi õpilased. Suure ettevõtmise eesmärk 
oli populariseerida geograafiat, geoinformaa-
tikat ja kartograafiat mitmesuguste tegevus-
te kaudu. Alahinnata ei saa ka õpilastes huvi 
äratamist kaartide ja GIS-i vastu. Viimane on 
kaarti ja andmebaasi siduv arvutikeskkond, 
mille puhul pole esmatähtis mitte kaardi val-
mistamine, vaid mitmesuguste eluks vajalike 
ülesannete lahendamine.

Miks valisime läbivaks teemaks just kaardiga 
seonduva?

Kaart on mudel, mille abil saab tundma õppida 

tundma eri paiku ja nähtusi. Kaart võimaldab 
nähtavaks ja mõistetavaks teha asju, mida loo-
duses nende tohutute mõõtmete tõttu on raske 
kui mitte võimatu märgata. Tänu kaardile saame 
ülevaate ka selliste nähtustest, mida tegelikkuses 
polegi otseselt võimalik näha, näiteks õhutem-
peratuuri jaotumist ja rahvastiku paiknemist. 
Hea kaart asendab mitut paksu raamatut, kuid 
selleks tuleb osata seda lugeda. Kaardi lugemi-
ne ei tähenda ainult leppemärkidest arusaamist, 
vaid ruumisuhete mõistmist. See on läbi aegade 
olnud tähtis töövahend paljudel elualadel. Kaart 
annab pildi maailmast ning selles paiknevate 
asjade ja nähtuste vahelistest seostest, võimal-
dades läbi mängida tulevikus juhtuda võivaid 
sündmusi.

   Nädala vältel toimus õpilastele erinevad 
võistlusi ja mõõduvõtmisi: parima kaarditund-
ja selgitamine nii individuaalses kui ka klasside 
arvestuses, viktoriin teemal „ Kaardiõpetus“, 
joonistusvõistlus „Eesti maailmakaardil“. 
   Ka meie moodne arvutiklass oli tegevusse 

kaasatud: 10. klass tutvus Maa-ameti kaardiser-
veriga ja lahendas vastavaid ülesandeid ning 11. 
klass koostas kaarti Google Maps-is. Juhenda-
jaks oli Tartu Ülikooli geoinformaatika osakon-
na doktorant Evelyn Uuemaa.
   Erinevates ettevõtmistes ja võistlustes osales 

kokku pea 200 õpilast ning igas valdkonnas sel-
gitasime tublimad, keda ootasid ka auhinnad. 
Sellised ainenädalad on igati kasulikud, sest 
agiteerivad õpilast ka tunniväliselt ennast vas-
tavas aines arendama.

Geograafiaõpetaja ÜLLE KÜMMEL

isadele enda valmistatud õunad, et issidel oleks 
meeles tervislikult toituda.
   Võrukaela maja noorimad, kaisukarud, ei 

jäänud suurematele sõpradele alla. Isadele 
esineti laulude ja tantsudega ning kingiti isa 
portree. Pärast kontserti läksid lapsed koos 

isadega Pühajärve SPA ujulasse, kus veedeti 
koos mõnusalt aega.
   ... minu issi on nii hea, temast paremat ei tea!

Mürakarude rühma õpetaja LIANA VIHM

„Pipi“ lasteaiarühma isadepäeva pidasime sel aastal 8. 
novembril Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis. 
Pärast lühikest esinemist isadele ja emadele oli pisipõn-
nidel võimalus isadega tantsu lüüa ja üle anda isadepäeva 
kingitused – sügislehtedega kaunistatud pliiatsitopsid.
   Järgnevalt kutsusid rahvariideis võõrustajad meid 

mardilaulu saatel koputama raskele tammepuust uksele, 

mille taga ootas hubane kambrike, kus lapsed said meis-
terdada endile takust mardimaskid. Mardilauluga mindi 
edasi toast tuppa ning järgnevalt leidsime eest kaetud 
laua odrakaraski ja kaljaga. Lahked perenaised jagasid 
karaski retseptisaladusi ka lapsevanematele. Kui veidi 
keha kinnitatud ja tahvli ning krihvliga varustatud koo-
litoaski ringi vaadatud, läksime edasi muuseumiruumi. 

Seal võis igaüks tutvust teha vanade põllutööriistadega, 
kuid ei puudunud ka  kaasaegsed puutetundlikud ekraa-
nid, kust sai nii infot otsida kui lihtsalt ennast lõbustada. 
Koju tagasi jõudsime mardilaupäeva eelõhtul juba päris 
pimedas, ent rõõmsatena.

LII PETERSON

Isadepäev „Pipi“ lasteaias

30. novembril kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi aulas

Ülemaailmsele Aidsipäevale pühendatud vabalava õhtu.
Teema: Mõnuained.
Vabalavale registreerimine kuni 28. novembrini 
terje@nuustaku.edu.ee.
Üritust korraldavad OG ja Otepää ANK.

Pühajärve Põhikooli 5. ja 7. klassi õpilased käisid kolmapäeval, 14. novembril külas 
Jelena ja Mart Salumaal Ketta talus. 
   Jelena Salumaa rääkis rehetarest, kuidas seal vanasti elati ja tööd tehti, ning leiva 

küpsetamisest. Saime teada, et rehetare suures ahjus küpsetati kord nädalas leiba ja 
suuremate pühade puhul ka saia. 
   Sepp Mart Salumaa tutvustas meile oma tööd. Saime ka ise proovida rasket sepaa-

metit. Pärast seda küpsetasime viikingipannil maitsvaid pannkooke. Oli tore päev. 

MARIE LEOPARD ja LIIS ANTSI

15. novembril käisid Pühajärve Põhikooli õpilased Põlvamaal Meenikunno rabas 
räätsamatkal. Olime matkaks hästi valmistunud: kummikud jalas ja soojad riided 
seljas. Bussis valitses ülev meeleolu. 
   Kohale jõudnud, anti meile räätsad ja sammusimegi raba poole. Olles kõndinud 

veidi alla kilomeetri, jõudsime kohani, kus räätsadeta enam läbi ei saanud. Panime 
need alla ja algaski matka vesisem osa. Ei möödunud viit minutitki, kui esimene 
mees oli pikali  kukkunud. Poisi riietus polnud parim – teksade ja nahktagiga pole 
mõtet rappa minna. Kukkumisi oli veel mitmeid. 
   Rabamaastik oli üpriski põnev. Kui rabapind oli tõmbunud mustaks, tähendas 

see, et sellele kohale pole mõtet astuda. Tegemist oli mudaälvega. Laugastest tõusis 
aeg-ajalt mullikesi. Neid tekitab metaan, mis on taimejäänuste lagunemise tulemus. 
Giid rääkis meile ka virvatuledest. Need on rabas helendavad liikuvad tulukesed, 
mille alt vanarahvas otsis kullapada. Rabas oli hetkel nii palju vett, et kogu  marsruu-
ti ei õnnestunud  läbida. 
   Pärast matka pakuti meile kuival maal boršisuppi, teed ning magusat saiakest. 

Poisid pidasid maha ühe korraliku käbisõja ja hakkasimegi koju sõitma. 
   Matk toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. 

PRIIT PETERSON ja KARL KIMMEL

Tutvusime sepatööga Ketta talus 

Vesine rabamatk PõlvamaalJaanuaris 2014 oleks see sügavalt haritud ja tagasihoidlik inimene, Eesti 
üks tuntumaid graafikuid saanud 80aastaseks. Oma töödes on ta ka-

jastanud kodukandi kaunist loodust, piirkonnas olevaid või praeguseks 
tegutsemise lõpetanud koolimaju, temalt on saanud isikliku eksliibrise 
sajad otepäälased. Ja mis veel olulisem – ei jätnud ta märkimata ühtki 
kodupaiga Otepää tähtpäeva, seda kas graafilisel lehel või eksliibrisel 
kujutades.
   Kohalikel kunstiinimestel ja Ago poolt ellu kutsutud eksliibriseklubi 

liikmetel tekkis mõte ühineda Vahur Kersna projektiga „Iga pink räägib 
loo“. Esialgsest väikesest mõttest kasvas juba teisel koosolekul plaan 
tähistada Ago Kivi 80. sünnipäeva ka konverentsiga. Laienes asjast 
huvitatute ring ja nii liitusid ekslibristidega vihtilased Soomest, Püha-
järve Haridusselts ja Otepää vallavalitsus, kes lubas vastava ala korra-
stada.
   Kunstnik Jüri Rootsi abiga valmis pingi kavand ja Pühajärve Hari-

dusselts avas eraldi konto 221056286013 märgusõnaga KIVI oma 
arveldusarvel.
   Nüüd kutsumegi kõiki, kellele Ago on kunagi eksliibrise kujundanud, 

tegema nimetatud arvele oma annetust vastavalt südamehäälele ja või-
malustele. Nõuab ju iga asja korraldamine paraku ka kulutusi.

Eksliibriseklubi nimel ENE KELDER

Ago Kivi – graafik ja 
kalligraaf

Otepää Teataja 75. sünnipäevaks tegi 
Ago Kivi eksliibrised toimetajatele. 

Jõulukaunistuste konkurss
Otepää Vallavalitsus kuulutab välja jõulukaunistuste 
konkursi, millega kutsutakse kõiki Otepää linnaelanikke ja 
ettevõtjaid kaunistama jõuluajal oma kodusid, ettevõtteid ja 
töökohti.
   Vallavalitsuse kinnitatud žürii hindab avalikus linnaruumis 
eksponeeritud vaateaknaid ning hoonete ja kinnistute väli-
dekoratsioone 3.-20. detsembrini 2012. 
   Ootame kõiki osalema! Teeme üheskoos Otepää ilusaks! 
Täiendav info: abivallavanem Mairo Kangro, 5303 3035.

Kultuurikollektiivid, spordiklubid ja 
kultuuri- ning spordiürituste korraldajad!

1. detsembrini 2012. a. saab Otepää Vallavalitsusse või 
e-mailile: vald@otepaa.ee esitada taotlusi järgmiseks 
kalendriaastaks kultuuriühingu pearaha toetust, kultuu-
riürituse toetust ja andeka noore kultuuripärli toetust ning 
noortespordi tegevustoetust ja spordiürituste toetust.
   NB! Tutvuge toetuse andmise korraga valla kodulehel.
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esmaspäeval kell 19  AEROOBIKA,
kolmapäeval  kell 17  TANTSURÜHM  
     „Pääsusilmad“,
neljapäeval kell 10.30 NAISANSAMBEL
     „Lõbusad lesed“,
  kell 17  LASTE LAULUANSAMBEL,
  kell 19  LINETANTSU RÜHM 
     „Oikuimaru“.
Ootame meiega koos laulu- ja tantsulustist osa 
saama ka uusi liikmeid! 

Info: 5346 5648, MARIKA

NÕUNI KULTUURIMAJAS 
TEGUTSEVAD RINGID:

PALUPERA VALLA 

SEGAKOOR 

OOTAB LAULMA

Eesmärgiga osaleda 2014. a üld-
laulu- ja tantsupeol tehti sel sügisel 

algust taastada vallas 
laulutraditsioon. 

   Laulmas käiakse koos 
kolmapäeviti kell 19.00 Palupera 
koolimajas. Eriti oodatakse mehi!

   Info: 5664 0264, Maia ja
 5139 071, Kalev.

PROJEKTIDMTÜ Tantsuklubi Mathilde 

tegutsevad ringid Hellenurme kultuurimajas:

Esmaspäev
  kell 19.00 rahvatantsuring Helles,
  kell 20.30 showtantsuring Muhedad.
Teisipäev 
  kell 19.15 kõhutantsuring Marbella.
Kolmapäev 
  kell 17.00 peotantsuring Promenaad  
  lastele.
Neljapäev 
  kell 19.00 vanatantsuring Mathilde.
Reede 
  kell 19.00 peotantsuring Promenaad  
  täiskasvanutele.
Pühapäev 
  kell 15.00 näitering Muhkel,
  kell 19.00 linetantsuring.

Valikuvõimalus igale eale.
Info: 5662 2044, Elsa.

Palupera rahva isetegevuslik 
näitekunst konkurentsivõimeli-
semaks

Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde
Palupera valla roll – osaletakse projekti partne-
rina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku omaalgatuse programm.
Toetus – eraldati uue vabaõhuetenduse „Jalutu“ 
lavastamiseks, esilinastuseks ja erinevate eten-
duste korraldamisel vajalike pinkide soetamiseks 
1025 eurot. Omaosaluse katab kaasfinantsee-
rijana kohalik omavalitsus 2013. a. vallaeelarve 
eraldisest summas 180 eurot, toetades etendus-
te korraldamisel vajalike pinkide soetamist.
Projekti lõpp – sügis 2013. a.

Tantsutrupp „Marbella“ 
5. aastapäeva tähistamine

Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde
Palupera valla roll – osaletakse projekti partne-
rina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2012 III jaotus.
Toetus – otsustati eraldada 72 eurot tantsutrupi 
Marbella 5. aastapäeva tähistamiseks korral-
datud ürituse läbiviimiseks. Omaosaluse katab 
kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus 2013. a. 
vallaeelarve eraldisest summas 22 eurot, toeta-
des transpordikulusid.

Palupera Vallavalitsuse istungil  
19.11.2012 korraldati:

 Väljastati kasutusluba Nõuni külas rekonstrueeritud 
Nõuni asula kanalisatsioonitorustikule.

 Väljastati ehitusluba K.L-le Mäelooga külas Ülalooga 
kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.

 Lõpetati Nõuni külas Nõlva kinnistuga piirneva vaba 
maa nr 11 erastamise eeltoimingud, millega kaotab A.K. 
õiguse maa erastamiseks. 2008. aastal paluti avalduse 
esitanul isikul alustada vaba maa mõõdistamisega, kuid 
siiani pole esitatud teatist maa mõõdistamise alustami-
sest ega esitatud ka taotlust tähtaja pikendamiseks.

 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 
toetuse nimekiri 11 inimesele kogusummas 260,72 
eurot.

 Kinnitati novembrikuu toimetulekutoetuse saajate 
nimekiri 7 perele kogusummas 1040,27 eurot.

 Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate 
nimekiri 21 inimesele kogumahus 393,68 eurot ja tasuti 
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kodusummas 367 eurot.

 Anti üks ühekordne toetus 20 eurot, üks sünnitoetus 
130 eurot, üks toetus lapse 1-aastaseks saamisel 100 eurot 
ja üks matusetoetus 130 eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Pauliine Elissaar 24. oktoobril

Külateater Muhkel esitleb: 

lavastaja Anita Pavlova

estraadietendus “PALUN ISTET”

8. detsembril kell 19.00

Hellenurme kultuurimajas

Huumor ja naeratus on tähtsam kui rohi. 
Sellest ravimist näidendis puudu tulla ei tohi.
Tule ja naera!
Tule ja naudi!
Sellest saab õhtu, mis meelde jääb kauaks.

Osta kaunis lapse joonistus kahe euro eest!

Olete kutsutud laupäeval, 8. detsembril algusega 
kell 12 Nõuni kultuurimajja

PENSIONÄRIDE JÕULUPEOLE.
Jõulukosti pakuvad meie maja päkapikud, külalised 
Otepäält ja Elvast.

Auto ringil: Päidla Tuule teerist 11.15, Neeruti tee-
rist 11.30, Makita- Lutike 11.45.

Teatada osavõtust: Vaike 7657 333, 5301 5271 või 
Aili 5349 4366.

Tähtaeg läheneb – need kodutarbijad, kes tahavad kohe elektrituru avanedes ehk 
uuest aastast enda valitud elektrimüüja elektrit tarbida, peavad uue elektrilepingu 
sõlmima hiljemalt 10. detsembriks. Müüjat saab valida ka hiljem ning vahetusprotses-
siks tuleb arvestada kuu aega.

Kuidas elektrimüüjat valida?

Elektrimüüja valimine on nagu iga teenusepakkuja valik: ei tasu otsustada kohe 
esimese pakkumise laekumise järel. Pakkumised tuleks võtta vähemalt kolmelt elekt-
rimüüjalt ning pakutavad lepingutingimused rahulikult läbi lugeda. Näiteks tuleks aru 
saada ja vajadusel lisainfot küsida:
* kas ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada või pakette vahetada;
* kas valitud paketiga kaasnevad võimalikud lisatasud;
* millised on lepingu üldtingimused;
* millal on arve tasumise aeg ja mis võib juhtuda siis, kui jääte maksmisega hiljaks;
* kuidas ja kellele esitada kaebust teenuse kohta.
    Juhul, kui kodutarbija soovib, et uus elektrimüüja saaks pakkumise tegemisel ligi 

tema täpsetele elektritarbimise andmetele, tuleb selleks anda nõusolek ning ettevõte 
teeb vajaliku info saamiseks päringu kliendi elektritarbimise kohta Eleringi loodud 
Andmelattu. Aadressil http://www.andmeladu.elering.ee/ paiknevasse Andmelao 
infosüsteemi on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning 
elektritarbimise mõõteandmed.
   Avatud elektriturul on elektrimüüja valimise õigus neil, kelle nimel on kehtiv võrgu-

leping. Alternatiivne lahendus on see, et võrgulepingu omanik vormistab volituse oma 
lastele, abikaasale või üürikorteri korral ka üürnikule. Kui leping on korteriühistul 
või haldusfirmal, siis toimub elektri ost ka uuest aastast ühistu või haldusfirma kaudu, 
mitte korterite kaupa.

Elektrimüüja vahetamiseks tuleb sõlmida leping uue müüjaga, kes lõpetab ise vana 
lepingu. Kõike seda tuleb teha vähemalt kuu aega enne vahetust. Silmas tuleb pidada 
seda, et elektrimüügi leping hakkab alati kehtima kalendrikuu algusest.
   Oktoobri lõpu seisuga on teatanud plaanist hakata üle Eesti elektrienergiat müüma 

järgmised ettevõtted:
Imatra Elekter
Klienditeeninduse telefonid: 606 1840 ja 715 0180   Veebileht: www.imatraelekter.ee
Eesti Energia
Klienditelefon: 1545, välisriigist helistades: +372 715 4254   Veebileht: www.energia.ee
Elektrum Eesti
Telefon: 800 5555 Veebileht: www.elektrum.ee
VKG Elektrivõrgud
Klienditeeninduse telefonikeskus: 716 6633    Veebileht: www.vkgev.ee/
220 Energia
Telefon: 6 650 220    Veebileht: www.220energia.ee
Eesti Gaas AS
Telefon: 6 303 003    Veebileht: www.gaas.ee/
Elektrimüügi AS
Veebileht: www.elekter.ee
Baltic Energy Services (portfelli- ja bilansihaldusettevõte)
Telefon: 66 22 616    Veebileht: www.balticenergy.ee/
Nordic Power Management (elektrimüügi fookus on suunatud juriidilistele isikutele)
Telefon: 639 6601    Veebileht: /www.nordicpm.eu/
AS Sillamäe SEJ (elektrimüügi fookus on suunatud juriidilistele isikutele)
Telefonid: 39 29 676, 39 29 110   Veebileht: www.silpower.ee

Palupera valla naiskoor valmistub 
laulupeoks

Palupera vallas 2012. aastal sündinud naiskoor 
registreeris end XXVI laulu- ja XIX tantsupeole “Aja 
puudutus. Puudutuse aeg”. 
   2014. a suvel toimuvale laulupeole saamiseks 
tuleb aga poolteist aastat kõva tööd teha. Selleks on 
aga juhendaja Merle Soonbergi eestvedamisel ligi 
30 naist valmis. Laulmas käiakse Palupera mõisa-
koolis kolmapäeviti algusega kell 19.00. Palupera 
vald katusorganisatsioonina soovib teile laululusti ja 
edukaid proovikatseid tulevikuks!

Hellenurme rahvamajas
alustab tööd peotantsuring

Igal kolmapäeval kell 17.00 lastele ja
reedel kell 19.00 täiskasvanutele.

Kui soovid osaleda, anna endast aegsasti teada 
Ilona 5649 2713 või Elsa 5662 2044.

   Lisaks elektri müüjatele tegutseb Eestis mitu elektripakettide võrdlusportaali, kes 
ei vaja riiklikku tegevusluba ning nende teenuste kvaliteedi eest vastutavad nad ise. 
Oktoobri lõpu seisuga pakuvad pakettide võrdlemise võimalust allolevad portaalid:
Energiaturg.ee
E-post: info@energiaturg.ee   Veebileht: www.energiaturg.ee
Elektrihind.ee
E-post: kiri@elektrihind.ee     Veebileht: www.elektrihind.ee/
Minuelekter.ee
E-post: info@minuelekter.ee  Veebileht: www.minuelekter.ee

Mida silmas pidada lepingu sõlmimisel?

Elektrilepingut saab sõlmida nii elektrimüüja esinduses, internetis kui ka telefonitsi. 
Viimasel juhul saab inimene müügikõne, milles talle pakutakse elektrilepingu sõlmimist 
telefoni teel. Tasub teada, et müügikõne ajal antud nõusolek lepingu sõlmimiseks on 
siduv. Samas saab interneti vahendusel ja telefonitsi sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul 
põhjendusi esitamata taganeda. Elektrimüüja esinduses sõlmitud lepingu puhul aga 14-
päevane taganemisõigus ei kehti. Pärast 14 päeva möödumist toimub lepingu lõpetamine 
vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele.
   Ühelgi juhul pole mõttekas oma jah-sõna kiirustades anda ning peale hinnapaketi 

tasub enne lepingu allkirjastamist tähelepanu pöörata ka muudele lepingu tingimustele. 
   Kui te ei leia lahendust elektrimüüjaga, saate probleemiga pöörduda Tarbijakaitsea-

metisse:
* nõuandetelefon: 1330 ja 620 1707
* e-post: info@tarbijakaitseamet.ee
* veebileht: www.tarbijakaitseamet.ee

Elektrituru avanemisel ei pea ükski kodu ega ettevõte mingeid seadmeid soetama või 
midagi välja vahetama – arvesti ja juhtmed jäävad samaks. Muutused on aga arveldami-
ses. Kui täna saab elektritarbija ühe elektriarve, mille alusel ta maksab nii võrguteenuse 
kui ka tarbitud elektrienergia eest, siis uuest aastast see muutub. Tarbijal, kes valib ise 
endale elektrimüüja, saab olema kaks lepingut: üks võrguteenuse ja teine elektri ostmi-
seks.
   Samas võivad võrguettevõtja ja elektrimüüja kokku leppida ühise arve esitamises – sel-

lisel juhul saab elektritarbija ka uuel aastal ühe arve. Kui postkasti jõuab kaks arvet, siis 
ühel on võrguteenuse maksumus koos taastuvenergia tasu ja elektriaktsiisiga. Teisel arvel 
kajastub elektri maksumus. Mõlemale arvele lisandub käibemaks.
   Elektrinäitude esitamise osas uus aasta muudatusi kaasa ei too. Hoolimata sellest, et 

tarbija võib osta võrguteenust ja elektrit eri firmadelt, tuleb näit esitada vaid ühe korra. 
Näit tuleb endiselt teatada võrguettevõttele, kelle võrguga on klient ühendatud. Elektri-
müüjani jõuavad näidud automaatselt.
   Silmas tuleb pidada, et turu avanemisest mõjutatud elektrienergia hind moodustab 

igakuisest elektrikulust umbes kolmandiku. Ülejäänud teenuse komponente nagu võr-
gutasu, taastuvenergia tasu ja maksud, elektrituru avanemine ei puuduta. Võrguteenuste 
tasu kooskõlastab ka pärast elektrituru avamist Konkurentsiamet. Taastuvenergia tasu, 
elektriaktsiis ning käibemaks ei muutu seoses elektrituru avamisega. Turu avanemine 
mõjutab ainult reaalselt tarbitud elektrienergia osa.
   Uue elektrimüüja valimine ei ole kohustus, vaid võimalus. Tarbijatele, kes 

ei oska või ei soovi elektrimüüjat valida, müüb elektrienergia vastava piirkon-
na võrguettevõtja üldteenuse raames. See garanteerib, et ükski tarbija uuel 
aastal elektrita ei jää. Üldteenus ei pruugi olla aga tarbija jaoks rahaliselt kõige 
soodsam. Üldteenuse hinna aluseks on eelmise kuu tundide kaalutud kesk-
mine börsihind, millele lisatakse elektrimüüja kasumiprotsent. Seejuures on 
elektrimüüjate kasumimarginaal konkurentsiameti vaatluse all.

Elektrimüüja valimiseks tuleks küsida ja võrrelda erinevaid pakkumisi
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7. detsembril kell 19.00 Puka Rahvamajas 
Puka valla isetegijate aastalõpu kontsert-pidu „Me 
oleme alati moes“.

8. detsembril 20.00 Aakre Rahvamajas 
Jõuluhõnguline puhkeõhtu, tantsuks mängib 
Lycille (Lea Moora).

9. detsembril kell 13.00 Puka Rahvamajas 
Puka Meesansambli asutamise 55. aastapäeva 
kontsert.

15. detsembril kell 20.00 Puka Rahvamajas 
Jõuluhõnguline puhkeõhtu, tantsuks mängib Raen 
Väikene. 

21. detsembril kell 19.00 Puka Rahvamajas 5 
rütmi tantsud Hindreku ja Kairi juhendamisel.

28. detsembril kell 20.00 Kuigatsi Külamajas  
Aastalõpuball, tantsuks mängivad Anti ja Oss.

Puka valla sündmused detsembris

Projektikohtumine Pukas, september 2012
Puka Vallavalitsuses:

• Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni 
poolt jäätmelubade andmisega Eesti Keskkonnateenused 
AS-ile korraldatud jäätmeveoks Valga maakonnas ajava-
hemikul 01.01.2013 kuni 31.12.2017. Jäätmeveo piirkonda 
kuuluvad kõik Valgamaa omavalitsused ning veetavad 
jäätmeliigid on paber ja kartong, suurjäätmed, prügi 
ning biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed , samuti  
anti nõusolek tava- ja ohtlike jäätmete kogumiseks ja 
veoks ning olmejäätmeveoks majandus- või kutsetege-
vusena.

• Valga maavanem on välja kuulutanud avaliku konkursi 
Puka teeninduspiirkonnaga perearsti nimistule. Määrati 
Puka valla esindajana Puka teeninduspiirkonna perearsti 
valimise komisjoni vallavanem Heikki Kadaja.

• Nõustuti Puka vallas Vaardi külas Lova katastriüksuse 
(katastritunnusega 60802:002:0220) jagamisega kaheks – 
Lova ja Lovapõllu, sihtotstarbega maatulundusmaad.

• Käeoleva aasta suurperede jõulupidu toimub Valgas 
14. detsembril ning selle korraldajateks on Valga 
Maavalitsus, Valga Linnavalitsus ja Valga Kultuuri- ja 
Huvialakeskus. Puka vallast osaleb peol kolm viielapse-
list peret. Vallavalitsus toetab selle ürituse läbiviimist 
96.- euroga.

• Otsustati maksta novembrikuus toimetulekutoetust 
seitsmele, ühekordset toetust neljale ja matusetoetust 
ühele taotlejale.

AMETLIK INFO

Novembrikuu teise reede õhtupoolikul oli 
taaskord kõigil Puka kooli õpilastel ja nende 
isadel põhjust koolimaja külastada. Ei, tege-

mist polnud lastevanemate koosoleku ega varajase 
arenguvestlusega, vaid tähistati isadepäeva. Mõni 
päev varem olid koolilapsed isadele toonud koju 
kutsed, nii et saime aimu, mis meid ees ootab.
   Eesseisvatest sündmustest andis sissejuhatavas 

kõnes põgusa ülevaate ka kooli direktor. Koos 
tõdeti, et kohale on tulnud koguni 30 isa! Kõige-
pealt ootas meid fotojaht. Koolimaja poole minnes 
tundsime jahedust, temperatuur oli langemas alla 
nulli. See andis lootust, et halastatakse päevatööst 
väsinud isadele ega sunnita neid välja minema. 
Aga võta näpust! Kibekiirelt jaotati kohalviibijad 
kolme võistkonda ning jaht võis alata. Jahi eesmärk 
oli ilmselt saada isad liikuma. Iga võistkond pidi 
leidma kooli ümbrusest kümme objekti ja jäädvus-
tama need pildile. Läbi tuli käia päris pikk teekond 
– oli natuke raske, aga samas põnev. Pildile jäid nii 
lasteaed kui ka vallamaja, nii raudteejaam kui ka 
staadion. Aega kulus meil tunni jagu.
   Nii mõnelgi külmetasid fotojahilt naastes 

näpuotsad, varbad või hoopis nina. Seda enam oli 
mõnus astuda sooja koolimajja.

   Järgmisena ootas meid  laste kontsert. Sisse-
juhatuseks esinesid lastekoori lapsed. Erinevate 
klasside õpilased kandsid ette anekdoote, luuletusi 
ja esitati ka lühinäidendeid. Üks etteaste oli isegi 
murdekeeles. Tore oli näha, et lisaks noorema-
te klasside lastele esinesid ka kaks vanema klassi 
neidu, kes julgesid isadepäeval esitada mitu laulu.
   Siis saabus peoõhtu kolmas ja vaieldamatult 

kõige tähtsam osa – koogisöömine. Juba enne  
fotojahti anti teada, et õpetajad hakkavad peolis-
tele kooke küpsetama. Olen kindel, et nii mõnigi 
fotojahiline pidas pika maa vastu just tänu tead-
misele, et tagasi jõudes ootavad ees soojad pann-
koogid. Ja nii oligi. Lisaks pakuti magusat morssi 
ja sooja kisselli – mida paremat veel võiks tahta! 
Söömise taustaks vaadati suurelt ekraanilt pilte, 
mida võistkonnad fotojahil olid teinud. Kellel 

Isadepäev Puka Keskkoolis

Tänaseks on mõtted jõudnud selgineda ja võib 
rahulikult tagasi vaadata projekti „Õpime 
elama tervislikult” raames tegevustele teemal 

„Kuritegevuse ennetamine”. 
   Olime hoolega mõelnud ja valmistunud selleks, 

et meie külalised Austriast, Leedust, Bulgaariast, 
Türgist, Lätist, Itaaliast ja Poolast lahkuksid Eesti-
maalt positiivsete mõtetega.

Tagasiside on järgmine:
Dear Estonia, dear Comenius family !
It is glad you have reached home safely. We have come back 

home as well and we are happy about the time of project in 
Estonia. Thank you, Liidia, and all the team of your school 
for the sincere welcome, hospitality and I would like to say that 
this project can be called a real lesson of humanity.  I am really 
looking forward to seeing you in  Wolfsberg! 
Rita Andryliene, Kraziai Gymnasium

Kallis Eesti, kallis Comeniuse perekond!
On hea meel, et te olete turvaliselt koju jõudnud. 

Ka meie oleme koju jõudnud ja oleme õnnelikud 
selle aja üle, mille me veetsime Eestis. Täname 
Sind, Liidia ja kogu kooli meeskonda siira vastu-
võtu ja külalislahkuse eest. Ja ma ütleksin, et seda 
projekti võiks nimetada tõeliseks humaansuse 
(inimlikkuse) õppetunniks. Ma tõesti ootan igatsu-
sega Sinuga kohtumist Wolfsbergis!
Rita Andryliene, Kraziai Gymnasium

Liebe Comenius-Freunde, wir sind auch gut heim angekom-
men. Hier, in Bulgarien ist es sehr heiß, und wir vermissen sehr 
das kühle und angenehme Wetter in Estland. Das Treffen in 
Estland war sehr lehrreich, deswegen wollen wir Liidia, Aime, 
Eve und allen anderen noch mal herzlich dafuer danken, dass 
sie so ein wunderbares Programm vorbereitet haben. 
Liebe sonnige Gruesse aus Bulgarien!
Armsad Comeniuse sõbrad,meie jõudsime ka 

kenasti koju.  Siin Bulgaarias on väga palav ja me 
igatseme väga Eesti jahedamat ning mõnusat ilma. 
Eesti kohtumine oli väga õpetlik .Tahame Liidiat, 
Aimet, Evet ja kõiki teisi veel kord selle eest süda-
mest tänada, et te taolise imetoreda programmi 
ette valmistasite. Päikeselised tervitused Bulgaa-
riast!

Dear Liidia, Dear Comenius family!
We arrived safely in Austria. Thanks again for
Your wonderful use in the European spirit.

We look forward to met you in Austria.Best regards
Dir.Herbert Eile
chairman
Promoter of the National Agency in Austria

Kallis Liidia, kallis Comeniuse pere!
Saabusime turvaliselt Austriasse. Tänan veel 

kord, et kasutasite imeliselt euroopalikku vaimsust 
ürituse organiseerimisel. Ootame igatsusega koh-
tumist teiega Austrias. Parimate soovidega
Herbert Eile
 
My Dear Family... 
We arrived Eskişehir safely last night at 11.00 p.m... We were 

together with Aldona at the same flight...We will talk about our 
treffen in Estonia..
Our team were so happy in Eesti...Thanks for everything to 

everybody...It was so lovely and educational.
Best wishes and loves from Turkiye...
Aylin

Me saabusime turvaliselt Eskisehiri eile õhtul kell 
11. Olime samal lennul koos Aldonaga (projekti 
üldkoordinaator). Rääkisime meie kohtumisest 
Eestis. Meie meeskond oli Eestis nii õnnelik. Tänu 
kõigile kõige eest… See oli nii armas ja hariv. Pari-
mate soovide ja armastusega türklastelt…
Aylin

My dear Comenius friends,
We arrived safely in San Daniele at 15.00, our director was 

waiting us.
Sun, 23 °, and a good red wine glass!
Flight back home had been very nice and short. in 2h and 10 

‘ e were in Venice.
I still want personally thank Liidia, Eve and Aime for the very 

good work done, assistance and very good program made in 
Estonia.
They could not do better!
Our teacher and the children are enthusiast, we have been very 

happy to know you better and your ...if J can say old and new 
nation, again please also thank the families and say Ciao by 
me to my little Estlandish new young friend Lorene and to your 
clever and sympathic director.
Again many greetings, love for everybody and J hope to see you 

again in Austria.

Your friend, not only for Comenius
Mirco F.Perissutti  Italia

Mu kallid Comeniuse sõbrad!
Me jõudsime kell 15.00turvaliselt San Dnieli. 

Meie direktor ootas meid. Päike paistis, sooja oli 
23 C ja klaas head punast veini! Lend koju oli 
väga kena ja kiire. Olime Veneetsias kahe tunni 
ja kümne minutiga. Ma ikkagi tahan isiklikult 
tänada Liidiat, Evet ja Aimet väga hästi tehtud 
töö eest, meie abistamise ja väga hea program-
mi eest Eestis. Te ei oleks saanud paremini teha! 
Meie õpetaja ja lapsed on rõõmsad, et saime pare-
mini tundma teid ja teie nö vana ja uut rahvust. 
Palun tänage veel kord peresid, kes võõrustasid 
meid ning tervitage meie uut, noort Eesti sõpra 
Loreeni ja teie tarka ja sümpaatset direktorit. Veel 
kord tänulikud ja armastusega tervitused kõigile! 
Ma loodan teid jälle näha Austrias. Teie sõbrad ja 
mitte ainult Comeniuse sidemete pärast.
Mirco F.Perissutti   Italia

Mis küll pani meie partnereid nii head tagasi-
sidet andma? Oli see soe vastuvõtt meie koolis, 
maitsvad toidud, veebikonstaabel Maarja Punaku 
ettekanne internetiohtudest, Linda Oksa ja Thea 
Tekkeli poolt kuritegevuse ennetamiseks vajalike 
teadmiste jagamine, Eest Maanteemuuseumis 
liiklusohutusalane tegevus, Sangaste lossi külas-
tus, oma kooli parki puude istutamine, pingutused 
Otepää seikluspargis, oma ehedusega Värska Seto 
Talumuuseum, Ülenurme Põllumajandusmuuseu-
mis leivategu, Piusa liivakoopad või hoopiski Tartu 
Vangla külastus? Oma osa on siin kindlasti ka 
Greete motelli ja Kalme Veski lahkel pererahval. 
Kes pole veel Sangaste Rukki Majas pakutavaid 
roogi maitsnud, siis tehke seda ja te ei pea kahet-
sema! Igas eelnevalt külastatud riigis on meile tut-
vustatud kohalikku tööstust. Sügav kummardus 
AS JUMEKI ja BACULA omanikele, et nad olid 
nõus meie külalisi võõrustama.
   Tänan oma kooli õpetajaid, lapsi, lapseva-

nemaid. Lõppsõna jätaksin seekord projektis 
osalenud õpilastele.
   Kersti Undrits: ”Mulle meeldis Comeniuse 

projekt väga – seda nii uute teadmiste kui ka tut-
vuste poolest. Sain praktiseerida keeli, teavet eri 
riikide traditsioonidest ning nägin, kuidas käituvad 
erineva kultuuritaustaga inimesed. Kõige üllata-
vam oli minu jaoks see, et meie külalised teistest 
riikidest pidid kogu aeg midagi tegema, nad ei 
suutnud rahulikult, vaikselt istuda ja juttu kuulata. 
Samas oli see ka positiivne, sest nad lõid kaasa 
kõigis ettevõtmistes ja tegevustes. Minu meelest 
olid need septembrikuu päevad väga põnevad 
ning harivad.”
   Andry Tutk: “Ma nautisin Comeniuse pro-

jekti väga. Alguses oli muidugi harjumatu täiesti 
võõra inimesega suhelda, kuid 5 päeva möödu-
des sai rääkida, nagu oleksime juba vanad tutta-
vad. Muidugi oli suureks plussiks, et saime aren-
dada inglise keele oskust ning seda rakendada. Ja 
selleks oli võimalusi palju, kuna minul ja Läti poisil 
Ritvarsil on palju ühist. Talle meeldis väga sau-
naskäik. Ütles, et ta ei mäletagi, millal sai viimati 
sauna. Saime palju Eestis ringi rännata ning näha 
seda koos sõpradega uues valguses. Projektis osa-
lemine jättis meeldiva elamuse – alati nõus uuele 
tiirule minema!”

LIIDIA SAARMANN

pärast kõike seda jõudu üle jäi, sai tutvust teha 
kooli mõni aeg tagasi avatud uue jõusaaliga.
   Olen käinud mõnelgi isadepäeva koosviibimisel, 

kuid seekordne oli kõige põnevam.
Lapsevanem HEINI HÄRM

Minu isa

Mul on väga tore isa,
kes ei karda laste kisa.

Ta on väga rõõmus siis,
kui mu päevikus on viis.

Isa mul ei karda pauku,
kuigi tekib mitu auku.

Õppimisest teab ta kõike,
sest et palju tal ses võite.

Jalkast suuremat ei tea –
mängus teeb ta mulle vea.
Rohkesti ta kuulab mussi,
kanda kuid ei taha sussi.

Talle meeldib käia soos,
nii ma kokku võtan loo.
Lõpetuseks ütlen veel:

tore käia kooliteel.

Henri Härm, 6. klass

Postkontoris saab sõlmida 
Eesti Energia lepinguid
Hetkel on elektri vabaturu toodete ja hindadega 
Eestis turule tulnud kõik pakkujad, sel aastal uusi 
tulijaid vaevalt et lisandub. Napp 4 nädalat on jäänud 
10. detsembrini, et omada elektrilepingut 1. jaanuaril 
2013. Igati mõistlik on kliendil võtta aeg nõu saami-
seks ja otsuse tegemiseks ning pöörduda postkonto-
risse, kus saab sõlmida Eesti Energia elektrilepingu 
paketti KINDEL või võtta vastav pakkumine.
   Postkontoris on ka laias valikus postkaarte, kalen-
dreid, mänguasju ja keraamikat.
   Oleme avatud
E,T,N,R 9.00-16.00,
K 9.00-13.00 ja 13.30 17.30,
L,P suletud.
    Kohtumiseni Puka postkontoris!

Jõulude eel on päkapikkudel kibekiire tööaeg, 
seetõttu jätsid nad koduste laste ning 80aastaste 
ja vanemate kommipakid vallavalitsuse sotsiaal-
osakonda hoiule.
    Pakkide väljastamine alates 3. detsembrist.  
 Info 7669 414; 7669 415, Airin ja Marika

Aakre Rahvamajas alustavad järgmised ringid

Teisipäeviti, alates 27. novembrist kell 18.00
LASTE TANTSUTUND. 
Juhendaja Eha Päivist ootab kõiki lasteaia lapsi 
(vanuses 3-7).

Neljapäeviti, alates 29. novembrist kell 18.30
FÜÜSILISE HEAOLU TREENING
Juhendaja Kaija Kõiv ootab kõiki, kes pole pime-
date õhtute sisustamiseks sobivat treeningut veel 
leidnud.
NB! Kaasa matt ja veepudel!

Kommipakid vallavalitsuses
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Piletid eelmüügis Piletilevis ja Sangaste vallamajas:
täispilet - 8€, pensionär, lapsed kuni 12 ja grupp alates 5 inimest - 7€/pilet.
Kuni 7 a. laps tasuta.
Kohapeal pilet 10 €

Suur rahvamuusika 
pidu

24. novembril 

Sangaste seltsimajas
algusega 19.00

Aivar Arak, Ants Taul, Ilmar Tiideberg
Jauram Tõrvast, Karupojad, 
Musakarud Otepäält
Koidu Ahk ja Valga Muusikakooli 
õpilased
Koidu pereansambel 
Vairi Niinep – Lüllemäelt 
Sangaste kandlelapsed 
Rahvaliku muusika ansambel Supsti

KONTSERT JA TANTSUKLUBI

Piknikukorv võta kaasa
Väga hea muusikaelamus on garantee-
ritud!

Toetab Sangaste Vallavalitsus ja Kul-

Neljapäeval, 1. novembril külastas Keeni kool 
oma sõpruskooli Kuldres. Kõigepealt tut-
vustati meile ilusat koolimaja, mis on vä-

liselt väga meie kooli moodi. Seest on ta hoopiski 
teistsugune: värskelt remonditud ja värvitud. 
   Pärast ringkäiku tutvustati oma koole: Keeni 

õpilasesindus oli kooli kohta PowerPoint-esitluse 
valmistanud ja Kuldre õpilasesindus filmi. Seejä-
rel moodustati segavõistkonnad ja mängiti erine-
vaid tutvumismänge. Kõik sujus hästi ning edasi 
võisime juba sööma minna. 
   Kui me uuesti saali jõudsime, siis võis järeldada, 

et hakkab disko: tuled olid kustutatud, muusika 
mängis ja õpilased kogunesid. Diskorid olid 
tasemel ja tantsiti mõnuga. Positiivseid muljeid 
kohtumisest oli palju ja nende vahetamist jagus 
facebook’i veel nii mõnekski järgnevaks päevaks. 
Ka uusi tuttavaid leiti endale palju. Järgmisel 
korral kohtume vastlapäeval Keeni koolis.

CÄTLYN ERELINE, LELLA PRUULI

Jumalateenistused EELK 
Sangaste kirikus

25. novembril,kell 12.00 Jumalateenistus.
Surnute mälestuspüha.
2. detsembril kell 12.00 I Advent.
9. detsembril kell 12.00 II Advent.
16. detsembril kell 12.00 III Advent.
23. detsembril kell 12.00 IV Advent.
24. detsembril kell 18.00 Püha Jõuluõhtu jumalateenis-
tus.
25. detsembril kell 12.00 Esimene Jõulupüha. 
26. detsembril kell 12.00 Teine Jõulupüha.
30. detsembril kell 12.00 Jumalateenistus.
31. detsembril kell 18.00 Vana-aasta õhtu.
6. jaanuaril kell 12.00 Kolmekuningapäev.

EELK Sangaste koguduse juhatus ja õpetaja tervitavad 
Teid algava advendiaja saabudes ja paluvad tasuda 
2012. aasta liikmeannetuse neil, kel see seni tegemata, 
koguduse arveldusarvele Swedbank a.a. 1120024871
Annetuse suurus on jätkuvalt vabatahtlik.
2Kr 9:7 Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mit-
te nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat 
andjat.

Kohtumine Kuldre kooliga

16. detsembril kell 12.00 Sangaste seltsimajas 
Pensionäride Ühenduse Härmalõng

JÕULUPIDU

Pääsmed liikmetele 10 €, kõigile teistele 12 €. 
Müüvad Vaike Tuisk ja Laine Varik.

Sangaste valla 
omastehooldajate

JÕULUPIDU

toimub
pühapäeval, 9. detsembril

algusega kell 15.00
Sangaste Seltsimajas.

Laua katame ühiselt. 

Kaasa võib võtta kuni 2-eurose
 loosi-kingituse. 

Lisainfo tel 52 47 930 (Pille Sikk). 

Mardipäeva aegu kogunes seltskond Valgamaa 
inimesi Sangastesse, et saada innustust ja teadmisi 
perepärimuse kogumisel. Kursus toimus taaskord 
Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu ja Ene Lukka 
Jegikjani eestvedamisel. 
   Kõige lihtsam pärimusjutt, mida me kõik võik-

sime teada, on nimesaamise lugu. Tore oli see, et 
pea kõik kursuslased olid kuulnud või küsinud 
nime saamise kohta oma vanematelt. Kes ei 
teadnud, küsisid samal päeval esivanematelt, sest 
kõigil tekkis huvi ja hasart. 
   Proovisime lugeda Sangaste kihelkonnast pärit 

murdetekste, mis oligi vast kõige raskem ülesan-

Pärimuskursused Sangastes

ne. Kui lugemisega veel saadi hakkama, siis teksti 
mõistmine enam nii lihtne ei olnud. 
   Võrdlesime vanu rahvakombeid ja rahvame-

ditsiini tarkusi tänapäevaga –  mida kasutatak-
se endiselt ja mis on unustuse hõlma vajunud. 
Näiteks üks vana jõulukomme kirjeldas, et vanasti 
riputati jõulukuusk latvapidi lakke. Küll me nupu-
tasime põhjust, õnneks oli seltskonnas inimesi, 
kes mäletasid veel seda kommet. Ja põhjus oli 
vägagi proosaline: ruumi kokkuhoiu mõttes ripu-
tati kuusk lakke nii, et puu alt sai läbi kõndida. 
   Meie maakonna pärimusmuusik Koidu Ahk 

tutvustas Sangaste kihelkonna regilaulu ja lau-

lutraditsioone. Kuulasime vanu helisalvestisi ja 
proovisime järele laulda. Usun, et paljud said 
huvi ja teeotsa oma perepärimuse kogumisel. 
   Kas sina tead, kuidas sinu ema ja isa tutvusid 

või milline oli nende esimene koolipäev? Kas sina 
tead, kuidas oled endale nime saanud? On ehk 
viimane aeg küsida, see teadmine on igati rikas-
tav ja rõõmustav. Kes minevikku ei mäleta…
   Järgmine pärimuskursus toimub veebruaris ja 

siis keskendume siitkandi meestelaulule. Mehed, 
pange vaim valmis!

MERLE TOMBAK

Ees ootav pühadeaeg suurendab inimeste kulutu-
si, mida osa püüab katta laenurahaga. Hoogustub 
krediitkaartide kasutamine, järelmaksu võtmine 
ning samuti elavneb kiirlaenuturg. Tarbijakaitsea-
met annab seetõttu inimestele nõu, millele kredii-
dilepingute sõlmimise puhul tähelepanu pöörata.
   Mõtle põhjalikult läbi, kas ost, mille jaoks laenu-

raha vajad, on ikka hädavajalik ja kas krediitkaardi 
kasutamine, järelmaksu või laenu võtmine on ostu 
finantseerimiseks kõige mõistlikum. Ehk kannatab 
ostuga oodata nii kaua, kuni oled vajaliku summa 
oma sissetulekutest kõrvale pannud.
   Kui oled otsustanud laenuraha kasutamise 

kasuks, võiksid kaaluda erinevate krediidiandjate 
pakkumisi (võta enne otsuse tegemist pakkumine 

2-3 erinevalt firmalt).
   Tingimuste võrdlemiseks küsi koos pakkumi-

sega tarbijakrediidi teabelehte http://www.tarbi-
jakaitseamet.ee/teabeleht/, kus on lühidalt kirjas 
sinu jaoks olulisemad lepingutingimused.
   Teabelehel peab kirjas olema:
* laenusumma suurus,
* aastane intressimäär,
* krediidi kulukuse määr, www.tarbijakaitsea-

met.ee/krediidi-kulukuse-maar,
* kuumakse suurus,
* viivised,
* kõikvõimalikud muud võlgnevusega lisanduvad 

tasud,
* lepingust taganemise võimalused.

   Kui soovid, peab krediidiandja lisaks teabele-
hele sulle andma ka lepinguprojekti koopia, et 
sellega enne allkirjastamist põhjalikult tutvuda.
   Pärast lepingu sõlmimist on sul taganemiseks 

aega 14 päeva. Kui taganed lepingust 14 päeva 
jooksul, ei pea sa krediidiandjale esitama põhjen-
dusi, kuid oled siiski kohustatud tasuma intressi 
perioodi eest, mil sa krediiti kasutasid.
   Kui soovid raha lepingus ettenähtud ajast 

varem tagasi maksta, pead arvestama leppetrahvi 
maksmisega.
   Rohkem infot saab veebilehelt http://laenatar-

galt.ee/ ja tarbijakaitseameti kodulehelt: www.
tarbijakaitseamet.ee/raha. Samuti võid helistada 
tarbijakaitseameti nõustamistelefonile 1330 / 6 
201 707.

TARBIJAKAITSEAMET

Tarbijakaitseameti pühade-eelne meeldetuletus

Ootame kõiki 
2. detsembril kell 12.00
Sangaste kirikusse 

JÕULUAJA ALGUST  TÄHISTAMA

Külas PIRET RIPS-LAUL  
Võru Muusikakooli 
noored lauljad ja pillimängijad
Võru Kesklinna Gümnaasiumi IA 
klassi tüdrukute ansambel

Võta aega iseenda ja jõuluootuse jaoks!

7. detsembril toimub Valga Kultuuri- ja Huviala-
keskuses Valgamaa Pensionäride Ühenduse 

jõulupidu. 

Esineb Boris Lehtlaan. 
Huvilistel registreeruda hiljemalt 30. novembriks 
telefonil 5647 1933 (Lea Korbun). 
Transport on organiseeritud!

EHETE VALMISTAMISE TÖÖTUBA!

24. novembril kell 16.00 Keeni Noortekeskuses. 
Võimalik valmistada kette, võtmehoidjaid, 
kõrvarõngaid ja palju muud. Koolitus maksab 
noortele 1€, vanematele 2€. 
   Täpsem info facebookis: Keeni Noortekeskus 
või meiliaadressilt  merit.nigula@gmail.com.



23. november  2012

Müüa pakitud kütteklotse ja pliidi-
puid. Vedu tasuta. 505 6107

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu. 51978500

Tasuta kodumasinate äravedu (kül-
mikud, pesumasinad, telerid jne). 
Mob 5386 9008.

Korstnapühkimine, ahjude ja plii-
tide remont. Litsents olemas. Tel. 
5345 9609

Lõhutud küttepuud koos kohale-
toomisega. Tel. 5093 453; 7654 
300

Ostan vanu märke, münte ja me-
daleid. Paku julgelt! 5395 8295

Ostan vanu vinüülplaate, vanu raa-
matuid ja veneaegse vahvliküpse-
taja. 5893 8528

Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline 
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.

Rao Metall OÜ ostab Elvas musta  
ja värvilist metalli, aadressil Kirde 
4a (Konsumi poe vastas). Alates 
6.11.2012 uued lahtioleku ajad. T-R 
09.00-16.00, L 09.00-15.00, P ja E 
suletud. www.raometall.ee

SOODSALT anda üürile Otepää 
kesklinnas 2-toaline keskküttega 
korter 5043417

Ohtlike puude raie & puude 
hooldustööd 56 866 157

Kutsume Otepää Maximasse tööle 
LETITEENINDAJAID. Kontaktand-
med: personal@Maxima.ee, 
6023116.

Otsin lapsehoidjat 2,5a. poisile ja 
7a. tüdrukule õhtuti. 5361 9827

Vajatakse aastaringselt paar korda 
kuus Otepää aedlinna eramajasse 
koristaja-aednikku. Tasu kokkulep-
pel. Tel: 51 03 800.
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ILMAR EILMANN
13.10.1958 - 17.11.2012

EVE TAMM

Mälestame head klaverisaatjat ja 
avaldame kaastunnet lähedastele.

Otepää Muusikakooli 
puhkpilliosakond

ALFRED SIMM  
28.05.1919 - 9.11.2012

Südamlik kaastunne Anne Emmu-
sele elukaaslase

ILMARI

kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

On ammu rohtunud noorusrajad – 
kuid mälestusi ei mata muld.

Mälestame head sõpra

AARE TARRIKAST 

Südamlik kaastunne Lehtele, 
tütrele, pojale ja õdedele 

perekondadega.
Hanno Roose pere

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

Meie kaastunne Annele elukaaslase

ILMARI

kaotuse puhul.

Ema, õed peredega, vend, naabrid 
Silva, Urmas, Priit, Urve.

Mälestame 

AINO REIGOT 

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Hooldekodu pere

Südamlik kaastunne Piretile laste-
ga kalli

EVE TAMME 

kaotuse puhul.
EELK Sangaste kogudus ja 

kirikukoor

Avaldame kaastunnet Saamuelile 
kalli

vanaema

kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasiumi 10. klass ja 

klassijuhataja.

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

Pakkuda 1 koht 30.11 Soome 1-päe-
vasele reisile Otepäält. Helsingi 
Sealife akvaariumikompleks, Fazeri 
tehas. Hind 60 eur (+soovi korral 
Sealife pilet, söögid). 53 455 577

42.185 kena haritud mees looks 
pere 25-38a. naisega. Mob. 5833 
9099

Kallid Otepäälased! 
Me pole kohtunud paljude otepää-
lastega meie kaunis uues hotellis 
Villa Müllerbeck Kaarna järve kaldal. 
Kutsume Teid külastama meie 
restorani ja nautima meie roogasid. 
Pakume erinevaid grupimenüüsid 
sünnipäevadeks, seminarideks, 
peielaudadeks, pulmadeks, jõulu-
deks jne. Restoranis on täiesti sõb-
ralikud hinnad ja meeldiv teenindus! 
Tulge proovige järele!  
OLEME AVATUD IGA PÄEV!

Talvepakett :Talvepuhkus Villa Müllerbeckis
-  1 öö valitud toas
 - 10 % allahindlust restorani toidumenüült 
v.a. Alkohol
- Pääse kahele Otepää snowtubingusse
- Võimalus suusatada Villa Müllerbecki 
suusarajal
1h sauna
- Rikkalik hommikusöök
- Tasuta wifi, toas 32“TV
- Päevapilet kahele Väikse-Munamäe suus-
akeskusesse
Hinnad alates 99 €

Küsige pakkumist sale@villamullerbeck.eu või helistage tel. 633 1100

Pakume tööd 
klienditeenindajale 

toitlustusvaldkonnas.
Sobilik nii noortele kui 

vanemaealistele.
Garanteerime ametile 
vastava väärt töötasu 
ning töötajasõbraliku 

töögraafiku.

Telefon: 5667 5535

Valmistame tellija soovi järgi:

varjualuseid, kasvuhooneid,
koerakuute, kompostihoidlaid,
rottide- ja tuhkrute lõkse.
Muudame uksi turvalisemaks.

AS Techne Töökoda 

Tel. 7668 292.

KÄÄRIKU SPORDIKESKUS 

pakub põhikohaga tööd 
hotelli administraatorile.

Vajalik arvutikasutus oskus, 
ausus ja hea suhtlemisoskus.
Pakume stabiilset tööd, 
väljaõpet ja meeldivat töö-
keskkonda.

Info tel. 5305 1265.
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Sepo Seeman monokomöödias 

EESTI MEES JA 
TEMA POEG

Neljapäeval, 
29. novembril 

kell 19 Otepää Kultuurikeskuses.

EESTI MEES JA TEMA POEG on 
tuntud karikaturisti ja stsenaristi 
Peep Pedmansoni näidend, mis on 
kirjutatud nimelt Sepo Seemanile.

Piletid 10 ja 8 (sooduspilet) eurot müügil Otepää Kul-
tuurikeskuses ja Otepää Turismiinfokeskuses. 

Info tel.765 5212, 5804 3215. 

Kohtumiseni etendusel!

Head teatrikülastajad,

Endla teatri etendus toimub neljapäeval, 29. 
novembril kell 19.00. 
Piletitele on trükitud vale kuupäev!

Kõik huvilised on oodatud neljapäeval, 29. novem-
bril kell 18 Otepää looduskeskusesse Remo Savi-
saare loodusõhtule „Elamusi loodusest“. 

Mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel pärjatud 
loodusfotograaf Remo Savisaar räägib lähemalt 
oma piltide sünnilugudest ja nende peategelastest - 
loomadest, kelle jälgimisele on ta erinevatel ajape-
rioodidel pühendunud. Muuhulgas saame vastuse 
küsimustele: mis jääb kaadrite taha, millised on 
olnud üllatused ja põnevamad elamused? 
   Õhtu juhatavad sisse ja lõpetavad Otepää Muu-

sikakooli õpilased.
   Loodusõhtu on tasuta, oodatud on kõik huvi-

lised. Korraldaja Keskkonnaamet koostöös Otepää 
Loodusseltsi ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse 
läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus.
   Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti kesk-

konnahariduse spetsialist, tel 766 9293, 518 6747, 
margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Kass: 7. novembril Hurda tänavas võõrasse maja-
pidamisse ilmunud ja peremehetsema hakanud 
suur kõuts. Autosõit kohe sugugi ei meeldi, aga pai 
laseb meelsasti teha ja inimesega suhtlemisel pole 
probleeme. 

Koer: septembri alguses Päidla külas võõra maja-
pidamise juurde ilmunud ja seda enda omaks 
hakanud pidama nooremapoolne koer. Ülemeelik 
ja mänguline. Veidi kasvatamatu.
   Info mõlema kohta varjupaiga telefonil 5333 

9272.

Spordiveteranide Seltsi nooleviske 
meistrivõistlused ja aastalõpu tunnusta-
misüritus

toimub 7. detsembril kell 18.30 
Valgas, Kungla 15, PIK-s.  Osalustasu 4 eurot 
tasuda kuni 3. detsembrini. 

Info T.Sõrmus – 5152 425 ja 
L.Kirsimäe – 5198 3404.

Eesti muistse vabadusvõitluse tähtsamatest sündmustest, Otepää linnuse ründamisest ristisõdijate poolt 
1208. aastal, millega algas muistne vabadusvõitlus, kuni Muhu linnuse vallutamiseni 1227. aastal, millega 
see lõppes, möödub üksteise järel 800 aastat. 
   Eesti kaotas muistse vastupanusõja kahekümne aastaga suure osa oma elanikkonnast ning naabritega 

võrreldes tollal juba silmapaistvaks kujunenud rahvastiku kasvu- ja arengupotentsiaali. 
   Muistsete pealikute ja sõdalaste võitlused ei olnud asjatud. Nad pärandasid järeletulevatele põlvedele 

oma kindla tahte elada vabalt, vajaduse korral võidelda ja surra vabaduse eest. Iseseisvuse ja oma riigi välja 
võidelnud rahvana meenutame muistse vabadusvõitluse sõdalasi imetluse ja tänutundega. Meie kohus on 
ka omaaegseid sündmusi ja võitluspaikasid au sees hoida ning väärikalt tähistada. 
   Meenutamaks ja tähistamaks neid sündmusi ja võitluskohti, on MTÜ „Muistne vabadusvõitlus 800“ ja 

OÜ ISE kavandanud ning asunud teostama mälestusmedalite sarja koondnimetusega „Muistse vabadus-
võitluse sündmused ja paigad 800“. Kavas on kujundada ja valmistada mälestusmedalid tähtsamate lahin-
gupaikade ja suuremate-olulisemate linnuste kaitselahingute 800. aastapäeva tähistamiseks. 
   Medali ühel küljel, on kujutatud kogu sarja läbivalt Eesti muistne sõdalane koos tekstiga „EESTI 

MUISTNE VBADUSVÕITLUS 800 (1208-1227).“ Medali teisel küljel on kujutatud konkreetse lahingu-
paiga või linnusega seotud sündmusi ning kujundeid. 
   Kaks esimest meenemünti on töögrupi poolt juba kavandatud ja vähesel hulgal ka valmistatud. Muretse 

eneselegi meenemedal ja aita au sees hoida Eesti ajalooli-
si kohti ja meie muinassõdalaste mälestust!

MTÜ „Muistne Vabadusvõitlus 800“
juhatuse liige Jaan Laas 
Jaan Laas, GSM 50 83 617; e-post: jaan.laas@neti.ee  

KÄÄRIKU SPORDIKESKUS

pakub hooajalist tööd 
köögitöölisele. 
Töö vahetustega. 

Info tel. 5305 1265

4.-6. jaanuarini 2013. aastal toimub Tehvandi spordikeskuses rahvusvaheline laskesuusatamise võistlus IBU 
CUP 4 Biathlon Otepää 2013.
   Ettevalmistustööd rahvusvaheliseks laskesuusavõistlusteks käivad täie hooga. 20. novembril Tehvandi 

spordikeskuses toimunud võistluse korraldajate koosolekul anti ülevaade võistluste ettevalmistamisest ning 
tehnilisest valmisolekust. Samuti andsid alalõikude juhid ülevaate oma tegevustest.
   Võistluste korraldamisest võtavad osa paljud vabatahtlikud. Peamiselt on need Otepää inimesed, kes 

on ka varem laskesuusavõistlustel abiks olnud, kuid sellel aastal on juurde tulnud uusi abilisi mujalt. Eriti 
oodatud on vabatahtlikud, kes leiavad rakendust lasketiirus, turvakontrollis, stardi- ja finišialas abiks olles. 
Valminud on ka eesti ja inglise keelne võistluse kodulehekülg: http://otepaa.biathlon.ee, kust huvilised 
saavad infot võistluse kohta.
   Praeguseks on võistlustele registreerunud 20 riiki, see arv täieneb aga päev-päevalt. Lisaks tugevatele 

laskesuusariikidele on esindatud ka eksootilisemad kohad nagu Argentiina, Austraalia, Hiina, Jaapan ja 
Korea. Aladest on kavas meeste ja naiste individuaalvõistlused ning sprint.
   „Eeloleval talvel Otepääl toimuvatel laskesuusatamise võistlustel on Eesti talispordi jaoks eriline tähtsus, 

kuna tegemist on selle hooaja suurima rahvusvahelise talispordiüritusega,“ ütles Eesti Laskesuusatamise 
Föderatsiooni president Aivar Nigol. „Ka on IBU Cup osavõistluse korraldusõiguste ELSFile usaldamine 
jätkuks varasemale edukale koostööle ning kinnituseks sellele, et oleme rahvusvaheliste laskesuusatamise 
võistluste korraldajatena IBUle arvestatavad partnerid. Meie järgmine väljakutse ja eesmärk on MK-sarja 
osavõistluste korraldamine.“
   Varasemalt on ELSF läbi viinud MM-võistlusi suvebiatlonis 2007. aastal, IBU suviseid karikaetappe 

Haanjas ja Otepääl 2008. aastal ning U-26 Euroopa meistrivõistlusi laskesuusatamises 2010. aastal.

IBU CUP 4 Biathlon Otepää 2013 võistluste ajakava:

05.01.2013
Kell 10.15 individuaalvõistlus naised
Kell 13.30 individuaalvõistlused mehed
06.01.2013
Kell 10.15 sprint naised
Kell 13.30 sprint mehed
   Lille- ja auhinnatseremoonia toimub pärast võistlust laskesuusatamise staadionil.
NB! Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.

Vaata ka: http://otepaa.biathlon.ee

Ettevalmistustööd rahvusvaheliseks 
laskesuusavõistluseks on täies hoos

Meenemedalite sari „Muistse vabadus-
võitluse sündmused ja paigad 800“

Kui soovid IBU CUP 4 Biathlon Otepää 2013 võistlustel vabatahtlikuna kaasa lüüa, siis võta ühendust 
vabatahtlike koordinaatori Marju Külmaga tel. 55 608 911. Sinu abi on teretulnud!

IX Kuigatsi sügisturniir vene kabes toimus sel 
aastal 10. novembril. Mängiti 9 vooru šveitsi süstee-
mis. Seekordne turniir oli rahvusvaheline ja võidu 
viis Lätti Aivars Auzukalns. Teine oli Algo Laidvee 
Tartust ja kolmas Tallinnas elav endine Kuigatsi 
kandi mees Mihkel-Kalju Tammeveski. Parim nais-
osaleja oli Elle Luik Kuigatsist, noortest parimad 
Annabel Teder (11) Kuigatsist ja Margus Zimmer 
(12) Karulast. Endisi ja praegusi Kuigatsi elanikke 
osales sel turniiril 8.
   Auhindadega toetas Puka vallavalitsus, loosimi-

seks oli mesi Karulast Endel Niinepuult ja kohvi-
laua kattis FIE Endel Teder. Kohtunikutöö tegi 
Maire Elvet. Osalejad tänasid toetajaid ja ladusat 
korraldust.
   Kohtumiseni X sügisturniiril 2013.

ÕNNE PAIMRE

Kuigatsi sügisturniiri 
võitis lätlane

Loodusõhtu Otepääl: „Elamusi 
loodusest“ – Remo Savisaar

Omanikke otsivad kass ja koer

JÜRI-HAIN KALJUSTO

Õnnitleme juubeli puhul!

Suusasõbrad

Kuigatsis toimus juba üheksas sügisturniir 
kabes.


