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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/otKagu-Eestist pääses Riigikogusse 
üheksa inimest

Riigikogu valimistel osales 
580 264 inimest 913 346st 
hääleõiguslikust kodani-
kust. Seega oli valimiste 
osalusprotsent 63,5.

Pühapäeval toimunud Riigiko-
gu valimised võitis Reformie-
rakond, kes saab 33 kohta ehk 

kaks rohkem kui eelmises koosseisus. 
Keskerakonnale kuulub Riigikogus 26 
kohta (-3 kohta), Isamaa ja Res Publi-
ca Liidule (IRL) 23 kohta (+4) ja Sot-
siaaldemokraatlikule Erakonnale 19 
kohta (+9). Erakond Eestimaa Rohe-
lised, Eestimaa Rahvaliit, Vene Era-
kond Eestis, Kristlikud Demokraadid, 
Iseseisvuspartei ning üksikkandidaa-
did viieprotsendist valimiskünnist ei 
ületanud ja Riigikogusse ei pääse-
nud.
   Valimisringkonnast nr 11, mille 

moodustasid Valga-, Võru- ja Põlva-
maa, ükski kandidaat isikumandaa-
ti ei saanud. Ringkonnamandaadiga 
pääsesid Riigikokku Reformierakon-
nast Valdo Randpere (4793 häält) ja 
Urmas Klaas (2991), sotsiaaldemo-
kraatidest Ivari Padar (3227) ja Kalvi 
Kõva (2888), IRList Jaak Aaviksoo 
(3484) ning Keskerakonnast Heimar 
Lenk (2807).
   Kõrge koht partei üldnimekirjas 

viib Riigikokku ka reformierakond-
lase Meelis Mälbergi (1012 häält), 
Priit Sibula (2384) IRList ning keske-
rakondlased Inara Luigase (1484) ja 
Ester Tuiksoo (969).

Hääletamistulemused valimis-
ringkonnas nr 11

Hääli kokku:  46 382

Eesti Reformierakond 12 483
Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
 11 988
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 
 9 627
Eesti Keskerakond 8 575
Eestimaa Rahvaliit 1 743
Erakond Eestimaa Rohelised 
 1 206
Erakond Eesti Kristlikud Demokraa-
did 395
Eesti Iseseisvuspartei 248
Vene Erakond Eestis 117

Järgnevalt mõne suurema toe-
tuse saanud poliitiku tulemus 
meie piirkonnas.

Reformierakondlane Valdo Randpe-
re sai Palupera vallas 76, Puka vallas 
143, Otepää vallas 742 ja Sangaste 
vallas 72 häält. Endine Otepää val-
lavanem Meelis Mälberg (samuti re-
formierakond) sai vastavalt 9, 9, 135 
ja 13 häält.
   Erakond Isamaa ja Res Publi-

ca Liit – Jaak Aaviksoo (58, 55, 171 

ja 39) ning Priit Sibul (10, 10, 206 ja 
94).
   Ivari Padar (Sotsiaaldemokraatlik 

Erakond) sai vastavalt 33, 44, 123 ja 
22 häält.
   Heimar Lenk Eesti Keskerakon-

nast kogus vastavalt40, 72, 95 ja 35.

Kes tegelikult hakkavad Riigikogus 
tööle, selgub siis, kui on moodus-
tatud valitsuskoalitsioon, ministrid 
paigas ja Riigikogust loobujad oma 
sõna öelnud.

Pärandihoidja sõle 
said kaks otepäälast

6. märtsil korraldas Valgamaa Rahva-
kunsti ja Käsitöö Keskselts tänuürituse 
rahvakunsti viljelejatele ja andis välja 
viis pärandihoidja sõlge, millest kaks tuli 
Otepää maile.
   Pärandihoidja sõled anti viies valdkon-
nas – rahvatants, rahvamuusika, käsitöö, 
noor rahvakunstnik ja elutöö. Rahva-
muusika alal pälvis tunnustuse Otepää 
muusikakooli viiuliõpetaja Varju Teder,
noore rahvakunstniku preemia sai laulja 
Margit Tali.
   Tänuüritust juhtis VRKKi juhatuse 
liige Merle Soonberg, sisustasid laulja 
Merle Tali, kanneldaja Ilmar Tiideberg ja 
naisrahvatansturühm Sõsarad. Tervitus-
sõnad laususid seltsi juhatuse esinaine, 
otepäälasest ettevõtja Marge Tadolder, 
maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse 
juhataja Kalle Vister ning Eesti Rahva-
kunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse liige Virve 
Tuubel.

MONIKA OTROKOVA

Sellist pealkirja kannab otepäälastest autori-
te verivärske luulekogu. 40 lehekülge ja 44 
luuletust kahelt autorilt. Raamat on oma ku-

junduselt isemoodi: algab kahest otsast. Nii saab 
lugeja ette hoiatatud, et tegemist on kahe täiesti 
eripalgelise loojaga. 
   Loomulik ja loogiline : Kerli Adov on nooruke, 

mullu Otepää Gümnaasiumi lõpetanud, ent juba-
Valgamaa Kultuurkapitalilt noore ja lootustandva 
draamakirjaniku eripreemia saanud tütarlaps, kes 
määratleb oma luulevormi draamapoeesiaks.
   Margus Möll on näitejuht, lavastaja ja näite-

kirjanik, kes oma tegevuse ja elu haaret on lai-
endanud trajektooril Elva – Otepää – Sangaste. 
“Kõik meie elus, nagu elu isegi, on kahe otsaga,” 
kirjutab Margus Möll luulekogu “oma otsa” sisse-
juhatuses. Ja tõdeb samas: “Enamasti ei vaevuta 
mõlemat otsa otsima...
Ja miks peakski.”
   Lugeja saab sellest kogumikust meesluuletaja 
losoo lisi mõtisklusi elust endast ja noore nais-

talendi loomingust aimu kõige kaasaegsematest 
eneseväljendamise vormidest ning võimalustest.

AILI MIKS

Noored muusikud 
Lõuna-Eesti
konkurssidel
1. märtsil toimus Võrus Lõuna-Eesti 
regiooni puhkpilliõpilaste konkurss, mis 
on ettevalmistus üleriigiliseks konkursiks. 
Osa võtsid Viljandi, Võru, Räpina, Otepää, 
Vastseliina, Antsla ja Valga muusikakoo-
lide õpilased. Kokku osales võistumän-
gimisel 47 noort pillimängijat. 
   Võrreldes suurte muusikakoolidega oli 
meie väike esindus kõige edukam. Meie 
5 õpilast tõid kaasa 5 esikohta ja ühe 
kolmanda koha. 

Magnus Leopard (osales konkursil kahe 
pilliga) – eufoonium I koht ja tromboon 
– I koht, õpetaja Arno Anton. Imre Leo-
pard – tuuba I koht, õpetaja Arno Anton. 
Mirjam Leopard – klarnet I koht, õpetaja 
Külli Teearu. Lilian Mitt – plokk ööt I
koht, õpetaja Külli Teearu. Meriliis Kukk
– plokk ööt III koht, õpetaja Külli Teearu. 
Kõikide õpilaste kontsertmeister oli Liina 
Palu.

2. märtsil toimus Võrus Lõuna-Eesti regi-
ooni klaveriõpilaste konkurss, kus Otepää 
Muusikakool oli nooremas vanusegrupis 
(kokku 13 osalejat) esindatud kahe õpila-
sega. Tulemused olid järgmised: Helen 
Kikkas –I koht ja Geir Kudu –III koht,
mõlema õpetaja on Liina Palu.
   Helen Kikkas võitis eripreemia „Tõ-
rudest tammedeni“, mis annab talle 
võimaluse osaleda Tallinna Muusikakesk-
kooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
korraldataval galakontserdil “Tõrudest 
tammedeni”. See preemia antakse julge 
väljenduse ja artistlikkuse eest ning igas 
regioonis saab selle vaid 2 õpilast. Lisaks 
on preemia saajal võimalus saada kaks 
tasuta tundi tema valitud EMTA või TMKK 
klaveriosakonna õppejõult.
   Helen Kikkas, Geir Kudu, Magnus 
Leopard, Imre Leopard, Mirjam Leopard 
ja Lilian Mitt pääsesid edasi vahevooru 
ehk lindivooru, mille tulemused selguvad 
paari nädala jooksul.
   Õnnitleme ja täname kõiki õpilasi, 
õpetajaid ja lastevanemaid, kelle ühise 
koostööna sündisid taas ilusad hetked.

VILVE MAIDe, Otepää Muusikakool

Kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 
mõeldud nii maaelanikele kui ka linnakoda-
nikele oma koduümbruse korrastamiseks, ko-

haliku elu edendamiseks ja kogukonna tugevdami-
seks.
   Programmi eesmärk on kohalik areng ja piirkon-

dade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike 
initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugev-
damise. Programm toetab kogukonnaliikmete koo-
litamist ja kohaliku arengu kavandamist, kohaliku 
ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist ning 
kohaliku elukeskkonna parandamist.
   Järjekordne taotluste esitamise tähtaeg on 1. 

aprill 2011.a. Toetust võivad taotleda avalikes hu-
vides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), 
mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole 
asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja 
milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.
   Toetuse suurus ühele projektidele on kuni 1 600 

eurot. Taotlused tuleb vastaval vormil esitada pro-
jekti elluviimise asukohajärgsele maavalitsusele.
   Infot programmi kohta saab Valga Maavalitsu-

sest telefonil 766 6137 ja internetist aadressil www.
eas.ee.

Kohaliku omaalgatuse 
programmi taotluste  
tähtaeg läheneb Kahe otsaga asi

UUS RAAMAT
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Laupäeval,

19. märtsil kell 18.00

Otepää Kultuurikeskuses

„
KARUPOJAD 
15 – 50 000 km“

Sünnipäeva kontsert

Laval suured ja väikesed,
noored ja vanad.

Tule ja rända koos meiega.

TASUTA



11. märts  2011

Otepää vallavalitsuses

 Määrati Otepää valla Pilkuse külas asuva Aida
katastriüksuse kasutamise sihtotstarve.
 Kinnitati vallavanema puhkuse ajakava.
 Kinnitati OÜ PRO Fiksum projekteerimistin-

gimused Otepää vallas Otepää külas Saeveski
kinnistul.
 Määrati toetust 17 spordiklubile ja andeka 

noorsportlase lisatoetust 3 spordiklubile.
 Määrati sünnitoetust kolmele vallakodani-

kule.
 Võeti tagasi planeerimisspetsilasti Merle 
Antonile antud volitused detailplaneeringute 
koostamise, koostamise tellimise ja nantsee-
rimise alaste lepingute sõlmimiseks.
 Sõlmiti leping OÜ Kanepi Aiand linna haljas-

tuse hoolduseks 2011. aastal.
 Eraldati reservfondist kakssada üksteist eurot 

Otepää valla aukodaniku rahaliseks auhin-
naks.
 Kehtestati toetuse taotluse kord.
 Määrati ühekordne toetus ühele vallakoda-

nikule.
 Väljastati ehitusluba üksikelamu rekonstru-

eerimiseks Väike-Juhani katastriüksusel Otepää 
vallas Pilkuse külas.
 Kinnitati Otepää valla koolieelsete lasteasu-

tuste majandamisekulud, personalitasu ja sot-
siaalmaks ning õppevahendite kulu arvestuslik 
maksumus ühe lapse kohta.
 Kinnitati Otepää valla munitsipaalkoolide 

majandamiskulud, personali töötasu ja sotsi-
aalmaks ning õppevahendite kulu arvestuslik 
maksumus ühe lapse kohta.
 Kinnitati Otepää Muusikakooli majandamis-

kulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning 
õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe 
lapse kohta.

2

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 25. märtsil.

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

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

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

PLANEERINGUD

SÜNNID

Otepää Avatud Noortekeskus
kuulutab välja konkursi

OTEPÄÄ NOOR TALENT 2011

2. aprillil kell 19:00 
Otepää Kultuurikeskuses.

Osalejate registreerimine 

21. märtsini.
Täpsem info

 www.noortekeskus.otepaa.ee

või tel. 53 435 173, Kadri.

Vägevad auhinnad!
Üllatusesineja Soomest.

Pealtvaatajatele pilet 3 €.

Henry Petolai  9. veebruaril
Viktoria Haak 16. veebruaril

Otepää valla üldplaneeringu 
tutvustamine

Otepää valla üldplaneeringu eskiisile on ettepane-
kuid teinud valla kodanikud, maaomanikud, vabaü-
hendused ja riigiasutused. Eskiis ja riigiasutuste 
ettepanekud on kättesaadaval ka valla kodulehel 
(http://otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeerin-
gud/koostamisel-olev-ueldplaneering). 
   Praeguseks on vallavalitsus ettepanekud läbi 
töötanud. Arvestades valla arengueesmärke ja 
kodanike vajadusi, oleme teinud riigiasutustega 
koostööd nende ettepanekute osas. Vallavalitsus 
on kõigi ettepanekute osas võtnud seisukohad. 
Vastavalt sellele tuleb üldplaneeringu tekstis ja 
joonistel teha parandused ja saata uuesti riigiasu-
tustele kooskõlastamiseks. Seejärel esitab vallava-
litsus üldplaneeringu volikogule vastuvõtmiseks ja 
avalikule väljapanekule suunamiseks. Avalik välja-
panek kestab neli nädalat ja selle aja jooksul saab 
igaüks selle uuesti üle vaadata ja oma ettepanekud 
vallavalitsusele esitada.
   Kavandatavate paranduste osas tagasiside saa-
miseks ning enne üldplaneeringu saatmist uuesti 
riigiasutustele kooskõlastamiseks ja volikogule vas-
tuvõtmiseks, soovime tehtud töö tulemusi laiemale 
üldsusele tutvustada. 

Selleks korraldame üldplaneeringut tutvustavad 
kohtumised:
   15.03.2011 Otepää linn ja Aedlinn – kell 18.00 Ote-
pää Vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13 III korrus).

16.03.2011 Mäha, Pühajärve, Pedajamäe, Mäges-
tiku, Nüpli külad – kell 18.00 Annimatsi kämpingus.

17.03.2011 Vidrike, Kaurutootsi, Tõutsi, Koigu, 
Truuta, Ilmjärve, Kassiratta külad – kell 18.00 Vidri-
ke puhkemajas.

18.03.2011 Sihva, Kääriku, Arula, Märdi, Raudse-
pa külad – kell 18.00 Pühajärve kooli aulas.

21.03.2011 Pilkuse, Vana-Otepää, Kastolatsi ja 
Otepää külad – kell 18.00 Veski spordibaasis.

   Lisainfo: merle.anton@otepaa.ee; 7664 820   

Otepää Vallavalitsus

Koduõendusteenus on kvali tseeritud täna-
päevane õendusteenus, mida osutatakse  
patsiendile tema koduses keskkonnas. Ko-

duõendusteenust osutatakse ägeda haiguse parane-
vasperioodis olevale, kroonilist haigust põdevale 
või piiratud funksionaalsete võimetega patsiendi-
le. Koduõendusabi eesmärgiks on saavutada pat-
siendi optimaalne tervislik seisund, et ta suudaks 
iseseisvalt või siis vähese kõrvalabiga toime tulla 
oma igapäevatoimingutega. 

Kellele on vajalik koduõendusteenus? 

Koduõendusteenuse sihtgrupi moodustavad üle 
65aastased haiged, kuid mitte alati. Eestis tehtud 
uuringu alusel võib öelda, et koduõendusteenust 
vajab perioodiliselt vähemalt 18% kroonilisi hai-
gusi põdevatest haigetest.  Samuti haiged, kes la-
kuvad haiglast ja ei vaja enam aktiivravi vaid õen-
dusabi ja füüsiliste piirangute tõttu ei saa külstada 
perearsti või tervishoiuasutust. Samuti patsien-
did, kellele koduõendusabi võimaldab ennetada 
haiglaravile sattumist.
   Koduõendiusteenuse sihtgruppi kuuluvad pat-

siendid kellel on  järgmised terviseprobleemid:
 Südame-veresoonkonna haigused: operatsi-

oonijärgne ja müokardi infarkti järgne periood
 Neuroloogilised seisundid: ajutrauma, selg-

roovigastus, ajuinsult, Parkinsoni tõbi.

 Kognitiivsed ja käitumishäired: psüühikahäi-
retega patsiendid ja dementesed.

 Haavandid ja nahaprobleemid:troo lised 
haavandid, lamatised.

 Mitteaktiivravi vajavad spetsii lised haigus-
ed ja vigastused: diabeet, epitsüstoomi ja kateetri 
hooldus, stoomiga haiged.

 Invasiivsed protseduurid: infusioonrav, vee-
nisisesed ja lihasesüstid.
   Koduõendusteenus peab olema kättesaadav 

kõigile patsientidele, kes seda vajavad. Enamas-
ti suunab patsiendi teenusele perearst aga ka 
eriarstid. Koduõendusteenuse vajaduset võivad 
perearsti teavitada patsiendid, nende pereliik-
med, kohaliku omavalitsuse töötajad(sotsiaaltöö
tajad/hooldajad).
   Üks koduõde jõuab päevas külastada viit-kuut 

haiget. Samal ajal peab arvestama, et kõiki hai-
geid ei külastata iga päev, vaid üks kuni viis korda 
nädalas. Koduõendusteenust rahastab haigekas-
sa, mitte perearst. Kuigi koduõendusteenusele 
suunab patsiendi perearst/eriarst. Teenust osuta-
takse saatekirja alusel. 
    Koduõendusteenus on inimesele ja tema lä-

hedastele tasuta. Nii nagu on paljude teiste are-
nenud riikide suund, on ka Eesti eesmärk eel-
kõige koduse õendusabi arendamine, et inime-
ne saaks õendusteenust pigem harjumuspärases 
keskkonnas – oma kodus.

Vajalik õendusteenus - koduõendus

Kätte hakkab jõudma aeg, mil seniste külava-
nemate volitused lõpevad. Sellega seoses on 
vaja läbi viia külavanemate valmised. Küla-

vanema valimistest võivad osa võtta kõik hääleõi-
guslikud külaelanikud. Hääleõiguslik on külaela-
nik, kes on valimise hetkel 18aastane.Külaelanik on 
inimene, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete 
järgi on Otepää valla vastavas külas või kelle alali-
ne elukoht on Otepää valla vastavas külas või kes 
omab kinnisvara Otepää valla vastavas külas.
   Külavanem on külaelanike ning nende ühiste 

huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla 
ühistest seisukohtadest, küla ja valla arenguka-
vast, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest. 
Külavanem valitakse neljaks aastaks.
   Külavanema valimised on planeeritud läbi viia 

selle aasta aprillikuus. Täpse toimumisaja ja vali-
miskorra anname teada jooksvalt Otepää Teata-
ja vahendusel.
   Täiendav info: Annika Jaansoo 766 4806.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Head külaelanikud!

Tähelepanu
koeraomanikud!

Tuletame meelde, et oma lemmikuga jalutamas 
käies tuleb looma järelt koristada kasutades sel-
leks näiteks kaasavõetud kilekotti!
   Vastavalt Otepää valla heakorraeeskirja § 3 

lõige 3.1.3 on omanik kohustatud tagama oma 
koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui 
see on reostanud üldkasutatava ruumi, transpor-
divahendi, hoovi, tänava või muu avaliku koha.
   Hoiame oma kodu puhtana!

Otepää vallavalitsus

2010. aastal on Otepää vallas registreeritud 79 
(89) kuritegu. Arv sulgudes on 2009. aasta vastav 
näitaja. Seega on kuritegude arv vähenenud 10 
võrra.
   Kõikidest registreeritud kuritegudest on vara-

vastaseid 35 (48). Võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga on varavastaste kuritegude arv mõne-
võrra langenud, kuid kogu Eesti kriminogeenset 
statistikat jälgides on just varavastaste kuritegude 
arv tõusuteel. Oma panuse selle valdkonna kuri-
tegude ärahoidmisse Otepääl on kindlasti andnud 
valvekaamerad. Valga maakonna analüüsi põhi-
selt võib väita, et varguste tendentsi määrab aas-
taaja, majandussurutise ja esmaste vajaduste kon-
junktuur. 2010. aasta kevadel kasvas märgatavalt 
sõidukirehvide ja jalgrataste vargused garaažidest 
ja keldritest, kusjuures kõrval olevad tööriistad 
jäeti enamusjuhtudel alles. See viitab ilmekalt 
hooaja vajadustele.
   Jätkuvalt mitme aasta lõikes näitab tõusutren-

di kehalise väärkohtlemise juhtumid 16 (3). Siin-
kohal võib tunnustada inimeste teadlikkust ja 
seadusandja lühinägelikkust antud paragrahvi 
laialivalguva tõlgenduse osas, sest kehalise väär-
kohtlemise all võib mõista ka tervituseks antud 
käe tugevamat surumist. 
   Üks vaikselt ajas hääbuv kuriteo liik on võimu 

esindaja või avalikku korda kaitsva muu isiku 
solvamine või tema vastu vägivalla kasutamine. 
Otepää vallas siiski sellist laadi juhtumid aset leia-
vad ja seda just seoses jaanitule üritustega 3 (1).   
   Liiklusõnnetusi toimus 2010. aastal Otepää 

vallas kokku 6. Neist ühel juhul kaasnes selle-
ga ka hukkunu. Vigastatuid oli kokku 4, neist 2 
raskelt. Joobes juhi süül juhtus 1 liiklusõnnetus. 
2009. aasta vastavad näitajad olid mõnevõrra pa-
remad, sest ühtegi hukkunut siis ei olnud. LÕ oli 
4 ja viga sai neis 3 inimest (2 raskemalt).
   Liiklusalased kuriteod 16 fakti näol on kuju-

kas näide sellest, et meie teedel jätkavad liikumist 

Õiguskorrast Otepääl 2010. aastal
alkoholijoobes juhid. Kriminaalkuriteona käsit-
leb KarS alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimist 
seisundis, kus väljahingatavas õhus on alkoholi-
sisaldus üle 0.75 mg/l või veresisalduses üle 1,50 
mg/g. 
   Alaealistega seonduvalt on nende poolt toime 

pandud kuritegude arv aasta-aastalt pisut vähe-
nenud. Koolivägivalla juhtumeid oli 2(0). Väär-
tegusid on menetletud Otepää regioonis 115 ja ka 
selles osas on täheldada kahanemistendentsi. Sta-
tistika vähenemine ei tähenda iseenesest seda, et 
alaealised oleks nn üleöö väga seaduskuulekaks 
muutunud, vaid seda, et muutunud on nende 
teadlikkus kus ja kuidas seadust rikkuda. Täna 
ei kohta tänaval enam nii naljalt joobes alaealist. 
Tänased noored teavad, et sellisel juhul on vahe-
lejäämise võimalus küllaltki arvestatav. Alkoho-
li tarvitamine on kogunenud kohtadesse, kus ei 
ole enam pealtnägijaid ehk siis rohkem privaat-
sematesse paikadesse (korterid, ruumid, üüritud 
pinnad jne). 

Otepää konstaablijaoskonna ülemkonstaabel, 
piirkonnavanem JAANUS KOKKONEN

SA Otepää Tervisekeskus sai uue, 3596,95 eurot 
maksva günekoloogitooli. See kaasaegne tool 
parendab günekoloogiateenuse osutamise või-
malusi. Rootsi rma Tarsuse tool on elektriline ja 
täielikult reguleeritav. Tooli tõi kohale ja paigaldas 
OÜ Haiglatarve. Tooli rahastuseotsuse tegi Otepää 
vallavolikogu koalitsioon. Tooli maksumusest 55% 
tuleb vallaeelarvest, 45% Tervisekeskuse nant-
seeringutest.
   Vana günekoloogitool oli toodetud küll 1988, aga 
1950ndatel väljatöötatud mudeli järgi, seega oli 
vananenud nii moraalselt kui ka tehniliselt.
   Tervisekeskuse ämmaemanda Svetlana Pota-
senkova sõnul tekitas vana tool nii patsiendile 
kui ka arstile ebamugavust – tihtipeale ei saanud 
eakamad patsiendid tooli kasutada ning ka arst pidi 
olema sundasendis. “Uus günekoloogitool on väga 
funkstionaalne, nii patsiendile kui ka arstile väga 
ergonoomiline ja mugav”, rääkis Svetlana Potasen-
kova. “See parandab oluliselt patsiendile pakutavat 
raviteenuse kvaliteeti.”
   Esimene patsient, kes uut tooli kasutas, sõnas, et 
tool on tõepoolest mugav ja pehme.
   Otepää vald on ka varem toetanud ning pööranud 
tähelepanu reproduktiivtervise alaste teenuste 
paremale kvaliteedile vallas. Nii näiteks tasub oma-
valitsus juba 4ndat aastat täielikult emakakaelavähi 
vaktsiini ravi. Samuti on valla rahalistest vahendi-
test muretsetud KTG-lootejälgmismonitor.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

SA Otepää Tervisekeskus 
sai uue günekoloogitooli

Otepää Avatud Noortekeskus kutsub Sind 

7.-21. märtsini
LOGO valima. 

Vaata: www.noortekeskus.otepaa.ee.

Otepää Avatud 
Noortekeskuses
Valmis veebruarikuu noortesaade 
OTEPÄÄ TV. Saatekülalised bändi Les 
3,14 liikmed. Saatejuht Triinu Aasaroht, 
toimetaja Gertu Võsu.
Vaata lähemalt www.noortekeskus.
otepaa.ee

16. märtsil kell 18.00 noortekeskuses 
ALIAS lauamänguõhtu. Kohapeal 
loositakse 3-liikmelised võistkonnad, 
kes peavad oma võistkonnaliikmetele 
erinevates situatsioonides sõnu se-
letama, näiteks samal ajal tantsides, 
küke tehes jne. Parimaid premeeritakse 
auhindadega!

23. märtsil kell 18:00 lmiõhtu!

Noortekeskus ootab Sind külla!
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Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

KULTUURIÜRITUSEDSihva Sabak
11. märts kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Kaunimate 

Aastate Vennaskonna kontsert “MUUSIKAL ine KEVAD”. 
Kauneimaid laule maailma muusikalide paremikust esitavad 
Indrek Kalda, Toomas Lunge, Andres Dvinjaninov, Hannes 
Kaljujärv, Jüri Lumiste. Pilet 9 EUR. 

15. märts kell 18.00 Kultuurikeskuse koorisaalis. Sokikudumise 
jätkukursus. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ 
Karukäpp. Info: Mari Mõttus 766 4816.

17. märts kell 20.00 KINO Armastus ja teised uimastid. Alla 12 a. 
keelatud! Pilet 1.60 EUR.

18. märts kell 18.30 Kultuurikeskuses. Naisseltsi käsitööring. 
Teeme kevadpühade kaunistusi ja tikitud kaarte. Kaasa võtta 
heegelnõel ja erksavärviline heegelniit. Oodatud on kõik 
huvilised! Osalustasu 1,80 EUR. Info: 5615 3357.

18. märts kell 20.00 Kultuurikeskuses. Tantsusalong. Veiko 
Ratase juhendamisel õpime sambat tantsima. Pilet 5 EUR.

19. märts kell 18.00 Kultuurikeskuses. Rahvamuusikaorkestri 
“Karupojad” 15. sünnipäeva kontsert.

24. märts kell 20.00 KINO Rapuntsel. Pere lm. Pilet 1.60 EUR.
26. märts kell 12.00 Kultuurikeskuses. Vabariiklik mälumängu-

võistlus Aarne Steinbachi memorial.
27. märts kell 12.00 Kultuurikeskuses. OTEPÄÄ LAULULAPS 

2011.
27. märts kell 18.00 Kultuurikeskuses. Ansambel RELAMI juube-

likontsert.

Viimase 30 aasta jooksul on teadlased tõestanud, et emakakaela 
vähki põhjustavad inimese papilloomi viirused ehk HPV teatud 
tüübid. Kuni 80% naistest puutuvad oma elu jooksul kokku pa-
pilloomiviirusega, mis võib põhjustada emakakaela vähki. Pa-
pilloomi viirus kandub edasi seksuaalvahekorra teel või lihtsalt 
intiimpiirkonna nahk-naha kontakti kaudu. Nakatumine toimub 
enamasti suguelu alguses. Sageli on selles eluea perioodis puu-
dulikud teadmised suguhaiguste ennetusest tervikuna. Eestis 
teostatud noortenõustamise kabineti uuringute alusel on naka-
tunud 70% noori vanuses 17 eluaastat.
   Eestis sureb igal aastal 70 naist emakakaela vähki. Praegu on 
tõhus võimalus emakakaela vähi ennetamiseks – vaktsineerimine 
ja Pap-analüüs, mida soovitatakse teostada kord aastas. Enne 
seksuaaldebüüti on oluline tütarlast vaktsineerida HPV poolt 
põhjustatud emakaela vähi ja kondüloomide vastu. Tänu teaduse 
arengule on võimalik end vaktsineerimisega kaitsta kõige sage-
damini esinevate kõrge riskiga ehk vähki põhjustavate papiloomi-
viiruse tüüpide vastu.
   Papilloomi viirus on väga laialt levinud ja kergesti nakkav. Meie 
immuunsüsteem võitleb edukalt enamiku nakkustega ilma,et me 
nende olemasolust teadlikud oleksime. Mõned kõrge riskiga vii-
ruse tüübid võivad jääda püsima ja aja jooksul põhjustada ema-
kakaela vähki. Enamasti emakakaela vähi varajastes staadiumites 
sümptomid puuduvad. Nakatunud rakud arenevad vähieelseteks 
rakkudeks ja seejärel vähirakkudeks. Tavaliselt võtab see aega 
aastaid, kui neid muutusi ei avastata varakult vähi sõeluuringute 
käigus. Pap-testiga avastatakse esmased muutused emakakaela 
rakkudes. Muutuste puhul tehakse lisaks HPV-test, millega mää-
ratakse kindlaks viiruse tüüp. Sellest lähtuvalt kooskõlastatakse 
patsiendiga jälgimise- ja vajadusel raviplaan.
   Vaktsineerimine õpetab immuunsüsteemi vähki põhjustavat vii-
rust hävitama. Reproduktiivtervise seisukohalt on oluline noorte 
tütarlaste tervise säilitamine ja pahaloomuliste günekoloogiliste 
haiguste ennetamine. Uuringud on näidanud, et 9-15aastaste 
tütarlaste vaktsineerimine annab parima immuunvastuse ja vakt-
sineerimise kasulikkus on tõestatud ka naistel kuni 45 eluaastat. 
   Vaktsineerimine teostatakse kolme süstina, kuue kuu jooksul 
skeemi järgi, õlavarde. 
   Ajaliselt õige vaktsineerimise kalender tagab täieliku immuun-
suse raske haiguse vältimiseks.
   Vaktsiin on hästi talutav. Võib esineda süstekoha kõrvalnähte 
nagu punetus, paistetus, või kerge valu, mis mööduvad tavaliselt 
kiiresti. HPV vaktsiini kõrvaltoimete pro il on sarnane teiste kasu-
tuses olevate vaktsiinidega. 
   Vaktsineerimine on tõhus viis emakakaela vähi ennetamiseks. 
Vaktsineerimine ja Pap-analüüsi andmine on teadlik ja sihipärane 
tervisekäitumine, millega inimene saab rasket haigust ära hoida.

Emakakaela vähk on ennetatav

2. märtsil toimus Pühajärve Põhikoolis järjekord-
ne rahvatantsupidu Sihva Sabak, seekord juba 
15. korda. Kutsusime ka osa võtma tantsijaid 
Otepäält ja Keenist, kuid erinevatel põhjustel ei 
saanud nad tulla.
   Sabak algas direktori tervitustega. Pärast teda 
võttis sõna Otepää vallavanem Andres Visnapuu. 
Tervitussõnade järel tantsisime traditsioonilist 
„Kägarat“. Ja pidu võis alata!
    Esinesid meie kooli 1. klassi rühm ning 2.-4. 
klassi rühm. Selleaastased külalised, noored 
võistlustantsijad tulid Otepäält. Kõigepealt võttis 
sõna nende juhendaja Veiko Ratas ja seejärel 
alustasid noored tantsijad jalakeerutamist. Ilm-
selgelt pealtvaatajatele nende esitus meeldis 
ning aplaus oli kõva. Peale esinemist tänasime 
tantsijaid ning nende juhendajat. Sellega oli ka 
meie Sihva Sabaku esimene pool lõppenud.
   Sabaku teise poole alguses jagasime kõik osa-
võtjad kolme gruppi. Üks grupp tegeles meister-
damisega, teine pillimängimisega ning kolmas 

tantsimisega. Selleks oli kõigil aega 20 minutit. 
Enne oma tulemuse näitamist saime kõik paar 
magusat suutäit: sõime sööklas meile küpsetatud 
kooki. Kõht täis, olid kõik valmis esitlema tehtut. 
Esimesena mängisid noored pillimehed õpetaja 
Lii abil ühe pala, seejärel näitasid meisterdajad 
õpetaja Margiti juhendamisel tehtud kaltsunukke 
ning viimasena esinesid tantsijad tantsuga „Kalle 
Kusta“. Teist tantsu – „Marulist polkat“ – tantsisi-

me kõik koos. Viimaks tantsisime ka läbi koolima-
ja traditsioonilist „Sabatantsu“. 
   Tänasime kõiki osavõtjaid, õpetajaid ja teisikaa-
sabistajaid. Kõige lõpuks tegime sõprusringi. Sel 
aastal oli küll vähe osavõtjaid, kuid pidu õnnestus 
sellegipoolest. 
   Täname Eesti Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgruppi toetuse eest.

MERYLIN TIHOMIROVA, Pühajärve Põhikool

Pühajärve Põhikooli 
õpilased osalesid Elvas 
näitetruppide festivalil

2. ja 3. märtsil toimus Elvas V mitteteatrite 
festivalil. Osalesid näitetrupid Lõuna-Eesti 
lasteaedadest, koolidest ja rahvamajadest. 
   Pühajärve kool võttis festivalist osa esimest 
korda. 8. ja 9. klassi õpilased tõid lavale kat-
kendi Eduard Vilde näidendist „Vigased pruu-
did”. Esinemine läks viperusteta. 
   Festivali žürii hindas näidendite loovust ja 
fantaasiarikkust. Kõikide truppide meelde-
jäävamaid osatäitjaid autasustati. Pühajärve 
koolist märgiti ära Hendrik Tiido osatäitmine. 
   Kahel festivalipäeval said vaatajad etendu-
si jälgides tõelise elamuse. Kindlasti andis 
festival ka uusi mõtteid edasiseks näitemän-
gutegemiseks nii näitlejatele kui ka nende 
juhendajatele.

ÜLLE TOMSON

Eesti Vabariigi 93. aastapäeva puhul külastasid 
meie kooli Olav Ehala ja Lembit Saarsalu, kes 
mängivad enamasti džässmuusikat. Kontserdil 
saime teada, et džässis on vastupidiselt klassi-
kale väga palju improviseerimist. Kuulsime ka 
džässi sünnist, ajaloost ja tänapäevast. 
   Märkasime, kui erinev võib olla üks muusikapa-
la. Ühte ja sama pala mängisid muusikud mitmel 
erineval viisil: kiirelt, aeglaselt, valsirütmis jne.
   Vahepeal sai osa õpilasi kaasa mängida. Oma 
jutule ja muusikapaladele lisasid muusikud ka 
killukese huumorit. 
    Kui kontsert oli lõppenud, kinkisime Olav 
Ehalale ja Lembit Saarsalule, nagu meil ikka kom-
beks, oma kooli almanahhi. Külalised lahkusid 
nad tugeva aplausi saatel. 

MERYLIN TIHOMIROVA

Olav Ehala ja Lembit 
Saarsalu andsid Pühajärve 
koolis kontserdi

Pühajärve lasteaia PIPI 
tegemised
Oma lasteaia igapäevategevuses oleme järginud 
kahte väga olulist tahku: koostööd lastevane-
matega ja eesti rahvustraditsioone. Vanemaid 
haridusellu kaasates on olemas alus koostööks, 
arendamaks last kahepoolselt. Ühelt poolt laste-
aia ja teiselt poolt kodu kaudu. 
   Peame oluliseks arendada peale kodu-kooli 
suhtlemise ka koostegemisi. Oluline on ka oma 
lastele tutvustada kodukohta ja Eestit – seda on 
hea teha just rahvustraditsioonide kaudu.

 Mida me oleme teinud? 

Jaanuaris külastasid lasteaialapsed teatrieten-
dust „Muinasjutud muusikas“. 
   Veebruarikuusse jäi mitu olulist sündmust. Ka 
väikesed Pühajärve lasteaiast pidasid sõbrapäe-
va ja Eesti Vabariigi aastapäeva. 
   Kuna meie lasteaia lõpetanud lapsed asuvad 
õppima Pühajärve põhikooli, siis on meil koolis 
ka oma sõprusklass, kus enamik lapsi on laste-
aia vilistlased. Nii tulidki suured sõbrad koolist 
väikestele sõpradele lasteaeda külla. Organisee-
ritud olid ühismängud, ühistantsud ja nuputa-
mistegevused. 
   Kõige huvitavam ja lastele oodatud tegevus 
oli vabamäng lasteaias. Oli tore vaadata, kuidas 
suured lapsed algatasid toredaid mänge ja kaa-
sasid nendesse ka lasteaialapsi. Muidugi kuulus 
selle toreda üritus juurde ka ühine tordisöömine. 
Tordi valmistasid lasteaialapsed. 
   Vabariigi aastapäeva tähistasime koos kooliga. 
Lasteaialapsed said laulda Eesti hümni, mida 
õpiti kogu veebruarikuu. 
   Kuu lõppu jäi meil aga lasteaia ühisüritus Väi-
ke-Trommi turismitalus, kuhu meie lasteaia laps 
Katriin kõiki sünnipäevale kutsus. Oli väga tore 
päev – koos saime kelgutada (väga erinevate kel-
kudega) ja tutvuda uue toreda kohaga! Suured 
tänud Katriini vanematele.
   Märtsikuu algas meie lasteaiale rahvatantsu-
ürituse Sabak külastamisega. Lapsed said ise 
kaasa lüüa ühistantsus. Tantsisid ju meie lasteaia 
vilistlased ning paljude lasteaialaste sõbrad.
   Meeldiv, et lasteaia lapsevanemad on nii huvi-
tatud lasteaia tegemistest: kõik vanemad käisid 
arenguvestlustel, osalevad lasteaia üritustel ja 
abistavad transpordiga. Oleme õpetajatena väga 
uhked oma lasteaia vanemate üle ja sellepärast 
julgeme ka edaspidi organiseerida ühiseid ette-
võtmisi.
   Kuna selle aasta läbivaks teemaks on suhtlemi-

Lastele meeldib trallitada ja teha väikseid vallatusi. 
Kui aga kõlab Eesti Vabariigi hümn, siis oskavad 
kõik käituda vastavalt momendi tähtsusele. See 
näitab laste soovi ja tahet järgida täiskasvanute 
eeskuju.
     Eesti iseseisvuspäeva aktusel pidas lasteaia 
president Hans Markus oma kõne Eesti lipu ja 
rahvusvärvides ornamentidega kaunistatud saalis 
kõigi laste ja töötajate ees. 
    President rõhutas oma kõnes, et me ise peame 
oma riigi väärilised olema ja rahvusena uhked oma 
pikale ajaloole.
   Üritusele lisas tähtsust aumärkide üleandmine 
Võrukaela kõige teenekamatele – kooliminejatele.
   Kontsertosa algas rahvapilliorkestri ja regilauluga 
muusikaõpetaja Anneli eestlaulmisel. Jätkus võim-
lemiskavaga ja II rühma luulepõimikuga kodumaa 
värvidest. Ettekandele tuli veel muistendi drama-
tiseering rahvuslinnust pääsukesest. Lõputuseks 
kõlas Võrukaela hümn.
   Kontserdile järgnes kätlemistseremoonia ja suu-
pistete maitsmine. Loomulikult ei puudunud ka 
noored reporterid, kes osavõtjaid küsitlesid.
   Kõik oli nagu päris – emotsioonid, väike närv, 
positiivsed muljed.

MEELI MENNING, Mürakarude rühma õpetaja

President jagas Võrukaelas 
aumärke

Nad kõndisid väravast välja. Kuna Lotte maja 
asus väikese künka peal, võisid nad alla vaa-
dates näha, kuidas kogu küla peaväljaku poole 
voorib. Mitmed külaelanikud vedasid enda 
järel uusi masinaid – nemad kavatsesid osa-
leda leiutiste võistlusel. Teised tulid aga oma 
sõpradele kaasa elama ja niisama lustima. Kui 
Lotte koos Susumuga peopaika jõudis, tagus 
tal süda ärevusest nii kõvasti, nagu poleks see 
süda, vaid hoopis mingi konn, kes üritab Lotte 
seest välja hüpata (A.Kivirähk “Leiutajateküla 
Lotte”). 
   Üsna sama moodi nägi välja ja tundus reede 
hommik Võrukaela lasteaias, sest tahvlil seisis 
kirjas:
Lotte - Keiu/ Leiutised: väikeste lindude päästja ja 
uksematt “Jalad puhtaks!”
Bruno - Meriliis/ Leiutis: Munapühade masin
Oskar - Janno/ Leiutis: Mängukeskus Multi
Rebane Giovanni - Jürgen/ Leiutis: Rebaste hirmu-
taja
Kärbes Jaak - Karl/ Leiutis: Muusikamasin
Jänes Adalbert - Mairo/ Leiutis: Kaasaskantav lille-
vaas
Siga Helmut - Karl Martin/ Leiutis: Lennumasin
Onu Klaus - Sargon/ Leiutis: Maade uurimise masin
Bruno isa Mati - Martti/ Leiutis: Paugutaja ehk pätti-
de hirm ja politsei abi
Mesilane Susumu - Hans Markus/ Leiutis: Eriti kiires-
ti pesu pesev ja triikiv pesumasin
Peakohtunik Bernhard - muusikaõpetaja Anneli, koh-
tunik: Eduard - õpetaja Maarika

Terve nädala uuriti ja puuriti lasteaias küll raa-
matute, küll käepärast olevate kodumasinate 
pealt, mis moodi need seest välja näevad ja 
kuidas töötavad. Saadud tarkustega lihtsalt 
pidi midagi ette võtma ja nii sündiski töö käigus 
mõte, laste leiutised teoks teha. Nüüd astusid 
areenile vanemad ja nende abiga valmisid 
reaalsed masinad (meil on maailma parimad 
lapsevanemad!), mida lapsed ise kohtunike ja 
lasteaiakaaslaste ees pidid esitlema. Kokku-
võttes pälvisid kõik leiutised kohtunikekogult 
maksimaalsed 55 punkti.
   Ja uskuge mind, nii mõnigi masin leiab tule-
vikus kasutust!

LIANA VIHM, Mürakarude rühma õpetaja

Leiutajateküla lasteaias

– kokku 35 koori ja võistlejate tase on väga kõrge. 
C-kategoorias osales 19 koori.
   “Eveko kooril läks väga hästi ja võime tulemuse-
ga täiesti rahul olla,” kinnitas Vilve Maide. “Meid 
edestasid sellised koorid nagu ERRi segakoor 
Hirvo Surva juhendamisel ja segakoor Rello Thea 
Paluoja juhendamisel, juba see näitab, kui tihe oli 
sellel aastal konkurents.”
   Eveko koor oli parem ka kahest võistlusel 
osalenust Valgamaa koorist – Valga Kammerkoo-
rist ja Tõlliste-Sangaste segakoorist, edestades 
kõiki Lõuna-Eesti koore omas kategoorias.
   Eveko kooril on plaanis oma valla rahvast rõõ-
mustada kevadkontserdiga 20.mail Otepää Güm-
naasiumi aulas.
   Koor on asutatud 1989. aasta sügisel toonase 

Eveko koor sai segakooride 
võistlusel hea tulemuse

ne (meedia), valivad lapsed iga kuu meie lasteaia 
meediastendile oma lemmikürituse. Valik tehak-
se hääletamise teel. Jaanuarist valiti teatrieten-
dus, veebruari ürituseks sõbrapäev… 
   Kohe on tulemas vastlapäev ja emakeelepäev. 
Nendes üritustes löövad kaasa ka lapsevanemad. 
Nendest juba järgmises lehes.

Lasteaiaõpetaja MARGE KIMMEL

Otepää keskkooli muusikaõpetaja Eve Eljandi eestvedamisel. Eve 
Eljand oli ka koori esimene dirigent. Eveko dirigendid on olnud 
Mari Tooming, Pirika Sööt, Lembi Oja. Alates 2008. aasta sügi-
sest dirigeerib koori Vilve Maide. Lembi Oja on koormeistri rollis. 
Kooris on 30 liiget, esinetud on nii Eestis kui ka välismaal.

 Eveko koori kohta lisainfo: www.evekokoor.ee

Otepää segakoor Eveko sai 5.-6. veebruaril  toi-
munud Eesti segakooride XVIII võistulaulmisel 
“Tuljak” C-kategoorias 5. kohta.
   Eveko koori dirigendi Vilve Maide sõnul on 
“Tuljaku” näol tegemist kõrgetasemelise koori-
lauluvõistlusega, mida peetakse iga kahe aasta 
tagant. Tänavu oli oodatust rohkem osalejaid 
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Palupera Vallavalitsuses

22.02.2011:
 Kinnitati toimetulekutoetuse saajate 

nimekiri veebruarikuus kogusummas 
1071,03 eurot ja täiendava sotsiaaltoe-
tuse saaja summas 15 eurot.
 Kinnitati hooldajatoetuse saajate 

nimekiri veebruarikuus kogusummas 
525,33 eurot, täiendava sotsiaaltoetuse 
saajate nimekiri summas 296,50 eurot 
ning otsustati maksta viie hooldaja eest 
sotsiaalmaksu summas 8616 eurot. 

28.02.2011
 Anti viis kutseõppeasutuse/kõrgkooli 

õpilase/tudengi toetust á 40 eurot, üks 
küttepuude toetus 65 eurot, üks toetus 
lapse 1-aastaseks saamisel 100 eurot ja 
üks matusetoetus 130 eurot.

4

AMETLIK INFO

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

www.palupera.ee

SÜNNID

Palupera Vallavolikogu võttis 4. veebruaril vastu 
valla 2011. aasta eelarve, esmakordselt eurodes. 
2011. aasta eelarve tulude-kulude üldmahuks 

kavandatakse 1 miljonit eurot, mis kroonidesse arves-
tatuna on 1,2 miljoni krooni võrra 2010. aasta eelar-
vest suurem. Eurodes on kasv 79,6 tuhat. 
   Eelmisel aastal enamlaekunud üksikisiku tulu-

maks ei kajasta mitte ainult meie vallarahva elatus-
taseme tõusu. Sellest ajendatuna planeeritakse ka 
valla tuludesse 48,5 tuhat eurot enamlaekumist eel-
neva aasta algusega võrreldes. Tulumaksu laekumist 
kohalikule omavalitsusele arvestatakse maksumaks-

ja maksustatavast tulust 11,4% (koduvallale aastas 
miinimumpalgalt näitena 380 eurot, 639 euro kuu-
töötasu puhul näitena 874 eurot aastas jne). Igaüks 
saab siit oma panuse vajadusel välja arvutada. 
   Statistikaameti andmetel on Palupera vallas vii-

mastel aastatel olnud keskmiselt 700 tööealist (19-
64aastased), kuid tegelikult on neist vaid 55% mak-
sumaksjad (ülejäänud tööealised on õppijad, mitte-
töötavad, tuluta füüsilisest isikust ettevõtjad jne) ja 
nendest omakorda 20% (seega iga viies) on miini-
mumpalga saajad. Seega on ka meie maksumaksja-
te sissetulekutes suured „käärid”, mida saab järelda-
da üksikisiku tulumaksu heast laekumisest. Nn. „ta-
gasilöögi” annab see hea tulemus aga riigieelarvest 
eraldatavale tasandusfondile, mis on 8,3 tuhat eurot 
väiksem kui eelmisel aastal. 
   Tuludes on tõus planeeritud lasteaia kohamaksu-

des (7,8 tuhat eurot), mis laekub teistelt kohalikelt 
omavalitsustelt, kelle lapsed käivad meie lasteaias. 
Kohane oleks tuletada meelde fakti, miks on alati 
omavalitsustel haridusele kõige suuremad kulutus-
ed. Mõningast rolli mängib selles oma kooli ülalpi-
damine ja transport kooli (nt. riigilt ja teistelt oma-
valitsustelt, kelle lapsed õpivad Paluperas, saadakse 
2011. aastal 175 000 eurot, kooli kulud on aga kokku 
309 000 eurot). Ent kaalukas osa on ka meie laste 
koolitamine teiste omavalitsuste koolides, kuhu 
Palupera vald annab oma osa: 60 000 eurot koha-
maksudeks ja transpordiks. Keskmine ühe lapse 
kohamaks aastas on 685 eurot (kokku on meil 80 

Palupera valla 2011. aasta eelarvest mujal gümnaasiumides, põhikoolides õppijat). Li-
sandub veel muusikakoolides õppivate noorte muu-
sikute kohamaks 1250 eurot aastas õpilase kohta (12 
õpilast Elvas ja Otepääl). Kohamaksud on ka lastea-
edades, 2000-2400 eurot aastas tuleb leida eelarvest 
ühele eelkooliealisele lapsele, kus iganes Eestimaa 
lasteaias meie valla laps ka õpib. Kokku on kulu las-
teaedadele 2011. aastal 112,7 tuhat eurot. Haridus 
on aga aastaid olnud meil prioriteediks. 
   Kui üks töötav vallakodanik küsiks, mida ikkagi 

mina konkreetselt saan eelnevalt toodud arvutus-
te põhjal tulumaksu laekumisest vallale, siis tasub 
mõelda just oma pere lastele antavale haridusele, ja 
miks mitte ka võimalusele minna kultuurimajadesse, 
raamatukogudesse, noortekeskusesse, puhkekohta-
desse, osaleda kogukonna ühistegemistes jne. Riigi-
eelarvest eraldatud tasandusfondist, mis 2011. aastal 
on 146 000 eurot, kulub 126 000 eurot erinevatele 
toetustele ja hooldekodus kohtade ostmiseks. Ka 
see on kohaliku omavalitsuse oluline ülesanne. 
   Valla eelarve on enne kinnitamist piisavalt läbi 

vaieldud, kalkuleeritud kokkulepe, mille suhtes võib 
kellelgi alati eriarvamusi olla. Volikogu on see organ. 
Valla asutustes seni vaid miinimumpalka saanutele 
(10 inimest) sai kahjuks määrata igakuiselt töötasu 
lisake. Valla asutuste töötajate keskmine töötasu oli 
eelmisel aastal 7600 krooni kuus. Iga lisaeuro ühele 
reale tähendab tasakaalus eelarvest kärbet teisele 
reale. 2011. ja 2012. aastal maksame tagasi ka 2009. 
aastal Nõuni külaraamatukogu-infokeskuse ehituse 
oma nantseeringu tarbeks võetud laenukohustuse. 
   Investeeringutest sel aastal on kavas Hellenurme 

mõisapargi rekonstrueerimistööde jätkamine, Palu-
pera kooli puukuuri remont, Hellenurme kultuuri-
maja katuse rekonstrueerimine, Nõuni kultuurima-
ja noortenurga ehitustööd, Nõuni kultuurimajas ja 
Hellenurme kultuurimajas-raamatukogus automaat-
sete tulekahjusignalisatsioonide paigaldamine. 
   Lisaks loetletud plaanide teostumisele looda-

me veel ka esitatud ja esitatavatele taotlustele. 
Alati peab valmis olema ka ootamatusteks – mõne 
tööandja pankrotistumine, tulude alalaekumine, lu-
merohke talv (nt. on tänaseks riigieraldusest teede-
le 26,7 tuh. eurost vaid lumetõrjele kulutatud juba 
19,4 tuh. eurot) jne. Tasakaalukas majandamine 
peab oskama näha kõiki vajadusi. Me ei loe teiste 
omavalitsuste rahakoti sisu, kuid saneerimistoetu-
se taotlemiseni, teistele võlgade kogumist, milleni 
jõutakse nantsraskuste tekkimisel – selleni jõuda 
küll ei tahaks. Kuna meie eelarve kulud ühe mak-
sumaksja kohta ei ületa temalt laekuvaid tulusid 3-
kordselt, peetakse sellist valda analüütikute hinnan-
gul jätkusuutlikuks kohalikuks omavalitsuseks. Ee-
larvet analüüsides on oma nantseerimisvõimekus 
siiski madal ja madal likviidsus on vaid hea rahavoo 
juhtimise tulemus. See aga võib olla ka ohumärgiks 
likviidsuskriisile kohustuste teenindamisel. Seega, 
jätkakem konservatiivselt! 

Suurim osa kuludest on järjekordselt suunatud ha-
ridussektorisse – 50%, sotsiaalhoolekandele kulub 
eelarvest 12%, kultuurile ja spordile koos kolman-
da sektoriga 12%, majandamisele 13%. Volikogu ja 
vallavalitsuse kulutuste katteks kulub 10% eelarvest. 
Ja ülejäänud 3% osalemistele maakondlikes ühiste-
gemistes (Valgamaa Omavalitsuste Liit, VVV SA, 
Otepää Teataja, liikmemaksud) ning reservile.

VOLIKOGU 9 225

VALLAVALITSUS, RAHANDUS, ÜLDKULUD 75 770

MAAKORRALDAJA-EHITUS 13 235

SOTS. TÖÖTAJAD 14 900

MAAKORRALDUS 10 480

LIIKMEMAKSUD, OSALUS 13 410

MAANTEETRANSPORT, KORRALDUS 32 245

TURISM 955

BIOL. MITMEKESISUS, JÄÄTMED, HALJASTUS 37 978

KOMMUNAALMAJ., ELAMUMAJ., VALGUSTUS 48 081

MUUSIKAKOOLID 14 995

HELLENURME RMT. KOGU 9 490

NÕUNI RMT. KOGU 10 365

HELLENURME KULT. MAJA 46 770

NÕUNI KULT. MAJA 34 990

KULTUURI, HARIDUSE MUUD 900

PALUPERA PÕHIKOOL 279 914

ALUSHARIDUS 112 710

OSTETUD TEENUS-HARIDUS 55 450

ÕPILASLIINID 34 000

HOOLDEKODUD 31 960

SPORT, VABA AEG, SELTSITEGEVUS 21 045

PERETOETUSED, MUU SOTS. 
KAITSE, KORRALDUS 25 490

TOIMETULEKUTOETUS 12 455

HOOLDAJATOETUS, PUUDEGA LAPSED 18 223

PÄÄSTETEENISTUS 100

LAENU TEENINDUS 43 300

OTEPÄÄ TEATAJA 4 475

KALMISTU 320

RESERV 10 031

KOKKU 1 002 217

Palupera valla 2011.a. eelarve (eurodes)

KULUD

ÜKSIKISIKU TULUMAKS 392 470

MAAMAKS 40 712

RIIGILÕIV 2 556

KANTSELEI 380

MAAVARAD, VEE ERIKASUTUS JM. 4 792

TOETUSED RIIGILT 147 095

TEEDE KORRASHOID 26 733

HARIDUSKULUDEKS 148 746

LASTEVANEMATE OSALUS 1 598

ÜÜRI- JA PILETITULU 1 981

VALLAVARA MÜÜK 7 709

SA KIK, EAS jt. 61 609

TEISED KOV-id 31 880

ÕPPELAEN 1 475

A/A JÄÄK 119 992

MUUD 90

KOKKU 1 002 217

TULUD

Steven Berg  20. veebruaril

12. märtsil
algusega 20.00 

Nõuni kultuurimajas

mitte ainult 
NAISTEPÄEVAPIDU

*tantsuks mängib 
ansambel BOOMER

*tuju aitab üleval hoida õhtujuht

pilet 3.50 EURi

Haljasalad korda kolmanda 
sektori teenustega!

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 
ühise põllumajanduspoliitikaga kaas-
neva maaelu arengu toetus.
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenur-
me Noortekeskus, põhitaotleja.
Toetus – Leader-meetme raames 
antav kohaliku tegevusgrupi toetus. 
Maaelu arengu toetus, meede 4. PPIA 
käskkirjaga nr 13-6/291 (18.02.2011) 
eraldati noortekeskusele loodus- ja 
keskkonnakaitselise tegevuse eden-
damise, vabatahtliku abistamistöö 
toetamise ja tööõpetuse kasvatusliku 
osa propageerimise eesmärgil toetust 
murutraktori John Deere X140 järelkä-
ruga ja Respo haagise M310L 150 PLH 
soetamiseks 4767,81 eurot. Projekti 
omaosalus 529,83 eurot. Teenustööde 
hinnakiri ja tutvustus suve algul.
Projekti lõpp – 30.06.2011.a.

PROJEKTID

1. märtsil leitud Elva – Hellenurme 
tee äärest metsast alajahtunud 
saksa lambakoera moodi koer. 
Emane, umbes 5 aastane, tark ja 
sõbralik, kaelas nailonist rihm. 
Loomaarsti juures käidud, nüüd 
paraneb ja ootab oma pererahvast! 
Info 5599 3425.

Hellenurme kultuurimajas 
kasutatud riiete müük
14. märtsil kell 12.00–17.00 Taanist, 
Norrast ja Austriast pärit kasutatud 
riided sõbralike hindadega. Lasteriided 
hindadega 0,1-1 eurot, naistele-mees-
tele 0,1-2 eurot. On ka pükse, jopesid, 
kombinesoone. Uus kaup kuni 3 eurot. 
Samas võimalik osta eriline kingitus 
endale või sõbrale.

Koolituste sari 

„Kuidas me saame ise oma 
elukeskkonna arengule 
kaasa aidata?“

Neljapäeval 17. märtsil kell 18.00 Helle-
nurme maakultuurimajas räägib meelela-
hutustegelane ja maaelu edendaja ARLET 

PALMISTE teemal
”Meeskonnatöö ja 
vabatahtlik töö”
Koolitus algab 1,5h 
loenguga, millele 
järgneb väike kohvipaus 
ning ca 1h ühist arutelu. 
Koolitus lõpeb umbes 
kell 21. 

Oodatud kõik Palupera valla elanikud!
ÜRITUS ON TASUTA! TULE KUULAMA!
Võimalusel palume registreerida ennast 
koolitusele www.ymarait.blogspot.com
või tel. 5227 830, siis saame üritust pare-
mini planeerida. Juhul kui ei ole võimalik 
registreerida, siis olete ikkagi koolitusele 
oodatud.
Projekti toetab rahaliselt EAS Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja Palupera vald.

26. veebruaril kell 14 oli kutsutud Palupera 
valla rahvas Nõuni kultuurimajja, et koos 
tähistada Eesti iseseivuspäeva.  Piduliku 
kontsert-aktuse avas ansambli „Kõueõite“ 
esituses „Palupera tants“, millele on sõnad 
kirjutanud Margus Möll ja viisi seadnud 
Merle Soonberg. 
   Edasi said tervituseks sõna volikogu esi-
mees Vambola Sipelgas ning vallavanem 
Terje Korss. „Meie valla elu on nagu korra-
pärane hulktahukas oma külgede ja tippu-

Palupera valla rahvas tähistas iseseivuspäeva
dega. Ta on ruumiline, kõigile vaadeldav.“ 
ütles oma kõnes vallavanem. Tänuleiva 
ning sooja käepigistususe osaliseks said 
meie tublid hariduse-, külaelu-, vallaelu-, 
ettevõtjate- ning taidluse eestvedajad ning 
vanim vabadusvõitleja Raimond Kirm. 
   Järgnes kontsert, kus lavalaudadel as-
tusid üles meie vahvad lauljad, tantsijad 
lastest suurteni. Juttu jätkus kauemaks 
maast ja ilmast ja ikka kodust ka kohvi-
kringli lauas.

MARIKA VIKS

Laupäeval, 5. märtsil toimus Palupera 
valla suusapäev. Hoolimata tuisusest 

ilmast oli Tartu maratoni rajal Hellenurmes 
kohal arvukalt suusasõpru ja pöidlahoid-
jaid. Kahe mäe ja metsa vahel oli mõnusalt 
soe ning päikegi käis aegajalt meid soojen-
damas. 
   Eesti Suusaliidu suusabussist sai vaja-
dusel suuski laenutada ning küsida ka as-
jakohast nõu suuskade määrimise kohta. 
Võistlesid nii vanad kui ka noored. Eriti 
vahva oli vaadata just kõige väiksemate 
suusatajate jõupingutusi. Milline sära ja 
võidutahe oli nende silmis! Tegelikult olid 
võitjad kõik, kes võistlema tulid. Kuna 

lähenemas oli kohe-kohe ka vastlapäev, 
korraldati lustakaid vastlavõistlusi. Pikimad 
linad sel aastal on Kärolil. Meisterdati ja 
keerutati omavalmistatud vastlavurri, män-
giti lumepallijalkat, meisterdati lumemem-
mesid, tüdrukutele ennustati tulevikku, kes 
neist saab esimesena mehele. 
   Palupera kooli pere kostitas kõiki maitsva 
hernesupiga ja Palupera vald oli katnud 
toreda auhinnalaua ning kõik osalejad said 
vastlakuklist lustakad vahukoorevurrud 
nina alla. Oli igati tore ja rõõmus talvepäev 
pere ja sõprade seltsis.

KALEV LÕHMUS

Kaunis talvepäev koos pere ja sõpradega

Reedel, 25. märtsil 

kell 19.00

Hellenurme Maakultuurimajas

PUHKEÕHTU.
Esinevad:

 Mathilded, Marbellad, Hellesed, 
Muhedad-Muhklid, Seeniorid ja Kõueõied.

Tantsuks laulab-mängib 

pillimees/õhtujuht HEINO KOOSA.

Sissepääs 2 eurot.

Info 5662 2044 Elsa.
Meelepärase söögi-joogi võtame ise 

kaasa.

Palupera põhikoolis 

15. märtsil kell 17.00
Palupera põhikooli 

klaveriõpilaste
kontsert- esinemine.

Kõik on oodatud 
vaatama ja kuulama!
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Miks otsustada Otepää 
Gümnaasiumi kasuks?

Otepää Gümnaasium on 
traditsioonidele toetuv, uuen-
dusmeelne, tervist, loodust ja 
haridust väärtustav kool. Meie 
koolis on õppetöö ja huvitege-
vus tihedalt seotud.
Oleme uhked selle üle, et:
 meil on toredad õpilased ja 
õpetajad,
 saame töötada moodsas kesk-
konnas, kasutades häid tehni-
kavahendeid,
 meie õpilased on igal aastal 
Valga maakonna aineolüm-
piaadide võitjate hulgas ja on 
saanud silmapaistvaid tulemu-
si ka üleriigilistel võistlustel,
 riigieksamite ja tasemetööde 
tulemused ületavad riigi kesk-
mise,
 meil on tublid talisportlased, 
kergejõustiklased, korv-, võrk- 
ja jalgpallurid, võimlejad,

„Kus Pühajärv ja rohetavad nõlvad,
seal aastasadu püsinud üks kool, 
mis tarkust jaganud on mitmel põlvel,
kust ajalukku mitmedki on läind.

See maja kingib võtme tulevikku,
kui vastu võtad kõik, mis pakub ta.
Ja kui ka kooliaeg jääb selja taha,
ta mällu sügavalt jääb püsima.

 noored ajakirjanikud on 
saanud igal aastal vabariikli-
kul  meediakonkursil auhin-
nalisi kohti,
 töötab kooliraadio ja ilmub 
koolileht Otu Tungal,
 väärtustame koorilaulu ja 
rahvatantsu,
 õpilastel on võimalus osaleda 
mitmekümnes huviringis,
 meie skaudid ja õpilasesindus 
osalevad aktiivselt koolielus,
 meil on pikaaegsed suhted 
Saksamaa Tarpi kooliga ning 
hiljuti loodud sidemed Vene-
maa Toksovo kooliga, aren-

damaks õpilaste saksa ja vene 
keele oskust,
 omame heade olmetingimus-
tega õpilaskodu.

Kuidas on võimalik konku-
reerida Otepää Gümnaasiu-
mi 10. klassi? 

Gümnaasiumiastmes saab 
valida kolme suuna vahel: 
loodussuund, humanitaar-
sotsiaalsuund ning reaal- ja 
majandussuund.
Loodussuunal õpitakse lisaks 

riiklikule õppekavale süven-

datult loodusaineid, õpilased 
saavad põhjalikumad teadmi-
sed bioloogiast ja keemiast, 
oskavad olla keskkonnasääst-
likud.
Humanitaar-sotsiaalsuunal 

õpitakse süvendatult ajalugu 
ning keeli ja kirjandust, lisa-
kursused on meediast ja psüh-
holoogiast, lisandub kolmas 
võõrkeel.
Reaal- ja majandussuunal 

saavad õpilased põhjaliku-
mad teadmised matemaati-
kast, arvutiõpetusest ja majan-
duse alustest. Majandussuuna 

õppekava eesmärk on selgitada 
õpilastele ühiskonnas toimu-
vaid nähtusi ja protsesse ning 
nende vastastikuseid seoseid 
nii üksikisiku, ettevõtte, riigi 
kui ka rahvusvahelisel tasan-
dil.

Vastuvõtutesti on võima-
lik sooritada 23. märtsil 2010 
algusega kell 10.00 Otepää 
Gümnaasiumi aulas.
Teine võimalus testi sooritada 

on 8. aprillil kell 10.00.
Testi sooritamiseks kaasa 

võtta kirjutusvahend (pasta-
kas ja pliiats), joonlaud, mall, 
sirkel, kustutuskumm. NB! 
Taskuarvutit kasutada ei tohi!

Konkureerimiseks tuleb testi 
tegemise päeval esitada kinni-
tatud koopia 9. klassi tunnis-
tusest I-III veerandi hinnete-
ga ja sooritada test järgmistest 
ainetes:

* emakeel
* matemaatika
* A- ja B-võõrkeel

Testi tegemiseks on aega 150 
minutit.
  Katseteta võetakse gümnaa-

siumisse vastu:
a) vastava suunaga seondu-

vatel maakonna piirkondlikel 
aineolümpiaadidel 1.-3. koha 
saanud ja kõik vabariiklikele 
aineolümpiaadidele kutsutud 

Armas tulevane gümnasist!

Tule Otepää Gümnaasiumi lahtiste uste päevale
õpilased;
b) õpilased, kelle 9. klassi 

tunnistuse I-III veerandi 
hinded on neljad-viied ja kesk-
mine hinne on 4,5.
Katseteta kooli astuda soovi-

jatel palume esitada avaldus ja 
tunnistuse kinnitatud koopia 
hiljemalt 10. maiks.

Vastuvõtukatsete põhjal güm-
naasiumi õpilaskandidaadiks 
nimetatud õpilaste nimekirjad 
avalikustatakse kooli kodu-
lehel ja paberkandjal kooli 
teadetetahvlil 10. aprillil. 

Kinnitust Otepää Gümnaasiu-
mis õpingute jätkamise soovist 
ootame kantseleisse hiljemalt 
10. maiks. Kui õpilaskandidaat 
antud ajaks kooli kantseleisse 
oma õppimissoovi ei edasta, 
on tema koht vabanenud.

Avaldusi gümnaasiumi astu-
miseks võetakse vastu 20.-29. 
06. 2011. Vajadusel kutsutakse 
õpilane koos vanemaga vestlu-
sele 30. juunil.
10. klassi vastuvõtmise aluseks on:
a) lõputunnistuse hinnete  
 keskmine;

b) vastuvõtutesti tulemus;
c) vähemalt rahuldavad
    hinded ja käitumine 9.
    klassi lõputunnistusel.

Lisainfo Otepää Gümnaa-
siumi vastuvõtmise, lahku-
mise ja väljaarvamise korra 
kohta on kooli kodulehel: 
http://www.nuustaku.edu.
ee/?i=88&si=114&p=114.

Need Otepää Gümnaasiumi hümni 
sõnad, mida kogu koolipere pidu-

päevadel ühisel meelel kõvahäälselt 
laulab, ütlevad lühidalt ära kõik selle, 
kuidas meie koolijüts ja õpetaja oma 
kooli väärtustavad. Oleme ise selle 
kõigega nii harjunud, et ei pane enam 
tähelegi, kui hea meil on. 
   Reklaamite ennast liiga vähe – arva-
vad mõned, kes meiega oma pere 
kaudu väga kokku ei puutu. Kõnelete 
enda tublidest saavutustest väga 
tagasihoidlikult – heidavad mõnikord 
nii lapsevanemad kui ka vilistlased 
meile ette. Ja eks ta vist õige ole: see 
on nii loomulik, et töötame juba aasta 
aega uhkes renoveeritud koolihoones; 
et meil on modernse tehnikaga klas-
siruumid; et meil on moodne kohvik 
ja koolisöökla, kus söögitundide ajal 
einestada ja koolikaaslastega suhelda; 
et meie tublid noored on nime teinud 
nii aineolümpiaadidel kui muudel 
konkurssidel. 
   Tänane haridusteemaline erileht 
heidab vaid põgusa pilgu Otepää Güm-
naasiumi igapäeva elule. Käes-olevad 
leheküljed on valminud meie meediak-
lassi noorte ajakirjanike, koolilehe Otu 
Tungal toimetajate kaasabil. 

Eesti lapsed on emakeelset 
kooliharidust saanud juba 
pikka aega. Erinevate rii-

gikordade ajal on seda tehtud 
erinevate plaanide ja kavade 
alusel. 
Haridusministeeriumis on 

valminud ja vastu võetud järje-
kordne uus põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadus ning põhi-
kooli ja gümnaasiumi riiklikud 

Otepää Gümnaasium muutuste tuules
õppekavad. Rakendumine 
kulgeb etappide kaupa ja algab 
põhikooli 1., 4. ja 7. klassis 1. 
septembrist 2011. Tänavu-sed 
10. klassi astujad alustavad 
samuti uue õppekava järgi ja 
peavad esimese uuendusena 
tegema suunavaliku. Otepää 
Gümnaasiumis algab töö 
soovijate olemasolul kolmel 
suunal: loodussuund, humani-

taar-sotsiaalsuund ning reaal- 
ja majandussuund. 
Põhikooli- ja gümnaasiumi-

seaduse järgi on gümnaasi-
umis „õpetuse ja kasvatuse 
põhitaotlus, et õpilased leiak-
sid endale huvi- ja võimeteko-
hase tegevusvaldkonna, mille-
ga siduda oma edasine hari-
dustee“. 
Otepää Gümnaasiumi suun-

dade õppekavad on üles 
ehitatud eelkõige põhimõttel, 
mida ütleb ka HTM-i õppe-
kava talituse juhataja Ain 
Tõnisson Õpetajate Lehes: 
„Gümnaasiumi ülesanne ei 
ole anda gümnasistile kutset 
ega õpetada neid ülikoo-
li jaoks ette“. Samas on koos-
tatud mitmekesine valikainete 
loend, mis võimaldab õpilas-

tel kas süüvida mõnda aineka-
vasse põhjalikumalt või valida 
endale meelepärane huviala, 
millega saab tegeleda kooli-
tunni raames.
Meie kool on valmis muutus-

tega kaasa minema ja seda 
mitte ainult gümnaasiumi-, 
vaid ka põhikooliastmes.

MARGOT KERES, gümnaa-
siumiastme õppealajuhataja

Huvilised saavad 
ülevaate kooli uutest 
suundadest ja sisse-
astumise tingimustest. 
   Oma tegemistest 
annavad ülevaate õpi-
lasesindus, hobikoor ja 
meediaklass. Tutvuda 
saab ka olulisimate 
klassiruumide ning 
õpilaskodu poolt paku-
tavate võimalustega.

Tunnen uhkust oma kooli üle
ja mõistan, et on vaja õppida.
Luban hoida oma kooli nime
ning kiidan sind, mu kool ja Otepää.“
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Muutuste tuuled puhuvad 
ka meie põhikoolis

Kuna meie kool on suur tervik ning arvestades 
talvepealinnale omaseid eripärasid, peame otstar-

bekaks elavdada ka nooremate koolilaste hariduselu. 
Siin saab uuendustena välja tuua tervislike eluviiside 
ja liikumise ning loovuse ja ettevõtlikkuse klassid. 
Tervislike eluviiside ja liikumise klass on riikliku õp-
pekava alusel õppiv klass, kus suuremat tähelepanu 
pööratakse lapse kehalisele aktiivsusele ning kus lõimi-
takse tavalisest enam kehakultuuri ja looduse teemasid 
teistesse õppeainetesse.
Lisategevused klassis:

Tutvutakse spordialade võimalustega Otepääl ja lähi-
ümbruses (spordialade algõpe)

Tutvutakse tantsustiilidega (tantsustiilide algõpe)

Õpitakse sportliku treeningu aluseid ja põhimõtteid

Õpitakse spordi ajalugu

Õpitakse rahvuslikke liikumismänge

Tutvustatakse tervislikke eluviise ja toitumist, tutvutak-
se mahetoitude, -talude ja -projektidega

Tehakse erinevaid loodusmatkasid

Kohtunikekoolitus

Esmaabi

Õpitakse, kuidas olla viisakad sportlased ja pealtvaatajad

Loovuse ja ettevõtlikkuse klass on riikliku õppekava 
alusel õppiv klass, kus suuremat tähelepanu pööra-

takse ettevõtlike ja kunstihuviliste ning loovate õpilaste 
arendamisele.
Lisategevused klassis:

Õpitakse majanduse ning ühiskonna algtõdesid

Suunatakse lapsi olema ettevõtlikud ja uuendusmeelsed

Tutvustatakse erinevaid kunsti- ja käsitööstiile ja tehni-
kaid (erinevate kunsti- ja käsitööstiilide algõpe)

Õpitakse kunstiajalugu

Tutvutakse käsitööks ja kunstiks sobilike looduslike 
materjalidega, nende korjamise-kogumise ning etteval-
mistamisega

Õpitakse ökoloogilise jääkmaterjali kasutamise võimalu-
si kunstis ja käsitöös

Õpilas rma

Nimetatud klassid on plaanis 2011./2012. õppeaastal 
avada I ja II kooliastmes (1.-6.klass).

ANNELI VETKA, 
põhikooli astme õppealajuhataja

Kümmekond aastat tagasi, 
kui meedia kujunes uueks 
suureks täheks ja igaüks 

püüdis end sellega mingil moel 
siduda, unistasime ka meie oma 
koolis meedia õpetamisest. Plaane 
oli mitmeid, takistusi aga rohkem 
ja kuna tagantjärele tundub, et 
kõige enam jäi puudu julgest pea-
lehakkamisest, mattuski tookord-
ne unistus suuremate ettevõtmiste 
alla. Ometi sai tänaseks pea kuus 
aastat tagasi aeg küpseks luua ka 
meediale meie koolis esimesed 
alustalad. Sel kevadel on lõpeta-
mas juba III lend tegusaid noor-
ajakirjanikke. Esimesed meedia-
pääsukesed said tuule tiibadesse 
2006. aastal ning iga kolme aasta 

tagant peame kurvastuse ja samas 
ka rõõmuga järele lehvitama taas 
uutele tublidele meediahakatistele. 
   Kool, kus ilmub regulaarselt oma 

ajaleht ning töötab kooliraadio 
uudistesaadete ja muu programmi-
ga, võib tõesti uhke olla, sest mitte 
igas haridusasutuses pole selliseid 
võimalusi ega ka hakkajaid noori, 
kes endale suure koorma kanda on 
võtnud. 
   Kindlasti tuleb suur kummardus 

teha praegusele vilistlasele Triin 
Tigasele, kes suure järjekindluse-
ga uue näoga koolilehe Otu Tungal 
taaskäivitas. Tema ideid jätka-
vad praegused peatoimetajad Elen 
Kurvits ja Anne-Maria Krüünvald.
Sama suur au kuulub ka omaaeg-

setele tublidele raadioreporteri-
tele Kerli Adovile, Kadi Rehale, 
Tambet Leopardile ning Willy 
Pastakule, kellelt on teatepulga 
üle võtnud Kristjan Sarv, Maarika 
Nurmoja, Kadri Palmiste, Mihkel 
Kivimäe ja Henri Mündi.
   Tänases hetkes võime tõdeda, et 

meie seinte vahel on sündinud ka 
kolmas meediaharu – koolitelevisi-
oon, mille eestvedaja on 10. klassi 
õpilane Ingrid Kelder. Tõsi, alge-
lisi lmijupikesi on noored ju ikka 
internetis levitanud ja ennast suur-
teks tegijateks pidanud, aga Ingridi 
käe all ja tema juhendamisel valmi-
vad juba professionaali-lähedased 
linateosed.
   Viimased viis aastat on olnud 

meile ka auhinnarohked: oleme 
igakevadistel koolimeedia konkurs-
sidel pälvinud kõrgeid kohti nii 
ajalehe- kui ka raadiokategoo-
rias. Meie noorajakirjanikke on 
märgatud, sealhulgas ka tõsis-
te ajakirjanike poolt. Värskeim 
auhind meie preemiakogudesse 
lisandus paar nädalat tagasi pressi-
teadete konkursilt, kus Eliis Areng,
Kristi Zimbrot ja Elen Kurvits said 
eripreemia oma kooli propagee-
rimise eest. Noored ise tunnevad 
oma tegemistest täit rõõmu, kuigi 
vaba aega kipub väheks jääma. 

   „See kõik, mis meediatunnid 
mulle on andnud, korvab tõsiasja, 
et vaba aega mul naljalt enam pole. 
Aga olen tohutult arendanud kirju-
tamis- ja väljendusoskust, muutu-
nud julgemaks ja suhtlemisaldi-
maks ning mis kõige olulisem – 
kujundanud selge visiooni sellest, 
kellena ma ennast tulevikus näen,“ 
ütleb ajalehe üks peatoimetajatest 
Anne-Maria Krüünvald. 
  Tema tööpartner ja klassiõde Elen 

Kurvits lisab: „Olen tänu kooli-
le ja vallale saanud osa võtta palju-
dest meedialaagritest ja konkurs-
sidest. Meediaklassis õppimine ei 
ole kasulik mitte ainult tulevasele 
ajakirjanikule, reporterile, montee-
rijale, vaid igaühele, sest kogemu-
sed rikastavad.“ „Poole aastaga 
olen saanud käe valgeks artiklite 
kirjutamisel, olen hakanud huvitu-
ma erinevatest meediaväljaanne-
test. Meediaklassi õpilasena on mul 
olnud võimalus kaasa lüüa kooli elu 
elavdamisel, kuna tänu koolilehele 
jõuavad päevavalgele paljud põne-
vad juhtumid,“ täiendab meedia-
klassi töö plusspoolt tulevane kooli-
lehe peatoimetaja Eve Kurvits 10. 
klassist.

MARIKA PAAVO, meediaklassi ju-
hendav õpetaja

M i t t e  a i n u l t  k o o l  e i  k u j u n d a  i n i m e s t ,    

Tulevaste ajakirjanike taimelava

Koolitelevisioon – uus 
pääsuke gümnaasiumi 
meediamaastikul

Otepää Gümnaasiumi meediaklass on alustanud 
sellest kooliaastast tegevust koolitelevisiooniga.

   Kindlasti olete märganud enda seas liikumas 
kaameratega meediaõpilasi, kes on endale eesmär-
giks võtnud ajalehe ning raadio kõrval käivitada ka 
koolitelevisioon. Laagritest ja koolitustelt on hulgaliselt 
kogunenud teadmisi, mis nõuavad rakendamist. 
   Parim võimalus selleks on Otepää Gümnaasiumi 
lahtiste uste päev, kus külalised saavad tutvuda 
kooliga ka videolõigu vahendusel, mis on koostatud 
meediahakatiste poolt. Hetkel on käsil mitmeid pisikesi 
projekte, millest saab kindlasti osa terve koolipere. 
   Tulevikuks on aga plaanid suured ning  pole välis-
tatud, et koolitelevisioon areneb jõudsalt edasi ja 
meediaklass toob teie ette veel nii mõnegi video või 
hakkab igal kuul tegema saateid.

INGRID KELDER, X a

Õpilasesindus – mis see 
veel on?

Iga reede õhtupoolikul koguneb koolimajja huvijuhi 
ruumi üks ilmatu kärarikas seltskond, mis koosneb 

küll peamiselt koolitüdrukutest, aga õnneks julgeb 
mõni üksik poiss ka ennast nende hulka poetada. Vae-
valt, et keegi selle kirjelduse põhjal arvaks, et tegu on 
järjekordse õpilasesinduse koosolekuga. Aga mida küll 
see mainitud seltskond siis kooli heaks teeb?
   Õpilasesindusest võtavad osa aktiivsed noored, keda 
huvitab koolielu edendamine ja õpilaste esindamine. 
Otepää Gümnaasiumi õpilasesindus on tegutsenud 
aastaid. Hetkel on esinduses 19 aktiivset liiget põhikoo-
list ja gümnaasiumist. President puudub, sest otsustati, 
et kõik on võrdsed. 
   Igal reedel toimub ÕE-l suur üldkoosolek, kus 
arutatakse koolis toimuvat, võetakse vastu otsuseid 
ning plaanitakse, kuidas koolielu huvitavamaks ja 
põnevamaks muuta. Kokku ei saada ainult reedeti, 
tehakse ka erakorralisi koosolekuid nädala sees. 
Otepää Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed on väga 
aktiivsed. Nad on osa võtnud paljudest üleriigilistest ja 
maakonnas toimuvatest kokkusaamistest, aruteludest 
ja koolitustest. 
   ÕE on oma panuse andnud ka heategevusele. Talvel 
osalesid nad UNICEF-i heategevusprogrammis, müües 
jõulukaarte, et aidata väikseid lapsi. Peaaegu iga koo-
liüritus on veidi ka õpilasesinduse nägu. 

KADRI PALMISTE, X b

Kindlasti olete kuulnud või 
näinud, et mõnikord liigub 
mööda linnatänavaid mingi 

kummaline seltskond, kaame-
rad või muud rekvisiidid näpus, 
ning ajab mingit oma kummalist 
asja. Siis te oletegi kohanud draa-
maklassi noori, kes peavad täitma 
mõnda järjekordset teatriülesan-
net. 
   Draamaklass kasvas välja Kerli 

Adovi kirjutatud näidendist „Maiu 
on piimaauto“. Sealt tuli idee teha 
lisaks muudki kui lihtsalt koolite-
atrit. Draamaklass tähendab palju 
muud kui vaid näitlemist. Kerli 
Adovi juhendamisel õpime näit-
lemise teoreetilist poolt, eneseväl-

Üks kummaline kooslus - DRAAMAKLASS
jendust kehakeele ja näoilmetega, 
lavaliikumist, lavalise kontakti leid-
mist ja veel palju muud, teatrialast. 
  „Draamaklass on koht, kus saab 

huvitavaid asju teha ja õppida 
ennast väljendama,“ ütleb üks draa-
maklassi näitleja. Proovi minnes me 
ei tea, kas peame paaristööna foto-
sid lavastama, nulldialooge pidama, 
luuletusi lugema või lausa muda sees 
roomama. Iga proov on aga loomin-
guline, värviline ja kordumatu.
 Siiani on olnud draamaklassi suure-

mad saavutused multimeediahõnguli-
se näidendi „Heroiin“ lavaletoomine, 
jõuluprojekt „Ajabuss“, improeten-
dused, videoklipp „Philomena“ ja 
teisedki aktsioonid ja üritused, kus 

Marko Tiirmaa on inimene, kes paljus-
ki ei jää alla hunt Kriimsilmale ja tema 
üheksale ametile. Olles aktiivne mitmel 

rindel, jagab mees end piltlikult neljaks: õpila-

seks, õpetajaks, vaimulikuks ja kaitseliitlaseks. 
Enda sõnutsi need tööpostid täiendavad üks-
teist ja moodustavad terviku. Sel moel toimeta-
des ongi Marko jäänud silma nii noortele kui ka 
vanadele, kes noormehest vaid kiidusõnu pajata-
vad. 
Värvikas noorpõlv

  Otepää Maarja koguduse vaimulik on olnud 
terve oma elu põline lõunaeestlane. Tema esime-
sed eluaastad möödusid Kanepis, kus paiknes 
vanematekodu. Kui koolitee Võru Kreutzwal-
di Gümnaasiumis hakkas lõpusirgele jõudma, 
otsustas Marko vabatahtlikult astuda sõjaväk-
ke. Nii algas militaarne eluetapp, mis viis noor-
mehe ka Tallinna tegevteenistusse, kus talle 
aga väga ei meeldinud. „ Siis ma ikkagi otsus-
tasin, et ma pean ülikooli minema,“ sõnas Tiir-
maa oma valiku kohta. Marko viis paberid õigus-
teaduskonda, kus aga reaalseid õpinguid ta ei 
alustanud, sest sõbra suunamisel otsustas siiski 
usuteaduskonna kasuks. Nõnda algasid õpin-
gud kõrgkoolis, kus  käib väikeste vaheaegadega 
siiani. „Minu tee kõrghariduseni on olnud okka-
line,“ möönab ta, kuid oma jonni see tee lõpuni 
käia ei kavatse siiski jätta. 
Püsimatu loomuga

 Kuna Marko Tiirmaa on püsimatu loomuga 
ning elu veeretas ta teele hulgaliselt uusi ning 

me osalenud oleme. Praegu näeme 
vaeva ja teeme tantsulisi proove uue 
etenduse jaoks, mis hakkab kandma 
pealkirja „Kodutud kassid“. Ja mis 

kõige olulisem: draamaklass ootab 
uusi liitujaid kogu aeg.

STELLA REIN, XI

MEIE KOOLI NÄGU

Olukorras, kus Eestimaal räägitakse 
aina rohkem koolivägivallast, aga 
üldse kooliga seonduvast sageli 
negatiivses võtmes, on väikeses 
provintsilinnas Otepääl asuvas 
gümnaasiumis koolirõõme pigem 
rohkem kui muresid. Oma ilusa, 
hiljuti renoveeritud koolihoonega 
oleme juba ära harjunud, head õpi-
tingimused on saanud meile ise-
enesestmõistetavaks. Kuid hea kool 
pole vaid mõnus paik, kus õppida. 
Eelkõige kujundavad selle hoolivad 
ja huvitavad õpetajad. Meie tuntud 
„maasoolade“ kõrval ilmestavad 
Otepää Gümnaasiumi igapäevaelu 
nii mõnedki põnevad pedagoogid, 
kelle tööd ja tegemised pole seo-
tud pelgalt oma aine õpetamisega. 
Nende abil kujunebki kooli nägu. 

Mitme näoga 
mees MARKO 

TI IRMAA
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huvitavaid pakkumisi, jäi kool tagaplaanile. 
Nõnda sai töötatud nii riigiametis kui ka tele-
visioonis (kuulsas Sõnajalgade televisioonis –
toim). Kuid sajandivahetusel astus noormees 
taas tööteenistusse: kaks aastat oli Pärnus kiri-
kus praktikal. Leides, et haridustee on jäänud 
ripakile, tuleb end nimekirjast kustutada. Olles 
õpilase staatusest väljas, asus Marko töötama 
erasektorisse IT-valdkonnas. Viimasega seoses 
tuli talle hea pakkumine Tallinnasse – see aga 
nägi ette igapäevast sõitu Tartu ja pealinna vahet 
ja samas ka õpingute jätkamist. Nii leidis Marko 
taas tee Tartu Ülikooli. Täiesti juhuslikult sattus 
ta viimasel hetkel avaldust esitama ning ülikoo-
lil oli pakkuda ka üks vaba koht päevases õppes. 
Nii näitas Marko tööandjatele punast tuld ja asus 
jälle koolijütsi staatust nautima. „Ma ei ole seda 
tänase päevani kahetsenud,“ tõdes mees rõõm-
salt. Kuna eesmärgiks on saavutada preestri 
ordinatsioon, annab õpingute jätkamine selleks 
võimaluse. 
Tegus mitmel rindel

  Paraku pole Markole olulised pelgalt oma 
õpingud, vaid üldine kogukond kui selline. Ta 
on rõõmus, et sattus Otepää kirikut juhatama. 
See on ehe näide, et ka suurest murest kiriku 
ja rahva pärast saab palju ära teha ning nõnda 
silma jääda. Marko tõdeb, et „ingel pole talle 
lüüraga pähe löönud“, ent mingil hetkel toimus 

temaga valgustatus küll. Olles seda ametit nüüd-
seks juba mõnda aega pidanud, on muutunud ka 
tema igapäevaelu. Enam ei lülita ta telefoni välja 
ning leiab, et on eeskujuks 24/ 7 – nõnda on aga 
kogukond saanud juurde uue usina tegelase. 
   Ühise keele leidsid ka kirik ja kool, sest nagu 

ütles Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo 
Meema: „ Oma kodukoha patrioodina olen 
ikka teadnud, et kirik ja kool on siinmail olnud 
omavahel tihedalt seotud.“ Õnneliku juhuse 
tahtel põrkusid tegusad mehed (üks kooli-, teine 
kirikupapa) omavahel ja alustasid koostööd, mis 
on edukalt toiminud. Gümnaasiumi suur kooli-
pere käib eesti rahvale olulistel päevadel kiri-
kus aktust pidamas ja selle ümbrust korrastamas. 
Paari aasta tagune heategevuslik algatus koguda 
raha kohaliku Vabadussõja ausamba korrastami-
seks oli koolirahva loomulik järg tõigale, et kirik 
ja kool – need on ajalooliselt lahutamatu kooslus. 
Ning õpetaja Marko leiab oma tihedast graa -
kust aega kooli jaoks – noortele usundiloo ja riigi-
kaitse tundideks. Enda sõnul õpetajaamet talle 
täitsa meeldib ning on ehk tulevikus valmis tunde 
andma ka praegusest suurema koormusega. 
Ei kannata nõmedust ega lauslollust

  „ Mulle meeldib töötada gümnaasiumiastme-
ga,“ iseloomustab mees oma eelistust õpilaste 
suhtes. Kuna koolmeister Tiirmaa leiab, et pole 
loomult rahulik inimene, võib noorem generat-

sioon ehk tal harja punaseks ajada. Seni on aga 
kõik hästi toiminud ning õpilased külastavad 
noore meespedagoogi tunde ülimalt hea meele-
ga. 
 Direktor Meema sõnab, et ehk tänu selli-

sele õpetajale tulevad õpilased edaspidigi entu-
siastlikumalt usundilugu õppima, sest direk-
tor peab seda õppeainet oluliseks. „See on ju 
maailma kultuuripilt ning inimese silmaringi 
võtmeküsimus,“ jagab ta omapoolse selgituse. 
Veel lisab koolipapa, et äkki mõni tütarlapski on 
just seetõttu tundnud suuremat huvi riigikait-
se vastu, et ainet annab selline tore noor inime-
ne. Nõnda lükkub ümber väide, et kirikumehed 
peavad vagad ja vaiksed sellid olema. Hoopis 
vastupidi, mida aktiivsem ja silmapaistvam, seda 
tulutoovam kogukonnale. 
  Marko sõnab ka, et OG direktoril on kõige 

suurem „süü“ tema integreerumisel kooli, ometi 
leiab mees, et see on väga tore, sest inimene ju 
pidevalt areneb ning ehk saab temast kunagi ka 
näiteks põhikooliastme õpetaja. Põhitõed on 
juba omandatud, edasi läheb ainult lihtsamaks. 
  Ja kui silmapaistvalt hea kõneosavusega kiri-

kumees ning koolmeister pole paljuks pidanud 
langevarjuhüpetega oma julgust proovile panna 
– asi see mürsikutega suhtlemine siis ära ei ole!

ELEN KURVITS, Otepää Gümnaasiumi 
abiturient, koolilehe peatoimetaja

Tänane Eesti meister, 
tulevane olümpiavõitja 
– Karl Laasik
Küllap paljud spordihuvilised on suusaradadel 

märganud Otepää Audentese Spordikooli õpilast 
Karl Laasikut, kelle tulemused on sellel hooajal olnud 
väga muljetavaldavad. Nimelt on ta tulnud Otepääl 
kahekordseks Eesti meisriks sprindis ning suusavahe-
tusega sõidus. Peale selle veel saavutanud 16. koha 
juunioride MM-i sprindivõistlusel klassikatehnikas. 
   Veel aasta tagasi oli Karl Otepää Gümnaasiumi 
õpilane ja klassikaaslased ei raatsinud teda sugugi 
spordikooli lasta. Aga nüüd tunnistame, et ta tegi õige 
otsuse, sest oma eesmärkide nimel tuleb täie pühen-
dumisega võidelda.
   Et tõusta tippu, peavad Karli arvates olema ühel 
sportlasel omadused nagu töökus, andekus, tarkus ja 
järeleandmisvõime. „Tee tippu pole kõigil ühesugune, 
tuleb leida oma tee ja uskuda oma tegemistesse. Kui 
leiad takistuseta tee, siis järelikult ei vii see kuhugi,“ 
arvas ta. Spordi kõige magusamaks viljaks peab Eesti 
meister aga võidutunnet, milles mõistab, et raske 
töö on läinud õigesse kohta. „Lisaks meeldib ennast 
treeningul piitsutada. Kui olen läbinud raske või pika 
trenni, siis pärast on väga mõnus olla, tunnen, et 
sellest oli kasu.“ 
   Pikkadel treeningpäevadel tuleb loobuda tava-
pärastest asjadest nagu sõprade ja lähedastega 
koosolemine. Vaba aega on vähe ja tihtipeale pärast 
rasket treeningut on väsimus ega jõua enam muud 
kui puhata. Tavaliselt püüab ta vaba aega kvaliteetselt 
ära kasutada sõprade seltsis. 
   Nagu iga sportlane, on ka Karl sel hooajal pidanud 
pettumusi kogema. Enne 10 kilomeetrist vabatehnika 
võistlust oli ta liiga intensiivselt treeninud ning pidi 
leppima poodiumilt väljajäämisega. Pärast mõne-
aegset madalseisu suutis ta siiski juunioride MM-iks 
ennast vormi ajada ning võistelda täisväärtuslikult 
noorte sportlastega, kes olid Otepääle kogunenud üle 
maailma. Peale selle tõdeb ta, et pärast pikki treenin-
guid pole motivatsiooni õppimiseks, mille all hinded 
küll kannatanud pole, aga eksamitulemuste pärast on 
väike hirm. 
   Kui pettumused kõrvale jätta, meenub Karlil ka huvi-
tavaid sündmusi, mis on treeningute käigus juhtunud: 
„Sellest suusa-aastast on meeles üks eriline treening 
13. augustil, mis on ka minu sünnipäev. Matkasime 
Otepää ümbruses mööda jõgesid ja metsi, ujusime 

ka suusakeppidega, 
tossudega ja riietega 
Pühajärves. Üldiselt 
pidi kohal olema, et 
seda kogeda.“      

 Tulevikuplaanid 
on Karlil selged: 
teha sporti nii kaua, 
kuni on edukas ja 
võimeline midagi 
saavutama. Tule-
vastel sportlastel 
soovitab ta liikuda 
samm-sammult 
tulemuste poole 

ning ebaõnnestumisi mitte liiga tõsiselt võtta, kuna 
vigadest tuleb õppida ning hiljem neid vältida osata. 
Siiamaani pole nooruk veel meedia erilise tähelepanu 
all olnud. Loodame, et tulevikus saame temast kuulda 
raadios, telekas ning näha ajalehtede esikaantel.
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Otepää Gümnaasiumis on 
päris mitu sellist edumeel-
set õpetajat, kel jätkub aega 

ja oskust kirjutada raamatuid. 
Nende hulgas on klassiõpetaja ja 
meisterdamise ringi juhendaja Tiie 
Jaaniste, kellelt ilmus hiljuti põnev 
käsiraamat. 

Tööd rohkem, kui võis arvata

„Tegelikult olin mõelnud, et võiks 
ju oma meisterdamistöödest 
kokku panna väikese kogumiku, 
aga ikka ei jõudnud.“ Nüüd on see 
õnneks siiski teoks saanud. Raama-
tut ei olekski ilmunud, kui õpeta-
ja Krista Sunts poleks Tiie Jaanis-
tele peale käinud ning kirjastusse 
vihjet andnud. Nii võttiski raama-
tukirjastus ise 1. b klassijuhatajaga 
ühendust. 1. veebruaril 2011. aastal 
ilmus raamat „Häid mõtteid talvi-
seks meisterdamiseks.“ 
   „Panin seda kogumikku kokku 

kuu aega ja nii igal õhtul. Nädala 
sees tegin mustandi ja nädalavahe-
tusel parandasin, lisasin vajalikke 
nippe ning mõtteid juurde,“ selgi-
tab verivärske autor. Kirjastus oli 
vastutulelik, kuid esines ka eriar-
vamusi. „Küljendajal oli oma näge-
mus, kuid mina sain oma tahtmi-
se,“ lausub ringijuhendaja rõõmsalt. 
Kirjastuse poolt oli üks apsakas: 
„Ma ei näinud raamatu esi- ega 
tagakaant enne, kui raamat oli  
trükist tulnud. Kirjastus vabandas 
ning lisasin, et järgmise raamatuga 
soovin näha kaasi, enne kui raamat 
müüki läheb.“

Pole head ilma halvata

Praegu kirjutab nikerdamishuvili-
ne õpetaja kevadist raamatut. Plaan 
on käsikiri valmis saada veebruari 
lõpuks, sest elu on näidanud, et 
kirjastusel läheb trükkimiseks 3 
nädalat. „Kevaderaamatut on liht-

sam teha, sest laste tööd on mul 
kokku kogutud, talvise raamatu 
jaoks pidin paluma, et nad tehtud 
tööd tagasi minu kätte tooksid.“
   Tiie Jaaniste on üle 10 aasta 

olnud ringijuhendaja, mistõttu on 

Isetegija rõõmud on suuremad kui mured
tal näidiseid kogunenud terve sahtli 
täis. „See on mu hobi, mulle meel-
dib nikerdada, see on väga loomin-
guline töö.“ Ta räägib, et õpila-
si on tal palju kuni 6. klassini, ja 
nii mõnigi lubab ringitöös osale-
da gümnaasiumi lõpuni. See viitab 
laste suurele meisterdamishuvile. 
Probleeme on aga materjalidega: 
„Otepää kaubandus ei paku mitte 
midagi. Kõik pean ostma Tartust. 
Meil on kindel summa, mida lapsed 
toovad ning mina muretsen asjad.“ 
Kõige raskem on poes ümberori-
enteerumine: „Enne sõitu mõtlen 
välja 2 uut tegevust, mida teha, 
kuid kohapeal võib selguda, et pole 
ei ühe ega teise asja jaoks materjali. 
Materjalide kättesaadavus on kõige 
suurem mure.“
   Vaatamata takistustele jääb 

õpetaja optimistlikuks, juhindudes 
vanast heast ütlusest: „ Kui enam 
üldse ei saa, siis kuidagi ikka saab.“

ELIIS ARENG, XII A

Kindlasti olete kuulnud, et meie 
koolis leidub tublisid õpila-
si, kes nii piirkondlikel kui ka 

vabariiklikel olümpiaadidel Otepää 
Gümnaasiumi nime kõrgel hoiavad. 
Eriti edukad on õed Aluveed, kelle 
tulemused vähemalt kahe peale 
kokku jäävad ületamatuks. 
   Kristiine (IX a) (pildil pare-

mal) ja Helen Aluvee (XI) on selle 
aasta piirkondlikus voorus „pannud 
kinni“ kolm aineolümpiaadi: 
geograa a, keemia ja bioloogia. 
   Igaks olümpiaadiks valmistuvad 

nad eraldi, lugedes lisamaterjali 
ning tuletades meelde õpitut. 
   „Me elame hetkes,“ ütles Helen. 
Tüdrukud ei mõtle järgmiste-
le olümpiaadidele ega koolitööle, 
vaid näevad vaeva saabuva võistlu-
se nimel. Aastatega on õpitud oma 
aega jaotama. Teineteist toetades 
jagatakse ka teadmisi, mis on ühtlasi 
kiireim õppimisviis. Kui tüdrukutelt 

uurida, mis tunne on võita, kõlab 
justkui ühest suust: „Hea tunne!“

  Kristiine ja Helen Aluvee pais-
tavad silma oma teadmiste ja hobi-
dega. Õdesid seob ka huvi muusi-

ka ja spordi vastu. Helen tegeleb 
peamiselt pikamaajooksuga ning 
Kristiine orienteerumisega. Spor-
dis peavad tüdrukud ennast rivaali-
deks. Üsna tihti tuleb ette juhuseid, 

Kes teeb, see palju jõuab 
– sellised ongi õed Aluveed

kui võit tuleb omavahel ära jaotada, 
sest konkurendid jäävad selja taha 
ning toimub õdedevaheline võitlus. 
  Samas leiavad õed, et see viib 

neid edasi ja lisab motivatsiooni, et 
olla paremal tasemel. 
   Tüdrukud on tegevad muusi-

kas, mõlemad laulavad kooris ning 
Helen mängib klaverit. 
   Tüdrukute omavaheline läbisaa-

mine on hea. Kadestavad nad 
üksteise juures vaid seda, mis võiks 
mõlema loomuse juurde kuuluda. 
Helen kadestab Kristiine kesken-
dumis- ja õppimisvõimet. Ta ütleb, 
et Kristiine läheb ja saab selle, mida 
soovib. Kristiine peab õe tugevaks 
küljeks aga õppimis- ja harjutamis-
tahet. 
   Tulevikuplaan on Helenil kindel: 

„ Mina soovin saada arstiks“. 
 Kristiine soovib aga ka põhi-

kooli lõpetamise järel pühendada 
ennast jätkuvalt loodusteadustele. 
Hetkel ei ole ta veel kindel, millise 
gümnaasiumi kasuks ta otsustab, 
kuid tunnistab: „Otepää Gümnaa-
sium meeldiks, kuna see asub kodu 
juures ja siin on hea ka orienteeru-
misega tegeleda.“
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16. märtsil kell 14.15 toimub 
Otepää Gümnaasiumi saalis

KOHTUMINE 
NOORSPORTLASTEGA.

Pressikonverentsi annavad ja 
huviliste küsimustele vastavad 
Triin Ojaste, Karl Laasik, Marko 

Liiva, Gunnar Kruus, Anette Veer-
palu, Keidy Kütt, Katrina Ojavee, 

Siim Lehismets 
ja sportlaste treenerid Kalju ning 

Tanel Ojaste.

Oodatud on kõik huvilised,
olenemata vanusest!
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Miks läksid õppima Viljan-
di Kultuuriakadeemiasse?
Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemiasse sattusin 
õppima oma tuttava soovitu-
sel. Pärast gümnaasiumi lõpe-
tamist polnud mul endal üldse 
mingit ideed eriala valikuks, 
kuid oma otsust ma ei kahetse. 

Miks otsustasid hakata 
noorteka juhatajaks?
Võtsin selle väljakutse vastu, et 
saada esimene erialane tööko-
gemus. Muidugi kaasneb selle 
ametiga suur vastutus, aga tun-
dub, et seni olen täitsa edukalt 
hakkama saanud.

Kas noortega on tekkinud 
mingeid kon ikte või pa-
handusi?
Mulle väga meeldib tegeleda 
noortega. Mulle endale tun-
dub, et nad on mind hästi vastu 
võtnud. Eks meil tuleb noorte-
kas erinevaid probleeme ikka 
ette, aga see käib asja juurde. 
Rohkem on ikka rõõmupäevi.

Millega tegeled vabal ajal?
Vabal ajal juhin tantsugruppi 
FeelingGood, tegelen muusi-
kaga, sõidan lumelauaga, meel-
dib kunstiga tegeleda ja muidugi 
veedan aega oma kallite inimes-
tega.

Tegeled nii paljude asja-
dega (mitme tantsutrupi 
õpetajana, laulmisega ja 
noortekeskusega), kuidas 
sa koormusele vastu pead?
Minu puhul peab vist paika 
ütlus, et kes palju teeb, see ka 
palju jõuab. Mulle meeldib tege-
leda erinevate asjadega, tugitoo-
lisporti ma väga ei harrasta.

Milliseid üritusi korraldab 
noortekas tulevikus?
2. aprillil korraldab Otepää 
Avatud Noortekeskus talendi-
konkursi Otepää Noor Talent 
2011, kuhu on osalema oodatud 

noored vanuses 7-26 eluaastat. 
Ootan arvukat osalemist, julget 
ja omanäolist esinemist. Oodata 
on üllatusesinejat Soomest, ta-
lente premeeritakse vägevate 
auhindadega. 
   Läheneb noortekeskuse sün-
nipäev. See päev on täis väga 
vahvaid ja erinevaid tegevusi. 
   Noortekeskuse tegemistest 
saab pidevalt uudiseid kodule-
helt www.noortekeskus.otepaa.
ee ja samuti tegutseme aktiivselt 
facebookis.

Kui kaua oled noortekas tööl 
olnud ja mida selle ajaga põ-
nevat korda saatnud?
Noortekeskuses olen tööl 
olnud septembri lõpust ja käi-
vitanud sellise noortesaate nagu 
“Otepää TV”. Mind abistatavad 
selles Otepää Gümnaasiumi 
õpilased Triinu Aasaroht ja 
Kadri Palmiste ja selle kooli vi-
listlane, Tartu Ülikooli ajakir-
jandustudeng Gertu Võsu. 
   Meil on käinud erinevaid 
külalisi, oleme korraldanud 

lmiõhtuid, osalenud talve-
laadal, sõbrapäeval küpseta-
sime üheskoos pannkooke, 
Talvepealinna avamisel esine-
sime jõulunäidendiga lasteae-
dadele. 

   Neid üritusi on olnud veelgi.

Millega tulevikus tahak-
sid tegelema hakata, kui sa 
enam noortekas ei tööta?
Tulevikus tahaksin jätkuvalt te-
geleda noortega, teha muusikat. 
Eks neid salajasi soove on minu 
sees veel.

Mida sooviksid muuta seo-
ses noorte/noortekaga?
Soovin, et noored oleksid ak-
tiivsemad ja näitaksid rohkem 
omaalgatust, sest mina ju kõiki 
nende soove ei oska ette aimata. 
Muidugi tahaksin, et noortekes-
kus saaks uued ruumid, et meil 
oleks üldse rohkem ruumi, aga 
selle poole me juba vaikselt 
püüdleme.

Räägi veidi tantsutruppidest 
ja laulmisest, millega sa põ-
gusalt tegeled.
Tantsugrupil FeelingGood on 
kaks gruppi: väikesed ja suured. 
Nad on mul hästi tublid. Oleme 
juba ka esinemas käinud ning 
saanud sooja vastuvõtu. Juhin 
tantsutruppi, sest mulle endale 
meeldib väga tantsida ja paljud 
minu sõbrad ka tantsivad minu 
trupis. See on hea viis midagi 
üheskoos teha. 
    Laulmisega on sellised lood, et 
sõpradega teen bändi, kus olen 
solisti rollis, samuti teen ka ise 
lugusid. Ühesõnaga muusikal on 
väga tähtis roll minu elus, ilma 
selleta ma kohe üldse ei saaks!
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Aktiivne vilistlane arendab noori
Iga kool väärtustab oma vilistlasi. Kahtlemata on 
väga oluline, kui kunagistel õpilastel jääb hinge 
soov anda endast midagi kasulikku ka järeltulevatele 
koolikaaslastele. Praegune noortekeskuse juht Kadri 
Orav, mõne aasta tagune Otepää Gümnaasiumi 
vilistlane tundub olevat igati rahul, et saab oma tööd 
just kodukohas teha.

Otepää Gümnaasiumi 
noored võtavad osa Ki-
nobussi projektist „Fil-

mitalgud“. Terve 2011. aasta 
kestev aktsioon on meelela-
hutuslikult hariv ning kutsub 
üles tegema Eesti teemadel 
üks ühine lm, mis on ühtlasi 
kingituseks Eesti lmi sajanda 
juubeliaasta puhul. Filmiprof-

de eestvedamisel ja talgustel 
rahva kaasalöömisel valmib 
täispikk „ulme-dokumentaal-

lm“, mis tugineb Eesti legen-
didel ja võtab kokku eestlu-
se elujõu. Kogu selle töö ette-
valmistamisele ja elluviimisele 
saab kaasa aidata umbes 10 
000 inimest.
   Meie koolist võtavad sellest 

projektist osa 12 õpilast, 
kes tegid sellega algust koos 
teiste Valgamaa noortega 9. 
veebruaril, õppides Rasmus 
Meriloo käe all stsenaariumi 
kirjutamist. Otepää Gümnaa-
siumis toimunud üritusel 
said kõik lmindushuvilised 
noored uusi teadmisi sellest, 
mis on eelduseks kvaliteetse 

lmi tegemiseks. Päeva jook-
sul analüüsisime Balti lmi- ja 
meediakooli tudengi loodud 
lühi lmi „Obsessed“ ja kirju-
tasime ka ise stsenaariumi. 
   Loometöö perioodil valmis 

palju erinevaid töid, mis jõud-
sid ka prof de kriitikatule alla, 
andes esimesi kogemusi meie-
sugustele algajatele. 

 Tulevikus on Otepää 
Gümnaasiumi  õpilastel võima-
lik peale stsenaariumi kirjuta-
mise osaleda veel näitlemises, 
kujundamises ja muudes põne-
vates tegevustes.  Talgud püüa-
vad anda inimestele võimaluse 
ennast loominguliselt arenda-
da. „Filmitalgud“ on suurim 
aja- ja lmilooline lmitege-
mine koolituse-eksperimendi 
vormis, seepärast on aastalõ-
pus ilmuv lm suurejooneline. 
  Loodame, et meie noored 

saavad projektis osalemi-
sest uusi kogemusi ja annavad 
lõpptulemusele palju juurde. 
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Otepää Gümnaasiumi õpilased 
osalevad üleriigilises filmi-
projektis ”Filmitalgud”

16. veebruaril külastasid 
abituriendid Tallinna, kus 
tutvuti nii Euroopa Liidu 
majaga kui ka Eesti Vaba-
riigi valitsusega. Õppekäik 
gümnasistidele oli sponso-
reeritud EL rahadega, giid 
saatis õpilasi kogu reisi vältel. 
Eelnev teadmiste kontroll 
ning väike meeldetuletus 
Euroopa Liidu saadikutest ja 
valitsusest toimus juba enne 
pealinna jõudmist. 
   Esimene ja ehk kõige 

olulisem sihtpunkt oli kõigi 
jaoks Euroopa Liidu maja, 
kus sai tutvuda videomaterja-
liga ja lahendada ülesandeid, 

millega tegelevad eurosaadi-
kud iga-päevaselt. Samuti oli 
võimalus sealt kõigil kaasa 
võtta brošüüre, mis andsid 
täpsema ülevaate Euroopa 
Liidust ja seal toimetavatest 
inimestest. 
   Pärast Euroopaga tutvu-

mist seadsime sammud Stein-
bocki majja, kus enne tööruu-
midega tutvumist tuli läbida 
turvakontroll. Noortel avanes 
võimalus tutvuda ruumi-
ga, kus valitsus annab pärast 
istungeid pressikonverent-
se. Avastamist oli Steinbocki 
majas küllaga. Kulmineeru-
vaks osutus valitsuse ümar-

laud, kus õpilased said tunda 
end kui ministrid. 
   Meie õppepäev oli töine 

ning kasulik, pidades silmas 
lähenevaid riigieksameid. 
Andis ju kirjeldatud käik 
palju kasu nii ajaloo-, ühis-
konnaõpetuse kui ka eesti 
keele eksamiks. Sellised klas-
siruumist väljaspool toimuvad 
retked muudavad õppetöö 
vaieldamatult huvitavamaks 
ja on kaasaegse kooli lahuta-
matuks osaks. Oleme tänuli-
kud selle eest, et vabariikliku 
projekti raames just meie kool 
väljavalituks osutus.
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Üks päev Euroopa Liiduga

17. märtsil toimub 
klubis Comeback

stiilipidu
teemal KOSMOS

Algus: 19.00
Pilet: 1€

Parimale kostüümile auhind!

21. aprillil algusega 
kell 19.00 toimub

Otepää Gümnaasiumi koolisaalis 
abiturientide TUTIPIDU

Ole kohal, et näha meie viimast etteastet!

84. lend

ABITUURIUM KUULUTAB:

Vasakult: Tenno-Raul Taimur, Henri Mündi ja Ivar Kornilov. 
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Aakre rahvamajas

19. märtsil, kell 20

TANTSUÕHTU

ansambliga KONDOR.

Esineb laste tantsurühm.

Avatud kohvik.

Piletid eelmüügist ja 
broneerimisel 3.-€

ja
peoõhtul kohapeal 5.-€

Info ja broneerimine tel. 5394 5031.

 P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

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

www.puka.ee
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Ilus päikseline päev, õhus on tunda kauaigatse-
tut kevade aimatavat hõngu. On Eesti Vaba-
riigi 93 sünnipäev. Võtan ette tee kohalikku 

rahvamajja, sest seal on kontsert välja kuulutatud. 
Kõndides läbi aleviku hakkavad silma sinimust-
valged lipud. Olen tähele pannud, et alati lehvi-
vad lipud vabariigi sünnipäeval, võidupühal ja 
jaanipäeval. Rahvamaja juures on juba sagimist 
ja parkla autosid täis. Sisenedes rahvamajja on 

kuulda laulu ja pillihääli, valmistutakse kont-
serdiks. Inimesed on elevil ja rõõmsad, algab ju 
varsti aastapäeva kontsert-aktus. Soe ja hubane 
on rahvamaja. Mäletame veel kui kõle, külm ning 
armetu oli meie rahvamaja enne remonti. 
   Ongi käes kontserdi aeg. Kõlab Eesti hümn 

ja Eesti Lipp. Rahvamaja juhataja andis sõna 
tervituseks vallavanemale Heikki Kadajale, 
kes õnnitles kokkutulnuid pidupäeva puhul ja 

Päiksepaisteline vabariigi sünnipäev Pukas
soovis kõigile ilusat päeva ning kordamine-
kuid. Kontserti alustas meesansambel oma 
lustakate lauludega, laulsid veel naisansambel, 
segaansambel U-tuur, tantsu vihtusid kantri-
tantsijad ning eakate tantsurühm, lõpuks laulis 
segakoor, kus laulavad kolme valla lauljad, 
Puka, Tõlliste ja Sangaste rahvas. Võimas on, 
kui kooris laulab nii palju rahvast. 
   Tundsin huvi palju taidlejad osa võttis ja sain 

teada, et üle kuuekümne. Pärast kontserti oli 
võimalus istuda tee ja kohvilauas ning tunda 
mõnu ilusast päevast ning vestelda tuttavate-
ga. 
   Puka vallas on viimastel aastatel üldse palju 

muutunud, kõndides ringi jääb silma ilus rah-
vamaja, kus kontsert toimus, kõrval kohe välja-
ehitatud staadion, rahvamaja pargis laululava 
ja pooleliolev pritsumehe park, mille hoogtöö-
päevakust sai ka ise osa võetud. Kooli parki on 
korrastatud, sai ka seal talgutel käidud. 
   Leian valla elanikuna, et Puka vald on are-

nenud stabiilselt ja järjekindlalt, kasutatud ära 
kõik võimalused raha sisse toomiseks. Arvan, 
et tänusõnad on ära teeninud kõik kes selle 
arengu nimel on vaeva näinud. Aitäh veelkord 
Puka rahvamaja taidlejatele ilusa kontserdi 
eest ja jään ootama järgmisi üritusi.

Kontserdikülastaja Pukast

Täna liugu laseme! Hõissa, meil on vastlad! 
Oli ju vanal ajal vastlapäev üks armasta-
tumaid pühi noorte seas ja ega teisiti arva 

ka tänapäeva poisid-tüdrukud. 8. märtsi hom-
mikul tõttasid nii suured kui ka väikesed kooli-
maja suunas – kes suuskadel, kellel kelk nööriga 
taga lohisemas.
   Pärast teist tundi sõitsime koolimajast veidi 

kaugemale liugu laskma. Sellel aastal hoopis 
uude kohta, omanike lahkel loal Simuna 
kruusakarjääri. 
  Mäel võistlesime pika liu laskmises, mängisi-

me jalgpalli, viskasime sokki – kõik ikka sel-
leks, et linad uuel aastal võimalikult pikaks kas-
vaksid. Kõige pikemad liud lasid koolilastest 
Marcus-Joonas ja lasteaialastest Siiri. 
   Kaks tundi mäel möllanud, otsustasime üks-

meelselt, et sel aastal kasvavad kõikidel pikad 
linad. 
   Koolimajas ootasid meid kokatädid hernesu-

pi ja omavalmistatud vastlakuklitega. Küll need 
maitsesid hästi! 

Õpetaja MERLE KIISSA

Aakre Lasteaed-
Algkooli vastlad

On ikka kõrge ronida!

Meie kool ühines üleriigilise tervisepä-
evaga “Talvevõlud” ja otsustas minna 
Meegaste külas asuvale Sannamäele 

kelgutama. Meil oli palju huvitavaid võistlusi. 
Näiteks tuli kelgusõidu ajal palli läbi rõnga visata 
ja sõita läbi väravate. Vahepeal juhtus ka väikseid 
äpardusi, kuna sõitsime üksteisele otsa. Võistlu-
si segas tuul, aga mitte palju. Vahepeal saime 
puhata. Meil oli lõke, seal saime ka sooja. Kui 
võistlused läbi, siis jõime teed ja saime autasud.
   Suur tänu maa omanikule Laine Raudse-

pale, kes lubas seal kooli vastlapäeva pidada. 
Samuti tänud Juhan Kärsonile, kes oli teinud 
toredad mäenõlvad, mida saab kasutada ka 
mootorsaani võistlusteks.

TRIIN KASK, KAUR KADAJA ja 
ERICH DANIEL KANARIK, Puka KK 2. klass

Käisime Sanna-
mäel kelgutamas

Puka Rahvamajas 

17. märtsil kell 16.00.

KEVAD-
KONTSERT.

Esinevad lasteaia lapsed.
Toimub heategevusmüük. 

Saadud tulu kasutatakse lastele mänguasjade 
ostmiseks.
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Tule kuulama ja arutama!

15. märtsil kell 11.00 - 14.00

Puka Rahvamajja.

Räägime nendel teemadel:

• Puka valla arengusuunad –
Heikki Kadaja, Puka vallavanem.

• Tööturuolukord Valgamaal – 
Merike Metsavas, Töötukassa Valgamaa 

osakonna juhataja.
• Tööle kandideerimise dokumendid – 
 Merike Tõldsepp, karjääriinfospetsialist.
• Ettevõtluse alustamise toetuse taot-
lemine – Merike Metsavas. 
• Ettevõtjate kogemused ja edulood.

• Tööturuteenused tööandjatele – 
Merike Metsavas.

• Karjäärinõustamise võimalus – 
Kati Talja, karjäärinõustaja.

Mobiilne nõustamine MOBI 2011 toimub 
Eesti Töötukassa ja kohalike omavalitsuste 

koostööna.

Algas tänavune päästeala loomingukon-
kurss “Õnnetus hüüab tulles!”, kuhu 
oodatakse karikatuure-koomikseid ja 

animatsioone. Konkurss toimub kahes vanus-
erühmas, alates 16. eluaastast saab esitada ka-
rikatuure teemal: “Õnnetus hüüab tulles!” ning 
alates 6. eluaastast saab esitada õpetlikke koo-
mikseid ja animatsioone teemal: “Mina – õn-
netuste ennetaja”.  Konkursi patroon on Heinz 

Valk, kelle arvates võimaldab karikatuur elu va-
lupunkte rõhutada kujutades olukorda võimen-
datult. “Inimeste elus käivad traagika ja huumor 
sageli käsikäes ning ka selline tõsine asi, nagu 
õnnetuste ennetamine saab käia läbi absurdi ja 
koomika”, arvab vanameister.
   Parimad tööd kuulutatakse välja 27. mail 

Tartus uues Ahhaa keskuses. Võitjatele jaga-
takse hinnalisi auhindu.

   Võistlustöid oodatakse hiljemalt 6. maiks 
2011 e-posti aadressil: rescue@rescue.ee või 
tuua Päästeametisse aadressil Tallinn, Raua 
2, võib ka viia lähimasse päästekomandosse. 
Täpsem info ja reeglid: www.rescue.ee. 
   Lisainformatsioon kodulehel http://www.

rescue.ee/35777 ja Indrek Ints, päästeame-
ti ennetustöö osakonna juhataja, indrek.
ints@rescue.ee, tel 5269 800.

Ilmus noortelehe Tankla 
teine number
Leht on peaaegu täielikult Valgamaa koolinoorte 
kokku pandud. Nad on nii lugude, karikatuuri, arva-
muslugude, küsitluste kui ka küljenduse autorid. Lehe 
väljaandmist rahastavad Valgamaa Partnerluskogu ja 
LEADER-programm.
   Tankla lehenumber võtab luubi alla alla 18aastaste 
töö teema – Tankla reporter Argo Kaasik uuris, mil-
lised on alaealiste võimalused tööd teha ning kas ja 
kui palju selleks võimalusi Valgamaal on.
   Samuti vaadatakse Võrumaal tehtud noorte tööbörsi 
näidet, räägitakse majandusnädalast Valga maakonna 
gümnaasiumi õpilastele ning saab teada, mis on 
Tankla pass ja kes selle juba saanud. Lisaks saab 
seekordset lehest lugeda uudiseid, arvamusi jm. 
Internetis saab lehte lugeda aadressil: http://issuu.
com/tanklaleht/docs/noorteleht-tankla-nr2_02-2011.
   Lehte jagab Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla 
kõigile maakonna noortekeskustele, koolidele, 
kultuuriasutustele ning ka siis, kui avaldate ise soovi: 
tanklaleht@gmail.com.

 Noortelehe Tankla peatoimetaja SIIRI LIIVA

Loominguvõistlus ”Õnnetus hüüab tulles!”
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Sündmusi Keeni koolist
2. veerand lõppes matemaatikanädalaga 
Kõik, mida teeme, sõltub matemaatikast. Me peame loendama, 
mõõtma, arvutama ja ennustama asju, neid kirjeldama, märkima 
ning lahendama igasuguseid probleeme – ja kõike seda saab kõige 
paremini teha just matemaatika abil. 
   Meil toimus peastarvutamisvõistlus kõikides klassides. Parimad 
olid:1.klass – Larina ja Mart, 2. klass – Kaspar ja Erki, 3. klass – Tam-
bet ja Keidy, 4.klass – Grete ja Brandon, 5. klass – Timea – Helen, 6. 
klass – Angela, 7. klass – Henri ja Kärt, 8. klass – Marge, 9. klass - Arti. 
   Stendil ja kodulehel olid faktid matemaatika ajaloo ja tähtsamate 
sündmuste kohta. Nende faktide põhjal koostas õpetaja reedeseks 
viktoriiniks küsimused. Samuti oli lahendada iga päev üks nuputa-
misülesanne ja nädalaülesanne, mis oli raskem. Parim lahendaja oli 
Arti.
   Sellel nädalal oli kooli matemaatika tundides kunstiteema. Algk-
lassid värvisid geomeetriliste kujundite pilte, keskastme joonised 
sisaldasid geomeetrilisi kujundeid. Joonistajaid oli palju, pildid olid 
ilusad. Lahendada sai ka sudokusid. Esimesel päeval üks, teisel kaks 
ja nii edasi. Parimad lahendajad olid Mardo, Arti, Marge, Martin, He-
lis, Timea-Helen. Veerandi viimasel päeval tegime nädalast kokkuvõt-
te. Parimad said auhinnad. Hästi mõjub mõttetegevusele šokolaad. 

3. veerand Keeni koolis on samuti töiselt alanud 
13. jaanuaril tegid meie korvpallipoistele korvpalli näidistreeningu 
ValgaCKE Inkasso meeskonna võõrleegionärid Anthony Brown ja 
Derek Winston. Noortele eriti huvitavaks tegi asja treenerite eksootili-
ne nahavärv. Õpilastel oli ka hea võimalus inglise keelt praktiseerida. 
Koostöö jätkub kord nädalas kolmapäeviti.
   19. jaanuaril osales 4. klassi võistkond (Laura Roio, Virge Uibu, 
Brandon Undrus, Grete Vällo) elektroonilise üleriikliku karjäärivõistlu-
se “Töö kiidab tegijat” ülesannete lahendamisel. 57st võistkonnast 
pääses 20 lõppvõistlusele. Meie tublid neljandikud pääsesid lõpp-
vooru, mis toimub 11. märtsil Tartus Tamme Gümnaasiumis.
   20. jaanuaril toimus 9. klassi laste ja lastevanemate kokkusaamine, 
kus direktor Diana Sarapuu tutvustas põhikooli lõpetamise võimalusi 
ja aineõpetajad lõpueksamimaterjale, lepiti kokku lõpupeo kuupä-
evas.
   24.-28. jaanuari stiilipäevadel kasutati erinevate ametite riietust, 
igasuguseid lisavahendeid ja tööriistu. Esmapäeval olid koolis 
põllumajandus- ja metsandustöötajad. Oli lüpsjaid, talunikke, 
traktoriste, loomaarste, aednikke, raietöölisi jne. Teisipäeval oli 
teenindajate päev. Oma riietust demonstreerisid kokad, kelnerid, 
juuksurid, kosmeetikud, tellerid jne. Kolmapäeval oli teemaks haridus 
ja kultuur. Esindatud olid õpetajad, treenerid, reporterid, disainerid. 
Neljapäevased erialad transport, logistika, side tõid kooli postiljonid, 
stjuardessid, bussijuhid, kaptenid, automaaklerid jne. Reedel toimus 
viktoriin ja kiideti tublimaid. Mariana ja Larina Pikulova, Sandra 
Lõokene, Katariina Villemson, Erik Salk, Eleen Jääger, Ivar Levin ja 
klassijuhatajatest  Vete Hainsoo olid kõige aktiivsemad osalejad. 
Eripreemia sai Kristjan Šamarin, kelle riietus vastas tõelise mesiniku 
kõrgele standardile. Pilte neist üritusest võite näha kooli veebilehel: 
www.keeni.edu.ee. 
   28.-29. jaanuaril toimus tantsulaager 6.-8. klassi õpilastele Sangas-
te Seltsimajas. Valmistusime noorte tantsupeo I eelvooruks. Täname 
seltsimaja lahket pererahvast, kes meid oma „õuele kaklema“ lubas!
   Veebruari alguses toimus koolis traditsiooniline võõrkeeltenädal. 
Õpilastel tuli hakkama saada erinevate ülesannetega nii inglise kui ka 
vene keeles. Võõrkeelenädala eesmärk on õpilaste teadmiste laien-
damine ning keele praktiline kasutamine. Õpilastel tuli võõrkeelsete 
käskluste järgi joonistada pilt, lahendada olümpiaadiülesandeid, 
koostada ja ette kanda powerpoint-esitlusi, postreid. Tublimad 
olid Arti, Liisa, Brandon, Kerli, Tormi 9. klassist; Kaimo, Ivar,  Keith, 
Silver, Siiri, Egle, Mardo  8. kl.; Helen, Lella, Cätlyn, Silver, Henri 7. 
kl.;  Angela, Karli, Alari, Eleen 6. kl; Marek Helis, Karmel, Laura 5. kl; 
Brandon, Janeli, Virge, Grete, Laura 4. kl;  Sandra, Katariina, Ingeri, 
Kenert 3. kl; Kaspar, Ralf, Anette  ja Erki, Kristjan, Gerle 2. klassist.
   1. veebruaril käisid 2.-3. ja 6.-8. kl. tantsurühmad tantsupeo eelüle-
vaatusel, 10. veebruaril mudilaskoor laulupeo eelproovil Otepääl.
   3. veebruaril oli 6. ja 7. klassil külas Lõuna-Eesti Demineerimiskes-
kusest Veikko Allik, kes rääkis lastele ohtudest, mis varitsevad pom-
mi leidmisel. Ta õpetas lastele, kuidas käituda lõhkekeha leidmisel, 
vaadati erinevaid kahjutuks tehtud lõhkekehi ja pilte mitmetest õnne-
tustest. Lõpetuseks vaadati lmi lõhkekehade kahjutuks tegemisest. 
Õpetlikust päevast jäi igale lapsele mälestuseks võtmehoidja, mille 
küljes oli silt “Ära puutu pommi!”.
   4. veebruaril osalesid 9. kl õpilased Kerli Kõrkjas, Arti Suviste ja 
Tormi Oja elektroonilise üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi 
I voorus. Olümpiaadil osales 920 õpilast, neist Valgamaalt 43. 
Arvestati õigeid vastuseid ja vastamiseks kulunud aega. Kerli sai 
maakonna arvestuses 2. ja vabariigis 67. koha. II vooru meie õpilased 
ei pääsenud.
   9. veebruaril käisid 6.- 9. klassi poisid Pukas Valga maakonna meist-
rivõistlustel korvpallis. 
   11. veebruaril külastasid 8. ja 9. kl õpilased haridusmessi Intellekti-
ka, et saada infot edasiõppimise kohta pärast põhikooli lõpetamist.
   4. klass külastas Tartus 4D kino ja Aurat; oma klassiõhtuid pidasid 
7., 4., 2. ja 3. klass.
   15. veebruaril käisid õpilased Valgas vaatamas lasteetendust „Bu-
ratino“. 

Õpilasesindus peab oma koosolekuid üle kahe nädala ja vajadusel ka 
tihemini, kus kõik koolielus oluline saab läbi arutatud. Tehti täiendusi 
ÕE põhimäärusesse ning arutleti ürituste planeerimise ja läbiviimise 
üle. 
   Igal reedel pärast 2. tundi ragistavad vanema astme õpilased aulas 
oma ajusid: toimub viktoriin, milles tuleb vastata päevakajalistele 
küsimustele. Selle viktoriini juured ulatuvad kaugemale kui 25 aastat.
   Jätkub Comeniuse projekt: valmistume Skype konverentsiks, 
joonistame temaatilist triptühhonit ning unistame kevadest ning 
kohtumisest sõpradega Poolas.
   15.veebruaril. tähistasime sõbrapäeva. 
   Mõnel päeval oli küll seoses külmaga vähem õpilasi, kuid saime 
hakkama.
   Tähistasime Eesti Vabariigi 93. aastapäeva ja osalesime Tartu ma-
ratonil toitlustuspunktis. Oleme külmas karastunud ja aastaid sellel 
üritusel osalenud.

S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee
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Sel aastal soovisime oma kodumaa sün-
nipäeva tähistada natuke teistmoodi. 
Püüdsime puudutada ja pakkuda. 

Midagi hingele. Maja oli kaunistatud val-
gete tiirlevate lootuselindudega. Kava sidus 
omavahel hingelind, kes ilmutas ennast siis, 
kui aeg selleks küps. Esitatud tantsud olid 
emotsionaalsed ja isamaalised, Rapla Lau-
lustuudio esitas kõrgel professionaalsel tase-
mel seatud kõigile armsaid laule. 
   Pidupäevakõnes rõhutas volikogu esi-

mees Rando Undrus üksteisest hoolimist 
ja kokkuhoidmist ning vallavanem Kaido 
Tamberg põimis luuletuse sisse kõik meie 
külad – rõhutades iga küla, iga inimese olu-
lisust. 
   Ma usun, et paljud nõustuvad minuga: 

kontserdi tipphetk oli rahvatantsijate lõpu-
lugu – „Eesti muld ja Eesti süda”. Aitäh! 
Kõigile! Oleme ise ilu tegijad ning see teeb 
südame soojaks.
   Vabariigi aastapäeva fotosid saab vaada-

ta Sangaste valla kodulehe galeriist.
MERLE TOMBAK

Pidupäev Sangastes koos oma hingelindudega

Vastuvõtt uutele 
vallakodanikele
Laupäeval, 26. veebruaril toimus Sangaste 

Seltsimajas vastuvõtt peredele, kellel 2010. 
aastal sündis perre laps, kelle elukohana re-
gistreeriti sünni järel Sangaste vald. 
   Üritusel esinesid peredele Sangaste tüd-

rukuteansamblid Kristina Minajevi juhen-
damisel. Sangaste Vallavalitsus andis üle 
kingitused: kohalike käsitöömeistrite maa-
litud nimelise portselantaldriku ning San-
gaste valla sümboolikaga kaaned sünnitõen-
ditele. Peale tordisöömist ja vestlusringi val-
lavanemaga lõppes üritus ühisfotoga.

Seltsing „Sangaste hooldajate ühendus” 
on 2011. aastal jätkanud oma tugirüh-
ma kooskäimisi. Vähemalt kord kuus 

saadakse kokku, vesteldakse ja kuulatakse 
esinejaid. Oleme kokku leppinud, et meie 
kevadhooajal tutvustab Tallinna Ülikooli 
kunstiterapeudi eriala 2. kursuse üliõpilane 
Kaija Kõiv igal kohtumisel meile erinevaid 
kunstiteraapia võimalusi. Siiani oleme tut-
vunud loovtantsu ja joonistamisega. 
   Ootame kõiki seniseid ja uusi huvili-

si järgmisele kohtumisele neljapäeval, 24. 
märtsil kell 11.30. Sel päeval kutsume esi-

nema Valga Haigla sotsiaaltöötaja Eda 
Lepiku, kes tutvustab Valga maakonnas 
pakutavaid tasuta nõustamisteenuseid ja 
nende saamise võimalusi: sotsiaalnõusta-
mine, võlanõustamine, psühholoogiline 
nõustamine, perenõustamine. Kui soovijad 
on hiljemalt 16.03.2011 andnud teada oma 
soovist vestelda nelja silma all võlanõustaja 
või psühholoogiga, siis tulevad ka vastavad 
spetsialistid Sangastesse kohale. 
   14. aprillil sõidame koos Urvaste, Võru, 

Põltsamaa ja Paide omastehooldajatega 
külla Tapa valla „kolleegidele” ning tutvu-

Omastehooldajate kevadplaanid 
me nende poolt ellu rakendatud asendus-
hooldusega. NB! Reis toimub eelregistree-
rimise alusel! 
   Nagu möödunudki aastal, on kõik üritus-

ed omastehooldajatele TASUTA tänu Eesti 
Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA pro-
jektile „Tagasi tööellu – uued võimalused 
omastehooldajatele” ning Euroopa Sotsi-
aalfondi poolsele rahastamisele SA Innove 
kaudu! 
   Lisainfo ürituste kohta Merike Tiiman-

nilt (telefonil 52 89 401) või Pille Sikult (52 
47 930). 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Sangaste Lasteaia 
nime konkurss
Sangaste Lasteaed kuulutab välja konkursi 
lasteaiale nime leidmiseks. Konkursi ees-
märk on leida lastepärane, meeldejääv ja 
lühike nimi, mis sobib lasteaia tegevusega. 
Tore oleks, kui nimi on seotud Sangastega ja 
nime saamise kohta on legend.
   Kutsume osalema kõiki huvilisi! Ootame 
teie pakkumisi kuni 10.aprillini aadressile: 
lasteaed@sangastevv.ee, rühmadesse pai-
gutatud kastidesse või aadressil: Sangaste 
Lasteaed, Kooli 3, Sangaste 67013 – „Ni-
mekonkurss”. Lisage kindlasti oma nimi ja 
kontakttelefon!
   Pakkumisi hindab lasteaia poolt moodus-
tatud ürii. Kelle nimi osutub valituks, sellele 
saab osaks au ja kiitus!
   Valitud nimi kuulutatakse välja ja tutvusta-
takse avalikkusele 21. aprillil.
   Säravaid, julgeid, loovaid, värskeid ja 
lennukaid nimesid ja saamislugusid pre-
meeritakse lasteaia aastapäeva üritusel, 
29.oktoobril 2011.

Sangaste Seltsimajas
1. aprillil kell 19.00

Sangaste valla 
VI mälumänguturniir.

Võistkonnad kaheliikmelised.

Info ja võistkondade registreerimine 
Mati Raudsepp (5562 8537.)

Soodustusega lastelaagri-
kohad Sangaste valla lastele 
2011. aasta suvel

2011. aastal on võimalik Sangaste valla lastel 
taotleda nn soodustuusikuid mereäärsesse 
Kloogaranna Noortelaagrisse. Meile on eraldatud 
5 kohta 13.–20.06.2011 toimuvasse vahetusse. 
Tuusiku hind on 66,4 eurot ehk umbes 1039 krooni 
(täishind 2280 kr) ning oodatud on 7-13aastased 
lapsed. 
   Tegemist on sportlik-tervistava puhkelaagriga. 
Perel lisanduvad kulutused sõiduks laagrisse ja taga-
si ning lapse taskuraha. Täiendavat infot laagri kohta 
saab internetist aadressilt www.entk.ee/kloogaran-
nanoortelaager. 

   Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata, 
palun esitada vallavalitsusse avaldus laagrikoha 
saamiseks hiljemalt 18. märtsiks. Juhul, kui sel-
leks ajaks ei laeku ühtegi avaldust, lähevad kohad 
jagamisele teiste valdade vahel. Kui avaldusi on 
rohkem kui sooduskohti, teeb vallavalitsus valiku ja 
annab lapsevanematele otsusest teada hiljemalt 8. 
aprilliks. Avalduse esitamisel palume järgida laste 
vanusepiiri.
   Avaldusse palume märkida avalduse kirjutaja nimi 
ja kontaktandmed (aadress ja võimalusel telefo-
ninumber) ning andmed selle lapse kohta, kellele 
laagrikohta taotletakse (lapse nimi, vanus, kool ja 
klass). Avalduse alla kirjutada esitamise kuupäev ja 
avaldaja allkiri.
   Teiste suviste Eesti lastelaagrite kohta saab 
infot aadressilt http://www.noortelaagrid.edu.
ee/laagrid%202011.xls. Sel suvel tegutseb Eestis 
26 tunnustatud lastelaagrit, neist 3 Valgamaal. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

PolygonTeater Sangaste lossis 6. aprillil
kell 19 Sangaste lossis 

etendamisele  tuleb Urmas Lennuki lugu 

“Boob teab”. 
Mängivad Lauri Saatpalu, Elina Pähklimägi, Raivo Trass 
ja Tõnno Linnas. Muusikaline kujundus Lauri Saatpalult, 
kostüüm Maarja Naan, lavastaja Tamur Tohver.
PolygonTeater on asutatud 8. mail 2008 Tallinnas Tamur Tohveri 
ja Tarvo Kralli poolt, olnud samal aastal Teatriauhinna nominent, 
andnud peamiselt Tallinnas (aga ka Tartus ja Helsingis) üle 50 
etenduse ca 700-le vaatajale.

Pileteid: Piletilevist ja alates 14. märtsist, Sangaste valla-
valitsusest ja e-maili teel info@kiisatamme.ee.
   Kuni 28. märtsini pileti hind 6 €, hiljem ja kohapeal 8 €.

Sangaste seltsimajas 11. märtsil

algusega 20.00

SUUREJOONELINE

NAISTEPÄEVA PIDU

Laval volikogu ja vallavalitsuse mehed 
– sest oma rahvaga neil meeldib olla koos.

Segarühm “Kõvverad Kõdarad” tavapära-
ses ja tavapäratus situatsioonis.

Tantsuks mängib ansambel Retro Trio 
(Tallinnast)

Sissepääsu lunastus 4 eurot.

Info ja laudade broneerimine:
Merle Tombak, 5647 2632.

Meelepärase söögi-joogi võtame ise 
kaasa.
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Südamlik kaastunne Sille 
Roometsale perega kalli ema, 

ämma ja vanaema 

LIIDIA ROOMETSA 
kaotuse puhul.

Tiina, Arne, Rando, Ain, Mariana.

Hinges on kurbus
ja piiritu mure,

ääretu,rajatu lein...
Südamlik kaastunne 

Anu Salundile
kalli õe 

EHA KIRISE
ja tema tütrepere kaotuse puhul.

Maie, Eda, Aino, Livia, Urve, 
Mall, Evi ja Marje.

Ehitus-, remonttööd. 5353 6160

Korstnapühkija ja pottsepatööd.
www.tahmatont.ee tel. 539 29 445

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbri-
ketti, 5197 8500

Müüa lõhutud küttepuid. Tel 7654 
300; 5093 453.

Müüa kuivad küttepuud Otepääl, 
25 m3, 50 cm, tel 5141 900.

Müüa 2-toaline remontimata kor-
ter Otepäält 7,5 km Tartu suunas 
Neerutis. Hind 4100 eurot. Tel. 
5660 0738.

Eurocsim OÜ pakub soodsalt 
arvutiparandust ja veebilehtede 
tegemist. Telefon: 58 043 046, 
e-mail: siim@eurocsim.ee.

Sangaste alevikus müüa 2- ja 
3-toalised korterid (otse omani-
kult). Info tel. 50 60 570

Esmaspäeval, 10. märtsil kell 
10.00 KASUTATUD RIIETE MÜÜK
Otepää Kultuurikeskuses. Hinnad 
alates 0.50 EUR.

Teemantpuurimine, teemantsaa-
gimine, ventilatsioonitööd. 5393 
7857

Elektritööd, õhk-soojuspumbad-
müük ja paigaldus. Tel. 5208 970, 
www.mano.ee

Otepää Maxima kauplus pakub 
tööd müüja-kassapidajatele. Info 
telefonil: 5556 6273.

Palveränduri kasutatud kaubad 
Pärna 15 taas avatud 16. märtsist.
K,N 14-18, R,L 11-15.

Sangaste alevikus müüa 2- ja 3-
toalised korterid (otse omanikult). 
Info tel. 50 60 570

KU U LU T U S E DKU U LU T U S E D

HELDUR KÕRRAN 
19.02.1938-04.03.2011

ILMAR LUIK
04.04.1940-08.03.2011

ARNO KRUUSA

Töökas ja sõbralik oli Su hing, 
nüüd puhkama kutsuti Sind...

Mälestab ja tunneb omastele 
kaasa Harri.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Rõngu > Puka > Keeni > Sangaste 
marsruudil peatub pangabuss:
Rõngu vallamaja juures kell 9.00–10.15
Pukas A ja O kaupluse juures kell 11.00–12.15
Keenis kaupluse Takt juures kell 13.00–14.00
Sangastes Silva-Agro Rukki Maja parklas kell 14.45–15.45
(I kvartalis: 18. jaanuar, 1. ja 15. veebruar, 1., 15. ja 29. märts)

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.

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

Antsla vallavalitsuse juures peatub pangabuss 
kell 14.00–17.00
(I kvartalis: 27. jaanuar, 10. ja 25. veebruar, 10. ja 24. märts)

Südamlik kaastunne Pille 
Roometsale kalli ema 

LIIDIA ROOMETSA 
surma puhul.

Tõrva Maxima X kollektiiv.

Ajajõgi voolab, lõpeb leinatee.
Kuid ema süle sooja sa tunned kaua veel.

ERNA URM
19.09.1921-10.03.2006 

5. surma-aastapäeval mälestavad 
Kaja, Andres perega, Evelin laste 

peredega.

Eluteest sul väsis jalg 
ja otsa lõppes elulõng…

HELDUR KÕRRAN
19.02.1938-04.03.2011 

Mälestame kauaaegset kauban-
dustöötajat ja avaldame siirast 

kaastunnet omastele.

Töökaaslased endisest Otepää-
Tarbijate Kooperatiivist

Mälestame unustamatut päikselist 
naabripoissi, sõpra

HANNO MÕTTUST
Meenutame ja süütame küünlad 

Sinu 55 a juubeli puhul.
Ene, Helve, Olev, Marika, Maido, 

Alli, Lehte, Enn, Urmas, 
Eduard, Kaja.

Kallist ema, vanaema ja 
vanavanaema

LIIDIA LINDET 

mälestavad leinas lapsed 
peredega. 

Meie sügav kaastunne Kairitile 
kalli vanaisa 

ARNO KRUUSA
kaotuse puhul. 

2. ja 3. klass ja klassijuhataja 
Palupera Põhikoolist.

Avaldame kaastunnet Sille 
Roometsale armsa 

EMA 
surma puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Avaldame sügavat kaastunnet 
Pille Roometsale kalli ema 

LIIDIA ROOMETSA 
kaotuse puhul.

Otepää Maxima X kollektiiv.

Kuni 15.märtsini
kampaania “SUUR SAAK”

Müügil üle 200 soodushinnaga toote!

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSE II KORRUSEL

UUS VALIK KEVADISI VALMISRÕIVAID 
JA JALATSEID!

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES

10.-13.märts  nädalalõpu pakkumised
  SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE:

Kirde sai 330g viilutatud    -.44 -.36 kg/1.09  5.63

Joogijogurt Tere metsamarja 1kg  1.05  -.81 12.67

Poolsuitsuvorst  Maavorst 275g  1.42  1.05 kg/3.81  16.42

Või Eesti 82% 250g   1.69  1.35 kg/5.40  21.12

Koodirulaad kg vaakumpk. ~700g   4.15  3.15 49.28

Tuunikalasalat kg (Maksiköök)   4.47  3.39 53.04

Koeratoit Bono Joly 10kg  12.08  8.19 kg/0.82  128.14

Pesupulber Rex Almond Milk color  -.89  -.49 kg/1.63  7.66
300g 

 tavahind  hind säästukaardiga  EEK

* haljastusteenus
* puukool
   (istikute ettetellimine)

* kevadine oksalõikus

tel. 528 6605 Ahti Tiirmaa
www.rebasetalu.net

Rebase talu puukool 
PAKUB:

AMSi liikmed!
Aasta ÜLDKOOSOLEK toimub 
laupäeval, 2. aprillil algusega 

kell 11.00
AIANDUSMAJAS.

Päevakorras:
Aruanded, sõnavõtud, valimised.

Liikmemaksude vastuvõtmine ja 
suvisteks ekskursioonideks kirjapa-
nemine algab kell 10.00. Võtke kaasa 
liikmekaart. Juhatus

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga-väga valus...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Mallele, lastele ja Leidale kalli 

ARNO KRUUSA
kaotuse puhul.

Hedvig, Kea ja Heiki peredega
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Otepää matkad märtsis

Kolmas ja neljas Otepää matk toimu-
vad kahel järgneval pühapäeval.
   13. märtsil toimuva matka sihtkohaks on 

Sihva, kontrollpunkt asub Pühajärve Põhikoo-
li juures. Kõige mugavam viis matka läbimi-
seks on suuskadel mööda Pühajärve-Sihva-
Kääriku kergliiklusteel olevat suusarada. 
   20. märtsi matka kontrollpunkt on Hobuste-

mäel (Tartu maratoni raja 56. km viida juures). 
Matkata saab nii suuskadel mööda marato-
nirada kui ka jalgsi mööda Nüpli. Kontroll-
punkt matkajatele sooja teega on avatud kell 
10.00–12.00. Lisainfo: Merlin Müür 515 7487.

Fotokonkurss
„Otepää – paik, kus 

olla on hea”.
Võisteldakse 

kolmes kategoorias:

-parim loodusfoto, -parim 
foto üritusest, -varia.

Konkurss kestab 
31. märtsini 2011. 

   766 4811; 505 8970
 e-post: monika@otepaa.ee.

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

- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Metsatervenduse OÜ 
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.

Otepääl leidub luule-, muusika- ja pillimängu 
harrastajaid. On oma poolsada neidki, kes 
kõike seda kenasti “kimpu” köita oskavad ja 

lõpuks tulemust nautima kogunevad. Nii oli see muu-
sika ja lauluga pikitud luuleõhtul “Südames kantud 
kodutunne”, milleks sobivaim koht leiti naistepäeva 
eel kohvikus L.U.M.I. 
   Idee sündis juba mullu, lugemisaastal, mil nais-

seltsis aktiivselt tegev Melanie Pullerits pakkus 
koostöömõtet linnaraamatukogule.
Järjenumbrilt oli nüüdne, kodutunde-õhtu, juba 

kolmas. Elamuslikku ja sisukat kava on palutud 
korrata veelgi. Ja seda oma linna 75. sünnipäeval 
aprillis. 
Keda sai (ja saab) sellisel õhtul kuulda näha? 

Ei tea teist sellist etlejat kodulinnas ega kauge-
malgi, nagu on meil Ene Pooland. Pole liialdus 
väita, et ta suudaks oma (peas ja mälus olevast) 

250 EUR/

Otepää Reisibüroo
avatud E-R 10-12 ja 14-16
Lipuväljak 11 Otepää

Inges Kindlustusel kevadine liiklus-
kindlustuse soodusmüük, hinnad kuni
soodsamad.

SANGASTES FINLAID OÜ 

HÖÖVLITÖÖSTUSES
MÜÜGIL

PUITBRIKETT:
- 25 Kg kott
Hinnaga 3,55 eur (koos km)
- 1 T kott
Hinnaga 130,37 eur (koos km)

KUIV KÜTTEMATERJAL:
- Suures pakis 
(5m x 1,3m x 1,3m)
Hinnaga 138,06 eur (koos km)
- Väikeses kotis
Hinnaga 2,20 eur (koos km)

HÖÖVELDATUD LAUAD: 
HIND KOKKULEPPEL
(Sise- ja välisvooder, 
põrandalauad, 
Täiskantsed lauad)

Tel 5333 4346
www.finlaid.ee

Teie teenistuses
porteAUTO 

(kannab 4,5 t) koos 
KRAANAGA 

(tõstab kuni 2 t). 

Kohalesõit poole 
hinnaga.

Otepää, tööpäevadel
tel. 76 68 292

Valvetel. 50 89 416.

repertuaarist pakkuda täispika monoetendu-
se. Meil on kaks värsket PÄRANDIHOIDJA 
SÕLE kandjat: viiuldaja ja kandlemängija Varju 
Teder ning talendisaatest teleekraanilt paljudele 
tuntud noor laulja ja viiuldaja Margit Tali.
   Senini tagasihoidlikult on oma maakodudes 

Vidrike mail luulesõnu riimi seadnud Aili Narus-
ki ja Lehti Dorch, esimesel juba 3, teisel 1 luu-
lekogu ilmunud. Ei saanud siis poolsada kuu-
lajatki teisiti, kui nad talendikate kaaskondlas-
te eestvõttel mitu Otepää-teemalist ühislaulu 
isenda rõõmuks kõlada lasksid. 
   Linnaraamatukogu 2 naislaenutajat, Maret 

ja Ülle ning nende meesülemus Kaido poleks 
osanud sellisest sülle kukkunud ideest ja mit-
mekülgseist kirjandusõhtuist vist küll uneski 
näha. Nüüd kiidavad kõvasti ja kõigile!

AILI MIKS

Südames kantud kodutunne
26.-27. veebruaril toimusid 56. Otepää 
mängud mäesuusatamises. Meie noorte-
le mäesuusatajatele pakkusid kõva konku-
rentsi kahe Venemaa klubi esindajad Tok-
sovost, keda oli kohale tulnud koguni 20 
ning keda saatsid 3 naistreenerit ja lapse-
vanemad. Võistlejaid oli kokku 63. Kõige 
rohkem oli võistlejaid klubist Väike Muna-
mägi, järgnesid kaks Venemaa klubi Tokso-
vo SK ja SKA ning klubid Tartu Mäesuusa-
kool, Nordico, Otepää Õhujõud ja Rae. 
   Mäesuusaklubi Väike Munamägi võistle-

jate parimad tulemused suurslaalomis olid:
D klassi poisid: II Erik Sume, 

III Hans-Markus Danilas.
B klassi poisid: I Kevin Padar, 
II Kert Riitsalu.
A klassi tüdrukud: I Greete Poderat,  
II Anna-Liisa Kärson.
Naiste klassis: I Kerttu Siim-Wilcox,
 II Kätlin Mõttus.
Meeste klassis: I ja II kohta 

jäid jagama Kaarel Grünberg ja 
Tõnis Luik, III Eero Kelder.

Slaalomis: 
D klassi poisid: I Erik Sume.
C klassi tüdrukud: II Carmen Piho.
B klassi tüdrukud: I Tuule Laine.
B klassi poisid: III Kevin Padar.

Soojemate ilmade saabumisega, mil päevasel 
ajal valitsevad plusskraadid, muutub paljude 
veekogude jääkiht õhukeseks ning murdub 

raskuse all kergesti. Palume inimestel hoiduda jääl 
käimisest ja lapsevanematel selgitada lastele jääle 
mineku ohtusid. Õnnetuse ärahoidmiseks ei tohi 
väiksemaid lapsi veekogude läheduses jätta järe-
levalveta!
   Õrnale jääle minek on eluohtlik! Külma vette 

sattunud inimese uppumise põhjuseks pole 
vähene ujumisoskus, vaid just külm, mis tegevus-
võime halvab. Hädasolijat tabab pluss 4 kraadi-
ses vees, mis on Eesti oludes jääaluse vee tem-
peratuur, kiire alajahtumine. Keskealine mees-
terahvas võib sel puhul teadvuse kaotada umbes 
10 minutiga.
   Kuigi järvedel ja tiikidel võib kevade lähenedes 

jääkiht veel üsna tugev olla, tuleb arvestada, et 
voolaval veekogul sulab jää ilmaolude soojene-
misel kiiresti. Jää peale kogunev sulavesi lisab 
koormust ning see muudab veekatte iga tunni-
ga hapramaks. Samuti on jää alati õhem sildade 
juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubu-
miskohtades.
   Peale kalameeste pakub veekogudel käimine 

suuremat huvi ja põnevust lastele, kes ohtusid re-
aalselt ei taju. Palume lapsevanematel sellele tä-
helepanu pöörata, selgitada lastele jääle mineku 
ohtusid ning mitte jätta väikesi lapsi veekogude 
läheduses järelevalveta.

Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo juhata-
ja ERKI REMMELKOOR

Sulailmadega õhenev jää ei kanna!

A klassi tüdrukud: I Greete Poderat, 
II Anna-Liisa Kärson.
Naiste klassis: I Kerttu Siim-Wilcox,  
II Kätlin Mõttus.
Meeste klassis: II Kaarel Grünberg,
III Jaagup Lehes.
   Võistlusi korraldasid mäesuusaklu-

bi Väike Munamägi ja Otepää Vallava-
litsus ning toetas Oteks AS. Kaasa elama 
ning aitama olid tulnud paljud lapsevane-
mad, keda korraldajad väga tänavad!

Otepää mängud mäesuusatamises

Sangaste Valla Avatud 
Noortekeskuse pere 

tänab väga
AS Sanwoodi 

15 mõnusa tooli eest.
Nüüd ei pea keegi enam 

muretsema kindla istumis-
pinna pärast.

Suur-suur aitäh selle 
heateo eest!

SULATAME HINNAD:

KAKS KLAASI ÜHE HINNAGA

(kõvapinnaga plastikklaas

0.....+/-6.00 ni.)

must-valge

Otepää Säästuoptika Lipuväljak 7 
 annab teada

Prillide määramine 14. ja 25. märtsil.

Info ja registreerimine silmade kontrollile, prillide ja 

kontaktläätsede määramisele tel.7333 258.


