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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Sangaste ja Otepää allkirjastasid 
ühinemislepingu

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

Otepää Vallavalitsus 
tänab 

kõiki koostööpartnereid 
talvepealinna avamispidustuste 

korraldamisel.

23. detsembril allkirjasta-
ti Sangaste lossis Sangaste ja 
Otepää ühisel vallavolikogu istun-
gil ühinemisleping. Uus omava-
litsus, mille nimeks saab Otepää 
vald, tekib 2017. aastal kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistu-
lemuste väljakuulutamise päeval.

 
Ühinemislepingule kirjutasid alla 
Otepää vallavolikogu esimees Siim 
Kalda, Otepää vallavanem Kalev 
Laul, Sangaste vallavolikogu esimees 
Rando Undrus ja Sangaste vallava-
nem Kaido Tamberg. Lisaks sellele 
andsid mõlema  valla volikogude esi-
mehed  Valga maavanemale Margus 
Lepikule üle otsused, millega taot-
letakse Vabariigi Valitsuselt Otepää 
valla ja Sangaste valla haldusterrito-
riaalse korralduse muutmist ühinemi-
se teel uueks kohaliku omavalitsuse 
üksuseks. 

Ühinemislepingu järgselt jääb 
Otepää valla keskuseks Otepää linn. 
Uude omavalitsusse kuuluvad Otepää 
ja Sangaste vallad ning seitse Palu-
pera küla. Uue valla volikogu koos-
seisus saab olema 17 volikogu liiget, 

kes valitakse ühes valimisringkonnas. 
Selleks, et tagada vallakodanikele tee-
nuste parim kättesaadavus, luuakse 
valla territooriumile teenuskeskused, 
millest üks asub Sangaste alevikus. 
Lastele tagatakse võimalus omanda-
da kvaliteetset alus- ja põhiharidust 
võimalikult elukoha lähedal ning 
gümnaasiumiharidust Otepää linnas. 
Ühtlustatakse sotsiaalteenuste ja sot-
siaaltoetuste määrad ning toetatakse 
tervisekeskuste, perearstikeskuste ja 
hoolekandekeskuste tegevuse jät-
kamist. Luuakse ühtne vallasisene 
ühistranspordi korraldus, nii et see 
vastaks vallaelanike, sh ka õpilaste 
vajadustele. 

Otepää vallavolikogu esimees Siim 
Kalda märkis, et 2016. aasta muutus 
just Otepääle veel olulisemaks. 
„Lisaks suurtele tähtpäevadele nagu 
900 aastat esmamainimisest, 80 aastat 
linnaõiguste saamisest ja 20 aastat 
Talvepealinna õigustest, on piirkond 
saanud haldusreformi raames kind-
lasti positiivse lahenduse," lisas Siim 
Kalda. „Läbirääkimised on olnud 
konstruktiivsed ja möödunud väga 
heas õhkkonnas. Kõik eeldused on 
loodud, et Otepää, Sangaste ja Palu-
pera seitse küla saaksid järgmise aasta 

Tegusat aastat kõigile!

Talvepealinna avamine piltides

sügisest üheskoos hakata püüdlema 
uute eesmärkide ja tippude poole."

Sangaste vallavolikogu esimees 
Rando Undrus avaldas head meelt, 
et ühinemisleping sai allkirjastatud. 
„Äsja allkirjastatud leping ei tee meid 
küll rikkaks, aga see teeb meid tuge-
vaks, sest see mis meid tugevaks teeb, 
on hea koostöö, mis sõltus siiani ja 
sõltub edaspidi ainult meist endist," 
ütles Rando Undrus. 

Ühinemisleping koos lisadega aval-
datakse Sangaste ja Otepää valdade 
veebilehtedel ja Riigi Teatajas.

Otepää ja Sangaste valla ning Palu-
pera valla seitsme küla ühinemisel 
kujuneb territooriumi pindalaks 443 
km². Elanike arvuks on 1. novembri 
2016. a seisuga 5705 elanikku. 

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA 

Ühinemislepingule kirjutasid alla (vasakult): Sangaste 
vallavanem Kaido Tamberg, Otepää vallavolikogu 
esimees Siim Kalda, Sangaste vallavolikogu esimees 
Rando Undrus ja Otepää vallavanem Kalev Laul.

Karud tantsuhoos. Pihkva folklooriansambel Skaz.

Lõõtsavägilased.Tähetark Igor Mang.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius annab Pärnu 
helkurid üle Otepää vallavanemale Kalev Laulile.

Narva linnapea Tarmo Tammiste annab üle valitse-
missaua Otepää vallavanemale Kalev Laulile. Taamal 
Tallinna Raepressi juhataja Alar Rästa.

Volikogu esimees Siim Kalda 
tervitab talvepealinna külalisi 
ja otepäälasi.

Tänavu on eriline aasta ― ühinemiste 
ja liitmiste käigus kaovad palju vallad 
ja saavad olema uued ning suuremad. 
Loodetavasti ka tugevamad ja tegusa-
mad. 

Mõned vallad peavad leppima sund-
liitmiste ja jagunemistega. Kindlasti 
saab aasta olema kõigi jaoks uudne.

On ka Otepää Teataja juubeliaasta. 
Esimene Otepää Teataja ilmus märtsis 
85 aastat tagasi. 

Tolleaegse lehe nime all seisis: 
"Otepää, Kambja, Rõngu, Sangaste ja 
Urvaste ümbruskonna häälekandja”.

Kahjuks ei saa seekordsete liitumis-
tega nii suurt piirkonda kokku, aga kes 
teab, mis tulevik toob.

OT
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. jaanuaril.

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

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

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

Otepää Vallavolikogus

23.12.2016
n	 Kinnitati Sangaste valla ja Otepää valla ühinemisleping ja 

selle lisad.
n	 Otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt Otepää valla ja Sangaste 

valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks 

kohaliku omavalitsuse üksuseks, mille nimeks saab Otepää vald.

22.12.2016
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 20. veebruari 2014. a määrust 

nr 1-6-2 „Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2016. aasta teine lisaeelarve.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2017. aasta eelarve.
n	 Otsustati lõpetada Sihva külas asuva Allika kinnistu ja Päike-

seloojangu maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
n	 Määrati vallavanema Kalev Lauli töötasuks 2130 eurot kuus.
n	 Nõustuti Gravel Deposits OÜ-le maavara kaevandamise loa 

andmisega Oriku liivamaardla Oriku liivakarjääris.

Otepää Vallavalitsuses
   19.12.2016
n	 Väljastati JAH Arhitektid OÜ-le projekteerimistingimused 

Kääriku külas Uue-Lükardi kinnistul ehitise (üksikelamu, ehitisre-

gistri kood 111008214) laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Otsustati lõpetada Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja 

kinnistu detailplaneeringu koostamine.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest seitse isikut.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 

481,08 eurot.
n	 Keelduti kahele iskule ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest.
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa viiele isikule kogusummas 960 

eurot. 
n	 Lõpetati ühele isikule puudega inimese täiendava toetuse 

maksmine.
n	 Määrati koduteenus viiele isikule. 
n	 Anti Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ-le (registrikood 

11608420, asukoht Riia 4 Tartu linn) luba paigaldada ajavahemi-

kuks 20. detsember 2016. a – 31. märts 2017. a reklaamplakat suuru-

sega 3 m x 2 m Otepää vallasiseses linnas asuvale Tartu mnt 4 kinnis-

tule ja määrata reklaamimaksu suuruseks 195,53 eurot.
n	 Eraldati Otepää valla 2016. aasta eelarve realt “Spordiorga-

nisatsioonid” 4755 eurot järgmiselt: 1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää 

1430 eurot Eesti 2017. a jalgpalli meistrivõistluste II liiga liikme-

maksu tasumiseks; 1.2 Võimlemisklubi „Rütmika“ 700 eurot 4. - 5. 

veebruaril 2017. a toimuvate Otepää lahtiste ilu- ja rühmvõimlemi-

se meistrivõistluste korraldamiseks ja Otepää Gümnaasiumi spor-

dihoone saali üüri tasumiseks; 1.3 Otepää Võrkpalliklubi 350 eurot 

7. jaanuaril 2017. a. toimuva võistluse „Otepää valla XVII Karika-

võistlused võrkpallis“ korraldamiseks; 1.4 MTÜ Karupesa Team 

500 eurot 1. jaanuarist – 31. märtsini 2017. a. toimuvate võistluste 

„Otepää valla suusapäevakud 2017“ korraldamiseks; 1.5 Mittetu-

lundusühing S.M.A. Racing 500 eurot 4. veebruaril 2017. a toimuva 

võistluse “Otepää Talvine Rahvasprint 2017” korraldamiseks; 1.6 

Loodusturism OÜ 350 eurot 11. veebruaril 2017. a. toimuva võistlu-

se “II Pühajärve matkamaraton tõukekelkudel” korraldamiseks; 1.7 

Osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 375 eurot Otepää tant-

sugruppide 21. jaanuaril 2017. a. Rakvere Spordikeskuses toimuvale 

tantsukontserdile sõidu kulude tasumiseks; 1.8 Otepää Spordiklubi 

300 eurot märtsis 2017. a. toimuva suusahüppevõistluse “Otepää 

Mängud” korraldamiseks; 1.9 Mittetulundusühing ABC Arendus 

250 eurot 23. aprillil 2017. a. toimuva võistluse „Meie Liigume II 

Tehvandi Mäejooks“ korraldamiseks.
n	 Kinnitati 2017. aastaks Otepää valla haridusasutuste õppeko-

ha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 1.1 Otepää 

Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 950,89 

eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Pühajärve Põhikooli õppekoha tege-

vuskulu arvestuslik maksumus 1436,57 eurot õpilase kohta aastas; 

1.3 Otepää Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksu-

mus 1569,39 eurot õppuri kohta aastas; 1.4 Otepää Lasteaia majan-

damiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendi-

te kulu arvestuslik maksumus 3111,40 eurot lapse kohta aastas; 1.5 

Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma majandamiskulude, personali 

töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik mak-

sumus 2669,21 eurot lapse kohta aastas.
n	 Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 5 ühikut kasutuskõlb-

matut vara, summas 631,67 eurot.
n	 Kanti Otepää Muusikakoolis maha 5 ühikut kasutuskõlbma-

tut vara, summas 129,84 eurot.
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha 44 ühikut kasutuskõlbma-

tut vara, summas 4137,22 eurot. 

AMETLIK INFO

Otepää vald viis 28. novembrist 31. detsembrini 
2016 läbi vallaelanikuks registreerimise kampaaniat. 
Kampaania jooksul lisandus 36 uut vallakodanikku.

Uute vallakodanike vahel loositi välja üks peaau-
hind 750 eurot, mille sai Mirjam Randa ja Otepää 
valla meeneid. Meenete saajateks olid Linda Piiri-
mäe, Heikki Kikkas, Maido Hurt, Jaanus Nukki, Aili 
Orlikov, Marjan Pavlovitš. 

Peaauhinna omanik Mirjam Randla kirjutas ennast 
Otepääle sisse Lõuna-Prantsusmaalt. Tegemist on 
otepäälasega, kes soovis tulla sünnilinna tagasi. 

Kampaania keskenduski eelkõige nendele inimes-
tele, kes elavad Otepääl, kuid pole veel vallakodani-
kud. Sissekirjutus on oluline, kuna täpne ülevaade 
elanikest aitab omavalitsusel paremini elukorraldust 
planeerida ning teha rohkem investeeringuid elu-
keskkonna parandamiseks. 

Viimastel aastatel on Otepää valla rahvastikuarv 
püsinud languses, sissekirjutuskampaania on aida-
nud seda seisu leevendada. Kui 2015. aastal vähenes 
elanike arv 57 võrra, siis 2016. aastal oli vähenemine 
26 inimest. 

„Tänan kõiki, kes nii kampaania käigus, kui ka ter-
ve aasta jooksul ennast Otepääle sisse kirjutasid, 
meie jaoks on iga inimese panus oluline,“ sõnas 
Otepää vallavanem Kalev Laul. „Rahvastiku vähe-
nemine on teema, millega tuleb ka edaspidi tegele-
da. Sissekirjutuste arvu mõjutas kindlasti ka see, et 
ümberkaudsed naabervallad korraldasid sarnaseid 
kampaaniaid.“

Kampaaniat viidi läbi Facebookis, kus plakatitel 
kujutati Otepää inimesi. Plakatid ja kampaania töö-
tas välja Sisuturundusagentuur Kuu ja Tähed OÜ. 

MONIKA OTROKOVA

Otepää valla sissekirjutus-
kampaania oli edukas

Otepää vallavolikogu võttis oma 22. detsemb-
ri istungil vastu 2017. aasta eelarve. 2017. aasta 
eelarve kogu mahuks on 6 638 900 eurot. Võr-
reldes 2016. aasta eelarvega on eelarve suure-
nenud 17,5 protsenti e. 990 060 euro võrra.

Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavanda-
tud 4 577 500 eurot, kuludeks 4 533 700 eurot. 
Võrreldes 2016. aastaga kasvasid põhitegevuse 
tulud 2,5 protsenti e. 112 450 eurot. Kasvu või-
maldab üksikisiku tulumaksu suurem laekumi-
ne ja toetusteks saadavate summade suurene-
mine. Põhitegevuse kulud kasvasid 1,8 protsen-
ti e. 80 370 eurot. 

„Otepää valla järgmise aasta eelarve foo-
kuses on lasteaiad, sport ja turism. Leidsime 
täiendavad vahendid lasteaedade persona-
li tööjõukulude suurendamiseks ning uuest 
aastast kasvavad need keskmiselt 13,3%“, lisas 
Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda. 
„Samuti kasvas eelarves spordi osakaal – toetu-
sed spordirajatiste korrashoiuks, spordiorgani-
satsioonide aitamiseks ja ürituste läbiviimiseks 
suurenesid 34 900 euro e. 29 % võrra.“

Otepää vallavanem Kalev Laul märkis, et 
mahukamateks töödeks 2017. aastal on kul-
tuurikeskuse II korruse renoveerimine, täna-

vavalgustuse üleviimine LED-lampidele ja 
avalike spordiväljakute ning terviseradade kor-
rastamisele. „Kavas on remontida Otepää valla 
teid ja tänavaid, renoveerida Otepää lasteaeda, 
teha korda ning muuta atraktiivsemaks ranna-
park ja Otepää kesklinn, ning viia vastavusse 
päästeameti nõuetega Otepää vallavalitsuse ja 
Otepää gümnaasiumi hooned.“

Laenu planeeritakse võtta 1 260 000 eurot, 
tagasimakseid tehakse 125 000 euro ulatuses 
ning liisingumakseid tasutakse 3 200 eurot.

Otepää vallavolikogu eelarve-, majandus- ja 
turismikomisjoni esimees Aivar Nigol sõnas 
eelarve menetlust kommenteerides, et kok-
kuvõttes sai hea eelarve. „Kindlasti on eelar-
ves kohti, mille ümber saab diskuteerida, kuid 
juhin tähelepanu sellele, et järgmine aasta on 
ühinemiste aasta ning sellest lähtuvalt on ka 
eelarve natuke teistsugune – koos ühineva-
te naabritega oleme kokku leppinud, millised 
investeeringud 2017. aastal teeme,“ täpsustas 
Aivar Nigol. „Rõhk on suunatud haridus- ja 
spordivaldkonda, et enam väärtustada lastea-
ednike ja treenerite tööd.“

MONIKA OTROKOVA

Otepää valla 2017. aasta eelarve keskendub 
lasteaedadele ja spordile 

   28.12.2016
n	 Keelduti Raul Kinksile projekteerimistingimuste and-

misest ehitusprojekti koostamiseks Pühajärve külas Nurga 

kinnistul olemasoleva elamu laiendamiseks üle 33% selle 

esialgu kavandatud mahust, kuna projekteerimistingimuste 

taotlus ei vasta ehitusseadustiku § 27 esitatud tingimustele.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasise-

ses linnas Kellamehe, Soldati, Kunimäe kinnistul ja Vana-

Otepää külas Tammemäe, Sirelimäe, Vana-Otepää haljasala, 

Tuuliku, Uue-Koidu kinnistul ehitise (Otepää - Vana-Otepää 

kergliiklustee) rajamiseks.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 

eurot.
n	 Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registri-

kood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku 

korraldamise luba ajavahemikul 1. jaanuaril 2017. a ajavahe-

mikul kell 00:00 - 00:15 Otepää vallasiseses linnas Linnamäe 

oru territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n	 Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallasiseses 

linnas Kopli tn 10 asuva korterelamu korter nr 2, suurusega 

63,30 m².
n	 Eraldati Otepää valla 2016. aasta eelarve realt “Üldma-

janduslikud arendusprojektid” Otepää Perekeskus MTÜ-le 

3424 eurot Pipo mängutoas lastehoiurühma avamine projekti 

omaosaluse katmiseks.
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale 

„Toetused kultuuriorganisatsioonidele ja seltsidele“ 300 eurot 

OÜ Endel Susi kirjastus “Tarapida” raamatu „Eesti areng 

otepäälase pilgu läbi” trükiks ettevalmistamise toetamiseks.

   04.01.2017
n	 Väljastati ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ-le ehitusluba 

Otepää vallasiseses linnas Väike-Veske kinnistul ehitise (auto-

pesula) püstitamiseks.
n	 Määrati ühele kodanikule matusetoetus summas 128 

eurot.

AMETLIK INFO

Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 18. jaanuarini 2017. Avaliku väl-
japaneku järgne avalik arutelu toimub 30. jaanuaril 2017 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas 
(Lipuväljak 13, II korrus). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 19. detsembril 2016. a korraldusega nr 2-4-574 lõpetada Otepää vallasi-
seses linnas asuva Savikoja (katastritunnus 63601:001:0231) kinnistu detailplaneeringu koostamise. 
Detailplaneering algatati Otepää Vallavalitsuse 6. septembri 2007. a korraldusega nr 2-4-518 „Otepää 
vallas Pühajärve külas Savikoja kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Detailplaneeringu koostami-
seks väljastati ka lähteseisukohad, mis on käesolevaks ajaks oma kehtivuse kaotanud. Detailplaneerin-
gu eesmärgiks oli 9,11 hektarilise maaüksuse kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehi-
tusõiguse alade määramine ja maa sihtotstarbe muutmine.

Detailplaneeringu menetlus on seisnud pikalt ning omanik pöördus Otepää Vallavalitsuse poole 
sooviga lõpetada detailplaneeringu koostamine, kuna lähteseisukohad on aegunud, ala lahenduse 
kontseptsioon muutunud, 9 aasta jooksul on õigusaktid muutunud ning koostöö senise planeerijaga 
on lõppenud.

Kinnistu omaniku taotluse tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põhjalikult 
analüüsida detailplaneeringu koostamise lõpetamise ning Otepää Vallavalitsuse 6. septembri 2007. a 
korralduse nr 2-4-518 kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost Voldemar Puki osale-
misega haldusakti andmise menetluses. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 22. detsembril 2016.a otsusega nr 1-4-84 lõpetada Sihva külas asuvate 
Allika kinnistu ja Päikeseloojangu maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Detailplaneering algatati 
Otepää Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a otsusega nr 1-4-68 „Otepää vallas Sihva külas asuva Alliku 
kinnistu ja Päikeseloojangu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu 
eesmärgiks oli kehtiva Kõrre-Ojaääre kinnistu detailplaneeringuga antud ehitusõiguse ja arhitektuuri-
tingimuste muutmine.

Planeeritava ala suuruseks oli 16482 m2. Mõlemad kinnistud on elamumaa sihtotstarbega. Planeeri-
taval ala kehtib Otepää Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a otsusega nr 1-4-85 kehtestatud Kõrre-Oja-
ääre kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu lähteseisukohad on oma kehtivuse kaotanud, samuti 
ei ole kahe aasta jooksul esitatud detailplaneeringut, et vastavalt planeerimisseadusele planeeringut 
menetleda. Allika kinnistu omanik GLLAMM ASSETS OÜ on 21. septembril 2015. a esitanud pro-
jekteerimistingimuste taotluse hoone katusekalde muutmiseks. Kuna Allika kinnistu asub Otepää loo-
duspargi piiranguvööndis, on projekteerimistingimuste andmiseks vajalik Keskkonnaameti nõusolek.

Keskkonnaamet on väljendanud seisukohta, et nad on nõus projekteerimistingimuste väljastamisega 
Allika kinnistule elamu projekteerimiseks tingimusel, et hoone sobivuse hindamiseks maastikku koos-
tatakse ka hoone visualiseering kõrvalmaantee poolt ning haljastusplaan.

Päikeseloojangu maaüksuse omanik osaühing S. V. ÄRIGRUPP, on avaldanud soovi muuta hoone 
katusekallet, mida on võimalik täpsustada läbi antavate projekteerimistingimuste, mistõttu puudub 
vajadus detailplaneeringu koostamiseks. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820

DETAILPLANEERINGUD

Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistus ja-
gab raskes majanduslikus olukorras Otepää 
valla elanikele riigiabi korras lihakonserve.

Abivajadust hindab sotsiaalteenistus, 
info Kersti Tammelt tel 7664827
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Selgusid foto- ja videokonkursi „Otepää 900“ võitjad

Otepää Vallavalitsus kuulutas 2016. aastal Otepää 
900. juubeli raames välja Otepää linna ja Otepää 
valda kajastava foto- ja videokonkursi „Otepää 
900“. Konkursi peapreemia sai Timo Arbeiter. 

Konkursi eesmärk oli jäädvustada Otepää 
900 juubeliaasta üritusi ja tutvustada Otepääd ja 
Otepää piirkonda läbi siinsete inimeste, ürituste, 
looduse, vaatamisväärsuste ja huvitavate kohtade. 
Võisteldi kahes kategoorias: parimad vaated ja 
parimad ürituste kajastused. Nii fotode kui videote 
valdkondade võitjad sai auhinnaks seikluskaamera, 
lisaks sellele anti välja eriauhindu ja valiti interneti-
hääletuse teel rahva lemmik. 

Võitjad selgitas välja vallavalitsuse poolt moo-
dustatud žürii. Konkursile laekus kokku neli videot 
ja 36 fotot.  

„Huvitav oli vaadata Otepääd läbi kellegi teise 
silmade,“ sõnas Otepää vallavanem Kalev Laul. 
„Laekunud tööde hulgas oli hulganisti head mater-
jali, mida saab edaspidi kasutada Otepääga seotud 
meediakajastustes.“

Otepää vallavalitsus kuulutas 2016. 
aasta sügisel välja Otepää 900. juu-
beliaasta raames toimuva lasteaia-
laste omaloominguvõistluse „Minu 
Otepää“.

Konkursil „Minu Otepää“ osalesid kõik Otepää 
Lasteaia ja Pühajärve Põhikooli lasteaia- ja sõi-
merühmade lapsed. 

„Esitati nii individuaalseid kui ka grupitöid. 
Laste töödest tehtud näitust sai Otepää lasteaeda-
des vaadata aasta lõpuni.“ sõnas Otepää vallava-
litsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika 
Laur. „Väga toredad tööd olid. Lapsed olid kuju-
tanud Otepää loodust, toimunud üritusi, Otepääga 
seotud inimesi ja unistusi. Tööde tegemisel oli leid-
likult kasutatud erinevaid materjale ja tehnikaid. 
Täname kõiki lapsi ja nende juhendajaid!“

Töödest tehtud näitust käisid lasteaedades vaa-
tamas haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika 
Laur ja Otepää vallavanem Kalev Laul, kes tun-
nustasid kõiki lapsi ja nende juhendajaid kringli-
tega. 

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Tänusõnad 
Otepää Naisseltsilt

Möödas on jõuluaeg ja käes uus aasta. Heites 
veelkord pilk Otepää Naisseltsi detsemb- ri-
kuu tegemistesse, meenutame hea sõnaga 
kõiki neid, kes meie tegevustes abiks olid. 

Tänud Elsa kohvikule, kus pidasime oma 
seltsi jõululõunat – hubane koht ja lahke 
pererahvas. Meie jõuluürituse muutis eriti 
meeldejäävaks „mees nagu orkester“ Harald 
Laidre isikus. 

18. detsembril toimus traditsiooniline jõu-
luturg Otepää linna Keskväljakul. Oleme tä-
nulikud Otepää vallavalitsusele, kes on meie 
üritusi alati väärtustanud ja toetanud. 

Täname koostöö eest Otepää Kultuurikes-
kust, Edgari Lihatööstust, Techne Töökoda, 
Meelis Kukke, jõuluvanasid, jõulumemme 
ja nende abilisi. Täname Ugandi Restot ja 
Otepää Winterplace, kes panid välja väga 
populaarseks osutunud jõululoterii peavõi-
dud. Täname talveturu kauplejaid, ostjaid ja 
kõiki neid, kes niisama lustisid.  

Oleme tänulikud oma seltsi liikmetele, kes 
seal kus vaja abiks on. Täname ka Otepää 
Naisseltsi FB sõpru, kes sel moel on meie 
tegevust tunnustanud.
 
Head Uut Aastat!

Otepää Naisseltsi juhatus

Toimus lasteaialaste omaloominguvõistlus „Minu Otepää“ 

Looklev Pühajärv, Timo Arbeiter.

Viimane pingutus, Timo Arbeiter.

Püüa pilvi, sa ulatud nendeni, Ilmo Tamm. 

Võitjad:

Kategoorias „Parimad vaated“ – “Looklev Pühajärv”, Timo Arbeiter.
Kategoorias „Parimad ürituse kajastused“ – “Viimane pingutus”, Timo Arbeiter.
Parima video preemia – „Noorte jalgpalliturniir Otepää Cup“, Priit Lehismets. https://www.

youtube.com/watch?v=Iuj5fIMcU6M. 
Rahvahääletuse lemmik – “Püüa pilvi, sa ulatud nendeni”, Ilmo Tamm. 
Eripreemia – „Pühajärve Sõjatamm tuledes“, Paul Poderat.
Ergutusauhind – „Otepää pärlid suveõhtuil“, Anna-Liisa Kärson. https://vimeo.

com/180801297.
MONIKA OTROKOVA

Pühajärve Sõjatamm tuledes, Paul Poderat.

Otepää lasteaialaste võistlustöö.

Seisuga 01.01.2017 elab Otepää vallas kokku 3936 
elanikku, neist mehi 1922, naisi 2014. Otepää lin-
nas elab 2245 elanikku, külades 1691 elanikku.

Eelmisel aastal sündis 30 last, neist 21 poissi 
ja 19 tüdrukut. Suri 54 inimest, neist 25 meest 
ja 29 naist. 

Otepää vallas elab 1 inglane, 1 juut, 1 poolakas, 
1 rumeenlane, 2 sakslast, 23 soomlast, 1 tatarlane, 
4 ukrainlast, 1 ameeriklane, 1 uusmeremaalane, 
48 venelast ja 1 vepsalane. 

Vallast lahkus 138 inimest, juurde tuli 130 
vallakodanikku. 

Andmed pärinevad Rahvastikuregistrist. 

Piirkond  Mehed Naised Kokku

Otepää vald   23   10   33
Arula küla   43   32   75
Ilmjärve küla   23   21   44
Kassiratta küla   13   10   23
Kastolatsi küla   27   37   64
Kaurutootsi küla   23   11   34
Koigu küla     9   11   20
Kääriku küla   25   20   45
Mägestiku küla   20   24   44
Mäha küla   14   10   24
Märdi küla   22   23   45
Nüpli küla   69   70 139
Otepää küla   10   15   25
Otepää linn         1034       1211       2245
Pedajamäe küla   42   45   87
Pilkuse küla   93   60 153
Pühajärve küla   89   73 162
Raudsepa küla   19   17   36
Sihva küla 162 174 336
Truuta küla     9     5   14
Tõutsi küla   41   30   71
Vana-Otepää küla   64   66 130
Vidrike küla   48   39   87

Otepää vald 
kokku               1922       2014      3936

MONIKA OTROKOVA

Otepää valla rahvastiku- 
sündmused
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Otepää Maailmakarika etapp murdmaasuusata-
mises toob veebruari kolmandal nädalavahetusel 
omajagu uut. Lisaks oma tuntud headuses toimu-
vatele tippsportlaste mõõduvõtmistele leiab pro-
grammist nii meelelahutust kui teistlaadi põnevust 
pakkuvaid sündmuseid. Näiteks toimuvad eraldi 
suusavõistlused noortele, mängitakse lumel vollet, 
selgitatakse parimaid freestyle suusatajaid ja lume-
laudureid, MK raja võtavad ette kuulsused ning pee-
takse rohkelt pidusid. 

reedel

Kombekohaselt algab Otepää MK reedel, 17. 
veebruari õhtul avatseremooniaga, kus esinevad 
Liis Lemsalu ja Jaan Roose slackline´l. Avatsere-
mooniale järgneb sportlikust hasardist laetud hool-
demeeskondade sprindivõistlus. Ka siin on põhjust 
tulla ja omadele kaasa elada. 

Õhtu jätkub spordilainel Audentese karika-

võistlustega suusahüpetes, millele järgneb esma-
kordselt ametlik pidu “Epordwerk presented By 
MyFriday“ ühes suusahüpete autasustamisega 
MyHits publikutelgis Tehvandi staadioni ääres. 
Kogu reedene programm on pealtvaatajatele 
tasuta.

laupäeval

Laupäeval ootavad publiku toetust Swedbanki ja 
Hawaii Expressi noorte suusasarja parimad, kes 
selgitavad kiireimad Lemeks Grupp Noorte MK 
sprindiringil. 

Klassikalistele suusaaladele pakub seejärel vahel-
dust esmakordselt kavas olev lumevolle, kus osa-
levad Eesti ja Läti parimad rannavõrkpallurid. Kas 
lumes on lihtsam või keerukam pall maha lüüa, 
selgub Tehvandi staadioni kõrval publikualas üles 
seatud võistlusplatsil. 

Päeva peale kogunenud sportlikku pinevust 
maandab pealelõunal MyHitsi publikutelgis tradit-
siooniline suusapidu, kus tänavu esineb Jüri Poot-
smann.

Vahetult peale muusikalist elamust aitavad taas 
sportlikule lainele saada Freestyle suusa ja lume-
laua Eesti meistrivõistlused Big Air’is Väike-Mu-
namäel. 

Laupäeva õhtut sisustab tuntud ja oodatud Tartu 
Maratoni “Pidu suusabaasis”. Tegusast päevast 
alles jäänud energiat saab rakendada Kääriku 
spordikeskuses. 

Pühapäeval

Pühapäeval on areen taas 
talispordi päralt ning selgub, 
kes tuntud inimestest on nobedaim Lemeks Grupp 
Harrastajate sõidu 5 km suusaringil. Muuhulgas 

tuleb kuulsustel üles rühkida ka Tehvandi tõusust, 
mis on sama karm ühteviisi nii tippsportlastele kui 
harrastajatele. 

Kõige väiksemad saavad suusatamisega tutvust 
teha Suusabussi abiga ning julged lennuhuvilised 
on oodatud lihvima oma suusahüppeoskuseid 
Marumäel. Need ning mitmed teised tegevused 
ootavad pealtvaatajaid Tehvandi staadioni kõrval 
publikualas. 

Kokkuvõttes on Otepää MK koht, kus veenduda 
maailma parimate suusatajate jõus ja osavuses, 
elada kaasa meie sportlastele, kohtuda sõprade ja 
tuttavatega ning veeta üks tore talvine nädalavahe-
tus. 

Otepää MK toimub 18.-19. veebruaril.

Otepää MK kõrvalprogramm paistab silma mitmekülgsusega

N8 (1 KM)  
1. Teele Uudeberg          18.33 
2. Liis Uudeberg          33.45 
M8 (1 KM) 
1. Stefan Kivil            4.05 
2. Elmar Unn            5.50 
N10 (1,8 KM) 
1. Gerda Kivil 2007          5.49 
M10 (1,8 KM)  
1. Ralf Mae            7.45 
2. Adrian Luha       4.23 1km
3. Tristan Klimbek       5.04 1km
N12 (1,8 KM)  
1. Anni Lii Unn           6.23 

Suusasarja I etapi tulemused       4. jaanuar, Tehvandi vabatehnika

M12 (1,8 KM)  
1. Ralf Kivil            5.09  
2. Stenver Vahi            6.19  
3. Aleks Mägi            8.04  
N14 (1,8 KM)  
1. Keiu Vakmann            5.43 
2. Kätlin Kukk            5.45 
3. Laura Tamm            5.47 
M14 (2x 1,8 KM) 
1. Mark Markos Kehva   10.15  
2. Ivar Všivtsev          10.19  
3. Oskar Unn          12.08 
N16 (2x 1,8 km) 
1. Britta Kasela          11.44 

2. Birgit Kasela               12.19 
3. Lauren Mae               15.18 
M16 (2x 1,8 KM)  
1. Aleksander Luha               9.14  
2. Aleksander Tamm             9.20 
3. Uku Vill               10.10  
M18 (3x 1,8 KM) 
1. Jürgen Kukk               14.34  
N40 (2x 1,8 KM) 
1. Tea Pärnik               11.40  
2. Livian Laaneots               12.17  
3. Kaja Tättar               13.55  
M (3x 1,8 KM) 
1. Marten Pulles              14.06  

2. Asko Saarepuu        14.12  
3. Sairos Tamm        14.36  
M40 (3x 1,8 KM) 
1. Allar Kivil        14.30  
2. Imre Õim        15.39  
3. Andres Nurk        16.10  
M50 (3x 1,8 KM) 
1. Einar Peterson        20.51 

Kõik tulemused: 
http://karupesateam.ee/files/
MSuusasari2017TULEMUSED
1etapp.pdf

Kirjutama seda lugu sundis mind kohtumine ühe 
prouaga, kes mu ühel päeval pisarsilmi tänaval 
peatas. 

Enne jõulusid tehakse ikka kodudes suurpu-
hastust. Kahjuks lõpeb mõne inimese jaoks selline 
tegevus siis kui koduuks enda järel kinni lüüakse. 
Nii saidki Pühajärve pargis jalgpalliväljaku kõrval 
elavad ja õhtuti valgustatud pargis jalutavad inime-
sed ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui ühel päeval 
sõitis kohale kuppelkäruga auto, millest siis kontei-
ner musti prügikotte täis laaditi ja ülejääk sinnasa-
masse maha loobiti. Eeskuju oli nakkav ja veel üks 
väikekastiga auto saabus koduse majapidamisraa-
mi kottidega, ka need pilluti maha.

Varesed arvasid heaks toodud kotid laiali haru-
tada ja konteineri ümbrus täitus mädanenud toma-
tite, apelsinikoorte, ahjutuha, pampersite (kasuta-

tud), toidupakendite ja -kiledega, isegi vanu voo-
dilinu oli toodud. Tuul aitas omakorda kõik laiali 
laotada. Pilt oli masendav. Seda hämmastavam 
on, et need prahiautod pole kaugeltki mitte vanad 
Ladad ega Moskvitšid, vaid ikka suured ja kallid 
autod, millede omanikel pole ilmselt raha jätku-
nud jäätmejaamas oma rämpsu väikese tasu eest 
ära anda. 

Selle proua närv ei pidanud vastu, läinud siis 
koju, tööriided selga ja paar tundi kõva tööd. Kui 
ta siis õhtupoolikul oma töövilja tahtis nautida, 
jõudis ta kohale just selleks ajaks, kui möödasõit-
vast autost paar prahikotti jälle maha visati. Hea, 
et proua veel eluga pääses, sest autol oli põgenemi-
sega nii kiire, et kurvid sirged.  

ENE KEldER
Aedlinna Seltsing

Üks lugu aedlinnast

27. detsembril võeti suund Otepäält Tartusse. 
Oli plaan minna ühiselt külastama Eesti ilusa-
mat ja suuremat muuseumi.

Rahvamuusikud on ju ka rahvakultuuri eda-
sikandjad. Noortele meeldis kõige rohkem 
püsinäitus Uurali kaja, huvitav oli kuulata hõi-
murahvaste jutte ja sõnade hääldusi.

Muidugi olid huvitavad ka vanad tööriis-
tad,esemed ja riided. Rahvariided ja ehted 
jäid kohe eriliselt silma. Vanematele meeldis 
muidugi ajarada. Hea meenutus, kuidas kõik 
on muutunud.

Rahvamuusika ansambel Karupojad 
käis ERM-is

Nädalavahetusel Tšehhi Vabariigis Harrachovis toimunud juunio-
ride maailmakarikavõistlustel kahevõistluses võitis Markkus Alter 
esimese ja teise koha.

Markkus Alter võitis Tšehhis

Otepää võõrustab taas kahevõistluse 
kontinentaalkarikasarja etappi

Laupäev, 21. jaanuar 2017 

10:00   Kahevõistluse proovivoor Tehvandi HS100 mäel
11:00    Kahevõistluse suusahüppevõistlus Tehvandi HS100 mäel
14:00   Kahevõistluse murdmaa 10 km distants (4x2,5 km) 
   Gundersen,  Tehvandi suusastaadionil
14:45 Võistluste autasustamine Tehvandi suusastaadionil

Pühapäev, 22. jaanuar 2017

  9:00 Kahevõistluse proovivoor Tehvandi HS100 mäel
10:00 Kahevõistluse suusahüppevõistlus Tehvandi HS100 mäel
13:00   Kahevõistluse murdmaa 10 km distants (4x2,5 km) 
   Gundersen, Tehvandi suusastaadionil 
13:45 Võistluste autasustamine Tehvandi suusastaadionil

Võistluste ajakava

Karupoegade kaua aegne liige MERIKE
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18. detsembril toimus Otepää keskväljakul traditsioo-
niline talveturg, mida külastasid ka jõuluvanad. 

Jõuluvanad saabusid Otepää Keskväljakule igast 
ilmakaarest ja igasuguste sõiduvahenditega. Jõulu-
vanad saabusid Eesti Posti jalgrattaga, politseiau-
tos, tuletõrjemasinaga, ATV-ga, üks jõuluvana tuli 
taksoga, teine kihutas ralliautol platsile ning kiirabiau-
toga saabus terve brigaad koos päkapiku ja Lumehel-
bekesega. Jõulutaadil ja jõulumemmel oli sõiduva-
hendiks aga murutraktor. Jõuluvanad jagasid agaralt 
lastele kommi ja küsisid salme. 

Kui kõik jõuluvanad olid saabunud, siis juhatas 
peajõuluvana Valdur Sepp nad kuuse alla, kus peeti 
maha suur aastakoosolek lauluga, mille protokoll 
edastati vallavalitsusele äratrükkimiseks ja rahvale 
tutvustamiseks. Edasi jalutasid jõuluvanad Otepää 
Winterplace, kus üksteiselt võeti mõõtu pikema liu 

Jõuluvanad lustisid talveturul

LOODUSE JA LOOVUSE 

TÖÖTUBA

20. jaanuaril kell 18 

olete oodatud 

Otepää looduskeskusesse, 

kus Eve Mahhovi juhendamisel 
teeme endale 2017. aasta kalendri. 

Registreeri end 
margit.turb@keskkonnaamet.ee 

või tel 518 6747 
ning võta kaasa vahendite raha 1 euro. 

Toetavad Krepi talu 
ja Otepää kultuurikeskus.

Uus raamat ,,Mineviku meenutused II“

laskmisel ning kontrolliti lume libisemisvõimet. 
Otepää Naisseltsi esinaise Ene Raudsepa sõnul 

oli talveturul sellel aastal kauplejaid kokku 40, kau-
gemalt tulijad olid Saaremaalt. Osta sai toidukraami, 
käsitööd ning jõuluehteid. Toimus ka õnneloos, pea-
auhinnad olid välja pannud Ugandi Resto ja Otepää 
Winterplace. Esinesid Esteetika- ja tantsukooli 
Otepää lapsed, talveturu külastajaid said Otepää 
Naisseltsi poolt valmistatud kuuma suppi. „Tänan 
kõiki talveturu abilisi ning müüjaid ja Otepää Nais-
seltsi liikmeid, kes turul abis olid,“ lisas Ene Raud-
sepp.

Talveturu ja jõuluvanade kokkutuleku korraldasid 
Otepää jõuluvanad, Otepää Naisselts, Otepää Kul-
tuurikeskus, toetas Otepää vald. Talvepealinna amet-
likuks raadiojaamaks on raadio Sky Plus. 

MONIKA OTROKOVA

(80 lk.+ 21 värvifotot) Lugusid mõisaajast täna-
päevani. Koostaja Ene Kelder.

15. detsembril olid Pühajärve Puhkekeskuse teise 
korruse saali laudade taga kõik istekohad hõivatud. 
Oli huvi ja huvilisi, sest tegelikult oli ju enamik kut-
sutuist ise selle raamatu kirjutanud... Just nii taga-
sihoidlikult alustas kohtumist ka raamatu koostaja, 
meenutuste ja mälestuste koguja, kirjapanija, aed-
linna seltsingu juht, kodu-uurija, giid ja põhierialalt 
inglise keele õpetaja Ene Kelder.

Tänusõnu ja lilli jagus, sest olid ju raamatu koos-
tamisel abiks olnud nii oma loo kirjutajad kui ka 
küsimustele vastajad, erakogudest fotode edastajad 
ja enne raamatu trükikotta saatmist ka käsikirjade 
lugejad. Loomulikult olid kutsutute hulgas ka kõik 
toetajad.

Peamine soov Enele: hakaku aga kohe koguma 
mälestusi III osa jaoks! Kohtumisel ette astunud 

asjaosalised ja needki, kes sõna ei lausunud – soo-
visid sama.

Aedlinlane ja raamatu keeleline toimetaja 
AIlI MIKS

Foto VAlju AlOEl

Võrukaelte jõulupeol küsisid lapsed kalendrilt, miks 
on november nõnda pikk. No miks siis on? Eks ikka 
sellepärast, et jõuaks jõulusalmid, -laulud ja muud 
etteasted selgeks õppida!
Kultuurikeskuses toimunud peoks olid lapsed 

selgeks saanud omapärased laulud. Kui tavaliselt 
lauldakse lihtsalt jõuludest, siis võrukaelte peol 
kõlas hoopis viisijupp viguriga jõuludest. Väike 
vigur peitus ka Anne Velli Lasteshow etenduses, 
kus kogu publik sai kaasa teha. Näiteks imiteeriti 
vasaraga kopsimist, et valmistada kingikaste.  
Kops-kops ja kohal nad olidki – kolm jõulutaati! 

Igal rühmal oma.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Vigurid ja vasarad Võrukaela jõulupeol

KultuuriKalender

12. jaanuaril  kell 14.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Lauluklubi. Oodatud on kõik laulu-
huvilised!

27. jaanuaril  kell 20.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Otepää isetegevuskollektiivide 
tänupidu.

  3. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Rakvere Teatri etendus „Sina 
maga, mina pesen nõud“. Pilet 14/12 eurot. 
*Sooduspilet õpilastele ja pensionäridele. 
Piletid on müügis Piletimaailmas ja Otepää 
Turismiinfokeskuses.

  4. veebruaril VIII Euroopa Saunamaraton 
Otepääl.

  7. veebruaril kell 18.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Ansambel Helikristallid talvekont-
sert. Pilet 7/4 eurot. Piletid müügil kohapeal.

  8. veebruaril kell 11.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Kuressaare Linnateatri lastee-
tendus „Kolme pörsa lugu“  Pilet 5 eurot 
. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää 
Turismiinfokeskuses. Info 5804 3215.

   9. veebruaril kell 14.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Lauluklubi. Oodatud on kõik laulu-
huvilised!

16. veebruaril kell 19.00Otepää Kultuuri-
keskuses  Kontsert. Helin-Mari Arder ja Andy 
Fite. Pilet 8  eurot. Piletid müügil kohapeal.

11. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Mait Malmsten monolavastuses 
„FENOMEN“.  Lavastaja Madis Kalmet. 
Kunstnik Ervin Õunapuu . Muusikaline 
kujundaja Peeter Konovalov (Ugala). Valgus-
kunstnik Priidu Adlas (Tallinna Linnateater).

Ekspertide komisjoni ette on toodud üks kumma-
line mees, kellelt loodetakse vihjeid tuleviku 
sündmustele. 

Kes on see salapärane, fenomenaalse elu- ja 
ajaloonägemusega mees? On ta tõekuulutaja 
või soolapuhuja, hull või geenius, prohvet või 
šarlatan?

“...See on teater selle sõna kõige paremas mõttes. 
Köitev mõttemängu kõrgpilotaaž, mida kogu 
„Fenomeni“ lavastusmeeskond pakub.” 
Margus Mikomägi, “Postimees” 2.04.2014.

„Fenomen“, on Mait Malmsteni esimene ülesas-
tumine monolavastuses. „Fenomeni“ tekst 
on aga nii uus, et Eestis toimus 22. märtsil 
2014 Ida-Euroopa ühe tuntuma näitekirjaniku 
maailmaesietendus. Lavastus “Fenomen” 
on osalenud Varna rahvusvahelisel festi-
valil Bulgaarias, „Altan SERGE“ festivalil 
Burjaatias. 2014. aasta Monomaffia festivalil 
Pärnus võitis Mait Malmsten peaauhinna 
“Suure Kirsi”.

Pilet 15/12 eurot. *Pilet eelmüügist ostes 12 eurot, 
kohapeal 15 eurot. Piletid müügil Otepää 
Turismiinfokeskuses ja Piletilevis.

SPOrdiKalender

14. jaanuaril Tehvandi Spordikeskuses
 4. Suusahullude öömaraton.
 Kell 16:00  SUUSATUND VÄIKESTELE JA 

SUURTELE
 Kell 17:00  40 ja 20 km START
 Kell 21:00 AUTASUSTAMINE 

STAADIONIL

18. jaanuaril Tehvandi Spordikeskuses 
Otepää Suusapäevak (klassika distantsid)
Korraldaja: Karupesa Team MTÜ

20.-21. jaanuaril Tehvandi Spordikeskuses 
FIS Kontinentaal Karikasari kahevõistlus. 
Korraldaja: Eesti Suusaliit

27.-28. jaanuaril Tehvandi Spordikeskuses 
Euroopa Meistrivõistlused talitriatlon. 
Korraldaja: Eesti Triatloni Liit

JÕULUVANADE LAUL 2016-11-29

 (Viisil “Kääri käised ülesse...”)

1.Otepääl on tähtsada ajad, taade-riide-raa
täitus üheksandas sajand, taade-riide-raa
kui Läti Hendrik teada andis taade- riide-raa
lahingutest meie kandis. taade- riide-raa

Refr:  Ei paremat pole kuskil sääl
 kui muistsel ajal Otepääl (2x)

2.Gümnaasiumisse uhke raja taade-riide-raaa jne
jätsid maha lõpetajad.
Esirinda vabariigis
sel aastal meie koolis viisid.

Refr:  Ei paremat pole kuskil sääl
 kui kooliajal Otepääl (2x)

3.Volikogu muutis valda,
esimeheks sai Siim Kalda.
Endale nüüd raha teevad,
teised kadedusest keevad.

Refr:  Ei paremat pole kuskil sääl 
 kui volikogus Otepääl (2x)

4.Retrofestil pidu peeti,
kohal oli kogu Eesti.
Suvel palju sadas vihma
ja üritusi keeras kihva.

Refr:  Ei paremat pole kuskil sääl
 kui suisel ajal Otepääl (2x)

5.Kultuurimaja uksed avas, 
seda rahvas ammu vajas.
Eesti lipu värvi toonis
seinad, põrandad ja toolid.

Refr:  Ei paremat pole kuskil sääl
 kui kultuurimajas Otepääl (2x)

6.Linnamäel on uusi radu,
puid maha võetud juba sadu.
Kännud vaatavad vaid vastu,
Winter Place i otse lasku.

Refr:  Ei paremat pole kuskil sääl
 kui linnamäe all Otepääl (2x)

7.Novgorodis tehti süüa,
et vene sõpru pahviks lüüa.
Meilgi mitu toidukohta
uueks saand, vaid kae ja ohka.

Refr:  Ei paremat pole kuskil sääl
 kui söögiajal Otepääl (2x)

8.Kuid jõululaadal oleme
ja sellest rõõmu tunneme.
On jõulukuusest saanud nulg,
oh, jätkuks ainult talvel lund.

Refr:  Ei paremat pole kuskil sääl
 kui jõuluajal Otepääl (2x)

November, 2016 Otepääl
Päkapikk TIIA lEhISMETS

Mürakarud koos jõuluvana ja päkapikuga.

Niipea kui Maša ja Karu olid jõudnud jõulupeo 
kuulutuse üles panna, hakkasid kogunema erinevad 
karvased ja sulelised tegelased. 

Peomeeleolu äratas üles ka lumeeide ja tuisutaa-
di, sest kohe peale kuulutuse lisamist hakkas tuis-
kama ja maa kattus valge vaibaga. Kohale lendasid 
harakad, rasvatihased, varesed ja üks kena leevi-
kegi. Hüpetega tulid pähklipurejad ja jänkupere. 
Saabus isegi näljane hunt, kes tahtis kõik teised ära 
süüa. Õnneks muutis ta üsna kiirelt meelt ja otsus-
tas teha hoopis heateo: tuua jõuluvanad peoplatsile! 

Päkapikkude askelduste järel saabuski hallivati-
mees viie jõulutaadiga. Pidu võis alata.

Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Metsalagendiku (loe: Pähklikese) jõulupidu

Tantsivad harakad ja varesed. 
Foto: Marju Ilistom

MTÜ Karukäpp 
kutsub käsitööhuvilisi kokku 

17. ja 31. jaanuaril 2017 
kell 18.00 

ikka vallamaja III korrusele.

Info tel 515 3248.



12. jaanuar  20176 P  A  L  U  P  E  R  A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Palupera Vallavalitsuse istungil

21. detsembril 2016 otsustati:
n	 JKiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi toetuse 

saaja Andres Kraagi projekti „Männisalu veetorustik“ esitatud 

aruanne.
n	 JKinnitada riigi tegevusvarudest vallale eraldatud konservi-

de jagamise põhimõtted.
n	 JVäljastada T.R-le projekteerimistingimused elamu 

rekonstrueerimiseks Palupera külas.
n	 JVäljastada kasutusload osaühing MIHKEL X poolt 

rekonstrueeritud ja laiendatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonito-

rustikele Nõuni külas, Hellenurme külas ja Palupera külas.
n	 JRegistreerida ehitisregistris A.K-lt laekunud kasutusteatis 

rajatud veetrassi kasutamiseks Päidla külas.
n	 JMäärata ja maksta detsembrikuul:

toimetulekutoetust viiele perele kogusummas 1154,39 eurot;

hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;

täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot;

ühekordset sotsiaaltoetust: 

-majandusraskustesse sattunud ühele perele summas 20 eurot;

-ravi-ja rehabilitatsioonivahendite toetust ühele isikule summas 

35 eurot;

-jõulutoetust ühele lasterikkale perele summas 40 eurot;

-ühele lasteta vanaduspensionärile summas 100 eurot;

-ühele puudega lapse perele summas 20 eurot;

-kriisiolukorra toetust ühele majanduslikult raskesse olukorda 

sattunud isikule summas 50 eurot.

29. detsembril 2016 otsustati:
n	 JKiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi toetuse 

saaja Allan Põlluste projekti „Valgamaa, Palupera valla, Räbi 

küla, Väike-Kõivumäe kinnistule nõuetekohase omapuhasti raja-

mine“ esitatud aruanne.
n	 JRegistreerida A.P-lt laekunud kasutusteatis valminud 

reovee kohtpuhastile Räbi külas.
n	 JJagada Palupera külas asuv Lõhmuse katastriük-

sus 58201:002:1342 kaheks eraldi katastriüksuseks: Lõhmuse 

katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa ja Heki katastriük-

sus, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 JMäärata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused:

-riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist 

toetust ühele perele toimetuleku korraldamiseks 159,07 eurot;

-ravi- ja rehabilitatsioonivahendite toetust ühele isikule summas 

34,01 eurot;

-majanduslikus raskuses olevale isikule toetust summas 20 eurot.

AMETLIK INFO

Olete te kuulnud sellistest roogadest, nagu mak-
sapasta või hirsivaht? Või näinud, kuidas lapsed 
juba enne kella helisemist sööklaukse ette tormi 
jooksevad?

Mina olen ja selle kõige põhjuseks on meie 
oma Palupera Põhikooli armas koolikokk Leelo 
Reha, kes kuulutati 23. detsembril ametlikult 
ETV saates “Eesti parim koolikokk” 12 finalisti 
seast parimaks koolikokaks. Iga Palupera Põhi-
kooli õpilane, õpetaja ja vilistlane teadis muidugi 
juba enne koolikoka konkurssi, et Leelo on 
parim ja see ei muutu, aga selline vahva ja veel 
eriti üle kogu Eesti teadaolev tiitel toob igale 
Paluperaga seotud inimesele laia naeratuse 
suule. Parim selgitati välja konkursi kaudu, kus 
tuli valmistada aja peale erinevaid roogi. Leelo 
võluski kõiki oma lihtsuse ja soojusega, mida 
kiirgas tema roogadest ikka korralikult. 

Eriti uhkeks teeb see mind, kui Palupera kooli 

Eesti parim koolikokk teeb maailma parimat maksapastat

2016. aasta viimane koolituspäev Palupera kooli 
töötajatele toimus ERMis. Tõsi, 100 000-ndaks 
külastajaks meist keegi ei saanud (märgili-
ne külastaja jõudis muuseumi alles 4. jaanua-
ril 2017), aga muuseumi suurt külastatavust ja 
mõnusat sagimist tunnetasime küll.

Jakob Hurda kuju fuajees annab teada nii 
muuseumisse, konverentsile kui restorani mine-
jale, et Eesti Rahva Muuseum asutati Tartus 
1909. aastal ja on pühendatud meie suurima 
vanavarakoguja Jakob Hurda mälestusele. 
Kõigil külastajatel on võimalus kaasa osta ainu-
laadne kinkeraha, mis ühendab mälestused 
Jakob Hurdast, tema pildiga 10-kroonisest Eesti 

Aasta lõpetasime Eesti Rahva Muuseumis

Kui lapsed koolivaheajal kodus puhkavad ja 
„akusid“ laevad, on õpetajate kord koolis natuke 
juurde õppida, kuidas ikka parem õpetaja olla. 
Nii kogunesidki Palupera Põhikooli õpetajad 
kolmapäeval 4. jaanuaril 2017 koolimajja, et 
Eesti LGBT Ühingu koolitajate Maret Ney ja 
Helen Talalaeva juhatusel pädevamaks saada 
LGBT (lesbid, geid, biseksuaalid, transsoolised) 
inimeste ja nendega seonduvate teemade osas. 

Kuna Palupera Põhikool sätestab oma visioo-
nina olla turvaline ja uuele avatud õpikeskkon-
naga haridusasutus, kus väärtustatakse kõiki 
inimesi ja tehakse usaldusel põhinevat koos-
tööd, on kahtlemata õpetajate kui professionaa-
lide inimliku ning tööalase arengu seisukohalt 
oluline olla varustatud teadmiste ja strateegiate-
ga ka selle teemaga seotud õpilasgrupi turvalisu-
se ja isikuvabaduse toetamiseks. Koolitus kulges-
ki sõbraliku ja meeldiva arutelu õhkkonnas, kus 
rühmatööna kaardistati olukorda Eestis üldise-
malt ning Palupera piirkonnas konkreetsemalt, 

Koostöö ja kooseksisteerimine

vilistlast, sest neid, kes saavad öelda, et Eesti 
parim koolikokk on olnud just nende vanas 
koolis on väga vähe.

AVE RIIVIK
Palupera Põhikooli vilistlane

Kellel on soovi vahvaid retsepte kodus teha, 
saavad muretsada Kaileen Mägi “Koolikoka 
raamatu”, milles sees retseptid nii neljale kui ka 
sajaneljakümnele toidu valmistamiseks. 

Saate salvestamine ja kokaraamatu tarbeks 
fotosessiooni korraldamine meie koolis oli väga 
põnev kogemus Leelole kui ka kogu koolirah-
vale. Hästi tore oli ja on kuulda nii lähemalt kui 
ka kaugemalt, et reede õhtuti pöidlahoidjaid 
jagus.

MARIKA VIKS
Palupera Põhikooli õpetaja

Head mälumänguhuvilised!

27. jaanuaril algusega kell 19.00 

toimub Nõuni kultuurimajas 

24. mälumängu turniir 

Palupera valla karikale.

Ootame kuni 5-liikmelisi võistkondi, kus 
vähemalt üks liige võib olla kuni 18 a. noor.
Mäng on 3-etapiline ja teemaks ikka Eesti 

ja Eestiga seonduv.
Mängujuht Tõnu Talve.

Ühtlasi on Valgamaa võistkondadel 
võimalus heidelda Valgamaa meistri tiitlile 

võistkondlikus mälumängus.
Info: 5139071, Kalev

kummutati mõned müüdid ja eelarvamused 
LGBT inimestega seoses, ning mõeldi ühiselt, 
mida ja kuidas oleks võimalik meie koolis veel 
ette võtta, et tõesti kõigil Palupera õpilastel oleks 
siin turvaline ja hea õppida, ning suudaksime 
ellu saata tasakaalukaid ja haritud noori inimesi. 

Üksmeelselt jõuti järeldusele, et Palupera 

kool on küll väike, aga ühtehoi-
dev kogukond, milles õpetajad ja 
õpilased üheskoos ja omavahel 
sõbralikult ning üksteist väär-
tustaval moel koos eksisteerivad 
nagu üks suur pere. Suudame olla 
üksteise erisusi arvestavad, seis-
negu need siis karakteris, keha-
kujus, vaimses võimekuses või 
muudes olemise laadides. Kuna 
agressiivne kiputakse olema eel-
kõige tundmatu ja seeläbi ähvar-
davana tajutava suhtes, leidsime, 
et arenguruumi on veel üleüldise 

teadlikkuse tõstmisel ja info kättesaadavuse osas 
selle kohta, mida LGBT teema endast reaalselt 
kujutab ning kuidas selliste inimestega nende isi-
kuvabadusi austavalt käituda.

RIINA TARK
inglise keele õpetaja

rahatähest ning Eesti Rahva 
Muuseumist Hurda pärandi 
hoidjana.

Kui muuseumi algaastatel 
olid kogudes enamjaolt asjad, 
siis nüüdses ERMis avaneb 
külastajale nii esemeline kui 
virtuaalne maailm, mis kutsub 
avastama, teadvustama ning 
ise kõigest osa saama. Muuseu-
mis on üle miljoni säiliku, mis 
on kogutud viimase saja aasta 
jooksul. 

Muuseum ootab lugusid. Tal-
letamisele kuuluvad nii olijate, 
tulijate, minejate kui ka viidute 
lood.

Muuseumihoone näituseala on enam kui 
6000 ruutmeetrit. Meie külastasime alustuseks 
soome-ugri püsinäitust „Uurali kaja“, kus soo-
me-ugri naiste ja meeste maailma näidatakse 
läbi koduste tegemiste, elatusalade ja maailma-
pildi. Giid rõhutas omakeelse kooli ja hariduse 
tähtsust rahva säilimiseks.

Suurema osa näitusealast katab Eesti kul-
tuuriloo püsinäitus „Kohtumised“, mis hõlmab 
tänapäevast jääaja lõpuni kulgevat Ajarada ning 
11 teemanäitust. Kogesime mõnusat äratund-
mist, meenutasime üleelamisi, otsisime ennast 

virtuaalsest Balti ketist.
Suur aitäh kooli direktor Svetlana Varikule 

õppepäeva korraldamise eest. Viis tundi muu-
seumis on liialt lühike aeg, et kuulda ja näha 
kõike; küll aga piisav, et saada üle ehmatusest 
hirmsuure ehituse ees, nautida vaimustavat 
disaini ja suursugusust, saada ülevaade näitus-
test ja jõuda veendumusele, et siia tulen kindlasti 
tagasi, sest teisiti lihtsalt ei saa…

ARVET SIlK
Palupera Põhikooli õpetaja

Palupera kooli õpilased ja õpetajad osale-
mas rongkäigus ERM-i 2013.a. Erakogu.Palupera Põhikoolis õppisid 

II õppeveerandil hinnetele „väga hea“ 
järgmised õpilased:

4. klassist Andres Kull ja Natalie Uuemaa
6. klassist Triinu Kull
8. klassist Caroliis Miks

Hinnetele „väga hea“ ja „hea“ õppisid 
järgmised õpilased:

2. klassist Armin Aarna, Rebeka Plaan 
                 ja Kristjan-Marten Tulev

3. klassist Kermo Margus ja Sander Soopalu
4. klassist Karl-Markkus Metslind, Martti Miks,    
                Roosi Raudsepp, Ergo Vähi, 
                Erika Vähi ja Sander Rjabinov
5. klassist Kaspar Paulus ja Hendrik Uuemaa
6. klassist Renaldo Aarna, Kadri Laas, Raiko 
                Lemberg ja Marite-Marielle Treial
8. klassist Kristjan Kõiv

Täname vanemaid tublide laste kasvatamise 
eest!

Palupera põhikool



OTEPÄÄ  GÜMNAASIUM 712. jaanuar 2017

O tepää Gümnaasiumi õpilasesindusse 
(ÕE) kuulub 14 aktiivset noort, kes soo-
vivad muuta koolielu vaheldusrikka-

maks rutiinsest õppetööst.
Meie tähtsamateks ülesanneteks on õpilas-
te igapäevaelu mitmekesistamine, aktiivsete-
le õpilastele eneseteostusvõimaluste pakkumi-
ne ning kooliürituste organiseerimine. Samuti 
on üheks meie missiooniks pakkuda lahendusi 
õpilaste probleemidele.

Oleme korraldanud ja läbi viinud sel õppeaas-
tal juba mitmeid toredaid üritusi ning õpilaste-
le suunatud olulise info teavitust. Viimase heaks 
näiteks oli liiklusnädal eesmärgiga tõsta noorte 
teadlikkust liiklusohutusest ning -reeglitest. 
Kindlasti oli kõige huvipakkuvam selle nädala 
üks päev, kui kooliuste ees ootasid õpilasi ja 
õpetajaid politseitöötajad, kes kontrollisid noor-
tel helkurite olemasolu ning patustajatele jagati 
100 helkurit. Esimese tunni ajal kogunes kooli-
pere aulasse, kus kolm politseitöötajat rääkisid 
liiklusohutusest ning õpetasid, kuidas end pime-
dal ajal liikluses nähtavaks teha. Õpilased said 
esitada ka küsimusi, millele vastas Otepää piir-
konna politseinik Sander Karu.

Kuna eelmisel hommikul ei olnud helkuri-
kandjaid piisavalt, võttis õpilasesindus ette järel-

„TUNNEN UHKUST OMA KOOLI ÜLE 
 JA MÕISTAN, ET ON VAJA ÕPPIDA...“

kontrolli, selgitamaks politseitöö edukust. Teis-
tel päevadel sai teadmisi rakendada viktoriinis, 
näidata võimeid joonistusvõistluses ning osaleda 
stiilipäeval. 

Õpilasesindus tänab koostöö eest Valga Polit-
seijaoskonna töötajaid ning Otepää piirkonna 
politseinikku Sander Karu.

Kellele on eksamitulemused olulised?

V arasügis tõi Otepää Gümnaasiumile eri-
lise rõõmusõnumi: Postimehes ilmunud 
koolide edetabelis olime 180 gümnaasiu-

mi seas 18. kohal, mis ühe väikese tavakooli jaoks 
on ülihea tulemus. 

Eelpool nimetatud kõrge koha kindlustasid 
muu hulgas tubli keskmine eesti keeles – 71,3 
punkti ning 71,1 punkti laia matemaatika eksamil. 
Sel aastal arvestati esmakordselt ka kooli panust 
õpilaste arengusse. Kui matemaatika puhul oli 
see oodatav tulemus, siis eesti keele puhul hinna-

ti õpilaste arengut oodatust kõrgemaks. Pikki 
aastaid eesti keele riigieksamiga kokku puutunud 
õpetaja Marika Paavo kommenteeris rõõmusõnu-
mit nii: „Hea on töötada inimestega, kes soovi-
vad ka ise areneda, mitte ei näe õpetajas ja tema 
nõudmistes vaid pedagoogilist sundimist. Keva-
dises lennus oli äärmiselt huvitavaid ja ülitöökaid 
noori, kellest on koolile vaid suur rõõm.“ 

Kooli hoolekogu aseesimees Jana Mae tõdes, 
et Otepää Gümnaasium on kaasaegne ja avatud 
õppeasutus, õiglane ja otsekohene paljuski tänu 

oma direktorile ning selles koolis pole küsimust, 
mis jääks vastuseta. Mõnda aega samuti kooli 
hoolekogusse kuulunud naaberkooli õpetaja 
Peeter Kangur tunnistas muu hulgas: „Lähemalt 
vaadates on OG huvitav ja põnev kool. Tundub, et 
õpetajad on oma ala professionaalid. Olümpiaa-
didel saavutatakse häid kohti. Koolide edetabe-
lis ollakse Valgamaa parim kool. Koolis tegutse-
vad huvialaringid. Saab mitmekesist haridust.“ 
Samas möönab ta ka, et kool peaks oma saavutusi 
veelgi rohkem reklaamima ja eelkõige ise enda üle 

uhked olema. Küll siis on uhked ka kõik need, kes 
kooliga lähemalt seotud.

Iga lend kujundab omal moel kooli nägu. Kes 
annab oma panuse headesse eksamitulemustes-
se, kes jätab sügavad jäljed suusaradadele – me 
kõik, saabuva kevade seisuga juba 90 lendu, oleme 
omanäolised ja kindlasti UHKED OMA KOOLI 
ÜLE!

Helen Tiisler, abiturient

M eie kooli abiturientidest on selle kooli seinte vahel lausa 
12 aastat veetnud täpselt pooled. Mõned on liitunud meie 
kollektiiviga 5. klassist, mõned vahepeal paar aastat ära 

käinud ja siis tagasi oma armsasse keskkonda tulnud ning ülejää-
nud ühinenud siinse seltskonnaga pärast põhikooli lõpetamist. 
Tõsi, veel mõnda aega tagasi oli see lend päris mitme liikme võrra 
rikkam. Aga noor inimene on sageli heitlik ja kaalutlev, tuleb ette 
ka raskuste all murdumist ja loobumist. Õnneks on tänapäeval va-
likuid palju.

Just valikud on need, millega käesolev lend on Otepää Gümnaa-
siumi seinte vahel kõige rohkem kokku puutunud. Käivitus ju uus, 
moodulipõhine õppesüsteem just selle seltskonna gümnaasiumitee 
alguses. Nemad on mõnes mõttes katsetajad, kelle arvamus läheb 
koolile väga korda. Just nende õpilaste õnnestumiste või tekki-
nud murekohtade baasil saab kool oma süsteemi veel paremaks ja 
toekamaks muuta.

Kui küsisin abiturientidelt, mida nad oma kooli juures kõige 
rohkem väärtustavad, sain peaaegu kõikidelt vastuseks just 
moodulõppe, mis annab võimaluse noorel endal panna kokku 
õppekava, juhindudes oma soovidest, tuleviku eesmärkidest või 
huvidest. Samas annab moodulõpe vaheldust ka pedagoogide näol, 
sest kaasatakse mitmeid spetsialiste, kes oma igapäevatööd teevad 
hoopis mujal.

Kuid mitte ainult eelpool mainitut ei nimetata oma kooli tuge-
vuseks. „Otepää Gümnaasium on suurepäraste võimalustega kool. 

Ühelegi heale ideele ei öelda siin „ei“. 
Lisaks vahvatele õpilastele on siin ka 
toredad õpetajad, kes on minust kasva-
tanud elus hakkama saava noore,“ 
tõdeb koolilehe Otu Tungal vastutav 
toimetaja Grete Liivamägi. ÕE presi-
dent Jan-Ander Kundla ja Helen Tiis-
ler kiidavad õppetöö vaheldusrikkust, 
rõhuasetust iseseisvale tööle ja e-õppe 
kasutusvõimalusi, mis valmistavad 
noori ette edukateks kõrgkooliõpingu-
teks. Anete Vihm hindab kõrgelt kogu 
kooli atmosfääri ning suurepäraseid 
vaba aja veetmise võimalusi, pannes 
rõhku uuenenud kooliraamatukogule. 
„Meie kool üritab igal moel pakkuda 
õpilastele eneseteostusvõimalusi ning 
on avatud uutele väljakutsetele, et kehtestada end teiste tugevate 
koolide seas ning teha nii kooli ennast kui tublisid õpilasi üldsusele 
nähtavaks,“ nendib Aneth Traumann. Ka Britta Mõttus ning Riin 
Veski väärtustavad eelkõige mõistvat suhtumist õpilastesse, nende 
soovide arvestamist ning juhtkonna püüdlust luua kõigile mugav ja 
turvaline keskkond.

Meeldiv on see, et väiksematest põhikoolidest, eelkõige Kuld-
rest ja Pühajärvelt tulnud noored kiidavad oma gümnaasiumivali-

Abiturient annab aru

Üheks selle õppeaasta läbivaks mõtteks ja 
suureks unistuseks on taaselustada koolibänd.

Selleks, et noored saaksid oma huvisid reali-
seerida ja vaba aega kvaliteetselt veeta, soovi-
me taotleda rahalisi vahendeid, et bändi teha. 
Ruumid selleks on olemas, kuid peale trum-
mide pole muid instrumente. Soovime soeta-
da elektrikitarri, basskitarri, süntesaatori. Bänd 
on koos käinud, kuid vahendite vähesuse tõttu 
ei ole koosseis saanud edasi areneda. Tänu asja-
tundjate konsultatsioonidele oleme valinud välja 
sobilikud pillid vastavalt noortebändi vajaduste-
le. 2017. aastal on plaanis korraldada Valgamaa 
noortebändide festival Otepääl, aga selleks on 
vaja ka kohaliku bändi olemasolu ning osavõttu. 
Üllatuskülaliseks tahame kutsuda mõne Ida-Vi-
rumaa noortebändi. Kuna 2017. aasta sügisel on 
tulemas kooli juubel, saaksid noored ka seal üles 
astuda.

Olen veendunud, et kui midagi tõeliselt tahta, 
suudab hea meeskond selle ka teoks teha. Aktiiv-
ne ja teotahteline õpilasesindus saab olla suureks 
abiks ka kooli juhtkonnale. 

Jan-ander Kundla, 
abiturient ja Õe president

Õpilasesindus – hea praktika tulevaseks eluks

kut heaks just sõbraliku õhkkonna, heade sportimis- ja õppimisvõi-
maluste poolest. Otepää Gümnaasium on just selline hea ja kokku-
hoidev pere.

abiturientide mõtteid kogus MariKa Paavo

Fotol: kooli abituurium avab jõulupeo 
21.12.2016 (autor Toomas Palmiste)

Fotol: ÕE president Jan-Ander Kundla ning 
ÕE liikmed Maarja Aigro ja Geiti Karo 

(autor Toomas Palmiste)

„Koolipere“ on sõna, mis osale minu kolleegidest 
väga meele järele ei ole, põhjusel, et kõlavat mitte 
just ülearu uhkelt. Mida kauem koolis töötada ja mida 
rohkem selle siseelu kogeda ja ühes rütmis hingata, 
seda kindlam ma selles sõnas siiski olen.

Suures peres on ikka nii, et pereliikmed kipuvad 
olema erinevad nii võimetelt, uskumustelt, huvidelt kui 
ka nt päevarütmi mõttes. Ühed on hommiku-, teised 
jälle õhtuinimesed, osa pereliikmeid armastab vaikust, 
teine osa on vaikusetalumatud. Peres on erinevad 
põlvkonnad erinevate väärtuste ja kogemustega, on 
palju eelarvamusi, eelistusi, traditsioone, uskumusi ja 
püüdlusi. Perel on rikkaid sugulasi ja tähtsaid tuttavaid, 
aga võib olla ka abivajavaid sõpru või ühiskondlikke 
kohustusi. Iga pere pidutseb ja tähistab omal moel, 
peab tähtsaks kodukorda ja kodurahu, ning tunneb 
uhkust omade õnnestumiste üle. Pere hoiab kokku ja 
aitab läbi katsumuste.

Selle lehe veergudelt leiad taas tükikese meie koo-
lipere loost. Luuakse, tehakse sporti, teadust ja kul-
tuuri, võisteldakse ja keedetakse putru, rännatakse 
ühiselt läbi õppeainete, kasvatatakse vilju, tehakse 
koostööd, mitmekesistatakse pereelu, pidutsetakse, 
tehakse kokkuvõtteid ja ollakse tänulikud.

Suure pere asi, sellised me oleme.

Külle viKs, oG direktor

Peremudel
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Jõulumeeleolu Otepää 
Gümnaasiumis
14. ja 15. detsember olid meie koolis mõnevõrra 
meeleolukamad. Veidi vaheldust jõulupeo proo-
videle sai tänu imelisele jõulukontserdile, vabasta-
vale diskole kui ka meeleolukale laadale.

Jõulueelsel nädalal toimus Otepää Gümnaa-
siumi aulas kontsert „Jõuluootus“. Solistina astus 
üles Pirjo Levandi koos kitarrist Kaido Kodu-
mäega. Etteaste oli väga meeleolukas, millele 
koolipere rõõmsalt kaasa elas. Samal õhtul said 
noored lõbutseda klubis Comeback päkapikudis-
kol. Kohale tuli palju õpilasi ja ka mõned lasteaia-
kasvandikud. Sel korral tuli sissepääsu eest 
tasuda ka väike rahasumma – 2 eurot. Saadud 
tulu eest tasuti DJ Robert Pihelgale ning ülejää-
nud kasum läheb kooliperele suunatud kevadiste 
sündmuste jaoks.

Neljapäeval võis juba enne söögitunni algust 

Imetlusväärne meeskonnatöö

da lugu või laul selgeks paarile tublile, kes teeks-
ki kõik õigesti ja hästi. Palju ilusam ja suurem 
ülesanne on aga aidata esineda neil, kes sõpra-
degagi rääkida ei julge, või neil, kes pidevalt ”ära 
kaovad”, või neil, kes küll püüavad, aga lihtsalt ei 
suuda.

Ja mitte kõik sellest suurest meeskonnast ei 
näidanud end laval. Mõttetöö, meisterdamise, 
kritiseerimise, õpetamise või vahendite hankimi-
sega abistavad ka need, kes tõesti lavale ei mahu 
või ei taha. Koostegemisi toetavad ka need õpeta-
jad, kes otseselt ei juhenda ega juhata, aga aitavad 
lapsel kujuneda ja areneda.

On imeline, et igal argipäeval täituvad Otepää 
Gümnaasiumi klassid loominguliste, vaimukate 
indiviididega, kes suudavad ja tahavad luua ning 
kes oskavad erinevad mosaiigikillud terviklikuks 
originaalseks elavaks kunstiks muuta.

riTa ariK, tänulik lapsevanem

Nautisin kahel õhtul Otepää Gümnaasiumi 
jõulupidusid, olles esmajoones lapsevanem ja 
publiku liige. Kuulasin-vaatasin etendusi, jälgi-
sin publikut. Adusin, et vanemad ei tule vaatama 
üksnes oma last, vaid kogu etendust – seda, mida 
meie koolipere koos teeb, seda, kuidas oleme üks 
pere. Kuulasin emade naeru vaimukate sõnastus-
te üle ja nägin silmanurgast ka isasid, kes härdus-
pisaraid pühkisid.

Ma ei tea kaugeltki kõike, mis Otepää gümnaa-
siumis on toimunud. Võibolla oli kunagi muru 
rohelisem ja taevas sinisem, aga mulle meeldib 
väga selle kooli praegune olemine. Üks suur pere 
teeb koos midagi suurt ja ilusat. Igaühel on selles 
osas vajalik ja tähtis roll kanda. Enne jõule ei 
saanud Otepää Gümnaasiumi laps sel aastal küll 
tunnistust, aga ta sai teadmise, et tema muutis 
jõulupeo täiuslikumaks, et tema andis suure 
panuse. Nii suurele kui väikesele on tähtis ja vaja-
lik tunne, et ta on päriselt tähtis ja vajalik.

Juhendajatel oleks ehk palju kergem õpeta-

Nii nagu paljud koolid, tähistas ka Otepää 
Gümnaasiumi algklasside pere sügisel rahvusva-
helist pudrunädalat. 

Jällegi olid toimkonnas kõik algklassid. Nädala 
jooksul valmisid riisihelbepuder, neljaviljahelves-
test puder Merevaigu juustuga, kaerakliipuder 
nii magusalt kui soolaselt kui ka kohupiimaga, 
mannapuder, rukkivaht, bubert jms, juurde ikka 
nii moosi kui marju kui puuvilju, põnevaid toor-
juustusid ja kus sobilik, ka kisselli. 

Kui kord juba kodundusklassis toiduvalmista-
mine käsil, siis jagus aega küpsetada ka nt karas-
kit ja kaeraküpsiseid, voolida pudrukausse ja 
koostada lemmikuks osutunud retseptide kohta 
oma retseptiraamat.

Egas pudrukeetmine pole mingi kuiv trenn – 
asja juurde kuulusid ka õpetaja Ave lood teravil-

jadest ning nende vajalikkusest ja tervislikkusest, 
sekka natuke salanippe hea toidu valmistamiseks 
ja pudru „hingeelust“.  Õpetaja andis ka vihjeid, 
mis maitseb pudru kõrvale hea, et puder ei oleks 
üks igav ja üksik toit. 

Pudrunädala tegemistest leiad pikema loo 
kooli kodulehelt uudiste rubriigist!

Õpetaja Triin rehki põhjalikud pajatused 
kärpis lehesõbralikuks

Külle viKs

Algklasside pudrulood

LÕPPENUD JÕULUAEGA MEENUTADES

Fotol: jõululaadal kauplejatest ega ostjatest puudust polnud 
(autor Toomas Palmiste)

Fotol: hetk algklasside jõulupeost (autor Toomas Palmiste)

tunda koridorides isuäratavate küpsetiste lõhna, 
sest toimus juba traditsiooniks saanud jõululaat. 
Sel aastal oli erakordselt palju müüjaid ning valik 
ei jäänud kohalikele laatadele sugugi alla. Õpila-
sesindus müüs lisaks maiustustele ka jõululoo-
si, mis sai pandud kokku koostöös vastutulelike 
ettevõtjatega. Kokku saadi 50 toodet – nii koha-
like kui ka kaugemate ettevõtjate omi. Siinko-
hal soovib esindus tänada kõiki, kes said sel kiirel 
perioodil meid oma fabrikaadiga toetada.

Meie tublid koostööpartnerid olid Nuustaku 
Seebid, Anni Butiik, Merle Lillepood, Anneli 
Vetka, Allew Magusameister OÜ, Otepää 
Winterplace, Otepää Gümnaasium. Aitäh neile!

Jan-ander Kundla

ÕPPIMINE VÕIB OLLA KA TORE MEELELAHUTUS

Fotol: 1.a klassi pudrukeetjad tunnevad 
uhkust oma saavutuse üle 

(autor Pille Möll)
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Uut ja huvitavat avastamas
17. novembril asus bussitäis Otepää 
Gümnaasiumi noori teele Tallinna 
poole, et nautida huvitavat päeva pealin-
nas. Reisi võtsid ette 9. klasside ja meedia 
mooduli õpilased. 

Olnud Solarise keskuses veidi keha 
kinnitanud, suundusid üheksandikud 
teletorni avastama telemaailma ja osale-
ma õppeprogrammis “TV – aken maail-
ma”. Palju oli põnevust ja äratundmisrõõ-
mu. Tutvunud teletorni ajaloo ning põne-
vate sündmustega, vaatasime 3D filmi, 
mille üks osatäitja oli ka meie kooli vilist-
lane Ott Kartau. Humoorikas filmiklipp 

Loovuse mooduli õpilased õppekäigul 
Võrus ja Väimelas

K adripäeva eel külastasid loovu-
se mooduli õpilased Võrus kolme 
kunstinäitust ja Väimelas puidu 

katseettevõtet „Tsenter“.
Kõigepealt vaadati Alisa Jakobi näitust 

„Emotsionaalsed maastikud“. Maalid olid 
sümbioos ekspressionismist, impressio-
nismist ja sümbolismist ning keskendatud 
emotsioonidele. Seejärel külastati Yyhely 
Hälvineni näitust „Ühel pilvel olid pikad 
ripsmed“. Tööd olid tehtud kuivnõela 
tehnikas ning kujutatud kerra tõmbunud 
elukaid ning loodust.

Kolmas, õpilaste lemmikuks kujune-
nud näitus oli Navitrolla, kodanikuni-
mega Heiki Trolla maalinäitus, kus pilti-
delt leiab peamiselt fantastilisi loomi, 
nagu tubli Eesti kuue jalaga lehm, ning 
mitmekülgset loodust. Kõik näitused olid 
väga huvitavad ja emotsionaalsed.

Väimelas asuv puidu katseettevõte 
Tsenter on rajatud vanasse nõukogudeae-
gsesse karjalauta. Ettevõte tegeleb peami-
selt puidufirmade nõustamisega ja uue 

toodangu katsetamisega. Õpilased said 
näha esemete 3D skaneerimist. Räägiti 
selle valdkonna suurest tähtsusest eseme-

3.b klassi juhataja Tiie Jaaniste tegi juba septembris ettepaneku koos 
vaatama minna, kuidas mängivad jalgpalli robotid. Nii lapsed kui vane-
mad olid ideest vaimustatud. Esimese detsembri õhtul sõitiski bussitäis 
suuri ja väikeseid robotihuvilisi Tartusse. 

Tartus tehnoloogiainstituudis võttis meid vastu selle instituudi 
magistrand Antti Jaaniste. Uudistasime, kuidas töötavad erinevad 3D 
printerid. Uurisime, mida nende abil valmistada saab. Iga laps sai mäles-
tuseks prinditud võtmehoidja – medali, mille üks külg oli meie kooli ja 
teine Tartu Ülikooli sümboliga. Kui Otepää Gümnaasiumis tublisti õppida, 
avanevadki Tartu Ülikooli uksed.

Physicumis tutvusime robotite valmistamisega. Nii isadel kui lastel oli 
palju küsimusi. Üllatusime, et noorim robotiehitaja alustas siis, kui oli 
alles seitsmendas klassis. Antti Jaaniste sõnul on robotite valmistamine 
lihtne. Algajate indu toetab ülikool, andes neile materjali. Endal peavad 
olema teadmised elektroonikast, programmeerimisest ja mehaanikast.

Olime publikuks robotite jalgpalliturniiril. Klassikalise jalgpalli puhul on 
platsil kahe meeskonna mängijad ja üks kirju pall. Meie aga vaatasime 
mänge, kus platsile seati 11 mandariinikarva palli ja kaks robotit. Robot 
pidi 90 sekundi jooksul iseseisvalt kas kollasesse või sinisesse väravasse 
lööma võimalikult palju palle. 1. detsembri kiiremate, töökindlamate ja 
osavamate robotite loojad näitasid oma meeskonna tugevust pealinnas 
Robotexil ja võitsid sealt nii kuldse, hõbedase kui pronksise koha. 

riTa ariK, lapsevanem

Õpihimulised kolmandikud 
piilusid robotite maailma

vaadatud, tõusime 54 sekundiga teletor-
ni tippu, kus avanes udune vaade ümbrus-
konnale. Õpilastel tuli vastata mitmete-
le küsimustele ja võimalus leida endasar-
naseid inimesi Eestist. Meediaõpilased 
uudistasid samal ajal Tallinna TV stuu-
diot.

Edasi sõitsime TV 3 stuudiosse  saate 
“Eesti otsib superheeringat” lindistuse-
le. Suurem osa noori oli saate lindistusel 
esimest korda. Oli huvitav teada saada, 
kuidas valmivad saated. “Soojendusbän-
diks” oli humoorikas Arlet Palmiste, kes 
suutis kogu rahva kaasa elama panna. 

Saate külalised Kerli Dello, Roald Johan-
nson ja Jaagup Kreem rääkisid klippi-
de vahele huvitavaid lugusid oma elust. 
Saatejuhid Kristjan Hirmo ja Cool D 
hoidsid tuju üleval oma kommentaaride-
ga. Publik sai hääli anda just nii, kuidas 
üks või teine video meeldis. Üle kahe 
tunni kestnud lindistuse võitis ülekaalu-
kalt klipp “Ema ei luba osta kondoome”.

Sai nalja ja tutvuda teletöö telgitaguse-
ga. Oli tore ja asjalik õppepäev.

Tiia leHisMeTs, 9. b klassi juhataja

Ühel novembripäeva pärastlõunal kogunes seltskond julgeid ja hakkajaid 
Otepää Gümnaasiumi õpilasi muusikaklassi, et rõõmustada kaaslasi oma 
muusikalise andega. Toimus omaloominguliste muusikapalade konkurss. 
Viimane sõna ei ole küll päris õige, sest konkureerima neid vahvaid noori 
omavahel ei pandud. 

Kõik 9 esinejat olid väga omanäolised ja nauditavad ning nendest võib 
sirguda tulevasi silmapaistvaid muusikategelasi. Loodetavasti saab juba 
mõne aasta pärast lugeda kuulsatest muusikutest, kes küll veel täna õpi-
vad Otepää Gümnaasiumi seinte vahel. Nendeks on Fred Järv 5. klassist, 
Mia Pakkanen ja Annabel Urm 7. klassist, Liisabet Urm ja Heidi Soonberg 
8., Janetta Lukk 9., Karl August Soonberg ja Renate Ermel 11. klassist 
ning abiturient Aneth Traumann.

eve elJand, muusikaõpetaja

Nii sirguvad tulevased heliloojad

Üks algklasside õpetajate ideedest, kuidas õppida ja 
avastada koostöös ning kõikehõlmavalt, on meie koolis 
tuntud kui algklasside taimeprojekt. Projekti idee sai 

alguse algklasside õpetajate toas juba peaaegu aasta tagasi, 
ning kuna kõik head mõtted sooviti n-ö töösse panna, tuli ma-
hukad ülesanded kõigepealt järjekorda sättida ja omavahel ära 
jagada. 

Esimeste klasside (eelmise õppeaasta järgi) õpilased olid 
tegevad nn päevalilleprojektis, teises klassis pandi kevadel 
mulda kõrvitsaseemned. Kolmandad klassid valisid toeka-
ma väljakutse – nende teoks oli kartulikasvatus. Neljandate 
klasside ettevõtmine oli kõrvitsa, kartuli ja päevalilleseemne-
te toiduks saamise eesmärgil koostada üks nutikas retsepti-
raamat. 

Lustiline oli kõik, nii valitud projektide esitlemine, õppimine, 
loomine kui ka saagi kogumine. Õppimine kulges eeskujuliku 
lõiminguna – ikka loodusõpetuse kaudu kunstiõpetusse ja sealt 
inglise keelde, eesti keelde ja matemaatikasse. Kõik etapid ikka 
arvuti sisse ja korralikeks esitlusteks,  seinale näituseks ja vihi-
kutesse vanematele näitamiseks!

Lõppvaatus oli aga selle õppeaasta sügisel, kui kõik oma 
suvel poputatud-kasvatatud saagi kooli kokku tõid, bussi peale 
pakkisid ning kõik see seltskond koos oma õpetajatega Elis-
tvere poole teele asus. 27. septembril oodati meie kooli õpila-
si Elistvere loomapargis juba pikisilmi, sest kõik omakasvata-
tud köögiviljad anti loomapargi asukatele üle. Preemiaks said 
lapsed ringkäigu loomapargis, palju kiidusõnu pererahvalt, 
ning maha jäeti lubadused ka edaspidi sarnast koostööd teha.

Kokku sai üks hea tegu õpetajate, õpilaste ja kodude koos-
töös, läbi mitme aastaaja suure põnevuse ja lustiga. Pikema loo 
selle projekti kohta leiad kooli kodulehelt uudiste rubriigist.

Klassiõpetajate mõtted võttis kokku 
Külle viKs

Heategu on hea tegu ehk üks ettevõt-
mine ideest tegudeni

Fotol: Suur saak Elistvere loomaparki 
(autor Krista Aigro)

te ja hoonete projekteerimisel. Näida-
ti puidu CNC tööpinki, mis on võimeli-
ne valmistama puidust kolmemõõtmelisi 
kujundeid. 

Huvitav oli jälgida suure värviprinteri 
tööd (Baltikumis ainulaadne), mis printis 
näiteks väikesest värvifotost 2x3 m suuru-
se pildi vineeri- või plasttahvlile. Hoopis 
väiksem masin – lasertööpink võimaldas 
programmi järgi teha puidule mustreid, 
kirjamärke ning puitu läbiva laserkiire 
abil tükeldada seda vajalikeks kujundi-
teks, mida saab pärast ühendada konk-
reetseks esemeks.

Kliimaseadme abil sai uurida puidu ja 
selle kattevahendite aastaringset mõju ja 
vastupidavust 30 päevaga. Värvimismasin 
aga oli suuteline pihustama ühtlase värvi-
kihi värvitavatele plaatidele ning selle ka 
kohe kuivatama. Tööpinkide töötsüklite 
jälgimine oli väga huvitav ja andis etteku-
jutuse kaasaegsetest tööprotsessidest.

loovuse mooduli õpetajad ja õpilased

Abituriendid Britta Mõttus ja 
Anete Vihm uurivad kunstitöid.

(autor Peeter Mändla)

Otepää Gümnaasiumi 6.-8. klasside õpilastel oli suurepärane võimalus 
osaleda Tartu Ülikooli Teaduskooli poolt korraldatud eksperimentaalsel 
kursusel UURIMISLABOR.

Meie kooli õpilastele meeldib uurida ja katsetada. UURIMISLABOR 
on projekt, mis loob katsetamishuvilistele õpilastele võimaluse läbi viia 
integreeritud eksperimente bioloogiast, keemiast ja füüsikast.

Esimese UURIMISLABORI teemaks oli „Varandus akvaariumis“. Õpila-
sed asusid uurima kuritegu - ökoloogiaprofessori akvaariumist oli varas-
tatud 125 keskaegset kuldmünti. Nende ülesandeks oli aidata inspek-
toril süüdlane kindlaks teha. Asitõendite ekspertiisi läbiviimiseks kasu-
tati erinevaid meetodeid. Kuriteopaigast leitud kirjal oleva tindi päritolu 
tuvastati paberkromatograafia abil. Enda valmistatud aeromeeter aitas 
määrata kahtlusaluste kummikutest võetud veeproovide soolasisaldust. 
Mikroskoobiga tuvastati veeproovides leidunud vetikaliigid. Kurikael tehti 
kindlaks asitõendite uurimise tulemuste põhjal. Inspektori töökaid abilisi 
õnnestunud uurimistööl premeeriti magusa kuldse mündiga.

Korraldatud õppepäev pakkus õpilastele põnevat uurimist. Nende 
muljed võib kokku võtta 8.a klassi õpilase Erik Sume poolt öeldud sõna-
dega: „Väga põnev, vinge, ultralahe, õpetlik ja hariv. Ei jõua järgmist 
korda ära oodata!“

Mariana naaber, keemiaõpetaja

Ultralahe õppepäev Chemicumis

Fotol: 
Taavi Koppel ja 

Markus Laas 
uurivad 

vetikaliike 
(autor Mariana 

Naaber)
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TERVES KEHAS TERVE VAIM

Käesolev õppeaasta algas üle-euroopalise spordi-
nädalaga, kus toimusid erinevad põnevad võistlu-
sed kõigile. Liikumisnädala üheks atraktiivsemaks 
ürituseks kujunes orienteerumine veebipõhise 
keskkonna Loquiz abil Otepää linnas. Orienteeru-
mas oli kogu kool. Erineva pikkusega radu oli vasta-
valt vanusele kokku 4. Punktides avanenud küsimu-
sed olid seotud erinevate ainetega, valdavalt kodu-
koha Otepääga. 

Kiiremini, kaugemale, kõrgemale! 
Septembrikuu lõpus osalesime edukalt Valga-
maa koolide pendelteate- ja maastikuteatejook-
su võistlusel Tõrvas. Kuni 5. klasside arvestuses 
saavutasime II koha pendelteatejooksus ja maas-
tikuteatejooksus III koha. Võistkonda kuulu-
sid Grete Kudu, Heliisa Theadora Sunts, Melek 
Batakcioglu, Geiri Liivamägi, Änni Perv, Brian-
na Mõttus, Robin Mathias Müür, Uku Vähi, 
Mark Ragnar Pikk, Alexander Kapp, Kevin 
Nigol.

5.-9. klassid saavutasid mõlemas teatejook-
sus II koha, sellesse võistkonda kuulusid Teele 
Mägi, Lauren Mae, Marit Maribel Pulles, Meri-
liis Kukk, Silvia Vuks, Kristjan Marcus Sulaoja, 
Kristo Kinks, Albert Unn, Markkus Alter, Virgo 
Vaiksaar.

Gümnaasiumi õpilased (Kärolyn Mara-
nik, Annabel Täär, Mariel Merlii Pulles, Johan-
na Rehelem, Cathy Väärmaa, Martin Täär, 
Bret-Gregor Maidre, Karl Gregor Ong, Kaur 
Nukka ja Romet Moros) saavutasid pendelteate-
jooksus I ja maastikuteatejooksus III koha.

Silmapaistvad tulemused saavutati ka maakonna 
koolinoorte murdmaajooksu individuaal-võis-
tkondlikul karikavõistlustel Tõrvas. I koha 

võitsid Kerstin Ojavee (1000m), Mariel Merlii 
Pulles (2000m), Robin Mathias Müür ( 500m), 
Ivar Všivtsev (500m), Albert Unn (2000m), 
Romet Moros (1000m). II koha saavutasid Teele 
Mägi (500m), Dyavolessa-Maria Kuitttinen, 
(1000m), Meriliis Kukk (2000m), Johanna Rehe-

Fotol: 
digiorienteeru-

mine kollases 
kastis 6. klass 

(autor 
Liisu Kojus)

lem (500m), Kristjan Marcus Sulaoja (1000m). 
III koha võitsid Keiu Vakmann (500m), Kadi 
Ruukel (1000m), Annabel Täär (2000m).  

Valgamaa põhikoolide arvestuses tulime III 
kohale ja gümnaasiumide hulgas II kohale.
Detsembris toimunud Valgamaa koolinoorte 

meistrivõistlustel sisekergejõustikus Valgas sära-
sid kolme medaliga Annabel Täär (I koht 800m 
jooksus, II kuulitõukes, III kõrgushüppes) ja 
Kaur Veere (I kõrgushüppes, II kaugushüppes 
ja III 60m tõkkejooksus). Kahe medaliga tulid 
tagasi Teele Mägi (I 60m jooksus ja III 200m 
jooksus), Kärolyn Maranik (I 60m jooksus ja III 
kaugushüppes ja Kelly Püvi (III kõrgushüppes ja 
800m jooksus). Ühe medali võitsid Martin Täär 
(I 60m tõkkejooksus ), Markkus Alter (II 60m 
jooksus), Karmen Matsalu (III 60m tõkkejook-
sus), Lauren Mae (III kõrgushüppes), Heidy-Liis-
bet Kukk (III 300m jooksus ja Johanna Rehelem 
(III 60m jooksus).

Meie koolil on palju tublisid sportlasi, kellest 
rõõmu tunda.

Kehalise kasvatuse õpetajad 
Kerri rauK, ülle erniTs, Maive Pulles 

Matemaatikanädal digivõtmes
Digimaailm on tänapäeva hariduse 
võtmesõna. Seetõttu toimusid selle aasta 
matemaatikanädala üritused  tahvelarvu-
tite ja muude nutiseadmete abil. Tradit-
sioonilisel matemaatika kooliolümpiaadil 
selgitasime parimad, kes esindavad kooli 
piirkondlikus voorus. Igal aastal selgitame 
välja klassi parima peastarvutaja, selleks 
kasutasime alates 7. klassist peastarvutami-
seks Socrative keskkonda. 

5. klassid viisid läbi ülekoolilise väike-
se küsitluse lemmikvärvi ja koduloomade 
kohta. Oma küsitluse tulemused visualisee-
risid nad diagrammidega. 6. klasside õpila-
sed pidid välja mõtlema matemaatika-tee-
malise luuletuse ja informaatikatunnis selle 
ka arvutil kujundama.

7. klass võistles aulas. TeamUpi abil sai 

moodustatud 11 kolmeliikmelist võistkon-
da. 19 ülesannet oli peidetud QR-koodi-
de taha. Ülesannete lahendamisele kulus 
terve tund. 8. klass võistles samamoodi 
aulas. Neil oli ülesandeid 15. Terve tund 
möödus nagu lennates. Kõik jäid rahule.

9.-12. klassides toimus võistlus Kahootis. 
Õpilased moodustasid ise kaheliikmelised 
võistkonnad ja mäng võis alata. Kokku oli 
20 valikvastustega ülesannet. Mõnes klas-
sis selgus võitja alles viimase küsimusega, 
mõnes klassis oli selge favoriit juba algusest 
peale olemas.

Pole vahet, kas väiksed või suured, 
mängida meeldib kõigile.

Kaidi PalMisTe, 
matemaatika õpetaja

Mis on meie lemmikvärvid? Kes on meie 
koduloomad?

5. klass küsis 8. novembril 2016 neid küsi-
musi kogu Otepää Gümnaasiumilt. Miks? 
Et saada kogemus päriselt andmete kogu-
misest ja korrastamisest, mustandi visan-
damisest ja lõpptulemuse vormistamisest 
diagrammide kujul. Nii, et sünniks midagi 
sellist, millel on mõte sees, mida saab 
maailmale esitleda. 

Esiteks tegime kõik läbi iseenda peal, s.o 
küsitlesime-korrastasime andmeid-vormis-
tasime tulemused oma klassi kohta. Seejä-
rel võtsime ette ülejäänud kooli. Viiendikke 
on kahe klassi peale kokku 24, küsitlemist 
vajasid 12 klassirühma, nii jagus igaühe-
le 2 õpilast. Paaristöö nõudis tööjaotuse 
ja koostegutsemise oskusi. Küsitlejad sise-
nesid kahekesi klassi, tutvustasid ennast ja 

seda, mida nad teevad, jagasid laiali küsit-
luslipikud ja korjasid need uuesti kokku. 
Andmetöötlusele  klassis kulus kolm aine-
tundi. Tulemus sai tehtud pingutuse vääri-
line: iga klassirühma andmed kajastusid 
omaette A2 formaadis paberilehel. Need 
riputasime kooli koridori kõigile vaata-
miseks. Praegu saab neid näha leheküljelt 
matemaatikaanne.weebly.com.

Kokkuvõtlikult tulemustest

Kõige lemmikum värv on sinine, nii vasta-
sid ligikaudu pooled poistest ja kolmandik 
tüdrukutest. Paistab, et elame tõepoolest 
sinisel planeedil, sest sinine lemmikvärv 
valitseb mitte ainult meil, vaid üle maailma, 
eri riikides ja rahvaste hulgas läbi viidud 
uurimustes. Poiste teine-kolmas on roheli-

ne ja must, tüdrukutel must ja roosa. 
Koduloomade esikoht kuulub kaladele, 

keda on loendamatul hulgal. Teisel kohal on 
mesilased. Kolmandal kohal 335 kassi, peaa-
egu et üks kass iga OG õpilase ja õpetaja 
kohta. Edasi tulid 266 koera, 226 kana, 152 
veist, 46 jänest, 40 lammast, 22 parti, 19 papa-
goid, 13 hobust, 11 hamstrit, 9 hane, 7 siga, 7 
merisiga, 6 rotti, 2 kilpkonna, 2 sisalikku, 2 
deegut, 2 jaanalindu, 1 hiir, 1 ämblik, 1 tšin-
tšilja, 1 ahv (?!) ja 1 jaaguar (?!).

Ette sai võetud viienda klassi kohta päris 
suur töö, aga see kandis väärikalt vilja. 
Kummutasime üheskoos ümber üldlevinud 
arvamuse, et matemaatika on raske ja igav. 
Ei, matemaatikat saab ka põnevalt õppida!

anne nelKe, 
5. klassi matemaatikaõpetaja

Vahetult pärast sügisvaheaega toimus Nõo Reaalgümnaasumis vaba-
riiklik keemiavõistlus „Kolb“, kus osalesid Otepää Gümnaasiumi 9.b 
klassi õpilased Kerstin Ojavee, Markus Adams ja Kristjan Marcus 
Sulaoja. Võistlus koosnes kahest eelvoorust ja lõppvoorust. Põhi-
kooli arvestuses osales kokku 24 kolmeliikmelist võistkonda, millest 
12 parimat pääses edasi lõppvooru.

Eelvoorude ülesanneteks oli leida keemiaalastele küsimustele vas-
tuseid ja kujundada võistluse logo. Värvilise logo joonistamiseks 
otsustasid õpilased kasutada kemikaale ja nendevahelisi reaktsioone. 
Esitatud logode hulgast sai valida ka oma lemmiku. Meie kooli õpilaste 
poolt kujundatud logo kogus enim like`e. Eelvoorude järel tulemuste 
poolest olid Otepää Gümnaasiumi õpilased esimeste hulgas, olles I 
eelvooru järel esimesed ja II eelvooru järel teised.

Lõppvoor koosnes praktilisest tööst ja viktoriinist. Õpilased suutsid 
edukalt tuvastada etteantud tundmatud ained keemilise reaktsiooni 
teel. Viktoriini küsimused osutusid aga tõelisteks pähkliteks, mida 
andis pureda. Nii saavutati võistlusel väärikas 6. koht. 

Mariana naaber, õpilaste juhendaja

Fotol: nutisedamete kasutamine 
teeb õppetöö huvitavaks 
(autor Toomas Palmiste)

Fotol: võidukas gümnaasiumiõpilaste 
võistkond (autor Maive Pulles)

Tublid keemikud katsusid 
rammu keemiavõistlusel 
„Kolb“

30. novembril käisid 40 õpilast 8.-11. klassist Tallinnas TTÜ Mektory 
keskuses USA saatkonna ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisel õppepäeval. 
Mektory keskus on hoone, kus tehakse katseid ning füüsika- ja teh-
nikaalaseid uurimusi, see on ka stardipaigaks paljudele ettevõtetele. 
Pärast ringkäiku erinevates laborites oli meil seminar USAs õppimise 
võimalustest, seejärel kohtus meiega USA saatkonna esindaja, kes 
rääkis USA presidendivalimistest ning Eesti ja USA sarnasustest 
ning erinevustest. 

Hiljem suundusime programmeerima Arduino töötuppa. Tegime 
ülesandeid paarides – ehitasime valgusfoori ning täiustasime seda 
erinevate funktsioonidega. Hoolimata mõnest äpardusest, nagu sulav 
lamp ja kärsahais, said kõik ülesannetega kenasti hakkama. 

Oli väga tore ja põnev päev ning ootame huviga järgmist selle-
sarnast ettevõtmist.

susann vaHrušev ja veroniKa Maide, 8.a klass

Füüsika ja Ameerika käsikäes

Elame sinisel planeedil ja armastame 
koduloomi
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V iimasel ajal on Puka vald saanud rohkesti 
meediakajastust ja seda just 2016. aastal 
Eestis hoog-salt käivitunud haldusrefor-

miga seonduvalt. 
Kohati on jäänud mulje, et mujal haldusre-

formiga ei tegeletagi. Tegelikult on reform kirgi 
kütnud ka paljudes teistes piirkondades ja val-
dades, kuid arukad inimesed lahendavad oma 
probleemid ikka ise ning ei ole seda teinud ajakir-
janduse vahendusel. 

Puka vallas on ühel osal poliitikutest kuju-
nenud arusaam, et kui esitan volikogule eelnõu 
mistahes probleemi lahendamiseks, siis on õige 
saata see ka kohe semust ajakirjanikule. Nii on 
tekkinud vahel olukord, kus volinikud ei ole veel 
teemaga kursiski ega ole saanud küsimusega 
tegelema hakata, aga juba on tekitatud probleem. 

Kas selline käitumine aitab kaasa problee-
mide lahendamisele ja hoiab kõrgel Puka valla 
mainet? Ilmselt oma isiklikke asju me nii ei 
ajaks, sest keegi ei taha oma musta pesu avalikult 
pesta. Kuid miks me käitume nii hoolimatult oma 
vallaga?

S elleks, et selgitada millises seisus täna 
haldusreformi seisukohast oleme, peab 
rääkima ka pisut varasemalt toimunust. 

2016. aasta kevadel olid arutlusel Puka Valla-
volikogus kolme erineva ühinemisläbirääkimis-
te alustamise võimalused. Õru valla ettepanek, 
Sangaste valla ettepanek ja Elva linna ettepanek. 
Volikogu tollane koalitsioon otsustas teisi läbi-
rääkimisi isegi mitte alustada, vaid mindi edasi 
vaid Elva suunas läbirääkimistega. Protestisime 
ja soovisime siiski ka teisi võimalusi arutada, et 
arutelude käigus vähemalt selgitada välja, mida 
elanikud tahavad, kuid teiste läbirääkimistega ei 
alustatud. Algasid läbirääkimised Elva piirkonna 
omavalitsustega ja töökomisjonidesse kaasati tol-
lasele koalitsioonile sobilikud isikud.

2016. aasta kevadel esitasid Soontaga küla 
elanikud volikogule taotluse oma küla liitmiseks 
ühineva Helme vallaga. Esialgselt tehti ka 7 voli-
kogu liikme poolt põhimõtteliselt nõustuv otsus, 
see kanti ka protokolli. Kuid kuna otsuse eelnõud 
polnud volikogule esitatud, siis protokolliliseks 
see seisukoht ka jäi. Seejärel läks tollane 5-liik-
meline opositsioon 3 kuuks (juuli-september) nn 
suvepuhkusele ja volikogusse tulid asendusliik-
med. 

Augustis arutas uus volikogu koosseis Soon-
taga küla Helme vallale üleandmist uuesti, 
seekord tehti eitav otsus (8 volikogu liiget poolt 

ja 2 erapooletut). Imestama pani see, et mitmed 
poliitikud olid alles hiljuti seisukohal, et rahva 
sooviga peab arvestama, kuid nüüd suruti Soon-
taga küla vägisi Elva suunda. Eitava otsuse põh-
jenduseks oli pärast 6 kuu möödumist ikka veel 
rahvaküsitluse puudumine.

2016. aasta lõpus muutus volikogus poliitiliste 
jõudude vahekord taas ning see toimus vahetult 
enne loodava Elva vallaga ühinemise otsustamist. 
Viiest volikogu liikmest koosnenud opositsioo-
niga liitusid taas nendega valimistel koos kandi-
deerinud kaks volikogu liiget ja seega hakkasid 
ka volikogu seisukohad muutuma. Elva suuna-
lise liitumise suhtes võttis volikogu eitava sei-
sukoha, sest arvasime, et külaelanikke ei peaks 
vägisi suruma suunda, kuhu nad minna ei soovi. 
Näiteks oleks ju ebaõiglane toetada Soontaga 
küla liitmist Elva vallaga. 

Mõju avaldas ka see, et rahvaküsitluse tule-
musel selgus, et kolm suurimat küla neljast ütles 
Elva vallaga ühinemisele ei. Samas oleksime lii-
tunud meile tundmatu Tartumaa piirkonnaga, 
millega varasem koostöö puudus. Väideti, et see 
seisukoht tuli väga ootamatult. 

Tegelikult oli see seisukoht volikogu liikmetel 
varem teada, kuid see ei kostunud välja ning seda 
ei tahetudki volikogus kuulda. Ka ajakirjandus 
andis ainult ühesuunalist informatsiooni. Kahjuks 
hoidus ka tollane koalitsioon, vaatamata ohtra-
tele ettepanekutele, terve aasta jooksul rahvaga 
haldusreformi teemasid arutamast. See ongi teki-
tanud mulje, et teisi võimalusi ühinemiseks pole. 
Tegelikult olid elanikud teadmatuses. Kaalusime 
kõikide otsuste tegemisel asjaolusid hoolega ja 
leidsime, et raha nimel ei ole õige sõlmida kok-
kuleppeid, mis ei ole meie kodanike huvides ja ei 
sobi neile.

2016. aasta lõpus kutsus volikogu tänane opo-
sitsioon kokku 30.12.2016 erakorralise volikogu 
istungi. Päevakorda oli esitanud kolm põhimõt-
telist, kuid üksteisega vastuolus olevat eelnõud. 
Eelnõude toetuseks oli kogutud ka hulgaliselt 
kodanike allkirju. Esimesena sooviti tühistada 
Elva suunaga ühinemisele tehtud eitav otsus ja 
seega liita kogu vald taas Elva piirkonnas ühi-
nevate omavalitsustega. Teise eelnõuga sooviti 
anda nõusolek Soontaga küla liitumiseks Helme 
vallaga ja kolmanda eelnõuga sooviti Aakre piir-
konna külade üleandmise protsessi algatamist 
Elva suunas. Jäi mulje, et eelnõude esitajad ei saa 
täpselt ise ka aru, mida nad soovivad. 

Volikogu otsustas selles olukorras päevakor-
da mitte kinnitada ja seega eelnõusid ei aruta-

Mis toimub Puka vallas?
Puka Vallavolikogus
21. detsembril 2016
n	 Valiti vallavanemaks Heikki Kadaja.
n	 Kinnitati Puka Vallavalitsus 5-liikmelisena alljärg-

neva struktuuriga: vallavanem ja 4 vallavalitsuse liiget.
n	 Kinnitati Puka Vallavalitsuse liikmeteks Harri Irv, 

Sirje Ilja, Airin Hermann ja Karin Tilga.
n	 Puka Vallavolikogu  sotsiaal- ja tervishoiukomisjo-

ni esimeheks  valiti Anu Uint. 
n	 Nimetati Puka valla  esindajaks Valgamaa Omava-

litsuste Liidus  Heikki Kadaja ja asendusliikmeks Airin 

Hermann.
n	 Nõustuti Keskkonnaameti poolt Krüüdneri 

Karjäär Osaühingule (registrikood 10698390) Puka-Tee-

risti liivamaardla Puka-Teeristi kruusakarjääris kae-

vandamisloa  väljastamisega. Lisatingimusteks sätestati: 

1) kaevandamisel teostada perioodiliselt lähipiirkonna 

kinnistute salvkaevudes veetaseme mõõtmisi, juhul, kui 

veetase või vee kvaliteet kaevus langeb, tuleb kaevanda-

misloa omanikul tagada majapidamises joogivee kätte-

saadavus; 2) müra osas teise kaebuse esitamisel viia läbi 

lähipiirkonna kinnistute elamute juures müramõõtmised. 

Vastavalt müramõõtmise tulemusele seab Keskkonnaa-

met loasse täiendavad tingimused müra normi piiresse 

viimiseks või mürast tingitud häiringu vähendamiseks. 

Keskkonnaametile lisati Muinsuskaitseameti järgmine 

seisukoht: Toetudes eelhinnangule, mille järgi kaevandus-

tegevus Nuudalätte veerežiimi ei mõjuta, nõustub Muin-

suskaitseamet liivamaardla ja kruusakarjääri kaevanda-

mise lubade väljaandmisega. Kaevandustegevuse käigus 

tuleb pidevalt monitoorida allika seisundit ning kui see 

halveneb (veevoolu vähenemine), tuleb kohe uurida, kas 

negatiivse muutuse põhjustajaks on kaevandustegevus.
n	 Vaadati läbi hanke „Lumetõrjetööd 2017-2018. a 

talveperioodil Puka valla kohalikel teedel“ tulemused 

ning otsustati edastada hankega seotud materjal eelarve- 

ja majanduskomisjonile läbivaatamiseks;
n	 Toimus Puka valla koerte ja kasside pidamise ees-

kirja esimene lugemine.

AMETLIK INFO

Jõulupühad lähenesid meil Aakres tradit-
siooniliselt – kõik koos külastasime Vudila 
jõulumaad, meisterdasime jõulupäeval 
töötubades helkureid, küpsetasime pipar-
kooke ja kuulasime jõulujutte, müüsime ja 
ostsime jõululaadal ning tervitasime päris 
jõuluvana laulude, pillilugude, tantsude ja 
näidenditega jõulupeol.

Üks päev oli siiski täiesti teistmoodi. 
Jõulunädala alguses käisime lasteaialaste-
ga Valguta Lasteaed-Algkooli jõulupäeval. 
Valguta lapsed esitasid õues laheda jõu-
lunäidendi kaunistatud mängumajakestes. 
Samuti saime osa jõululaadast. Lapsed 
ostsid endale jõulumaiustusi, vahvleid 
(eriti kuum kaup!), mänguasju jms. Lote-
riisedeli tõmbamine oli eriti põnev! Kau-
nistasime ka ise piparkooke. Jõulukohvi-
kus oli väikeste laudade taga hubane olla. Järgnes 
ühine lõbus mänguring. Teele saime kaasa õunu 
ja laste isetehtud piparkooke.

Täname Valguta Lasteaed-Algkooli sooja vas-
tuvõtu eest!

Aakre laste jõuluaegsed tegemised

Aakre lapsed Valguta laste jõulunäidendit vaatamas.

Aakre 
Lasteaed-Algkoolis 

õppisid II veerandil 

väga headele hinnetele:

Ellen Haljasmets, Kristina Kin-
go, Sandra Eller, Meribel Val-
ving ja Rico Krillo.

Väga headele ja headele
hinnetele:

Eve-Liis Pikker ja Annabel 
Lüüs.

Mõned päevad enne jõulupühi oli Puka raama-
tukogus lugejatega kohtumas Metsamoor Irje 
Karjus. Küünlavalgel ja melissiteed maitstes läks 
suhtlemine kergelt. Looduse keskel elades ja tai-
memaailmaga koostööd tehes on kunagisest lin-
natüdrukust ehtne Metsamoor saanud. Oma koge-
mustele ja katsetustele põhinedes on ta jõudnud 
põnevate avastusteni. Neid loodustarkusi jagab ta 
lahkelt kõigile, kel asja vastu huvi. Külaline rääkis 
tervisest üldiselt, ravimtaimede korjamisest ja 
kasutamisest. Samuti räägiti toitumisest, kuusei-
sude mõjust eriti naiste tervisele ja paljust muust 
põnevast. 

Kõigile küsimustele andis ta väga huvitavad ja 
ammendavad vastused.

Metsamoori Pereparki võivad külastada kõik 
soovijad nii individuaalselt kui grupiti. Toimuvad 
matkad, õppepäevad ja laagrid. Teemade valik 
on väga lai. Metsamoori Varasalves on müügil 
energeetilised taimeteed, ürdisoolad, ürdisalvid ja 
puutõrvasalvid. Erilist huvi tekitasid energeetilised 
lilleveed, mis valmistatud Eestimaa taimedest. 
Irje Karjus on välja andnud mitmeid raamatuid. 
Viimane neist, “Veetka talu lugu”, jutustabki Met-
samoori arenguloo. Paljusid raamatuid ja tooteid 
sai üritusel osta ja seda võimalust kasutati usinalt. 
Kes ostis jõulukingiks, kes päris omale. Kaks ja 
pool tundi läks hämmastavalt kiiresti, juttu oleks 
jätkunud kauemakski. Paraku pidi külaline jõudma 
samal õhtul teise Eestimaa paika, kus teda oodati.

Kohaletulnutele üritus meeldis, küsiti – millal 
järgmine huvitav inimene külla tuleb. Esialgu pidin 
vastuse võlgu jääma, kuid keegi tore ja värvikas 
persoon on plaanis ikka rääkima kutsuda.

Uute kohtumisteni!
EnE Markov

Puka raamatukogu

Teeõhtu Metsamooriga

tud. Eriti tekitas küsimusi eelnõu Elva piirkonna 
omavalitsuste liitumisest keeldumise otsuse tühis-
tamise osas. 

Kui volikogu oleks ka sellise eelnõu vastu 
võtnud, siis selle täitmine oleks olnud võimatu, 
sest taas Elva piirkonnaga liitumise soovimisel 
oleks pidanud kõik vajalikud dokumendid esita-
tama maavanemale hiljemalt 02.01.2017. Samas 
oleks pidanud ka täna Elva piirkonnaga liituvad 
volikogud kogunema ja muutma oma otsuseid. 
Paraku näeb seadus ette aga volikogu kokku-
kutsumisest etteteatamise miinimumajaks neli 
päeva. Seega ei oleks ka parima tahtmise juures 
võimalik 02.01.2017. maavanemale dokumente 
esitada. Huvitaval kombel oli aga sellisele taotlu-
sele volinikud kogunud ka paljude kodanike all-
kirju. Volikogu liikmed ei tohiks inimesi selliste 
algatustega lollitada ja oma poliitilises võitluses 
ära kasutada. 

Soontaga küla liitumisega nõustumise otsuse 
tegemiseks oleks pidanud eelnevalt läbi viidud 
olema külaelanike rahvaküsitlus. See oli arutlusel 
juba aprillis ja selleni jõudis volikogu ka augus-
tis, kuid ometi on küsitlus tegemata. Miks see 
nii on, peaks need volinikud, kes sellel ajal vastu-
tust kandsid, endalt peegli ees küsima. Ka Aakre 
piirkonna külade liitmise otsustamisele peab 
eelnema rahvaküsitlus.

Lõpuks esitati ka nii oluliste otsuste tegemi-
ne kiireloomuliselt päevakorda, kus volinikel jäi 
asjaoludega tutvumiseks väga vähe aega.

M is saab edasi? Loomulikult jätkavad vo-
likogu ja vallavalitsus haldusreformiga 
seotud küsimuste arutamist. Lähiajal 

esitab maavanem oma ettepaneku Puka valla liit-
miseks ja seejärel esitab volikogu oma arvamuse.

Tänasel päeval on värskelt valitud vallavalit-
sus oma istungil arutanud olukorda ja asunud 
rahvaküsitluse ettevalmistamisega tegelema. 
Võtsime eesmärgiks võimalikult kiiresti ette val-
mistada eelnõud ja esitada jaanuaris toimuvale 
volikogu istungile. Tegeleme ühtlasi Soontaga 
küla Helme vallaga liitmise kohta tehtud eitava 
volikogu otsuse kehtetuks tunnistamise eelnõu 
ettevalmistamisega. Pärast seda on vajalik läbi 
viia külades rahvaküsitlused ning seejärel saab 
volikogu asuda vastavaid otsuseid tegema.

Head koostööd soovides 

vallavanem HEikki kadaja

Puka Vallavalitsus algatas hanke audiitori tee-
nuse tellimiseks Puka valla 2016. aasta majan-
dusaasta aruande auditeerimiseks. 
Täpsem info valla kodulehel www.puka.ee.

Kõike parimat kõigile uuel aastal!
aakre õpetajad

Aakre 
Lasteaed-Algkool
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K eeni Põhikool osaleb alates novembrist 
2016 kaks aastat vältavas rahvusvaheli-
ses Erasmus+ projektis „Teachers out, 

learners in“, mille põhieesmärgiks on toetada õp-
pijakeskset õppimist ja õpetamist, anda uusi tead-
misi IKT vahendite rakendamisest õppeprotsessis 
ning soodustada erinevate rahvuste omavahelist 
koostööd. Projekti käigus viiakse läbi õpilastele ja 
õpetajatele suunatud e-küsitlused, korraldatakse 
projekti logokonkurss ja e-viktoriin, valmib voldik 
koos e-raamatuga ning toimuvad seminarid 21. 
sajandi haridusest. 

Esimene projektikohtumise töökoosolek 
toimus 28.11.-03.12.2016 Türgis Bozüyükis, mis 
asub umbes 275 km Istanbulist lõunasse. Kohtu-
mine toimus Türgi koordinaatorite eestvedamisel 
koos partneritega Itaaliast, Rumeeniast ja Portu-
galist. Keeni Põhikooli esindasid õpetajad Tiina 
Kukk, Maarja Kallis, Ringo Saar, direktor Maire 
Murumaa ja projektijuht Marju Varblane. 

Projektikohtumise eesmärk oli kogemuste 
vahetamine, edasise töö ja kohtumiste täpsem 
ajaline kavandamine ning ülesannete ja vastutuse 
jagamine. Lisaks oli meil võimalus tutvuda erine-
vate koolide ja lasteaiaga ning kohaliku haridus-
osakonnaga. Samuti saime osa kohalikust kultuu-
rist ning vaatamisväärsustest. 

Nüüd aga põgus ülevaade meie 
partnerkoolidest.

Türgi kool Bozüyük Fen Lisesi on teadusgüm-
naasium, mis asub Türgi tööstuspiirkonnas. Selles 
koolis keskendutakse loodusteadustele, mate-
maatikale ja võõrkeeltele. Koolis on rõhk IKT 
õpetamisel ning seega on klassid varustatud kaa-
saegsete infotehnoloogia vahenditega. Samuti on 
uuemate IKT vahenditega varustatud nii õpilased 
kui õpetajad. Õpilaste arv koolis on 263 ning neid 
juhendavad 23 kvalifitseeritud õpetajat. 

Kooli eesmärk on koolitada eriti andekaid 
õppureid. Enamik lõpetajaid jätkab õpinguid 
meditsiini, tehnika, farmaatsia või äri valdkon-
nas. Kool teeb koostööd erinevate sihtasutustega 
ja nii on võimalik õppijatele tagada stipendium.

Rumeenia Liceul de Arte “Aurel Popp” on kuns-
tikool, mis asub Satu Mare maakonnas. Selles 
koolis õpivad õpilased vanuses 6-19a. Hetkel õpib 
koolis 589 õpilast ning koolis töötab 111 õpetajat. 
Kuna kool asub Ungari piirile väga lähedal, siis 
on koolis palju erinevaid rahvusi: rumeenlased, 
ungarlased, sakslased, itaallased, romanid jne. 
Koolis on võimalus alustada muusikaga algklas-
sides (viiul ja klaver), teised muusikariistad lisan-
duvad 5. klassist. Põhi- ja keskkooli osas on või-
malus juurde õppida kujutavat kunsti (disain, vär-
vimine, tekstiil, digitaalne pilditöötlus, graafika) 
ning keskkoolis valida lisaks arhitektuuri kursuse.

Itaalia Liceo SCIENTIFICO “R. Mattioli” on 
kaasaegne moodsa õpikeskkonnaga ja pika aja-

looga keskkool, mis on spetsialiseerunud laias 
valikus õppeainetele. Humanitaarainete kõrval 
on võimalus õppida loodus- ja reaalaineid. Lisaks 
traditsioonilistele põhiainetele on võimalus 
õppida pillimängu ja laulmist. Koostöös Cam-
bridge ülikooliga korraldatakse ettevalmistuskur-
suseid ülikooli astujatele ja eksameid. Koolis õpib 
786 õpilast ning töötab 56 õpetajat.

Portugali EPRALIMA_Escola Profissional do 
Alto Lima on kutsekool, mis pakub kvaliteetset 
kutseharidust nii õpilastele kui täiendkoolituse-
na täiskasvanutele. Koolis õpib 720 õpilast ning 
töötab 147 õpetajat. Kool teeb tihedat koostööd 
kohalike ettevõtetega, et kindlustada piirkonna 
areng. Samuti panustatakse erinevatele rahvus-

Keeni Põhikooli osaleb Erasmus+ projektis

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Sangaste Vallavolikogus

23.12.2016
n	 Kinnitati Sangaste valla ja Otepää valla ühinemisle-

ping koos lisadega ning õiend ühinemislepingu ja selle lisade 

kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbi-

vaatamise tulemuse kohta.
n	 Taotleti Vabariigi Valitsuselt Sangaste valla ja Otepää 

valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise 

teel uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks, mille nimeks saab 

Otepää vald.

Sangaste Vallavalitsuses

n	 Väljastati projekteerimistingimused Venda Vihmannile 

Kurevere külas asuval Kaasiku kinnistul tiigi ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Väljastati ehitusluba Boris Šamarinile Sarapuu külas 

Männa kinnistul asuva teraviljahoidla laiendamiseks.
n	 Väljastati kasutusluba Pärja Ojamäele Tiidu külas 

Mato kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks.
n	 Eraldati vallaeelarve reservfondist 10 094 eurot turismi 

kulude katmiseks.
n	 Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
n	 Määrati Õuetuba OÜ-le 1000 euro suurune tegevus-

toetus telesaate Kodutunne raames remonditava kodu ehi-

tustoetuseks.
n	 Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kolmesaja 

kaheteistkümnele vanaduspensionärile kogusummas 936 

eurot ning kingipakist koosnev jõulutoetus kahesaja kol-

meteistkümnele lapsele kogusummas 779,58 eurot.
n	 Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus kahekümne 

neljale isikule kogusummas 5269,60 eurot ja täiendav sotsi-

aaltoetus kolmele alaealiste perekonnaliikmetega toimetule-

kutoetuse saajale kogusummas 45 eurot. Rahuldamata jäeti 

ühe isiku avaldus.
n	 Määrati sünnitoetused neljale isikule kogusummas 776 

eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 

150 eurot.
n	 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 

kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 177 eurot.

AMETLIK INFO

vahelistele projektidele, et pakkuda õpilastele 
praktikavõimalusi erinevates maailma riikides. 
Näiteks hiljuti viibisid mõned turismieriala õpila-
sed praktikal Vilniuses.

Ehkki meie kool on selles loetelus kõige väik-
sema õpilaste arvuga, siis seda põnevamana me 
Eestist väljapoole paistame. Ja juba 2018. aasta 
aprillis saame oma kooli kogemusi teistele pro-
jektipartneritele siinsamas Keenis tutvustada. 
Vahepeal aga rändame veel Portugali ja Rumee-
niasse ning projekti lõpetame üheskoos Itaalias. 

Loodetavasti tuleb põnev ja väärt kogemusi 
pakkuv projektiaasta!

direktor MairE MuruMaa

2017. aastal jätkub Sotsiaalkindlustusameti pro-
jekt, mille kaudu saavad tööealised inimesed 
(15. eluaastast kuni vanaduspensionieani) ta-
suta võlanõustamisteenust, psühholoogilist 
individuaalset nõustamist ja perenõustamist 
psühholoogi poolt ning tugiisikuteenust. 

Teenusevajadus tuleb tuvastada vestlusel 
projekti koordinaatoriga (Raina Kurg) ning 
selleks on vaja pöörduda valla sotsiaaltöötaja 
poole (Pille Sikk, tel 52 47 930 või 76 68 046). 

Kutsungi siinkohal üles kõiki meie valla ela-
nikke, kes tunnevad, et vajaks ühte või mitut 
nimetatud teenustest, minuga ühendust võtma. 

PillE Sikk 

Tasuta nõustamisteenused 

Teade 
Sangaste Seltsimajas toimub TASUTA las-
te, noorte ja täiskasvanute riiete jagamine 

16. – 27. jAAnUAr 2017. A. 

Maja on avatud E-N kell 8-16, R 8-14. 
Eriti palju on seekord lastele kindaid, 

villaseid sokke ja mütse.

Eesti Töötukassa pakub abi kõigile, kes soovi-
vad endale (uut) töökohta otsida, sh pakutakse 
palju abi ja teenuseid eriti noortele. Lisaks ter-
visekindlustusele (nö. haigekassale), toetustele 
ja teenustele saavad noored: 

n  Pöörduda karjäärinõustaja poole (Valgas 
Jaana Butov ja Kati Talja, tel 76 66 250), kes 

aitab teha ametite suhtes sobivusteste, otsida 
erialaõppevõimalusi ja planeerida oma karjääri 
erinevates ettevõtetes; 
n  Pöörduda karjääriinfotuppa, kus juhendab teid 
karjääriinfospetsialist Merike Tõldsepp kandidee-
rimisdokumentide ettevalmistamisel ja tööpak-
kumiste leidmisel.Kandideerimisdokumentide 
vormistamiseks ja töökonkurssidel osalemiseks 
saate kasutada internetiühendusega arvutit.
n  Pöörduda EURES nõustaja poole, kes aitab 
leida turvalise töökoha välismaal. Meile lähim 
EURES nõustaja Maris Koka (tel 737 7135) töö-
tab Tartu Kvartali keskuses (bussijaama vastas); 
Valgas nõustab EURES konsultant Sigrid Jamnes 
eelnevalt kokkulepitud kuupäeval (tel: 447 9316). 
n  17-29-aastased noored, kellel ei ole kutsehari-
dust ning kes on Töötukassas olnud töötuna arvel 
vähemalt 4 kuud ja ei ole tööd leidnud, saavad 
osaleda programmis „minu esimene töökoht“, 
mille käigus Töötukassa maksab noore palka-
vale tööandjale palgatoetust ja hüvitab noore 
koolituskulu. 

n  Lühiajalisi kursusi-koolitusi nii töö otsimiseks 
kui ameti omandamiseks. 
n  Tööpraktika konkreetses ettevõttes ameti õp-
pimiseks (maksimaalselt 4 kuud). 
n  Proovitöö võimalus 1 tööpäevaks soovitud 
tööandja juures töö ja asutusega tutvumiseks. 
Selle päeva eest maksab Töötukassa sõidu- või 
majutustoetust. 

Teenuste ja toetuste saamiseks tuleks kohtumi-
ne Töötukassa konsultandiga eelnevalt kokku 
leppida. Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna 
üldtelefon on 76 66 250 ning kontor asub Valga 
linnas, Vabaduse tn 26 asuva maja 3. korrusel. 

nB! Karjäärinõustaja ja EUrES nõustaja poole 
pöördumiseks ei pea olema Töötukassa re-
gistreeritud klient! 

järgmine kord on Sigrid jammes Valgas 
30.01.2017, kell 10.00-12.00 on vastuvõtt eesti 
keeles ja kell 13.00-15.00 vene keeles. 

Eesti Töötukassalt noortele

Konservide jagamine

Maaeluministeerium jagas 2016. aasta lõpus koha-
likele omavalitsustele toiduvaru (sealihakonserve). 

Sangaste valla elanikele eraldati 888 sealihakon-
servi „omas mahlas“, mis säilivad 2019. aastani. 
Konserve palutakse jagada majanduslikult raskes 
olukorras olevatele inimestele. 
Sangaste Vallavolikogu Sotsiaalkomisjon otsustas 
2016. aastal saabunud konserve pakkuda esmajär-
jekorras valla vanaduspensionäridele (kes ei tööta 
ja ei oma seega täiendavat sissetulekut) ja töö-
võimetuspensionäridele, kes ei tööta. Konservide 
saajate nimekirjast jäetakse välja isikud, kes said 
2016. aasta lõpus jagatud Euroopa Liidu toiduabi, 
mis sisaldas muuhulgas mitu liha- ja kalakonservi. 
Kuna selliseid isikuid on Sangaste vallas vähemalt 
400 inimest, siis otsustati igale soovijale anda 2 kon-
servi (taotleja kohta, pereliikmete arvu ei arvestata). 
Eelisjärjekorras jagamine toimub kuni 28.02.2017. a. 

Konserve jagatakse Sangaste vallamajas ning 
Keeni noortekeskuses asutuste lahtiolekuajal. Kon-
servide kättesaamise kohta tuleb anda allkiri. 

PillE Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

Projektikohtumise töökoosolek.

Keeni Põhikool kiidab 
II õppeveerandi tublimaid

Ainult viitele õppisid: 

Robin Kõiv, Heili Kann, Getter Mandli, Tiäre- Ter-
le Teder, Gerty Toomsalu (1. kl); Karoli Kõrkjas, 
Jaanika Liivamägi, Martin Oja (2. klKarl Oskar 
Kängsepp,  (3. kl); Laur Mait Lehepuu, Kristofer 
Oja Sädeli Sarv (4. kl); Erik Jääger, Gaidy Toom-
salu (5. kl).

Neljadele ja viitele õppisid:

Keron Juhkov, Mirko Lepik, Kadri Liive, Kaspar Lii-
ve, Kätriin Puksov, Mikk Raidsalu, Mikk Toom (1. 
kl); Ander Einling, Andero Elbson, Raimond Ilves, 
Kerdo Juhkov, Kenneth- Ken Koppel, Aleksandra 
Zimbrot, Mariliis- Helen Viks (2. kl); Oliver Ivask, 
Kerlin Poola, Reinhold Toomsalu, Hugo Väärmaa 
(3. kl); Joosep Hinn, Annaliisa Kompus, Joonas 
Saar, Marko Oja, Lauri Tamm (4. kl); Kerte Juh-
kov, Signe Kuus, Renar Lepik, Melina Luik, Henri 

Tamm, Gairy Toomsalu (5. kl); Marleen Saar (6. 
kl.); Larina Pikulova (7. kl);  Kerle Juhkov, Ralf 
Brait Lehepuu, Anette Luik, Erki Toomemägi, 
Gaily Toomsalu(8. kl); Ingeri Aer, Tambet Kuus, 
Katariina Villemson (9. kl).

Kiidame õpetajaid:

Riho Lehiste - õpilaste juhendamise ning kooli 
esindamise eest Eestis ja välismaal.
Saima Tell - õpilase juhendamise ning kooli 
esindamise eest Valga maakonna ettelugemis-
võistlustel.
Tiina Liivamägi - õpilase juhendamise ning kooli 
esindamise eest Valga maakonna jõululuuletuste 
lugemise konkursil.
Gunnar Sarapuu - õpilaste juhendamise  ning  
kooli esindamise eest Valga maakonna maasti-
kujooksu ja rahvastepalli võistlustel.
Maire Roio - õpilaste juhendamise ning  kooli 
esindamise eest Valga maakonna etlejate kon-
kursil ja infootsingu võistlustel.

direktor MairE MuruMaa
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Teist korda saavad Kuutsemäe lumisel nõlval kokku vingei-
mad lennumasinad, mida Eestis kunagi nähtud on ja kima-
takse nendega mäest alla. Ees ootab jäine talisuplus, ning 
võidab see, kelle sooritus kogub enim punkte oma ala eks-
pertidest koosneva žürii käest!

Erinevalt möödunud aastast, ootame võistlema kokku 25 
meeskonda, kelle valib välja ekspertidest koosnev nõukogu 
ning Õhtulehe rahvahääletus, meieni jõudnud kavandite 
põhjal. Registreeri oma tiim ning peagi jõuab sinuni kõik 
vajalik, et paberile panna ühe vinge lennumasina joonis. Kui 
oled kätte saanud kavandi-komplekti, on sul edasi aega kuni 
15. jaanuarini, et paberile panna üks vinge joonis ning see 
meile tagasi saata.

Kavandid liiguvad edasi Õhtulehe rahvahääletuse vooru, 
kus on võimalik enda lennumasin võidule hääletada! Rah-
vahääletus algab 23. jaanuaril ning 5 enim hääli saanud 
meeskonda, kes võistlusele pääsevad, selguvad 29. jaanuaril! 
Rahvahääletuse võitnud meeskonnale paneb ehitamiseks 
õla alla Bauhof koos 100 eurose kinkekaardiga! Lisaks viiele 

Red Bull Jump & Freeze tuleb taas, et tuua tõsise talispordi sekka 
natuke hullust ja ekstreemsust! 

enim hääli saanud meeskonnale, valib ekspertidest koosnev 
nõukogu välja veel 20 kavandit, et mäel saaks kokku 25 
vinget lennumasinat!

Siis on aeg kibekiirelt ehitama hakata, sest sinu lennumasin 
on saanud ekspertide kinnituse ning ootame sind 11. veeb-
ruaril võistlema eriti magusate auhindade nimel!

Vaata lõbusat videot, kuidas Kristel Aaslaid oma 
kavandi kallal vaeva näeb: http://www.redbull.com/ee/et/
stories/1331837951542/kuidas-osaleda-jump-and-freeze-il-
vaata-trailerit

PS! Kohapeal registreerida ei saa, kuna kõik võistlusele 
pääsenud meeskonnad peavad saatma kavandi.

kaTHErin liiMETS

www.redbull.ee 

Euroopa VIII Saunamaratoni start antakse 

Kääriku Spordikeskuses 4. veebruaril 2017 kell 12.00. 

Võistkonna piletid hinnaga 60 eurot on müügil alates 4. jaanuarist 2017 Pileti-
levis www.piletilevi.ee.

Piletilevist ostetud piletiga tuleb võistkonnal tulla starti, kus pilet vahetatakse 
peale registreerimislehe täitmist käepaelte vastu. Saunamaratoni võistkond on 
4-liikmeline. Võistkond võib kasutada ka eraldi autojuhti, kes ei pea saunas 
käima.

Paremusjärjestuses osalevad kõik 4-liikmelised võistkonnad, kes on läbinud 
saunakaardil märgitud kohad ning lõpetavad finišis, mis suletakse kell 17:30. 
Hiljem saabunud võistkonnad kantakse „saunanautlejate“ nimekirja, paremus-
järjestust nende vahel ei selgitata.

I koht loositakse välja esikümnesse tulnud võistkondade vahel, II koht loosi-
takse välja paremuselt teise kümnesse saanud võistkondade vahel, III koht loo-
sitakse välja paremuselt kolmanda kümne hulgast. Ainult naistest koosnevate 
võistkondade esimesed kolm kohta loositakse välja naiste esikümnesse tulnud 
võistkondade vahel. Peaauhinnaks on OÜ Lemmik Mees kümblustünn, naiste 
arvestuses võitjad saavad Lemmik Mehe pesupalid.

Auhinnalised esimesed kolm kohta loositakse välja Kääriku Spordikeskuses 
Saunamaratoni järelpeol kell 19.00. Rahva lemmiksaunad valitakse välja võis-
tkondade poolt, kellel kõik saunad läbitud.

„Lisaks sellele on saunade poolt pandud auhindu erinevatel põhjustel lem-
mikuteks saanud võistkondadele, neile, kes lisavad maratonile reipust ja värvi,“ 
täpsustas Euroopa Saunamaratoni korraldaja, Otepää valla kultuurijuht Sirje 
Ginter. 

NB! Saunamaratoni pileteid tagasi ei osteta. Kui võistkond ei ilmu starti, siis 
piletiraha ei tagastata, kohapeal sularaha eest pileteid osta ei saa.

Täiendav info: Sirje Ginter, saun@otepaa.ee 

Tekst ja foto (Euroopa Saunamaraton 2016): Monika oTrokova

Tulekul on VIII Euroopa 
Saunamaraton Otepääl
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Ükski lill ei õitse liiga kaua,
tugev tammgi hukkuma kord peab.

Aeg lõpetuseks tõstab elusaua,
kuid millal, seda keegi meist ei tea.

Leinas mälestame 

LEIDA KALjUVALDI
Siiras kaastunne omastele.

I silmkude

Aeg annab kõik meil tagasi
ei emasüdant iialgi...

Südamlik kaastunne Hillarile, 
Heinarile, Margusele ja Edale kalli 
ema, vanaema ja vanavanaema

MELAnIE TAALI
kaotuse puhul.

Valve ja Jüri laste peredega.

Südamlik kaastunne 
Aitale õe

MELAnIE TAALI
surma puhul.

Endised töökaaslased kontorist.

Siiras kaastunne Maarikale, 
Heikole ja Maretile kalli

HELMUT HEITUrI

kaotuse puhul.

Tauno ja Tõnu peredega.

Südamlik kaastunne Hellele, 
Sirjele ja Silvarile peredega kalli 
ema, vanaema, vanavanaema 

ja ämma

SALME OjA
surma puhul.

Tiina, Janika, Ell, Laine
ja Ilse perega.

Mälestame kallist ema, ämma, 
vanaema, vanavanaema

MELAnIE TAAL'i
03.06.1926 - 30.12.2016

Poeg Hillar perega,
tütar Janika perega.

MELAnIE TAAL 
03.06.1926 - 30.12.2016

KAUL KOnrAD 
09.09.1941 - 18.12.2016

EHA TÕnISSOO
15.02.1925 - 22.12.2016

ALEKSAnDEr ALEKSAnDrOV 
26.10.1946 - 20.12.2016

Nüüd on igaveseks pandud risti,
ema külmad eluväsind käed.

Tema und ei sega enam miski,
ületatud viimse vaeva mäed.

Südamlik kaastunne Hillarile, 
Heinarile, Margusele ja Edale 

peredega armsa ema, vanaema ja 
vanavanaema

MELAnIE TAAL'i

kaotuse puhul.

Helju ja Väino lasteperedega

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Mündid, ehted, raamatud - igasu-
guse vanavara ost. 56495292

Mahe lihaveisekasvatuse ette-
võte ostab ning võtab rendib 
põllu- ja rohumaad. Sobivad ka 
võsastunud maad. heizung.oy@
eesti.ee. Tel. 511 3543

Ostan maatüki kuni mõned hekta-
rid Otepäält Neeruti suunas maa-
kodu rajamiseks. Toomas, telefon 
5131079, info@sepaautoklaas.ee

Teostame elektritöid, 520 50 16. 

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160  

Otepää korstnapühkija Aivar 
Sapelkov, tase 4 (eramajad, 
kortemajad, puhkemajad). 5662 
8835

HAUAPLAADID jA -KIVID. www.
PALUKIVI.EE, MAREK 5107 312 

Vajatakse 80 a vanainimesele abis-
tajat (naisterahvast) 3-4 korda 
päevas Otepääl. 5741 9683

OSTAn 

vene-aegse
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne), 
objektiive ja muud foto-
asjandust. Võite pakkuda 
ka vanu fotosid, kellasid, 
kompasse jne.

ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

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

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Üks küünal kustus,
üks eluraamat sulgus.

MArE KELDEr

Mälestame leinas head 
töökaaslast ja avaldame siirast 

kaastunnet omastele.

Endised kaastöötajad Otepää 
lastesõime päevilt.

Aeg ilusad hetked meelde jätab....

SALME OjA

Südamlikk kaastunne Sirjele 
perega kalli ema ja vanaema

kaotuse puhul.

Otepää Keskkooli 46. lend ja 
klassijuhataja Ants.

Südamlik kaastunne 
poja perele kalli 

LEIDA KALjUVALDI

surma puhul.

Endised töökaaslased Sangarist.

Südamlik kaastunne 
klassijuhataja Tiiale kalli ema

EHA TÕnISSOO

surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi 9.B klass

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Tammuri talu restoran 

otsib töökat ja kohusetundliku 

abilist restorani.

Ühendust palun võtta:
erki@tammuri.ee, 53585140

Täname südamest 
Merle Lillepoodi, 

Tehvandi Spordikeskuse 
restorani, kõiki tuttavaid, sõpru 

ja sugulasi, 
kes aitasid meile kalli 

jAAn VÄLjAn´i

viimsele teekonnale saata.

Omaksed

     Aitame leida 
     kliente 

 
puhkemajadesse ja 
suvituskorteritesse. 

Paindlikud 
koostöövõimalused.

www.estrent.ee, 
info@estrent.ee, 
+372 56928572

Maa-amet

on välja kuulutanud avaliku 
elektroonilise enampakkumise 

piirkonnas asuvate kinnisasjade

müümiseks. 

Pakkumiste esitamise tähtaeg 
on 19.01.2017. 

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti 
kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Ostame

Tel 507 2544. info@erametsa.ee

METSAKINNISTUID 
JA RAIEÕIGUST

 Pakume tööd 
 noorele ja töökale 

 CE-kat autojuhile.

  Tel: 5687 1354
  E-mail: transport@hotmail.com

SALME OjA 
29.10.1925 - 22.12.2016

AInO SAAr 
17.12.1931 - 25.12.2016

LEIDA KALjUVALD 
09.09.1934 - 17.12.2016

Hilja Kuus
Olgu Su päevades

päikesekulda,
tugevat tervist

ja rõõmu suurt!

Õnnitlevad Heljo, Mare, Arno, Mihkel, 
Asta, Vello, Mareta, Jaan.

Täname kõiki, kes aitasid kaasa taksikoer Bella 
otsingutele.

Eriline tänu tundmatule, kes Bella koju juhatas.

Bella suurpere

Otepää Mesinike Selts 

korraldab õppepäeva

12. veebruaril kell 10.00 
AMS-i majas J.Hurda 5.

Talvised tööd mesilas. Milliste võtetega 
saab meetoodangut tõsta. Valmistumine 

kevadeks.

lektor rein Männiste.

19. märtsil kell 10.00 loeng

Kevadised tööd mesilas. Perede kevadine 
läbivaatus. Vastused küsimustele.

lektor astrid oolberg.

info: Tõnu Hiiemäe, 5049 020.
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800 aastat tagasi (1217)  Sakslaste poolt vallu-
tatud Otepää linnust piirasid 17 päeva eestlased 
ja venelased. Sakslased sunniti Otepäält lahkuma, 
see oli nende suurimaks sõjaliseks lüüasaamiseks 
Ugandis.

600 aastat tagasi (1417)  mainitakse 
Pühajärve mõisat. Selle koosseisus on märgitud 
Arula, Kauru jt. külasid.

435 aastat tagasi (1582)  vi idi läbi 
Otepää kihelkonnas maarevisjon. Siinse talun-
duse piirkonna keskuse – Otepää mõisa (Odenpe) 
juurde kuulusid järgmised külad: Makitakül – Ma-
kita, Neiwekul – Nõuni, Hellenurm – Hellenurme, 
Jelmetar – Ilmjärve.

Aadlimõisatest kuulusid Otepää alla: wollust 
– Pühajärve, Hastfier – Astuvere (umbes 2,5 km 
Paluperast). Viimase juurde kuulusid külad: Has-
tfier – Astuvere, Kastel – Kastolatsi, Paliuper – Pa-
lupera, Arula kandist Rail, Arrolakul ja wastokülla.

270 aastat tagasi (1747)  esines meet-
rikas omaette mõisana Vidrike (saksa k. Fried-
richshof) mõis, mis varem oli kuulunud Pilkuse 
mõisa koosseisu. Vidrike mõisa koosseisu kuu-
lusid Ojamaa, Paduvere ja Paina külad.

250 aastat tagasi (1767)  alustas te-
gevust Ilmjärve talurahvakool.

245 aastat tagasi (1772)  on valmis-
tatud unikaalne Otepää kiriku tornipoolse ukse 
lukk, mille annetas kirikule Pilkuse mõisnik parun 
Bellingshausen.

165 aastat tagasi (1852)  ehitas Tar-
tu meister Ernst Kessler Otepää kirikusse 13 re-
gistriga oreli, milline restaureeriti 1989. a Rakvere 
orelimeistri Hardo Kriisa juhtimisel.

155 aastat tagasi (17. I 1862)  saabus Pü-
hajärve mõisnik Julie von Schrenckile Riia kuber-
manguvalitsuselt luba Nuustaku maa-alale alevi-
ku asutamiseks. Sellega pandi alus praegusele 
Otepää asulale (linnale).

145 aastat tagasi (II 1872)  a l u s t a s 
Nuustaku alevikus tegevust esimene apteek. Esi-
meseks apteekriks sai proviisor Ernst Jürvetson 
(1840-1882), kes lõpetas oma elu Apteekrimäe 
jalamil.

145 aastat tagasi (25.II 1872)  algas Eesti 
Kirjameeste Seltsi tegevus, presidendiks valiti 
Jakob Hurt. Samast kevadest sai Jakob Hurdast 
Otepää pastor.

135 aastat tagasi (1882)  l avas ta t i 
Otepää Kastolatsi vene kihelkonnakooli õpetaja 
Jakob Johanson-Pärna ja Nuustaku kaupmees 
wilhelm Mülleri eestvõttel C. R. Jakobsoni näi-
dend „Arthur ja Anna”. See tähistab näitekunsti 
viljelemise algust Otepääl.

130 aastat tagasi (1887)  valmis mõis-
nik von Sieversti ehitada lastud Pühajärve loss. 
Hoone hävis sõjatules 1944. a. Loss taastati muu-
detud kujul 1951. aastal. Juurdeehitused valmisid 
1975. ja 2000tel aastatel.

Mida meenutada Otepää mail 2017. aastal?

125 aastat tagasi (1892)  toodi Nuus-
taku alevikku üle Vastse-Otepää vallas 1890. 
aastal Karl Eisenschmidti asutatud karskusselts 
„Edasi”. Ligi poole sajandi vältel oli „Edasi” selts 
Otepää kultuurielu peamine kujundaja.

120 aastat tagasi (6. VIII 1897) asutati Nuus-
taku Priitahtlik Pritsi Selts.

110 aastat tagasi (3. X 1907) avati Nuusta-
ku alevikus eestikeelne progümnaasium, mis oli 
esimene taoline kogu Eesti maapiirkonnas (Tartu 
ja Pärnu eestikeelsete linnakoolide järel Eestis 
kolmas). Esimene direktor oli Saaremaa mees 
Jakob Kuusk (1871-1926).

105 aastat tagasi (1912)  asutati Nuus-
taku alevikku ühispiimatalitus.

95 aastat tagasi (13. VIII 1922)  muudeti ale-
vivolikogu otsusega Nuustaku alev Otepää ale-
viks. Vastavasisulise ettepaneku tegi pro-fessor 
M. J. Eisen Otepää Linnamäel peetud kõnes 2. 
juulil 1922. a.

85 aastat tagasi (18. III 1932)  h a k k a s 
Otepääl ilmuma nädalaleht „Otepää Teataja”. Esi-
mene toimetaja-väljaandja oli August Toomingas 
(kirjanikunimega Kusta Toom).

85 aastat tagasi (12. VI 1932)  t o i m u s 
Otepää Linnamäel esimene vaimulik laulupäev. 
Osales 20 koori umbes 550 lauljaga.

85 aastat tagasi (1932)  alustati hä-
daabitöödena Pika (tollase Pärnu) ja Oru tänava 
rekonstrueerimist.

80 aastat tagasi (24. I 1937)  a l u s t a s 
Otepääl tegevust helifilmi kino. Kino omanik 
oli E. Vähi, filme demonstreeriti tuletõrjemajas, 
esimese helifilmina näidati „Vaikselt anuvad mu 
laulud”.

80 aastat tagasi (1937)  t egu tses 
Otepääl 37 puuseppa, 27 õmblejat, kingseppa 
ja voorimeest, 18 rattaseppa, 11 tislerit, 9 müüri-
seppa, 7 kang- rut, 8 kudujat, 5 potiseppa, 5 kroh-
vi-töölist, 4 kaevutegĳat, 4 seppa, 3 maalrit, 3 
plekkseppa ja 2 lukkseppa.

80 aastat tagasi (1937)  a s u t a t i 
Otepää Lastekaitse Ühing, esinaiseks valiti K. 
Niklus.

80 aastat tagasi (23. VI 1937)  avati Otepää 
Linnamäel Eesti linnuste metallkaart. Rajatise 
avas Kaitseliidu Tartumaa maleva pealik kolonel 
Asmus.

70 aastat tagasi (1947)  alustas TRÜ 
Käärikule spordibaasi rajamist. Koha valis välja 
tollane kehakultuuriteaduskonna dekaan Fred 
Kudu, projekti autorid olid Uno Tölpus ja Peeter 
Tarvas.

60 aastat tagasi (11. VII 1957)  kuulutat i 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega loo-
duskaitselisteks keelualadeks teiste kõrval ka 
Pühajärv, Väike-Munamägi ja Tedremägi.

60 aastat tagasi (1957)  e h i t a t i 
otepäälaste ühistööna tollase Otepää kinoteatri 

O n selline anekdoot: Juba kõrtsus mõne-
võrra napsutanud mees ütleb kelnerile, 
et toogu see kiiresti veel üks klaas viina 

enne, kui jälle pihta hakkab. Kelner küsib, et mis 
asi see peaks pihta hakkama? Mees ütleb, et toogu 
see viin ära, küll siis näeb. Kelner toob ja mees joob 
klaasi kohe tühjaks ja tellib järgmise ka, et tooda-
gu ka see enne, kui pihta hakkab. Kelner ütleb, et 
arvet maksta on ka vahepeal vaja. ,,Näe, hakkaski 
jälle pihta!“ ütleb nördinud mees.

Oleme nüüd kenasti oma ühinemislepingud 
alla kirjutanud ning see laev liigub väärama-
tult valdade tegeliku ühinemise suunas 2017. a 
lõpus. Heidame pilgu juba olnule ning eesseisvale 
enne ,,kui pihta hakkab“. Läbirääkimised möö-
dusid heas õhustikus ning partnereid austavalt. 
Mõnevõrra isegi pisut ootamatult ladusalt posi-
tiivses mõttes. Ehk siit on näha, et kui on tahe ja 
kui on tõesti vaja, osatakse asju konstruktiivselt 
ja ladusalt ajada ka muidu kirglikes kooslustes. 
See sisendab lootust, et ehk on ka meie hilisema 
liitunud kogukondade asjaajamise stiil kantud 

konstruktiivsusest ja üksteisega arvestamisest.
Ees ootab nüüd aga aasta tihedat praktilist 

tööd, et liitumise hetkeks töövalmis keskkond ees 
oleks. (Mitte, et oleks nagu nõukaaja ühiselamus, 
kust eelmine elanik voodilinade ja värvitelekaga 
jalga lasknud ning uus peab ise lambipirne ostma 
ja lutikatega võitlema.)

Ette on vaja valmistada kogu juriidiline baas, 
sünkroniseerida arengukavad jms suunaviit-doku-
mendid ning siseneda sujuvalt uude ja suuremas-
se halduskorraldusse 2018. aastal. Kokku on vaja 
leppida uue valla struktuur ja toimimise korraldus 
jne. jne. Selleks koostame ühise tegevusplaani 
2017. a tarbeks ning hakkame seda kõike töörüh-
mades ette valmistama. 

Selle juures on muidugi veel ka küsimärke, 
mida ei saa lahendada enne, kui selgub hea naabri 
Puka valla saatus. Et kas ja kuidas Puka kogukon-
nad lõpuks ühenduvad ning mis sellega kaasneb 
meile, juba kokkuleppinuile? Kindlasti on kogu 
seda protsessi rahval huvitav jälgida ja asjadega 
kursis olla. Sestap tõotab tulla rutiinsest erinev 

aasta ka halduselus, kus tavapäraste Otepää ja 
Sangaste ja Palupera asjade ajamiste ,,muusika-
tele“ lisandub juba ka ühine noot. Eks ole siiani 
igas vallas valitsemisel olnud omad eripärad ja 
oma stiilid, mis nüüd siis juba ühiseks ,,kudumiks“ 
kujunemisega pihta peavad hakkama.

M is saab aga siis, kui on juba ,,pihta ha-
kanud“? Ehk siis ,,päev pärast“ (liitu-
misjärgne situatsioon). Loodetavasti ja 

oodatavalt tekib mingi uus sünergia, tekib asjalik 
ja töökas keskkond ning ,,tühjade tünnide kõmi-
nat“ jääb vähemaks. Juba ainuüksi sellepärast, et 
segunevad eri kogukondade esindajad, muutuvad 
tardunud-harjunud vahekorrad ja lisanduvad uued 
vajadused ning tegurid.

Esimeses järjekorras tuleb uus haldusaparaat 
saada tööle tõrgeteta, seada paika lähemad ja 
kaugemad sihid ning asuda neid usinalt täitma. 
Heas vanas komsomoli stiilis, kus ,,ise põhjus-
tame probleeme ja ise siis asume neid kangelas-
likult lahendame“, elada enam ei saa. Suuri vigu 
aega teha enam ei ole. Vaja on anda piirkonnale 
uus impulss ja teha ,,restart“. Me kõik vajame uusi 
sihte, -ideid ja -tulemusi. Kõik me vajame edasi-

minekuid demograafilises olukorras, kodaniku 
kaasamises ja majanduses. Olen veendunud, et 
kui tahame saavutada suuremat, peame taotle-
ma suurimat. Ehk siis eesmärgid võiksid olla jul-
gemad ja sihid suuremad. Lihtsalt lindilõikamine 
ja ilus tseremooniatamine on küll äge, aga ei vii 
edasi uute asjade poole. Meil on vaja uusi ideid, 
uusi mastaapseid ettevõtmisi, uusi- ja kvaliteetseid 
töökohti, uusi inimesi, uusi lähenemisi. Hea Uus 
ei lasku ise sinilinnuna me õuele! Sinilindu tuleb 
ikka ise püüdma minna, nagu muinasjutt õpetab!

H ää Uus Kogukond! Ilmselt ma ei pea 
pankrotistuma või surema maksatsirroosi 
seepärast, et veelkord meile kõigile Head 

Uut Aastat soovin! Elame ju kahtede jõulude ja 
kahtede uusaastapidude ühisalal (vana ja uus ka-
lender), millest johtuvalt pole hääd soovida kunagi 
liiga vara ega liiga hilja!

Edu meile kõigile nii enne ,,kui pihta hakkab“, 
kui eriti ka pärast seda! Ühenduses on alati jõud!

Sangaste vallavanem 
kaido TaMbErg

Enne, kui pihta hakkab…

juurde mängude väljak (kompleksväljak). Ehitus-
tööde üldjuht oli Hindrik Väärand.

60 aastat tagasi (XI 1957)  o m i s t a t i 
Otepää Rajooni Kultuurimaja näiteringile (näite-
juht-lavastaja Kalju Ruuven) rahvateatri nimetus.

60 aastat tagasi (XI 1957)  v a l m i s 
Otepää rajooni administratiivhoone (praegune 
vallamaja).

55 aastat tagasi (17. I 1962)  avati Otepää 
Keskkooli koolimuuseumi esimene ekspositsioon, 
mis oli pühendatud Otepää asula 100. aasta-
päevale.

50 aastat tagasi (1967)  reorganisee-
riti Pühajärve Tuberkuloosisanatoorium üldtüüpi 
puhkekoduks.

45 aastat tagasi (1. IX 1972)  a lustasid 
tööd Otepää Keskkooli juures talispordi eriklas-
sid, mis töötasid 1975. aastani.

45 aastat tagasi (1972)  valmis Teh-

vandi suusahüppetrampliin selle esialgsel kujul. 
Hüppevõimsus oli 70 meetrit.

30 aastat tagasi (3. X 1987)  avati Otepää 
Keskkooli ees mälestuskivi, tähistamaks Otepää 
rahvakooli asutamise 300. aastapäeva. Skulptor 
Endel Taniloo.

25 aastat tagasi (67. IV 1992)  alustas toot-
mist Otepää lihatööstus Edgar.

25 aastat tagasi (6. XII 1992)  avati Otepää 
pastoraadi hoonetekompleksis endise ait-laohoo-
ne rekonstrueerimise tulemusena Otepää Vaes-
lapse-Lesknaise Kabel (tuntud ka talvekirikuna). 
Projekti autor oli Jüri Rentel.

20 aastat tagasi (3. X 1997)  O t e p ä ä 
Gümnaasiumi 90. aastapäeva tähistamise ajal 
õnnistas Otepää kirikus Jüri Stepanov Otepää 
Gümnaasiumi lipu. Lipu valmistasid kooli käsi-
tööõpetaja Tiiu Maasika juhendamisel 10. klassi 
tütarlapsed (VI 1997).

Paljud inimesed soovitasid (ka mõned Eestis tun-
tud tegelased), et võiksin välja anda kordustrüki 
teosest „Vana-Otepää seitsme professori noorpõl-
vemaa”. Seda teost täiendades tekkis hoopis uue 
sisuga raamat, mille pealkirjaks sai „Eesti areng 
otepäälase pilgu läbi”. 

Juttu tuleb Eestimaa seotusest Euroopaga, 
olgu selleks koolikorraldus, põllumajandus või 
kultuur läbi sajandite. Tegevuse näitlikustamiseks 
valisin selleks Otepää ja Eestimaa arenenuma 
piirkonna muinasajal – Vana-Otepää.

Talude osas on aluseks võetud 1939. a talude 
loend. Järgi on jäetud sada talu, kus enamuses 
toimetatakse tänapäevalgi. Personaalika osas on 
rohkem tähelepanu pööratud Otepääga seotud 
inimestele. 

1936. a sai Otepää linna õigused, 
seepärast on kirjeldatud linnas toi-
munut tegevusi esimesel kolmel 
aastal, mis sarnane tookordsele 
elu-olule Eesti väikelinnades. 

Kuna eestlased on spordirahvas, 
siis on antud ülevaade Otepääga 
seotud talispordialadest Eestis tä-
napäevani välja. Eraldi on välja too-
dud Otepääl eksisteerivad 23 klubi 
ja nende osa Eesti spordis, kellel 
muidugi on. 

Raamatus on ka mõnede Otepää-
ga seotud suurmeeste elulood. Õn-
nestus kindlaks teha mõned faktid 
Jakob Hurda eluloos, mida avalik-
kus vähe teab. 

Teosest „Eesti areng otepäälase pilgu läbi”

Koolide osas on leitud samuti seni avaldamata 
andmeid, millele pole varem tähelepanu osa-
tud pöörata ning muud olulist nagu tänapäevagi 
koolielu ja tema lõpetajate tegevusest erinevates 
piirkondades.

Lõpetajate kohta leiab andmeid mitmes teose 
osas. Kuid kõik nad täidavad seda rolli, mida Hurt 
nimetas vaimult suureks saamisest. 

Oluline osa on pühendatud Otepää 900. aas-
tapäeva pidustustele, olgu selleks retrobest või 
teised üritused, kus külalisi oli laiast maailmast. 
Samuti leiab kajastamist uutest vabaaja veetmise 
võimalustest Otepääl.

Üks peatükk on pühendatud tänapäevastele 
Otepää ettevõtetele.

Raamatus on 392 lehekülge, 
sh 209 fotot ja 8 kaarti. 

Teos on pühendatud Jakob 
Hurdale, kelle surmast möö-
dub 13. I 2017. a 110 aastat, 
kes Otepääl töötades lasi 
Otepää kihelkonnas renovee-
rida 6 ja ehitada 6 uut kooli-
maja. 

Loodan jaanuaris tulla seda 
teost Otepääle tutvustama. 

EndEl SuSi 


