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Otepää Teataja
küsis:

Rõõmsaid jõulupühi ja
head uut aastat!

Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

Soovin, armsad
otepäälased, teile
sellist ellusuhtumist:
Töötage nii, nagu
ei vajaks Te mingit
raha!
Armastage nii,

Otepää on taas
talvepealinn

ARVO SAAL

Mis meenub?
Teie suurim unistus või
soov uueks aastaks?
Aasta 2006 ei ole
olnud kõige kergemate killast. Töökohavahetus nõudis
uuega harjumist,
tõi
ootamatusi,
üllatusi,
rõõmu,
muret,
rahulolu,
rahulolematust. Ent keerulisel ajal on
mulle alati toeks olnud abikaasa, tütred
ja palju häid sõpru-tuttavaid. Seda vajab
meist igaüks, et püsida elumaanteel ja
edasi liikuda.
Elu Otepääl tundub veidi kapriisne,
aga äkki on see olnud ka vajalik. Meenutagem, kust alustati ja kuhu on jõutud.
Kiirele ja tõhusale arengule on kaasa
aidanud palju häid ja tarku inimesi nii
linna-, vallajuhtidest kuni kusagil külapiirkonnas pisikese põnnini välja. Kaasa
aitavad kõik vallaelanikud, kes mõtlemise, kes tegutsemise, kes kriitikaga, kes
vastutöötamisega. Need komponendid
on igas eluvaldkonnas omal kohal ja
kogumis sünnibki väärt asi.
2006. aasta tõi vallale päris palju uuendusi. Pühajärve rand ja park said uue
ilme. Pühajärve põhikool sai korralikult
remonditud. Palju aega ja raha nõudis
Otepää Veevärgi haldusalas olev reoveepuhastusjaama ehitus. Nüüd on see
Otepää linnale hädavajalik objekt töös.
Valgamaa valdadest on Otepää esimene, kelle haldusterritooriumil puhastab
reovett kaasaja nõuetele vastav jaam.
Öeldakse, et maad, kus me täna elame,
ei päri me oma esivanematelt, vaid laename oma lastelt.
Aasta suursündmus Otepää külastuskeskuse avamine. Maja, millel nüüd
juba mitu erinevat nime, on vaidlusi ja
kirgi kütnud ligi pool aastat. Teid hakkab
seal teenindama sõbralik personal, teie
rahulolematust leevendama või vahest
hoopiski meelt muutma, tõestamaks, et
asi tasus end ära ja on kõigile kasulik!
See on ainulaadne turismihoone Eestis.
Koduvalla elanikele mõeldes soovin,
et uuel aaastal saaksite oma hubases
koduvallas elada hästi ja turvaliselt ning
omavalitsus suudaks panustada valla
arengu ja kodaniku heaolu nimel maksimaalselt. Tähtis on arendada ettevõtlust
ja turismi, mõlemad on vallale strateegiliselt tähtsad.
2007. aastaks on planeeritud palju ja
suuremahulisi ettevõtmisi, sh. keskväljaku projekti lõpetamine, Palupera tee
ehitus koos vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning valgustuse uuendamisega,
valla üldplaneeringu ja arengukava
koostamine.
Soovin südamest heade plaanide
täitumist ja olgu kõik ebameeldivused
vallaelanikule kiiresti mööduvad. Olgu
ikka rohkem rõõmu ja rahulolu.
Otepää valla elanikele palju jõudu,
tervist ja vastupidavust isiklikus elus,
toredat jõulurõõmu pere ja sõprade
ringis ning õnnelikku ja lootusrikast uut
aastat!

SANGASTE
vald
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nagu poleks keegi teile haiget teinud!
Tantsige nii, nagu keegi ei näeks!
Laulge nii, nagu keegi ei kuuleks!
Elage nii, nagu oleks paradiis maa peal!

Otepää vallavolikogule soovin:

Tuleb uus ja parem aasta, koostöö
sinna võtke kaasa.
Ühiselt meid ootab edu, tuleks veelgi
parem elu!

Minu uue aasta soov:
Vahel tuleb veidikeseks
lihtsalt seisma jääda:
seisatada, mõeldes,
mis on tormamise suund.
Seisatada, kuni tunned
nõnda ei saa jääda,
kõik siin pöörab valeks,
tuleb leida muud.
Ja siis tuleb tasapisi
uues suunas minna,
jätta meelde tormamise
tulutus ja tusk.
Tuleb väga rahulikult
tulevikku minna,
kaasa võtta selge lootus,
armastus ja usk.

Usku, lootust, armastust meile kõigile
on vaja. Selleks säiligu naeratus Teie
näol, sest iga hommik algab ju päikesetõusuga ...
Soovin Teile ilusaid hetki, häid sõpru,
tugevat tervist, õnne ja rõõmu!

läks Palupera koolist edasi õppima gümnaasiumisse, kodus sai remonti tehtud
ja keldris riiuleid täidetud ning oma juubelgi üle elatud. Üldiselt oli ilus, rahulik,
elamusterohke aasta.
Meeldis ja meeles on Leigo taluperemehe Tõnu Tamme lohutav sõna, et kui
ei torma, siis kusagile ei jõua kah. Tormame aga edasi!
2007. aasta 18. veebruarist on algamas
tulisea aasta. Sea-aastas on rohkesti
potentsiaali, peaks tulema võimaluste ja
kordaminekute aasta, mis soosib pereväärtusi ja kodu.
Varasemaid sea-aastaid on iseloomustanud karmid ilmatingimused ja ega algavatki aastat peeta erandiks. Poliitikute
pikaajalistes vaidlustes on aga oodata
tõelisi edasiminekuid. Loodame, et ka
meie piirkonnas.
Soovin, et koduvalla rahvast ootaks
ees positiivne ja kordaminekuterohke
aasta. Väärtustage enda kõrval olevaid
kalleid inimesi veel enam ja kasutage
neid võimalusi, mida pakub uus aasta.
Nautige elu ja maailma, mis on ääretult
kaunid.
Rahulikke jõule ja head uut aastat!



Valgamaa suvemängud 2006 toimusid
Palupera staadionil.
Lustimäe puhkekoht sai olulises osas
valmis ehitatud.
Meie valla eakad on aktiivsemaks muutunud, osalevad mitmes projektis ja neid
kuuleb-näeb varasemast enam.
Näitetrupi “Muhkel” näidendi “Maria Siberimaal” edukas esietendus ja kogu klubi
aktiivne tegevus.
• Nõuni kultuurimaja on nüüd külastajale
kaunim.
• Mitu projekti said positiivse vastuse ja
rahastuse järgmiseks aastaks.
• Leigo järvemuusikakontserdid, mis meie
kodupaigale on saanud kultuuri tunnusmärgiks.
• Lõuna-Eesti Hooldekeskuse II elukorpuse
avamine.






Isiklikust elust jääb aastast meelde järjest
kasvav töömaht, kaunis suvepuhkus,
meri, Setomaa, Taarka. Vanem poeg

Soovime, et kõik inimesed jõuaksid
jõuluõhtul koju, et et kuuse all ootaksid
pakid ja keegi ei tunneks end üksikuna.
Kauneid lumiseid jõule!
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA
vallavolikogu esimees HELDUR VAHT

Palupera vallavanem TERJE KORSS

Otepää vallavolikogu aseesimees
MIIA PALLASE

Mõned
olulised
sündmused koduvallast 2006. aastal.

ridusasutuses, Puka keskkoolis söökla
remontimine. Vahetus koolijuht, seoses
sellega oodatakse paljudes peredes,
kuidas meie kool edasi liigub.
Kindlasti jääb 2006. aasta meelde
teederemondi aastana, mis on meile
juurde andnud uusi arenguvõimalusi.
Remonditi Valga-Tartu maantee, käib
Kure ja Kuigatsi sildade remont. Saime
juurde kaks esinduslikku parklat.
Unistame, et uuel aastal saaks suures
osas valmis Puka valla puhke- ja spordikompleks, et suudame kaasajastada
lasteaiad ja kõik valla lapsed mahuksid
lasteaeda ja seda ka laste arvu kasvu
oodates.
Et jätkuks teede asfalteerimine Otepää-Puka vahel, et areneks ettevõtlus
ja seeläbi oleks kõigil tööd ning leiba ja
inimesed oleksid terved, õnnelikud ja
abivalmid.

Arvame, et üks
Puka valla 2006.
aasta oluline sündmus oli staadioni
ehitamine ja selle
lähiümbruse korrastamine. Oli hea
meel olla staadioni
avavõistlustel
ja
rääkida paljude endiste ning praeguste spordimeeste ja
-naistega staadioni
eilsest ja tänasest
päevast. Usume,
et inimesed on
leidnud ja leiavad meeldivaid võimalusi
selle spordi- ja puhkepaiga kasutamiseks.
Tähtis on seegi, et suutsime üheskoos
alustada Puka rahvamaja remondiga
ning loodame selle ka lähiajal lõpule
viia. Suursündmuseks sai rahvamaja
kellatorni taastamine. Saime sellega
anda inimestele tagasi tükikese Puka
valla ajaloost.
Meie ettevõtlus astus pika sammu.
Olulise hüppe tegi AS Bacula uute ja
kaasaegsete ruumide rajamise ning oma
tootmistingimuste parandamisega.
Oluline saavutus on meie suurimas ha-

Aasta 2006 on
olnud
Sangaste
mail rahulik ja tegus ilma eriliste vapustusteta. Oleme
palju ehitanud ning
planeerinud lähi- ja
kaugemat tulevikku. On olnud igati edukas aasta olnud.
Kuna asjad pole ainus ja õigeim
mõõdupuu, on suurim rõõm on sellest,
et meie inimestel on hakanud minema
järjest paremini. Hea meel on suurenenud kaasalöömistahtest ja initsiatiivikuse kasvust kogukonnas.
On olnud rida kohalikke kultuuri- ja
spordisündmusi, nagu näiteks Restu
kooli juubel. Nende toimumine pole
võrreldav üleriigiliste tippsündmustega,
kuid kogukonnale on need väga olulised.
Elule annavad mõõte just pisiasjad, nii
nagu iga sündmus algab või takerdub
pisiasjades.
Soovin Sangaste valla elanikele ning
armsatele naabritele ja koostööpartneritele Otepää kuplistiku ,,mäemaal“ oskust
suunata elu pisiasju nii, et oleks enamasti hea tunne enda, teiste ja elu üle!
Ilusat jõuluaega ja stressivaba aastalõppu!
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Laupäeval andis Tallinna linnavalitsus
valitsemissaua ja pealinnaõigused juba
kümnendat korda Otepääle.
Talvepealinna avamine linna keskväljakul sarnanes seekord küll rohkem mõne
suvise suvetuuri kontserdiga. Pidev
vihmasadu sundis platsile kogunenud
rahva vihmavarje tõstma ja suvepealinna
Pärnu esindajaid Salvo kelkudele uudseid kasutusviise otsima. Näiteks pidid
Otepää rahvale kingitud kelgud kõlbama
nii sõudmiseks kui ka vihmavarjuks ja
veel mitmeks muuks otstarbeks.
Külalised märkisid kriitiliselt, et
talvepealinna karu ei ole tänavu oma
ülesannetega toime tulnud – lund ju
pole. Kevadpealinna Türi vallavanem
kinkis murumoori, kes peaks aitama ja
pärispealinn tõi uue karu. Kui Otepää
vallavanem Aivar Pärli ja volikogu aseesimees Miia Pallase lubasid, et lähiajal
saab maa valge vaibaga kaetud, ei tundunudgi tulevik eriti tume (loe: roheline)
olevat. Iseasi, kui tõsiselt poliitikute lubadusi uskuda. Seda tuleb tunnistada, et
tervituskõned olid meeldivalt lühikesed.
Talvepealinna kuulutas avatuks ilutulestik, mis küll kehva ilma tõttu mattus
madalale laskuvatesse suitsupilvedesse.
OT

Maakonna suurim
pere elab Sangaste
vallas
Valga Kultuuri ja Huvialakeskuses toimus
Valgamaa viie- ja enamalapselistele
perede jõulupidu.
Valgamaal on tänase seisuga 75 viie
ja enamalapselist peret, kokku on neis
peredes 439 last. Maakonna suurim pere
elab Sangaste vallas, Toomsalude peres
kasvab 11 last.
44 peres on viis last, ehk kokku 220
last, 14 peres on kuus last, kokku 84 last,
kaheksas peres on seitse last, ehk kokku
56 last, neljas peres on kaheksa last,
kokku 32 last ning neljas peres on lapsi
üheksa, kokku 36 last.
OT

Otepää volikogu
valis Aivar Nigoli
volikogu esimeheks
Teisipäeval pidas Otepää vallavolikogu
oma selle aasta
viimase istungi.
Päevakord koosnes
13 punktist.
Tähtsaimad teemad olid eelmisel
korral ära jäänud
volikogu esimehe
ja aseesimehe
valimised ning spordi- ja turismikomisjoni asemele eraldi spordikomisjoni ja
turismikomisjoni moodustamine. Kavas
oli ka uutele komisjonidele esimeeste ja
aseesimeeste valimine ning komisjonide
koosseisude kinnitamine.
Volikogu esimeheks valiti Aivar Nigol ja
aseesimeheks Jaanus Barkala.
OT

O T E P Ä Ä

Eesti Eriolümpia
rahvusvahelisest
projektist
Kui Pühajärve Tervisekeskuse bowlingusaali oli kogunenud erivajadustega
lapsi ja nende juhendajaid Lõuna-Eestist,
lisandunud Otepää Gümnaasiumi 3.b
klass koos klassijuhataja Heli Laikasega,
viimasel minutil Otepää Päkapikukülast
kohale lipanud Otepää erivajadustega
klassi kasvandikud koos suure Päkapiku
Marika Einiga, ette kutsutud Otepää vallavanem Aivar Pärli ja üheskoos lausutud Eesti Eriolümpia lühike tõotus, sai
vallavanem õiguse avada üks tõeliselt
põnev ja aus võistlus.
Võistlemist ja põnevust jätkus enam
kui kaheks tunniks ligi poolesajale
osalejale. Pildi- ja filmimeistrid sibasid
võistlusradade äärtel, et saada spordipäevast parimat tabamust.
“See on rahvusvaheline projekt erivajadustega laste intregeerimiseks ühiskonda, finantseerib seda USAs paiknev
Washingtoni lastefond, sponsoreid leiame kohapealt,” rääkis peakorraldaja ,
Eesti Eriolümpia rahvusdirektor Laive
Poska. Eelmainitud võistlus oli sel aastal
kolmas ja nimetatud projekti viimane
praktiline osa, eelmised üritused olid
Põhja- ja Kesk-Eestis, suurim neist
Tartus koos Jaanika Möldri võimlejatega.
“Edasiseks soovime, et jätkuksid arutelud klassides, koolides, küll võistlustest, küll meie erivajadustega lastest.
Et see teema jõuaks perekonnaõpetuse
programmi ja seisaks ka ülikooli programmis. Me oleme ju kõik inimesed
siin Inimeste Maal - sellest peaksime
mõtlema ja selle nimel tegutsema.”

Üks võistleb, kaks anavad hoogu!

Käbid ja Kännud
Pühajärve koolis
8. detsembril toimus meie koolis
memme-taadi pidu “Käbid ja Kännud”.
Peole olid kutsutud vanaemad ja vanaisad koos peredega. Esinesid meie kooli
lapsed ja Halliste Rahvamaja memmede
rühm “Mamma Mia”. Tantsiti, lauldi ja
mängiti. Kõige rohkem tõi kihistamist
ringmäng “Oirat-oirat”.
Vanaemadele ja vanaisadele meeldis
pidu väga, aga lapsed oleksid võinud
rohkem tantsida. Üritust toetas Eesti
Kultuurkapitali Valga ekpertgrupp.
EVE KURVITS ja LIIS KANGUR, kooliajalehe Gloobus toimetus
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Karni-Voor kaupleb stiilseis
majades ja avaramal pinnal

Pealkirjas märgitud kauplusenimest
on teatum-tuntum Otepää lihatööstus Edgar. Sidemed on neil kahel
tihedad: lihatööstus on ema- ja
Karni-Voor selle tütarfirma. Juhidki
omavahel lähisugulased: lihatööstuse juht Maie Niit on Otepää kesklinnas paiknevale, nüüd juba kahest
hoonest koosnevale firmale valinud
ja koolitanud juhiks oma vennatütre
Anu Tiirmaa (fotol kaks juhti).
Niisiis toonitaski Maie Niit 18. detsembril, uue toidukaupluse avamisel
Otepää kesklinnas, et Karni-Vooris
on nüüdsest avaram müügipind ja

alumise korruse õuepoolsesse külge
valmib pagaritööstus.
Ettevõtjale omase asjalikkusega
teatas Niit, et iga uue töökoha loomiseks kulub kunagise 1 miljoni
krooni asemel nüüd juba 2,5-3 miljonit krooni.
Üheksa aastat tagasi remonditudsisustatud vanast pangahoonest ja
3 aastat tagasi omandatud kõrvalmajast on kujunenud omanäoline
ettevõtluskeskus, mis koondab oma
katuse alla toidukaupluse, söökla,
keldrisalongi, Edgari külalistemaja,
saiatööstuse ja konverentsisaali.

KILDE AJALOOST
15 aastat tagasi (1991). 13. detsembril asutati Otepääl
Kommertskodade Rahvusvahelise Noorte Organisatsiooni
Otepää osakond, esimeseks presidendiks valiti turismiarendaja Olev Allik.
Valga Maavalitsuses arutati põllumajanduse kohta
kehtestatud määrusi ja tehti teatavaks esimesed suurimate
maavalduste omanikud ja maadekasutajad Valgamaal.
Otepää piirkonnast olid maakonnalehes järgmised nimed:
Arvo Lokk (Palupera, 96 ha kogu maa suurus, sellest haritavat 45,2 ha); Toomas Rauk (Otepää, 77,4 ja 29,8); Ilmar
Haak (Otepää, 66,5 ja 15,3); Tõnu Saarma (Sangaste, 55,3
ja 25,4), Jaan Saaremäe (Sangaste, 50,8 ja 14,1).
Maavanema Uno Heinla hinnang ja soov tulevikuks –
elu iseseisvas Eestis on liialt ülepolitiseeritud; kütuse,
elektrienergia, vee- ja kanalisatsiooni hinnad kallinevad,
olulisim on säilitada elu- ja töörütm.
10 aastat tagasi (1996). Jõulukuul avati Otepääl esimene
eraettevõte meditsiinivallast: Hiie Silma hambaravikabinet

Maie Niit loetles oma tänukõnes
kõiki, kes on sündinusse andnud
oma osa: kõigepealt ostjaid, kes
Karni-Voori kauplusest ja sööklast
kõhutäidet muretsedes sent-sendi
kõrval ettevõtte laienemiseks võimaluse lõid, teisena lihatööstuse
töötajaid, kes on lubanud saadud
kasumist osa paigutada ettevõtte
laiendamisse, kolmas tänu projekteerijale Kaja Ontonile ja ehitajaile,
kes küll kallilt – 6 miljoni krooni eest
– suutsid vana hoone asemele rajada
uue ja neljas tänu Anu Tiirmaale,
kes oma tööperega lubatud ajaks
jõudis uue kaupluse sisustada ja
uksed avada.
Otepää vallavolikogu aseesimees
Miia Pallase, vallavanem Aivar
Pärli, ehitusfirma juht Arvo Täht,
endised kolleegid ja igapäevased
ostjad – kõik nad kinnitasid lilli üle
andes, et usuvad uue kaupluse ja
kahe firma jätkuvasse edusse.
Maie Niit ei jätnud viimast sõna
õnnitlejaile – omapoolse tänu kinnitamiseks kinkis tervele reale õnnitlema tulnuile ja abilistele raamatu
“Oska olla terve”. Allakirjutanulgi
oli see õnn. Nüüd loen sissekannet
tiitellehelt :”Kallis sõber! Iga liialdus
muutub paheks. 18.12.2006. Maie
Niit.” Annab edasi mõelda...
AILI MIKS

Lipuväljak 13 kolmandal korrusel.
Karin Tedre ja Astrid Toome eestvõttel alustas tegevust
väike juuksurisalong Perejuuksur Lipuväljak 5 ruumides.
Otepääl Kirikumõisas avati 23. detsembril Eesti Lipu
muuseum. Tollase EV peaministri Tiit Vähi läkitusest:
”Meie kõik vajame järelemõtlemishetki. Täna, kui Otepää
kirikumõisa jõuab tagasi siin 112 aasta eest pühitsetud
esimene Eesti lipp, on üks niisuguseid päevi. ... Säilitada
ürikuid, arhiivdokumente, rahva mälu – selles peitub
meie tugevus, meie elujõu allikas. Soovin kodusoojust ja
jõulurõõmu igasse kodusse, igasse sõprusringi.”
28. detsembril avati Otepääl esimene kõrgema järgu
hotell Karupesa, aadressil Tehvandi 1a, mis kuulus Finest
Tartu Hotelsi ketti. Ehitusele kulus 7 miljonit krooni.
2korruselises hoones on 29 numbrituba , 60kohaline
konverentsiruum, restoran, kaminasaal ja lobbybaar. 19
töötajaga kollektiivi eesotsas on juhataja Katrina Liiva.
Otepääd ja siinset jõulumaad külastas president
Lennart Meri koos abikaasaga, aastavahetusel käis
suusamõnusid nautimas ja naisevanemaid külastamas
Riigikogu esimees Toomas Savi, Otepää suusaradadel
tegi sõiduringe peaminister Tiit Vähi.

Otepääl sündis päkapikuküla
Tänavu sündis Otepää kultuurikeskuses
omalaadne küla, kus 4.–16. detsembrini sai uudistada ja olla osaline lõbusate
noorpäkapikkude jõulunäidendis, õppida
väärikate päkapikuemandate juures käsitöökunsti ning nautida talvepealinna
jõuluimet.
Igaüks, kes uksest sisse astub, on päkapikuküla elanik, osake sellest võlumaast.
Keegi ei pea mõtlema, kuhu ta võib istuda või astuda. Kui laps tahab joosta või
liugu lasta, siis päkapikud soosivad seda
igati.
Päkapikukülas võib meistrite juhendamisel käsitööd tegema õppida. «Proovime oma muinasmaal eesti käsitööd ausse tõsta ja väärtustada. Leidsime inimesi,
kes näputööd oskavad, kuigi tänapäeval
pole see just lihtne,» kinnitas Marika Ein.
VALGAMAALANE

Segadused suusaraja
ehitusel
Eelmisel nädalal jõudis meediasse uudis,
et Otepää looduspargi maa-alal Pilkuse
sihtkaitsevööndis on Tehvandi uue suusaraja ehitusel tehtud 0,4 hektaril ebaseaduslikku lageraiet, mille käigus on
kahjustatud ka metsamaa pinnast.
Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus
juhataja Alar Arukuusk on öelnud, et Tehvandi Spordikeskus on kooskõlastanud
kõik ehitustöödeks vajalikud dokumendid
ja hankinud ehitusload.
Milles siis on tegelikult probleem?
Otepää Teatajale vastas keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili
Tuul:
“Küsimus ongi selles, et selliseid lube
ei oleks saanud välja anda. Tegemist on
kaitseala sihtkaitsevöönisse jääva metsaga, kus igasugune majandustegevus,
sh. metsaraie, kui see ei vasta sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärgile (s.o bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme
säilitamine) on keelatud.
Järgnev uurimine peabki välja selgitama, kuidas ja mis alusel lubade väljaandmine toimus.
Ehitamisele tagasikäiku ei saa anda.
Ehitamine viiakse lõpule ja võistlused
kindlasti tulevad.”

Beebid olid Raekojas vallavalitsuse vastuvõtul
Jõulukuu 15. päevaks said Otepää valla 18 peret kutse tulla oma 2006.aastal
sündinud beebidega pidulikule vastuvõtule raekoja saali. Oodatuist oli kohal
peaaegu poole vähem kutsutuid, ent pidulikule päevale ette nähtud muusikaline tervitus kõlas saabunuile,nagu kava ette nägi. Muusikaõpetaja Anne
Are klaverimängu saatel musitseerisid Triinu Aasaroht, Maiken Vähi ja Laura
Danilas. Vallavanem Aivar Pärli ütles avakõnes mõtte muusika tervendavast
mõjust ja tunnustas noori vanemaid, kes on oma peresse uut ilmakodanikku
soovinult võtnud endale rõõmutoova ent vastutusrikka ülesande. Koos sotsiaalnõunik Aare Matiga hakati seejärel päevakangelaste nimesid välja hõikama, et beebid saaksid omanimelise tunnistuse, vanemad kauni roosi ja väga
vajaliku raamatu - “Lapse tervise entsüklopeedia”.
Mälestuseks tehti beebidest ja nende vanemaist ühispilt, peo lõpetuseks
paluti kokkutulnuid suupistete ja karastusjookidega kaetud laua juurde.
2006. aasta on Otepää vallale tähendanud meesteaastat: beebidest on kindel
ülekaal poistel (11: 7).

3 x AILI MIKS
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

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

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 18. jaanuaril.

O T E P Ä Ä
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jaanuaris

Meeta Domanovski Otepää
Aino Vaks
Otepää
Jaan Laos
Otepää
Aino Visnapuu
Otepää
Hilja Kuus
Otepää
Aino Peetersoo
Otepää
Lehte Teos
Koigu
Kalju Lokk
Koigu
Leida Volmer
Pedajamäe
Adele Keldu
Otepää
Gerta Kinks
Pühajärve
Aino Olberg
Otepää
Eha Harak
Otepää
Linda Sarv
Pilkuse
Elli Kikkas
V-Otepää
Endel Aart
Otepää
Hildegard-Helju Aljaste Otepää
Valter Einla
Otepää
Astrid Saar
Sihva
Nanni Rea
Otepää
Eha Serva
Pedajamäe
Pavel Koltšin
Mäha
Aita Karu
Arula
Kalju Leius
Otepää
Lehte Kütt
Otepää
Meinhard Kutsar
Otepää
Elmar Soe
Otepää
Haldi Pärend
Otepää
Ellen Võsu
Otepää
Arnold Treial
Otepää
Valdeko Kalajas
Otepää
Arno Järv
Sihva
Luule Terve
Otepää
Erich Mölder
Otepää
Aino Eensalu
Vidrike
Lembit Kattai
Mägestiku
Helmut-Gustav Zirk Otepää
Otto Pensa
Otepää
Eero Dorch
Ilmjärve
Agu Kivi
Otepää
Valter Parv
Otepää
Harry Jalajas
Otepää
Ülo Täpsi
Otepää
Evi Savi
Otepää
Jaan Pikk
Otepää
Tiiu Mägi
Otepää
August Kerv
Otepää
Viive Matt
Otepää linn
Tiiu Unt
Pühajärve k.
Ilve Lemloh
Otepää linn
Jaan Matt
Otepää linn
Rein Urbmets
Otepää linn
Ilmar Mitt
Otepää küla
Viivi Leetsi
Otepää linn
Virve Laiva
Kääriku küla
Ants Ojavee
Otepää linn
Aime Kundla
Otepää
Vilma Kannes
Raudsepa
August Stepantschenko Sihva
Viivi Reitkam
Pühajärve
Arno Mõttus
Mägestiku
Maire Kase
Otepää
Helge Püss
Otepää
Mare Kütt
Pühajärve
Sirje Möldre
Otepää
Erich Drenkhan
Otepää
Aino Ein
Otepää
Toomas Tiido
Otepää
Koidu Parm
Pilkuse
Ants Kroon
Otepää
Anne Keldo
Otepää
Maaja Laasik
Otepää
Jaan Paal
Pilkuse
Eda Länik
Otepää
Asta Lill
Otepää
Maire Kõiv
Otepää
Leili Kaur
Sihva
Age Saar
Otepää
Jaan Rebane
Otepää
Tiina Kriiva
Pühajärve

15.01.1915
02.01.1918
25.01.1921
28.01.1921
12.01.1922
16.01.1923
24.01.1923
30.01.1923
13.01.1925
02.01.1926
22.01.1926
29.01.1926
31.01.1926
07.01.1927
12.01.1927
09.01.1928
30.01.1928
08.01.1929
02.01.1930
05.01.1930
06.01.1930
09.01.1930
12.01.1930
16.01.1930
20.01.1930
12.01.1931
22.01.1931
09.01.1932
09.01.1932
11.01.1932
12.01.1932
15.01.1932
15.01.1932
22.01.1932
30.01.1932
05.01.1933
08.01.1933
09.01.1933
18.01.1933
26.01.1933
30.01.1933
04.01.1934
10.01.1934
25.01.1934
06.01.1936
12.01.1936
24.01.1936
04.01.1937
11.01.1937
17.01.1937
18.01.1937
26.01.1937
27.01.1937
15.01.1938
15.01.1939
23.01.1939
03.01.1940
16.01.1940
25.01.1940
27.01.1940
07.01.1941
18.01.1941
27.01.1941
09.01.1942
11.01.1942
14.01.1942
15.01.1942
17.01.1942
25.01.1942
20.01.1943
25.01.1944
25.01.1944
29.01.1944
08.01.1945
01.01.1946
08.01.1946
23.01.1946
25.01.1946
01.01.1947
07.01.1947

20 krooni. Kehtestada 1. märtsist 2007. a Pühajärve lasteaias toidupäeva maksumuseks
17,50 krooni.
Otsustati anda nõusolek Truuta külas Mäemetsa kinnistu katastriüksusel metsa raadamiseks.
Otsustati pidada võimalikuks Maia Viksi omandis oleva elamu juurde kuuluva maa
ostueesõigusega erastamist.
Otsustati arvata SA Otepää Äriinkubatsiooni- ja ettevõtluskeskuse nõukogust välja
Georg Trašanov.
Otsustati eraldada Otepää Vallavalitsuse reservfondist Pühajärve Põhikooli tuletõrje
signalisatsiooni paigaldamiseks 297 300 krooni.
Otsustati kanda maha Otepää Gümnaasiumi kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati vähendada alates 01.12. 2006 Lipuväljak 13 hoone äriruumi nr 301 kütte
eest tasumise kohustust 2/3 võrra seoses äriruumi küttesüsteemi osalise töötamisega.
Otsustati kinnitada AS Otepää Veevärk majandusaasta aruanne perioodil 01.07.200530.06.2006.
Otsustati maksta Otepää Vallavalitsuse töötajatele jõulutoetust.
Otsustati algatada Otepää vallas Sihva külas Jõnglase kinnistu detailplaneering.
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Ruth Laosele.
Otsustati pidada võimalikuks Jüri Laane omandis oleva elamu juurde kuuluva maa
ostueesõigusega erastamist.
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Õpilastele jõululuuletuste
konkurss Valgas
Valga keskraamatukogu korraldas maakonna algklasside õpilastele jõululuuletuste lugemise võistluse.
Võisteldi kahes grupis: 1. ja 2. klassid ning 3. ja 4.
klassid. Konkursil osalesid ka Otepää gümnaasiumi
ja Keeni põhikooli õpilased.
Konkursi tulemused.
1. ja 2. klassid: 2.koht Johanna Rehelemm (Otepää
gümnaasiumi 2. kl, õp Ene Must),
3. ja 4. klassid: 3.koht Gertrud Aasaroht (Otepää
gümnaasiumi 4. kl, õp Kaja Oja).

Otepää vallavalitsuses





Otsustati lubada ilma detailplaneeringut koostamata muuta Väike- Juusa ja Kaunissaare
kinnistute vahelist piiri.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Albio Projekt kuuluvale elamule Otepää linnas
Pärna tänav 3 a; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4kV kaabelliinile seoses Indrek Bremraud
Laane kinnistu liitumisühenduse ehitusega Nüpli külas; OÜle Amina kuuluvale puhkemajale Otepää linnas Pikk tänav 41; SAle Tehvandi Spordikeskus kuuluvatele hotelli
parklatele ja teedele Nüpli külas Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk
kuuluvatele Köörimäe 10/0,4 kV alajaamale ning kaabelliinidele seoses Makarov Muusik
OÜ liitumisühenduse ehitusega Vidrike külas.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 0,4kV maakaabelliini rajamiseks seoses
Savikoja 1,2,3,4,6,8,10 kinnistute liitumisühenudusega Pühajärve külas; Toomas Juhanile
tiigi rajamiseks asukohaga Otepää vald Vana- Otepää küla Ülo maaüksus; ASile Keila
Geoloogia puurkaevu rajamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla Laane maaüksus;
OÜle Jaotusvõrk 10kV kaabelliini rajamiseks Otepää linnas Tehvandi tänaval ja Valga
maanteel seoses Tehvandi multifunktsionaalse suusastaadioni lasketiiru liitumisega; ASle
UPM -Kymmene Otepää tootmishoone laiendamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve
küla Savikalda maaüksus; OÜle Oti Maja 28 korteriga elamu püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Otepää linn Kopli tn 2a.
Otsustati sõlmida T.Tga 1-toalise munitsipaaleluruumi, asukohaga Pärna tn 2a-4,
Otepää linn, üürileping; J. Pga 1 toalise munitsipaaleluruumi, asukohaga Sihva küla
Voki maja nr 1 korter nr 6 üürileping.
Otsustati võtta Otepää Vallavalitsuse arvele Luiga elamu abihoone Raudsepa külas
Otepää vallas.
Otsustati määrata projekteerimistingimused OÜle Urban Mark hotelli, asukohaga
Otepää linn Tartu mnt 4 ehitusprojekti koostamiseks; OÜle BalRock puurkaevu asukohaga
Nüpli küla Tedre maaüksus Otepää vald, ehitusprojekti koostamiseks; OÜle SEIL LT
elamu ja kõrvalhoone, asukohaga Otepää vald Otepää linn Kuuse tn 7, ehitusprojektide
koostamine; OÜle SEIL LT elamu ja kõrvalhoone, asukohaga Otepää vald Otepää linn
Kuuse tn 5 ehitusprojektide koostamiseks.
Otsustati määrata sünnitoetust kahele vallakodanikule.
Otsustati jagada Uue- Raudsepa, Jaanimäe ja Jaaniorg katastriüksused.
Otsustati anda Otepää Vallavalitsuse vara üle Pühajärve Põhikoolile, ASle Otepää
Veevärk, Otepää Kultuurikeskusele.
Otsustati väljastada sõidukikaart FIEle Priit Mehine.
Otsustati anda MTÜle Bricole luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
Väikese Munamäe Keskuses FIS Euroopa Karikaetapp lumelauahüpetes „Otepää Big Air“
12.01.07-13.01.07.
Otsustati eraldada Otepää Vallavalitsuse reservfondist Otepää Gümnaasiumile 12.
klasside Teeviidale sõidu kuludeks 4800.- krooni; võimlemisklubile Jaanika esinemiskulude katteks 1200.- krooni
Otsustati kinnitada Otepää Muusikakooli hoolekogu põhimäärus.
Otsustati määrata puudega inimese toetust erivajadusest tingitud lisakulude kompenseerimiseks 5. vallakodanikule.
Otsustati kinnitada korteriomandi seadmise korras erastatava maaüksuse Luiga elamu
Raudsepa küla Otepää vald müügihind.
Otsustati maksta kodanikele ja asutustele tagasi kampaania „Purskkaev“ käigus Otepää
vallavalitsuse arveldusarvele laekunud vahendid.
Otsustati kanda maha Otepää raamatukogu kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati kanda maha Otepää Gümnaasiumi köögis kasutuskõlbmatuks tunnistatud
vara.
Otsustati kanda maha Otepää Muusikakooli kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati kanda maha Pühajärve Põhikooli kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati kanda maha Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus maha 1580 aegunud ja kasutuskõlbmatut raamatut.
Otsustati kanda maha Otepää Vallavalitsuse kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati kanda maha Pühajärve Põhikooli köögis kasutuskõlbmatuks tunnistatud
vara.
Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 10 õpikut, 50 õpilaspäevikut,
17 õpetajapäevikut.
Otsustati kanda maha Otepää Päevakeskuse hooldekodus kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati kanda maha lasteaias Pähklike kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati määrata ühekordset abiraha novembrikuus 23 vallaelanikule.
Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 16.06.2004 korraldus nr 2-4-366.
Otsustati kehtestada 1. märtsist 2007.a Otepää valla munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumus alljärgnevalt: 1.-4. klass 12,20 krooni, 5.-9. klass 13.20, 10.-12. klass 14,

























Otepää vallavolikogus
Otsustati pikendada laenulepingu tagasimaksmise graafikut.
Vaadati läbi Pühajärve Põhikooli arengukava aastateks 2004-2007.
Otsustati kinnitada Otepää Muusikakooli arengukava 2006-2009.
Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange avaliku liiniveo teostaja
leidmiseks Otepää valla bussiliinidel ajavahemikul 01.04.2007-31.12.2012.a.
Otsustati võtta vastu Otepää Põhimäärus.
Otsustati kiita heaks Otepää Valla ja EELK Otepää Maarja Koguduse vaheline koostöökokkulepe.








PLANEERINGUD
Planeeringud Otepää vallas























Algatatud on Sihva küla Jõnglase kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus
on 19,13 ha.
Planeeringu eesmärgiks on maa kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, maa
sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse alade määramine.


Otepää Vallavalitsus teatab Mäha küla Atlanteri kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi valmimisest. KSH on algatatud
Otepää Vallavalitsuse 13. septembri 2006. a. korraldusega nr. 2-4-527.
Planeeringu eesmärgiks on maa jagamine kruntideks, ehitusõiguse alade määramine ja
maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on OÜ
Atlanter (Otepää vald, Mäha küla). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul
OÜ Tartu Arhitektuuribüroo (Ülikooli 4-10, 51003 Tartu, tel. 730 8260). Detailplaneeringu
kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). KSH
juhtekspert on Arvo Järvet (litsents KMH0057, tel. 5596 2026, ajarvet@ut.ee).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul
22.12.2006–09.01.2007 Otepää Vallavalitsuses ning Otepää Vallavalitsuse koduleheküljel
www. otepaa.ee-dokumendiregister-kirjavahetus-planeerimine. KSH programmi avalik
arutelu toimub 10. jaanuaril 2007.a. algusega kell 13.00 Otepää Vallavalitsuses (Otepää,
Lipuväljak 13, Valgamaa). Programmi eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsusele kuni 09. jaanuarini 2007.




















Otepää Vallavalitsus teatab Raudsepa küla Rebase ja Lepassaare kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande valmimisest. KSH on
algatatud Otepää Vallavalitsuse 28. juuni 2006. a. korraldusega nr. 2-4-393.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistute jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on OÜ Moranta, Magnar Alev (Taara pst. 19-1 Tartu, tel. 509 6893).
Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul OÜ Otepää Maamõõdubüroo
(Lipuväljak 13, Otepää 67405). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus
(Lipuväljak 13, Otepää 67405, tel 766 4820). KSH ekspert on Tõnu Oja (KMH litsents
nr. 048, Sepavälja 39, Tartu 50115, tel. 5037049).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda ajavahemikul
22.12.2006-11.01.2007 Otepää Vallavalitsuses ning Otepää Vallavalitsuse koduleheküljel www.otepaa.ee-dokumendiregister-kirjavahetus-planeerimine. KSH aruande avalik
arutelu toimub 12. jaanuaril 2007. a. algusega kell 10.00 Otepää Vallavalitsuses (Otepää,
Lipuväljak 13, Valgamaa). Aruande eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsusele kuni 11. jaanuarini 2007.


Huvitavad näitused Pühajärve koolis
Pool õppeaastast on märkamatult seljataga, selle
aja jooksul on suur suvi, värvikirev sügis ja nutune detsember endast õpilaste loometöödesse
oma jälje jätnud. Suure hoole ja armastusega on
valminud suuremate ja väiksemate õpilaste vahvad käsitööesemed ja kunstilooming.
Traditsiooniks on saanud, et jõulude ajal kõik
see silmailu ka kogu koolile ja külalistele väljanäitusele pannakse. Pühajärve koolis on olemas
eraldi näituseruum, kus seekord saab näha tütarlaste- ja poiste käsitööd, algklasside kunstiloomingut ning meisterdusi. Põhikooli kunstitööde
paremik on näha kunstiklassis.
Eraldi tähelepanu väärivad 9. klassi fotoprojekti
käigus valminud tööd, mille üldnimetajaks on
„Tee Ise Oma Valik” (sõnum 9. klassi kujundatud
selle aasta Pühajärve kooli päevikult). Juba viiendat aastat on üheksas klass hakkama saanud
mahuka ülesandega, mille jooksul igal õpilasel

valmivad fotod vastavalt etteantud teemale.
Ülesanded on küll ühed, aga iga õpilane, lähtudes enda isikust, mõtestab need lahti erinevalt.
Tänu sellele on tulemused alati väga huvitavad
ja erinäolised. Õpilased täiendavad oma pildid
ka lühikese tekstisõnumiga, et paremini ennast
vaatajale arusaadavaks teha.
Kõige huvitavam ongi hetk, kui autorid oma
vormistatud tööd üles riputavad ja kogu klassi
fotod moodustavad ühtse terviku. Tervik koosneb
väga paljudest erinevatest mõtetest ja ideedest,
mida lugedes-vaadates on kuhjaga äratundmisrõõmu ja üllatusi. Üllatusi sünnib töö teostajaile
enestele, veel rohkem aga kõrvaltvaatajaile.
Tulge Pühajärve kooli häid ideid hankima ja
laste loomingut nautima!
Pühajärve põhikooli kunstiõpetaja AVE KRUUSMAA

AVE KRUUSMAA

SÜNNIPÄEVAD

AMETLIK INFO
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Fotonäituse ülespanek on kõige huvitavam hetk, tekib tervik paljudest erinevatest mõtetest ja ideedest. Õpilaste pildid
on hea näide sellest, kui erinevalt me
maailma näeme ja tajume.

PALUPERA

4

SÜNNIPÄEVAD
Aino-Marie Lillemaa
Amanda Urm
Salme Männiste
Johannes Reidolf
Ivan Senin
Aino Kiisk
Aksel Unt
Elli Kangro
Loreida Henno
Linda Anton
Irene Tonska
Erich Saaremets
Aasa Loidap
Karl Johanson
Valentine Matsar
Eha Kukk
Virve Dantsova
Ellen Lõhmus
Heldur Aart
Nadezda Kiisk
Hilda-Armilde Juust
Ivan Pentinen
Viktor Bobrakov
Mati Vedder
Elve Linn
Vaida Ollino
Silja Viks
Alfred Ilves
Luule Andrusson

Nõuni
Hellenurme
Atra
Lutike
Palupera
Nõuni
Palupera
Lutike
Hellenurme
Hellenurme
Päidla
Lutike
Räbi
Hellenurme
Neeruti
Räbi
Palupera
Atra
Neeruti
Hellenurme
Nõuni
Nõuni
Pastaku
Miti
Päidla
Räbi
Nõuni
Lutike
Mäelooga

AMETLIK INFO

jaanuaris
10.01.1915
08.01.1922
28.01.1923
12.01.1924
25.01.1924
06.01.1925
22.01.1925
29.01.1926
25.01.1926
30.01.1926
15.01.1928
11.01.1929
15.01.1929
30.01.1929
26.01.1930
04.01.1931
11.01.1933
11.01.1935
11.01.1937
30.01.1939
30.01.1939
22.01.1940
24.01.1941
24.01.1941
17.01.1942
12.01.1944
30.01.1944
30.01.1945
13.01.1947

21. detsember 2006
Jõuluteenistuste ajad Otepää
Evangeelses Vabakoguduses Palverändur

SÜNNID
Palupera vald
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Pärna t. 15, Otepää

Palupera vallavalitsuses

Elerin Enno

Otsustati anda ühekordet toetust 19-le vallakodanikule
kogusummas 8 850 krooni.
Anti korraldus parkimiskaardi väljastamiseks ühele
puudega inimesele.
Määrati Haljala elamu teenindusmaa suuruseks 2962
m² ja teenindusmaa sihtotstarbeks elamumaa.
Kinnitati 2007 .eelarveaastal Palupera Põhikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuuseks 16 800
krooni.
Anti korraldus Neeruti külas Annuse kinnistule nr.
1443540 masinakuuri projekteerimiseks projekteerimistingimuste väljastamiseks.
Anti korraldus töövõtulepingute sõlmimiseks AS
VALMAP GRUPPiga Hellenurme mõisapargi rekonstrueerimistööde teostamiseks ja AS AA-LANiga Hellenurme
paisjärve saneerimistööde omanikujärelevalve teenuse
teostamiseks.

4. detsember











PIDU NÕUNIS
Nõuni kultuurimajas
28. detsembril algusega kell 20

AASTALÕPU PIDU.
Esineb Nõo rahvatantsu rühm. Tantsumuusika ans. Tony&Leo.
Pilet 40 krooni.



Palupera vallavolikogus




12. jaanuaril kell 19.30 algab
Nõuni kultuurimajas

peotantsukursus.

Võeti vastu valla arengukava aastateks 2007-2015.
Kinnitati valla põhimäärus.
Tehti muudatusi Palupera valla 2006. aasta eelarves.
Võeti vastu otsus Mäelooga külas asuva 3,6 ha suuruse
Lustimäe kinnistu taotlemiseks munitsipaalomandisse.
Sihtotstarve maa-alal on 100% üldkasutatava maa.


Tantsukursus

Juhendab Revalia tantsukooli õpetaja
Katrin Kruuse. Hind 30 kr/in.
Info ja eelregistreerimine:

Marika Viks, tel 5346 5648.

24. dets. IV advent – 11.00
24. dets. Jõululaupäev – 17.00
25. dets. jõuluõhtu kõigile – 17.00

Otepää kristlik talvefestival „Ole valguseks!” 29.
dets. – 1. jaanuar
Otepääle kogunevad ligi 100 noort üle Eesti
ja kaugemalt, et võtta vastu uut aastat pisut
teistmoodi, kui keskmine eestlane seda teeb.
Soovime pakkuda rõõmust alternatiivi pidumeeleolusse.
Pimedas öös valguskiirt nähes, saame uut
lootust ja jõudu jätkata. Aga me võime olla ka
ise valguseks, mis rõõmu ja lootust aasta läbi
teistele jagab. Kuidas on see võimalik? Tule ja
kuula kuidas noored seda suudavad!
Festivali ajal on avatud ka festivalitelk Otepää
kesklinnas (14.00-16.30), kus pakutakse kuuma
jooki ja suupisteid, saab jalgu puhata ja juttu
rääkida noortega, kes tahavad olla valguseks.
29. dets. Festivali avamine – 19.00, Pärna t. 15
Noortekohvik – 21.00, Pärna t. 15
30. dets. Maastikumäng, lumekujude meisterdamine – 15.00 (algus kesklinnast festivali telgi
juurest).
Talvefestivali koosolek – 19.00, Pärna t. 15
Noortekohvik – 21:00, Pärna t. 15
31. dets. Festivali koosolek – 19.00, Pärna t. 15
Uue aasta vastuvõtmine linnaväljakul – 23.30
Uusaasta Ülistuspidu – 00.30 – 01.15, Pärna t. 15
1. jaanuar Festivali lõpukoosolek – 19.00, Pärna
t. 15
Noortekohvik – 21.00, Pärna t. 15
Täpsem info: mob. 5182 605 Margo Meri

Otepää Teataja küsis:
Ando Jukk
UPM-Kymmene Otepää AS tegevjuht?
1.Mis on teie jaoks 2006. aasta kõige tähtsam
sündmus Otepääl?
Väljapoole paistab kõige rohkem Otepää MK etapp
suusatamises. Kohaliku elu jaoks on tähtsaim
lõpuks lõppenud võimutülid ning uue vallavanema
ametisse asumine.
2.Mis võiks järgmisel aastal muutuda paremaks?
Otepää piirkond on niivõrd väike, et siin ei tohiks
olla poliitikaga mingit pistmist. Need inimesed, kes
on valitud valla elu suunama, peaksid ka valla arengut ja hetkeolukorda oma tegemistes prioriteediks
pidama. Kahjuks oli 2006. aastal uudistekünnist
ületavaid vastupidiseid näiteid.
Piirkonna arengu seisukohalt oleks kindlasti parim, kui Otepääga ühineksid ümberkaudsed väikevallad (Palupera, Sangaste). Vallad pole ju loodud
töökohtade pärast, vaid vallaelanikke teenindama.

Kindlasti peaks see andma võimalusi kulude kokkuhoiuks ning piirkonna edendamiseks.
1.Millist olulist muutust märgid oma kodupaigast
möödunud aastast?
2.Mida soovid (ootad) uuelt aastalt?
Sybille Ruuven, Pühajärve Tervisekeskuse Spaa
administraator:
1.Tundub, et KÕIGE tähtsam sündmus Otepääl on
sel aastal külastuskeskuse valmissaamine ja pikad
vaidlused neil teemadel kohalikus lehes. Abikaasa
tuleb igal nädalavahetusel Märjamaalt töölt ja järjekordset Otepää Teatajat lugedes imestab iga kord:
“Mis teil siin toimub?”
2.Soovin, et uuel aastal korraldataks Otepää mõnigi
särav üritus! Ümberringi nende toimumisest ju
kuuleb: kontserte, vabaõhuetendusi. Otepää elu
on viimastel aastatel kuidagi uimane. Ja turg võiks
kord valmis saada ning Otepääl olemas olla! Vaadaku siinsed juhid mõnigi kord turgu Rõngus – letid
pikad ja kraamist lookas kaks korda nädalas!
Marge Tadolder, 17 aastat Otepääl ettevõtja:
1.Otepää ehitab palju ja rõõmu on sellest, et valmis

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

Meie jäljed
jäävad (20.)
AILI MIKS

Aasta viimasel kuul soovitakse tavaliselt mõndagi minutit omaetteolemiseks. Tahab ju iga inimene endalt küsida, mis möödunus
on kõige enam rõõmustanud või väga kurvaks teinud, mida olulist
tehtud või tegemata jäänud?
Küllap on samasugust mõttetööd tegemas vallavalitsused ja volikogud, firmad ja FIEd, suured ja väikesed pered, ammu abiellunud
ja äsja armunud. Mõndagi nende esindajaist tahtsime tänases lehes
saada kaasa mõtlema-vastama.
Lehetegijate soovidest ja elu tegelikkusest
Küsides meenutust möödunud aastast küsides tiksus mõttes salasoov: olgu vastajad ausad, siirad ja head rääkima olulistest asjadest
just nii, nagu need on! Kui kellelgi on komme ajalehte säilitada
(muuseumidel ja raamatukogudel on see kohustuseks), jääb neist
meenutustest ja vastustest jälg ajalukku.
Suur kahtlus puges küll hinge: kas poliitikud tahavad, suudavad
ja tohivad rääkida kõigest ausalt ja otse? Neid seob ju erakond,
kammitsevad kokkulepped, antud lubadused või ette söödetud “õn-

said keskväljak, külastuskeskus, töid tehakse spordistaadionil. Tekib aga küsimus, kust hakkab Otepää külastaja, eriti suurürituste puhul, kesklinnas
süüa saama? Ühtejärge on oma uksed sulgenud
kaks toitlustusasutust. Hea, et Maie Niit oma ettevõtet laiendab ja seda muret veidigi leevendab.”
2.Soovin et uuel aastal märgataks rohkem teist
inimest, et temale lausa peale ei astutaks!
3lapseline perekond Tiirmaa vanavanematelt
päritud Vallimäe põlistalust.
1.Pereisa Rein: Soome ega mujale enam sulaseks
ei käi, jätkub kodutaluski loomapidamist ja muud
tegemist. Üks selle aasta sündmusi on maatehingute uurida võtmine meie looduspargis ja mujal.
Küsimus jääb veel sellest, kas Otepää-kandi järvede
kaldad pole juba liigagi täis ehitatud?
Pereema Silja: Meie perele on oluline sündmus
spordiehituste vallast. Kui uus hüppemägi kord
valmib, ei pea meie pere noorim liige Karl-August
kahevõistlejana enam Soomes või veel kaugemal
käima treenimise võimalusi otsimas.
2.Silja: tulevikusoov oleks esialgu rohkem unistuse
moodi: et meie tütardest Kaisa või Kaire pealinnas
töötamise asemel kord kodutallu tagasi tuleksid.
Kaisal tundub see mõte juba mõttes mõlkuvat.

gekonksud”. Juhtub sedagi, et mõnda kohustab tööleping vaikima,
mõni on väsinud igapäevaelu vallanud poliitilistest kraaklustest.
Sellist suhtumist kogesin ühe kunagise volikogu liikmega vesteldes.
Meenutasin talle tema 15 aasta tagust soovi, et kohalik väikeleht
võiks ilmuda iga nädal. Ta ei mäletavat. Mida ta meenutaks mööduvast aastast ja milline soov mõlgub peas uueks aastaks. Väikese
mõttepausi järel ütles, et ta elab oma perele, kodule ja tööle ega tea
midagi väljaspool toimuvast. “Ei taha ma sekkuda millessegi ega
intriige luua,” ütles lõpetuseks. Ei tea miks kippus mul see vastus
kurku pigistama!? Mõistan teda ometi.
Kui meie lehes palju ruumi võtnud Otepää külastuskeskuse teema
alles esimesi tuure hakkas koguma (see algas paari otepäälase mõnest
küsivast lausest ühes lühiuudises), ruttas üks ametnik hoiatavalt
küsima: “Kes lubas kritiseerida? Teete ju lehte maksumaksja raha
eest!”
Mõtteaineks on need ütlemised-mõtlemised kindlasti. Mida ametnik ikkagi mõtleb, kui kasutab väljendit “maksumaksja raha eest”?
Kas demokraatia kohalike omavalitsuste tasandil päädibki sellega,
et maksab lihtkodanik maksud ära ja siis pidagu suu! “Vait olla ja
edasi teenida!” oleks lisanud kuulus naljamees Šveijk.
Sirvin viimase 15 aasta Valgamaalase ja Otepää Teataja jõulunumbreid. Sealt leian, et pole see demokraatia sünd, inimsuhted
ja poliitikute ütlemised-suhtumised oluliselt erinenud kunagi. Eriti
tuliseks ütlemiseks ja suuremaks sõnavohamiseks on läinud alati
enne järjekordseid valimisi.
Meie väikese rahva ja väikevaldade elanike kiituseks tuleb aga
kindlasti öelda, et tulevikust loodetakse alati PAREMAT. Ja tihtigi
on märgitud, et inimesed on muutunud heasoovlikumaks (kuni uute
valimiskampaaniate alguseni).
Ajakirjanik-toimetajana lõpetasin oma toimetajatöö väikese Otepää
Teataja juures 10 aastat tagasi ühel veerul pealkirjaga “Hüvastijätuks”:
“7. detsembril möödus 7 aastat “Otepää Teataja” taasilmumise algusest. Oli ülihuvitav uuestisünni ja eneseleidmise aeg Eestis ja

Meistrite Päev
Pühajärve koolis
7. detsember ei olnud Pühajärve põhikooli 1.-5.
klassi õpilastele tavaline koolipäev. Sel päeval said
lastest meistrid, toimus Meistrite Päev.
Avatud oli neli töötuba. Savipotitoas maalisid
lapsed savipottidele mõnusaid mustreid, neid juhendas huvijuht Eve Koser. See töötuba oli ka kõige
populaarsem. Rätitoas said huvilised ise kujundada
rätiku, maaliti nii lilli kui ka autosid. Juhendajateks
olid kooli vilistlased Johanna Rello ja Marian Hüdsi.
Puutoas valmistasid meisterdajad õpetaja Peeter
Adleri käe all puidust lõbusaid maskikujulisi seinaplaate. Paberitoast läksid kodudesse huvitavad
ruumilised kaardid, voltida- kleepida aitas ringijuht
Margit Rello. Kokku osales töötubades 53 last.
Töödest pandi üles vahva näitus, kuid lapsed kibelesid töid koju viima. Nii sai meistrite meisterdusi näha vaid paar päeva. Õpilaste ühine arvamus oli, et selliseid päevi peaks veel korraldama,
siis saaks lõpuks kõigis töötubades osaleda.
Täname Eesti Kultuurkapitali Valga ekspertgruppi
ürituse toetamise eest.
MARGIT RELLO

Otepääl. Mida rohkem aega sellest edasi, seda enam on tunnetatav
ja tuntav soovitus: sinu aeg on ümber, tõmbu tagasi!
Masin-inimesena aina ringi tormata, iseendaga aina rahulolematu
olla, et leht on väike ja kõik uudised sellesse ei mahu, et vananenult
leiavad osa neist artiklitest koha prügikorvis ... Rääkimata kolmest
omavalitsusest, inimestest, nende elust ja elutööst, mida kõike
peaks ajakirjanik jäädvustama. Kõige ägedama valimiskampaania
päevil sai kohalik ajakirjanik ühelt kohalikult juhtpoliitikult kohtuähvarduse selle eest, et ta oli kellegi kriitilise loo maakonnalehele
edastanud.”
Tänusõnad või kõige lihtsam tähelepanek mõnest õnnestumisest annavad elamise jõudu. Otsesõnu ja siiralt tänan nelja valla
omavalitsusi, et nad ei võtnud hukka mõista või keelata näiteks
sedasama joonealust või tuntud inimeste tutvustamist (rubriik “Kolm
küsimust” või mõnda isikulugu ja veidi pikemat kooliajalugu). On
ju seesinane väikeleht hinges püsiv põhiliselt omavalitsuste INFO
edastamiseks.
Ent “kirjutamise haigus”,mis ühtejärge kestnud 38 aastat, kippus
taas kallale! Vastukajad vanemaealistelt, kes aastakümneid siinmail
elanud ja töötanud, oli hea toetuspunkt. Näiteks kauane koolijuht
ja õpetaja Koidula Kutsar tänas ja imestas, et tema tegemisi võeti
meenutada.
Endine tehasemees ja kunagise kandleansambli liige Veljo Kõiv
tunnistas, et nende peres lausa oodatakse, mida või keda järgmises
joonealuses peateemaks valitakse. Aiandushuviline Norma Teder
ruttas teatama, et nende seltsi peol arutati-meenutati joonealuses
ilmunust enamatki – reise, ühisettevõtmisi ja nalju.
Sidemajast oli kuulda ja näha, et igal lehe ilmumise päeval seisis
järjekorras inimesi, kes soovisid meie lehte oma kaugemal elavatele
sõpradele-sugulastele läkitada. Võibolla on mõnel uustulnukast otepäälaselgi töökiiruse kõrval mahti neile ridadele silma heites tõdeda,
et huvitavalt elatud on siin ennegi!

P U K A

21. detsember 2006

SÜNNIPÄEVAD

Käisime teatris

jaanuaris

Elinore Sibold
Kolli
Johanna Siim
Kähri
Anna Mumm
Plika
Linda Virks
Rebaste
Austra Mõistus
Meegaste
Laine-Johanna Hirch Meegaste
Emma Luter
Soontaga
Leida Kaudne
Kibena
Uno Tõldsepp
Puka
Luise Vuks
Aakre
Valdeko Pahva
Rebaste
Hans Roth
Põru
Hilda-Johanna Meister Kibena
Estra Hermann
Aakre
Maimu Teder
Aakre
Õie Kants
Puka
Eevi Hurt
Komsi
Linda Haaviste
Puka
Aino Serg
Puka
Raimo Rooba
Soontaga
Helju Kampus
Pedaste
Eha Luide
Puka
Lembit Raudsepp
Puka
Vladimir Markov
Põru
Ilme-Inna Herm
Puka
Tõnis-Rein Ainso
Soontaga
Eerik Müts
Komsi
Virve Rinken
Puka
Ants Männik
Põru
Heino Põder
Aakre
Endel Tera
Puka
Ülo Ingermann
Vaardi
Riho Koger
Rebaste
Õie Sikka
Purtsi
Riina Tera
Kuigatsi
Aime Trik
Kolli
Maimu Koppel
Plika
Aili Kadaja
Põru
Vilma Pahva
Pühaste
Laine Hurt
Puka
Adi Sorksep
Aakre
Taivo Leis
Puka
Erna Koemets
Aakre
Aare Rand
Aakre
Helvi Kullamäe
Ruuna
Ado Õigus
Puka
Vello Tipka
Kuigatsi
Viive Koppel
Puka
Voldemar Mõttus
Plika

09.01.1915
21.01.1915
17.01.1917
23.01.1919
15.01.1923
19.01.1923
26.01.1923
04.01.1924
25.01.1924
03.01.1925
09.01.1926
11.01.1926
25.01.1926
14.01.1927
07.01.1928
06.01.1929
22.01.1930
13.01.1931
26.01.1932
28.01.1932
02.01.1933
07.01.1933
11.01.1933
11.01.1934
13.01.1934
17.01.1934
10.01.1935
21.01.1935
18.01.1937
22.01.1937
06.01.1938
12.01.1940
20.01.1940
22.01.1940
23.01.1940
27.01.1940
05.01.1941
25.01.1941
07.01.1942
20.01.1942
22.01.1942
01.01.1943
18.01.1944
20.01.1944
13.01.1945
14.01.1946
22.01.1946
06.01.1947
24.01.1947

Puka keskkooli I ja IV klassi õpilased
külastasid 15. detsembril Ugala jõuluetendust END-SA-PESE.
Kõik olid etendusele sõiduks end
pidurõivasse ehtinud. Poisse ei
tundnud äragi. Viigipüksid, valged
pluusid ja nahkkingad, õnnelikud
näod ees.
Teatrilava oli täis noori särasilmseid näitlejaid, kes laulsid, tantsisid
ja kehastusid isegi lauaks. Ükski asi

92
92
90
88
84
84
84
83
83
82
81
81
81
80
79
78
77
76
75
75
74
74
74
73
73
73
72
72
70
70
69
67
67
67
67
67
66
66
65
65
65
64
63
63
62
61
61
60
60

5

ei seisnud laval paigal. Lugu oli poisist,
kellele seep oli vastik ja pesemine piin.
Jõululaupäeval aga ei kannata tema asjad enam mustust välja ja põgenevad.
Olukorda asub päästma superkangelane
END-SA-PESE.
Lisaks lustakale jõuluetendusele olid
lapsi rõõmustamas Jõuluvana võlumasinad, kust igaüks sai lunastada kõrrejoogipakikese teatripileti eest.
Sai ka kohvikus maiustada ja batuudil
trallitada. Oli tore jõulueelne päev.
MAIE MESIPUU

Muusikaga narkomaania vastu
1. detsembril toimus Konguta
rahvamajas „Playback 2006” ehk
„Muusikaga narkomaania vastu”.
See oli juba seitsmes sedalaadi üritus, mille eestvedajaks on Konguta
kooli õpilasomavalitsus. Osalejaid oli
nii Kongutast, Elvast, Puhjast kui ka
Pukast, ühtekokku 12 etteastet.
Kahel aastal on osalenud Playbackil
ka Puka keskkooli õpilased. Seekord
astuti üles vanemas vanuserühmas
kahe etteastega: Electronic Crew
lauluga „Sest meile meeldib” ja
Akon vs Eminem lauluga „Shake
that”. Meie kooli võistkonda kuulusid
Kadri Popov, Sirle ja Sigrit Osak, Ivar

Ilinkov ja Ivan Semjonov. Publiku preemia võitisid Konguta kohalikud tantsuja laululapsed N-Euro lauluga „Lover
on the line”.
On tore, kui noored veedavad enda
vaba aega sisukalt ja tegelevad muusikaga, jäljendades erinevaid ansambleid.
Tegelikult polegi tähtis võit vaid osavõtt,
mis innustab kõiki kaasa lööma. Meile
meeldib väga laulda ja muusikaga tegeleda. Oleme alati andnud endast parima ja kuigi oleme kõik erinevad, seob
muusika meid ühte. Playback on üritus,
mille alusel saame väita, et ka ilma narkootikumideta on elu huvitav.

Puka Vabakoguduse soojas kirikus ootame kõiki
24. dets. kell 14.00 JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUSELE.
Peale jumalateenistust kell 15.30 koguduse sõprade
ja pühapäevakooli jõulupidu.
31. dets. kell 14.00 Vana-aasta õhtu jumalateenistusele,
järgneb kirikukohv pidulikus meeleolus.
1. jaanuaril kell 14.00 Uusaasta jumalateenistusele.
7. jaanuaril kell 14.00 jumalateenistusele.
Koguduse pastori Taavi Palmi kõnetund pühapäeviti kell 15.30,
tel. 7366 115, mob. 5635 2532, e-kiri: taavi.palm@mail.ee

Puka rahvamaja jõulutervitus
Jõulud on aeg, mil oled oma lähedastega ja mõtled möödunud
aastal tehtule. Puka rahvamaja on tänavu üle elanud mitmeid remonte ja muudatusi: vahetati aknad ja maja sai taas kellatorni.
Toimus palju üritusi nii oma majas kui ka väljaspool, millest võtsid osa meie tublid taidlejad. Sel aastal täitus 35 tegevusaastat
segakooril ning 10 aastat rahvatantsurühma Vokiratta tantsijatel.
Tänan kõiki rahvamaja taidlejaid: segakoori lauljaid, naisansamblit, meesansamblit, Vokiratta tantsijaid, kantritantsijaid
ja nende juhendajaid. Soovin neile rahu ja rõõmu südamesse
ning õnne kodudesse. Puka rahvamaja ootab kõiki esinejaid ja
pealtvaatajaid ka uuel aastal. Tänan vallavalitsust, kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgruppi, kohaliku omaalgatuse programmi, kelle
toel ja abil said need üritused toimuda.
Ilusat jõuluaega ja õnnerikast uut aastat.
Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Playbackil osalenud Puka võistkond

Vallakodanikeks vastuvõtmine
Puka vallas on tava korraldada aasta lõpus vastuvõtt peredele, kuhu on sündinud
pesamuna. Sellega tahame öelda vanematele, et vallale on tähtis iga perekond ja
peres kasvavad lapsed. Vastuvõtul anname pisipõnnidele vallakodaniku tunnistuse
ja nimelise hõbelusika.
Sel aastal on sündinud 15 last. Nende vanemaile lisaks said kutse veel viie, pärast
eelmist lusikapidu sündinud laste vanemad. Uusi vallakodanikke tervitasid vallavanem ja volikogu aseesimees. Esitasid Puka lasteaia mudilased ning Puka keskkooli
õpilased.
Vastuvõtu lõpus söödi torti ja tehti ühispilt.

Kuigatsi kõige pisemad tervitavad oma noori suuri
sõpru Kaijat ja Heilyt.

AMETLIK INFO
Puka vallavalitsuses

Puka vallavolikogus 7. detsembril

Otsustati maksta ühele isikule matusetoetust 500.- krooni
ulatuses.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Meelis
Raudmets Rebaste külas Enno maaüksus 6,5 ha; aktsiaseltsile
Techne Töökoda Komsi külas Küüni-töökoja maaüksus 16
094 m2 ja Komsi bensiinijaama maaüksus 3 449 m2.
Kinnitati korteriomendi seadmise teel erastatava ehitiste
aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa suuruseks korteriühistu Kinger 5 238 m2; korteriühistu Ääre 23 4634 m2.
Nõustuti osaühingule Päikesepõld kuuluva majandiaegse
puutöökoja kasutusotstarbe muutmisega, hoonet kasutatakse
teraviljahoidlana.
Väljastati kasutusload Puka alevikus Kibena külas asuvale
Karin Jürgensonile kuuluvale aiamajale ja kõrvalhoonele.
Väljastati ehitusluba Aakre rahvamaja-raamatukogu küttesüsteemi renoveerimiseks, ehitustööde teostaja RST Valga
Osaühing.
Väljastati ehitusluba osaühingule Jaotusvõrk seoses Meelis
Kasepalule kuuluva Pühaste külas asuva Küünre talu elektrivõrguga liitumiseks (10 kV paljasjuhtmega õhuliin 440 m,
10kV ja 0,4 kV ühispaigaldusega liin 92 m, 0,4 kV õhukaabelliin 645 m, mastalajaam, 1 komplekt, 0,4KV liitumiskilp
1 komplekt).
Väljastati kirjalik nõusolek Aakre rahvamajale tuletõrje
signalisatsiooni ja turvavalgustuse ehitamiseks.
Ühekordset toetust määrati kokku 1500.- krooni ulatuses.
Toetati pensionäride ühenduse „Elutee” tegevust 1000.krooni ulatuses.
Kinnitati neljale isikule maa erastamiseks erastamisväärtpaberitega ettemaksu teostamiseks ettemaksu summad.
Hooldus lõpetati ühel isikul.
























Kinnitati Puka valla 2006. aasta eelarve muutmine
Arutades Võrtsjärve talimängude läbiviimise jätkamise
küsimust, leiti, et seda traditsiooni tuleb jätkata, kuid mitte
senisel moel. Ettepanek on tuua juurde pereüritusi, võtta
suund rahvuslikkusele, mitte nii sportlike tulemuste peale
rõhuda. Läbiviijateks võiksid ikka jääda vallad. Kolga-Jaani
vallavolikogu ja spordirahva arvamus on, et hakata 2008.
aastast korraldama Võrtsjärve talimänge põhikooli õpilastele
hoolikalt valitud aladele. Põdrala vallavolikogu oli seisukohal,
et senisel kujul ei ole mõtet jätkata Võrtsjärve talimängude
korraldamist. Nende ettepanek on, et tuleks välja mõelda
mingi uus harrastus või spordiala (uisumaraton, autoralli Võrtsjärvel, võistlused lastele jms.). Nad pakuvad välja
Võrtsjärve mängude korraldamise üleandmist Võrtsjärve
Sihtasutusele.
Hariduskomisjoni esimees Tiina Trees tegi ettepaneku
komisjoni koosseisu kinnitada Puka Keskkooli direktori Velvo
Mõttus. Kinnitati uus komisjoni koosseis: esimees Tiina Ilja,
liikmed Ilme Hõbemägi ja Velvo Mõttus.
Eelarvekomisjoni uus koosseis kinnitati kolmeliikmelisena: esimees Ilme Hõbemägi, liikmed Elve Danilson ja Sirje
Koppel.
Puka Vallavolikogu uueks aseesimeheks valiti Tiina
Trees.
Kehtestati õppevahendite tasu Puka Lasteaias ja Aakre
Lateaed-Algkoolis lasteaiarühmale kuni 4aastased 55.- ja 57aastased 65.- krooni kuus.
Alatiste komisjonide esimehed andsid aru komisjonide
tööst 2006. aastal.
Informatsioonide korras toimus Aakre rahva poolt esitatud
kirja arutelu, millest täpsemalt kajastatakse volikogu istungi
protokollis.




Nüüd saad kõik oma rahaasjad korda ajada pangabussi peatustes.

Võhma > Karksi-Nuia > Puka
marsruudil sõidab pangabuss üle nädala kolmapäeviti
(10. ja 24. jaanuar, 7. ja 21. veebruar, 7. ja 21. märts,
4. ja 18. aprill, 2., 16. ja 30. mai, 13. ja 27. juuni).













VALLAVALITSUS TEATAB
Puka valla lapsed, kes ei käi koolis ega
lasteaias, saavad jõulupakid kätte vallamajast kuni 20. jaanuarini 2007. Info
telefonil 7669 414.

Pangabuss

Puka Vallavalitsus ootab Puka alevikus Oja,
Metsa ja Tööstuse tänavate järgi paiknevate
elamute omanike ettepanekuid ja arvamusi
tänavanimede täpsustamise küsimuses.

Hansapanga buss peatub:
• Võhma linnavalitsuse juures kell 10.00–11.00
• Karksi-Nuia kultuurimaja juures kell 12.30–13.15
• Pukas kaupluse A ja O juures kell 14.45–15.30
Bussis saad:
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida erinevaid lepinguid
• head nõu pangateenuste kohta
Pangabussi sõiduplaan: www.hansa.ee,
küsi lisa 6 310 310. Näeme siis.

S ANGASTE
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Kauneimad jõulud jäävad ikka lapsepõlve

AMETLIK INFO
Sangaste vallavalitsuses
• Väljastati projekteerimistingimused osaühingule
Jaotusvõrk Sangaste alevikus asuva Veskitee kinnistu elektri
õhuliini ehitusprojekti koostamiseks.
• Anti nõusolek Lauküla külas asuva Vardula maaüksuse
6,71 ha suuruse maa erastamiseks Heiki Kranichile.
• Eraldati kultuuriprojektide toetamiseks 9 620 krooni.
• Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kolmesaja kahekümnele vanaduspensionärile kogusummas 10 168 krooni
ja kolmesaja kümnele lapsele kogusummas 15 306.85.

Sangaste vallavolikogus

Planeeringud Sangaste vallas
Sangaste Vallavolikogu 14. detsembri 2006. a otsusega nr
60 kehtestati Lossiküla külas asuva Sangaste lossi ümbruse
maaüksuste maa-ala detailplaneering.
Sangaste Vallavolikogu 14. detsembri 2006. a otsusega nr 61
algatati Lauküla külas asuva Tielsi kinnistu detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks
jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha
määramine. Planeeritava ala suurus on 3,76 ha. Planeeringu
algatamist taotles kinnistu omanik Indrek Kapp.

Sangasest toimus esimene kokkusaamine ja
arutelu Sangaste (kihelkonna) teemalise raamatu välja andmisest.

MERLE TOMBAK

Fotol vasakult Tartu Ülikooli Eesti ajaloo korraline professor Tiit Rosenberg,
Harri Kübar, Eesti Rahvamuuseumi endine direktor Aleksei Peterson ja vallavanem Kaido Tamberg.

Linda Mõts
Arnold Rebase
Olev Sarapuu
Õie Tamm
Helgi Kübarsepp
Hilda Reisberg
Aino Karask
Hendrik Vaher
Helgi Tamm
Veera Loomik
Vambola Savi
Viivi Štenov
Rein Kompus
Liivi Rästas
Leili Pleesman
Leili Roosild
Vaike Tali
Elgi Lõiv
Malle Areng
Valentina Niklus
Eve Tamm
Tiit Lepa
Arri Eberling
Imbi Rosenberg
Arvo Vaher

Vaalu
Tiidu
Restu
Ädu
Ädu
Lauküla
Mägiste
Mäeküla
Keeni
Keeni
Lauküla
Keeni
Lauküla
Tiidu
Lossi
Tiidu
Sarapuu
Lossi
Lossi
Tiidu
Keeni
Restu
Keeni
Pringi
Kurevere

jaanuaris
18.01.1917
02.01.1923
13.01.1929
01.01.1930
10.01.1930
19.01.1930
16.01.1932
25.01.1933
03.01.1934
03.01.1934
07.01.1934
30.01.1934
17.01.1936
23.01.1936
01.01.1938
16.01.1939
17.01.1939
18.01.1940
02.01.1942
09.01.1942
29.01.1943
06.01.1944
10.01.1944
21.01.1944
06.01.1946

Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu
kannatused
mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida
meile ilmutatakse.
Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste
ilmsikssaamist.
Loodu on ju allutatud kaduvusele – mitte
vabatahtlikult, vaid allutaja poolt - kuid
ometi lootusega,
et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse
orjusest
Jumala laste kirkuse vabadusse.
(Pauluse kiri roomlastele)

• Võeti vastu 2006. aasta lisaeelarve mahus 1 032 500 krooni.
• Muudeti 2006. aasta vallaeelarvet.
• Anti vallavalitsusele kooskõlastus 88 685 krooni eraldamiseks vallaeelarve reservfondist.
• Arutati 2007. aasta vallaeelarve koostamise põhimõtteid.
• Otsustati määrata valla 2006. aasta majandusaasta aruande auditeerijaks audiitor Tiit Simo.
• Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Eesti Ühispank kuni 750
000 krooni suurune investeerimislaen.
• Kehtestati Lossiküla külas asuva Sangaste lossi ümbruse
maaüksuste maa-ala detailplaneering.
• Otsustati algatada Lauküla külas asuva Tielsi kinnistu
detailplaneering.
• Otsustati osta Küllike Rebaselt Keeni külas Keeni 6-6 asuv
korteriomand hinnaga 25 000 krooni.
• Otsustati maksta vallavanemale Kaido Tambergile preemiat 7 500 krooni.

SÜNNIPÄEVAD
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Jõuluaeg on kingituste tegemise ja kingituste
saamise aeg. Uus, peagi saabuv aasta on ise
kui üks avamata kingipakk – mida ta meile
toob, mida sisaldab – ei tea meie. Loodame
ometi alati kõige paremat. Tervist ja ettevõtmiste kordaminekuid, seni veel saavutamata
eesmärke ja vanade vigade vältimist.
Kilinaid-kõlinaid ning rammusaid roogasid pühadeks varudes mõtleme mitte ainult
enda, vaid eeskätt ikka nende peale, kellele
tahame headmeelt valmistada – kas siis lauda
kattes või kuusepuu alla kingipakke sättides
ja neile nimesid kirjutades.Tahame ja igatseme, et seekordsed pühad oleksid millegi
poolest erilised. Püüame end selles kaduvas
maailmas nii hästi-halvasti kui võimalik sisse
seada. Olla rõõmsad ja ennast tunda võimalikult hästi. Mõistlik meel tunneb ära, mida
apostel Paulus öelda tahab nende sõnadega:
Loodu on ju allutatud kaduvusele ja me ei tee
enda jaoks illusioone.
Aastalõpu kirikulaul ütleb, et:
Elulaevuke on sõudnud
aasta jälle edasi,
ligemale olen jõudnud
igavese ajale.
Ei ma tea, kuis minu päevad
edaspidi mööda läevad.
Ei ma tunne tulevat
magusat või mõrudat.

Aastast aastasse tuletame pühadeajal meelde, et me ei kaotaks silmist nende päevade
tegelikku mõtet ja tähendust – Jumal ise on
inimese lapseks sündinud, et meie Jumala
lasteks võiksime saada. Kõik muu, mis neid
päevi kaunistab ja meeldejäävaks muudab:
kullas-karras jõulupuu, kingitused ja päkapikud, jõululaulud ja jõululaud kuuluvad vaid
selle päeva juurde.
Kuidas tunneksime ennast, kui meil oleks
sünnipäev ja kutsutud külalised jätaksid kas
ilmumata või tulles räägiksid-toimetaksid isekeskis ning tegeleks muude asjadega meile
isegi tere ütlemata? Kuidas peaks praegusaja
kommertsjõuludes ennast tundma suurim
jõulukingitus – Jeesuslaps – kellest evangelist Johannes otsekui hoolimatuse aegu ette
kuulutades tunnistab
Ta oli maailmas,ja maailm on tekkinud tema
läbi,
ja maailm ei tundnud teda ära.
Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda
vastu.

Mis on see „kaduvuse orjus“ millest Paulus
kirjutab ja millest ta loodab meid kord vabastatavat „Jumala laste kirkuse vabadusse“?
Kaduvust – see on siis ajalikke eesmärke ja
sihte, teenime nagunii igapäevases tegevuses ja töös. Ilma selleta me lihtsalt maailmas
hakkama ei saa.
Kui aga vabadus võtta või jätta, leplikkus
nii rohkes kui väheses ja mõistmine, et kõik
mida siin maailmas omame või kasuks saame, on meile vaid ajutiseks antud, muutub
ennastunustavaks ja kõike muud varjutavaks
orjamiseks või veelgi enam – kaduvate väärtuste ebajumalana teenimiseks, siis on meiega
asjad kurjad.
Aga kõigile,kes tema vastu võtsid,
andis ta meelevalla saada Jumala lasteks.

Kauneimad jõulud jäävad ikka ja alati lapsepõlve. Mitte ainult seepärast, et siis oli meil
muretum meel ja oskasime igast väikesest asjast rõõmu tunda. Vaid ka selle pärast, et oleme lastena vabad eelarvamustest, trendidest ja
sellest paljuräägitud „omaenese tarkuse“ koormast. Inglite jõulukuulutus sai kuuldavaks
lihtsameelsetele karjastele, Herodese palee
ja kirjatundjate kogu ei pannud miskit tähele.
Enne kui saabusid targad Hommikumaalt ja
neid oma küsimisega hämmastasid. Ja ka siis
oli nende esimeseks püüdeks – korraldada
asjad nii, nagu midagi poleks olnudki. Kasvõi
Petlemma süütalaste tapmise hinnaga.
Õnnis on see, kes astub pühadeaega Soome
helilooja Jean Sibeliuse imelise jõululaulu helinates. Ja sõnades, kus nõnda öeldud:
Ei au, ei hiilgust otsi ma,
ei taha kulda ka,
vaid taeva valgust palun ma
ja rahu maailma.
See jõulud toob ja rõõmu loob,
kes meeled puhtaks, vabaks teeb.
Ei au, ei kulda taha ma,
vaid rahu maailma.

Olgu see ka meie jõulusoov ja olgu meile
saatjaiks uude aastasse taas apostel Pauluse
sõnad, mis kunagisele Rooma rahvale läkitatud:
Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest?
Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või
nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Sest
ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid
ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei
väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu
loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest,
mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Usun ja loodan, et keegi ei suuda ega või
meid lahutada sellest, mis meid juba maa peal
taevaliste seltsiga ühendab.
Ja Kristuse Jeesuse ilmumise saabuvas valguses soovin Sulle, hea lehelugeja, õnnistatud
Jõuluaega ja rõõmurohket uut aastat!
EELK Sangaste ja Laatre koguduse õpetaja
IVO PILL

Hea lehelugeja! Soovime Sulle õnnistatud Jõulu-aega ja rõõmsat
ning toimekat uut 2007. aastat!

Ootame Sind jõulukirikusse:
Pühal Jõuluõhtul, 24. detsembril kell 18.00;
Esimesel Jõulupühal, 25. detsembril kell 11.00;
Teisel Jõulupühal, 26. detsembril kell 11.00.
Vana aasta saadame ära aastalõpu jumalateenistusel 31. detsembril
kell 18.00 ja uut aastat tervitame uusaasta jumalateenistusel 1. jaanuaril kell 11.00.
Jõulurahu soovides EELK Sangaste ja Laatre kogudused ja õpetaja

On juba jõuluhõngu looduses ja lumes
on juba jõulumõtteid, soove meie unes
on juba jõulutöid ja tegemisi tares ning
sulu on tunne, et sa oled parem…

Kauneid toimetamisi jõuluajaks ja lennukaid ideid ning
ettevõtmisi uueks aastaks kõigile Sangaste valla isetegevuslastele ja kultuurisõpradele!
Kultuurijuht MERLE TOMBAK

Keenist Päkapikumaale
Jõulude paiku on meie kooli noorpere ikka midagi
põnevat ette võtnud. Seekord osustasime sõita
Mõniste kanti. Sel aastal tähistab Mõniste Päkapikumaa oma esimest ümmargust juubelit.
Retke alustasime Unimütsi juurest, kes küll magas, kuid korraks siiski oma magusast unest virgus
ning meile Päkapikumaa vahvad passid kaela
riputas. Kuna ta oli nendega palju vaeva näinud
ning vääääääga väsinud, palus ta lastel end pisut
aidata ja kõikidele, keda kohtame, sünnipäevapeo
kutse üle anda.
Kõigepealt külastasime Eite-Taati, kes elasid vanas rehielamus. Nad pajatasid elust-olust vanal ajal
ning sellest, kuidas vanasti talupere jõule tähistas.
Laulsime kuljuste helinal jõululaulu. Memm pakkus
kõigile kaeraküpsiseid, mis suisa sulasid suus.
Seejärel kohtasime treenerist Elevanti ja Jõumeest. Saime proovida üsna tundmatut spordiala
oma nahal. Olime edukad ja meile anti kiidusõnade
saatel üle diplom ja medal.
Oma põneval rännakul kohtasime Lumeinimesi,
kes polnud enam ammu süüa saanud. Hunt üritas
neilt veel viimseidki konte näpata. Viimasel hetkel
saadi siiski jaole, hunt pidi karistuseks Mammuti
kinni püüdma. Kuid oh häda! Hunt komistas puujuurika taha ning Mammut pääses pakku. Ei jäänud
Lumeinimestel muud üle, kui puunotist tõuke nosida. Neid jätkus meilegi. Olid maitsvad…
Järgmise käänaku taga tutvusime Naksitrallidega,
kes näitasid meile oma ilusat kodu ja medaleid
vapruse eest võitluses kassidega. Ka neile sai
sünnipäevapeo kutse edastatud. Ootamatult ilmus
meie teele Kass, kes ka sünnipäevakutset nõudis,
kuid kahjuks polnud tema nime meil kirjas. Kuna
aga paberil olid kassikäpa jäljed, arvas Kass, et
küllap on ka tema oodatud.
Pärast väikest bussisõitu jõudsime imeilusasse
Jõuluorgu. Seal kohtusime hiinlanna ja tema
nimetu draakoniga. Hiinlanna jutustas, kuidas
kaugel Hiinamaal aastavahetust tähistatakse. Koos
tantsisime jenkat. Hiinlanna palus, et me tema draakonile ka nime paneksime. Nimeks sai Lorri ja see
meeldis vastsele nimeomanikule väga. Edastasime
peokutse ja jätkasime oma retke.
Sattusime Metsamoori onni juurde. Kogu pere oli
kodus. Vanapagan oli na vaikne, kuid lapskukesed
see-eest vallatud. Küll nemad rõõmustasid, kui
teada said, miks tulime! Moor kamandas lapsed
kohe kõrvu pesema (egas pesemata kõrvadega saa
peole minna!) ja ise lubas juuksuri juurde aja kinni
panna. Jätsime nad tegutsema.
Edasi plaanisime sõita Muti metrooga, kuid juhtunud oli äpardus – Piilupart sõitis rongiga kraavi ja
meil tuli ikkagi jalgsi minna.
Rongi ümber hädaldasid Notsu ja Kiisu- Miisu.
Piilupardist rongijuht oli ise ka üsna õnnetu moega.
Üks, kaks, kolm… ja rong oli jälle rööbastel! Kindluse mõttes otsustasime koos jalgsi edasi minna.
Olimegi jõudnud tuledesäras majakeseni. Seal
ootas meid lahke Jõulutaat kommidega. Laulsime
talle üheskoos laulu rongisõidust , selle loo tegelased esitasid aga meile südamliku laulu jõuludest.
Soovisime oma uutele sõpradele kauneid jõule ja
asutasime end teele. Meid tuli üle silla saatma Saabastega Kass, kes meie auks ka väikse ilutulestiku
korraldas.
Jõuluorust viis üles imeline trepp, mille igal
astmel tuli mõelda üks salasoov, mis uuel aastal
kindlasti pidi täituma. Soove sai kokku päris palju.
Unimütsi palve oli täidetud ja kõigile kutse
edastatud. Nüüd ootas meid sünnipäevalaud tee,
piparkookide ja sünnipäevatordiga. Oli tore päev!
Keeni põhikooli 0.-3. klass ja õpetajad
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KUULUTUSED
Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme ja santehnikatöid. Garantii. Tel. 506
8509
Ostan, üürin Otepääl 1-3toal.
korteri. 5805 3751
Tasuta ära anda veresuhkru mõõtmise glükomeeter.
Täiesti töökorras,
dokumentide ja juhistega. Tel
5192 4710.

Jaanuaris 2007 alustame taas
Sangaste valla mälumängu turniiriga.
Kuupäev täpsustamisel.

Rahulikke jõule ja
Head uut aastat, mis
looks võrdseid võimalusi
kõikjal Eestis!

Võistkondade eelregistreerimine telefonil
7690 471 või
Sangaste raamatukogus.

Pühajärve Põhikool tänab Andrus
Eensood, Eero Kelderit ja Kalle
Adovit, kes aitavad lastel igal
hommikul õigeks ajaks kooli jõuda ja
kooli väljasõite korraldada.
Täname ka FIE Kalju Saaremäed
maitsvate toitude eest.

Kelle kätte on jäänud Sangaste segarahvatantsurühma
riided, palume need tuua vallamajja.

MÜÜA 2-toal rem vajav korter
Kannistiku tn (3/3, üp 51,7 m²,
Otepää linna 3 km). ERI Kinnisvara 7381 760, 5666 4279 Maili

Hea inimene, kes Sa
oled saanud SA Otepää
Tervisekeskusest laenuks KARGUD,
palun too need tagasi.

Ka teised inimesed
vajavad abi.

“Pole antud kergeid teid maalt tähtede juurde”
Seneca

Müüa lõhutud
küttepuid:

Parajalt pontsakaid tegusid sea-aastal kõigile, nii sigade

kask, 30 cm, kuiv,

nuumajatele kui ka nendest saadud maitsvate

kaminapuu, hind 570

toodete nautijatele.

kr/m3.

Otepää Lihatööstus Edgar

Transporditasu kokkuleppel.

Info te. 5257 198

Müüa lõhutud küttepuud
Lepp, 50 cm, märg,

hind 360 kr/m

Lepp, 50 cm, kuiv,

hind 460 kr/m3
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Lepp, 30 cm, poolkuiv, hind 480 kr/m3
TRANSPORDITASU KOKKULEPPEL.

Info tel. 7752 018 ja 5278 041

Otepää päevakeskus kutsub kõiki
tantsuhuvilisi

Hotell Karupesa
RESTORAN võtab tööle
koka ja
osalise tööajaga kokaabi.
Sooviavaldus ja CV palun
saata
08. jaanuariks 2007
aadressil Tehvandi 1a
Otepää 67403 või
katrina@karupesa.ee.

Tänan kõiki, kes on olnud mulle toeks
ja headeks abilisteks kõigis päevakeskuse
tegemistes
ning ürituste läbi viimisel.
Jätkugu hea koostöö ka uuel aastal,
sest ühisel jõul saame muuta oma elu paremaks.

Soovin kõigile kaunist jõuluaega ja
kordaminekuid uuel aastal!

võtab tööle

ujula instruktori
bowlinguoperaatori
Info tel 5114 165

Otepää valla VIII karikavõistlused

võrkpallis
toimuvad laupäeval, 6. jaanuaril algusega kell 10

Info: Neeme Ernits, tel 5064 950

Kahes töökas käes
oli Sinu külv ja lõikus
aeg sellegi viis

Mälestame naabrimeest

ARTUR KERGANDIT

ja avaldame kaastunnet omastele.

Töökaaslased hotellist Karupesa

Perekonnad Tiido, Sepp, Jürgen,
Barkala ja Elli Susi.

01.01.1921 - 08.12.2006

Lahtioleku ajad on

Osalevad mees- ja naiskonnad Viljandist, Elvast,
Tartust, Põlvast, Puhjast ja Otepäält.

Ema.

SALME SAARMA

Otepää külastuskeskus, Tartu mnt 1,
Otepää
Telefon 7661 200

Otepää Spordihoones.

Helle Kuldmaa
Otepää Päevakeskus-Hooldekodu juhataja

Kallis Ilko!
Avaldame siirast kaastunnet ja
oleme mõtetes Sinuga, kui saadad viimasele teele oma kalli

OTEPÄÄ SPORDIHOONE

AS Pühajärve Puhkekodu

SEENIORTANTSURINGI

Alustame 9. jaanuaril kell 12.30
kultuurikeskuse II korruse kooriruumis.

Otepää
Turismiinfokeskus
on avatud uuel
aadressil:

MATI VAHTRUS

18.02.1955 - 07.12.2006

Mälestame endist töökaaslast

Mälestame

ARTUR KERGAND

AUGUST VAKSI

surma puhul

Südamlik kaastunne omastele
Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

ja tunneme kaasa omastele.
Aino, Piia, Anne, Enno
Mälestame head naabrit

Avaldame sügavat kaastunnet
Liidia Vildele õe

FRIIDA

surma puhul.
Ansambel “Laulurõõm” naised

AUGUST VAKSI

Tunneme kaasa lesele, lastele,
lastelastele ja lastelastelastele.
Leinavad perekonnad Kuus,
Tämm, Vilde, Kalev; Tiiu, Teele ja
Meinhard.

MÄE 23 a

Jõulude ajal

E–R
08.00 – 22.00
L–P
10.00 – 22.00
23 – 26.12.2006 on suletud.

Aastavahetusel
31.12.2006 – 01.01.2007 on
suletud
Fis MK 2007 võistluste ajal 23.01. – 28.01.2007 on
suletud
Teenuste hinnakiri
Spordisaali rent
•
kogu saal – 300.-/ tund
•
1/3 saali - 150.-/ tund
Jõusaali kasutamine
•
(08.00 – 17.00)
•
täiskasvanud (17.00 – 22.00)
•
õpilasele
(17.00 – 22.00)
Aeroobikasaali rent
Saunarent
Duðði kasutamine
Koosolekuruum

20.-/kord
40.-/kord
20.-/kord

100.-/tund
200.-/tund
10.-/tund
100.-/tund

Elektri ja aurusaun avatud Otepää valla elanikele
Neljapäev
15.00 – 20.00
naistele
Reedel
15.00 – 20.00
meestele
Uuest aastast 35.-/tund

Te r v i s e k ä i j a t e
AASTAALGUSE PIDU toimub 7. jaanuaril 2007 kell 17
Pühajärve SPA bowlingu saalis.
Registreerimine telefonil 5698 5089.
Osalemistasu 125 krooni.

Oodatud on kõik kõndimisest huvitatud hoolimata
vanusest ja soost.
Ilusaid jõule!
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REKLAAM

21. detsember 2006

Kristina Šmigun ja Jaak Mae on Valgamaa 2006. aasta edukamad sportlased
Valgamaa Spordiliit tunnistas maakonna parimateks sportlasteks suusatajad, Torino taliolümpiamängude kahekordse võitja Kristina Ðmiguni ja
Jaak Mae.
Naistest oli kolmas laskesuusataja Triin Peips,
meestest teine kahevõistleja Tambet Pikkor ja kolmas mäesuusataja Karl Siim. Juunioridest võitis
kahevõistleja Kristjan Eljand.
A-vanuseklassis oli teised Liis Kalda (suusatamine) ja Karl-August Tiirma (kahevõistlus). B-klassis toodi kõik kolm auhinnalist kohta Otepääle.
Tüdrukutest olid parimad Triin Ojaste (suusatamine), Kristin Kalk (laskesuusatamine) ja Marju

Meema (mäesuusatamine) ning poistest Magnar
Orasson, Kaur Lõhmus (mõlemad laskesuusatamine) ja Morten Priks (murdmaasuusatamine).
Parima võistkonna tiitli pälvis SK Oti-Audentes 3
x 10 km teatesuusatamise meeskond (Tauno Tõld,
Jaak Mae ja Aivar Rehemaa). Spordiveteranide
hulgas sai naistest teise koha Ene Aigro meestest
esikoha Kaarel Tigane.
Treenerite pingereas oli esimene Anatoli Ðmigun
ja kolmas Ants Orasson. Spordiaktivistide rivi
etteotsa tõsteti Puka staadioni ehituse eest Heikki
Kadaja.
OT

Naiskondade 2006. aasta karikavõitja
võrkpallis on VK Viktooria
Valga Spordihallis lõppenud naiskondade 2006.
aasta võrkpalli karikavõistluse finaalturniiril
mängis 4 eelturniirilt edasi pääsenud naiskonda. Karikavõitja selgitamiseks mängiti üks ring
turniirisüsteemis.
Kõik kohtumised võitis Võrkpalliklubi Viktooria
naiskond. Kõige tasavägisem mäng oli Tõrva
VK naiskonnaga, kuid võit tuli ikka 3 : 2
Viktooriale.

Pühajärve Puhkekodu
uuenenud restoran ootab Teid:

P - N 19 - 22
R - L 19 - 24
Info ja laudade reserveerimine tel 766 5500

Teist kohta otsustavas mängus oli edukas VK
Tõrva, kes võitis SK Oti - Audentese 3 : 0. Kolmas
koht SK Oti -Audentesele.

Võrkpalli karikavõistluse naiskondade üldjärjestus:
III SK Oti - Audentes
5. Otikesed
6. SK Puka

