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Otepääl avati suvehooaeg
15. mail avati Otepääl suvine turismihooaeg. Kohal
olid Otepää ettevõtjad, kes
tutvustasid oma tooteid,
teenuseid ja suuremate
suveürituste korraldajad.

Valgamaa esindajad
koolinoorte laulu- ja
tantsupeol on selgunud

MONIKA OTROKOVA

K

okkutulnuid tervitas Otepää
vallavolikogu esimees Aivar
Nigol, kes soovis ettevõtjatele jaksu ja edu suvisel hooajal ning
kutsus kõiki otepäälasi üles muutma
oma kodupaik veelgi meeldivamaks,
sõbralikumaks ning külalislahkemaks.
Samuti rõhutas ta, et Otepää on ainulaadne paik Eestis, kus on kaks turismihooaega – talv ja suvi.
Oma ettevõtet tutvustasid GMP
Clubhotel ja Pühajärve restoran,
oma kümblustünne Lemmik Mees
OÜ, kohvik l.u.m.i, Otepää sepp
Mart Salumaa, Sangaste Rukkirestoran, Nuustaku Käsitööseebid, Arco
Vara. Otepää Seikluspargi poolt oli
võimalik külastada Tehvandi vaatetorni tasuta, nii ka talispordimuuseumi. Tehvandi Staadionikohvik ootas
külastajaid enda juurde kuuma tee ja
kohviga.
Suviseid suursündmusi tutvustasid TriStar 111 Estonia, Pühajärve
Jaanitule esindajad ning Pühajärve
Puhkpillipäevade korraldajad. Anti
ülevaade tulevastest kultuurisündmustest Leigol ja Kiisatamme Kultuuritalus.
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Noored kunstnikud proovisid kätt tänavajoonistuse võistlusel.

Lapsed said kätt proovida tänavajoonistuse võistlusel. Esinesid noored
tantsijad Otepää Noortekeskuse tantsugrupist FeelingGood.
Suvehooajal on Otepää Turismiinfokeskus avatud 7 päeva nädalas. Turismiinfokeskusest saab infot nii kohalik inimene kui ka Otepää piirkonna külaline. “Meil on täielik ülevaade

Koolinoorte laulu- ja tantsupeol „Maa ja ilm“
osaleb Valgamaalt 14 tantsurühma, 5 võimlemisrühma, 1 puhkpilliorkester ja 17 koori.
Suvisel tantsupeol osaleb seega 746 Valgamaa lauljat, tantsijat ja pillimeest. Oma otsust
ootavad veel kolm rahvamuusikakollektiivi.
Meie piirkonnast pääsesid laulu- ja tantsupeole:
Puhkpilliorkester
Pühajärve noorte puhkpilliorkester (juh.
Arno Anton)
Rahvatantsurühmad
Pühajärve põhikooli rahvatantsurühm Linavästrik (Anneli Teder, Krista Sumberg)
Otepää gümnaasiumi 3. klass (Kaire
Ojavee)
Keeni põhikooli 2.-3. klassi segarühm (Tiina
Kukk)
Otepää gümnaasiumi 4. klass (Kaire
Ojavee)
Puka keskkooli 5.- 6. klassi tantsurühm (Eva
Kosk)
Keeni põhikooli 7.-9. klassi segarühm (Tiina
Kukk)
Otepää gümnaasiumi 7.-9. klassi segarühm
“Nuustaku noored” (Kaire Ojavee)
C segarühm Otepää noored (Kaire Ojavee)
Võimlemisrühmad
Keeni põhikool 7.-9. klassi rahvatantsurühm
(Tiina Kukk)
Koorid
Otepää gümnaasiumi lastekoor (Eve Eljand)
Palupera põhikooli lastekoor (Anne Raudsaar)
Keeni põhikooli 2-häälne mudilaskoor
((Anu Vares)
Otepää gümnaasiumi mudilaskoor (Vilve
Maide, Pille Möll)
Otepää gümnaasiumi poistekoor (Eve
Eljand)
Otepää gümnaasiumi segakoor (Eve
Eljand)
XI noorte laulu- ja tantsupidu “Maa ja ilm”
toimub 1.-3. juulil Tallinna lauluväljakul.

Otepää majutus- ning toitlustusvõimalustest,” rääkis SA Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Ene Reedi.
“Samuti oskame soovitada huvitavaid tegevusi ja põnevaid kohti, kuhu
minna ja mida oma külalistele näidata.”
Otepää Turismiinfokeskusest on
võimalik osta Piletilevi kaudu pile-

teid kõigile Eestis toimuvatele üritustele. Suvehooaja avaürituse korraldas SA Otepää Turism koostöös
ettevõtjate, Otepää Avatud Noortekeskuse ning Otepää Kultuurikeskusega.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA
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1. juunil kell 10.00 tähistame Otepääl

LASTEKAITSEPÄEVA.
Laste rongkäik keskväljakult kultuurikeskusesse.
Lasteaia Pähklike ja Pühajärve lasteaiarühma Pipi
loovliikumise stuudio etendused.
Lasteaia Võrukael kontsert.
Mängud ja ÜLLATUS .
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Riigikogu liikmed Valgamaal
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed Valdo Randpere,
Urmas Klaas, Meelis Mälberg ja Kalev Lillo külastasid kolmapäeval
Valgamaad.
Pukas kohtusid riigikogulased vallavanem Heikki Kadaja ja volikogu
esimees Heldur Vaht + Puka depoo külastus.
Otepääl oli külalistel kohtumine Tehvandi Spordikeskuse juhi Alar
Arukuusega ning tutvuti spordikeskusega.
Lisaks kohtuti Karula, Hummuli ja Põdrala vallavanemaga.

Otepää valla juhid rääkisid
rahvale oma tegemistest
23. mail kohtusid Otepää valla juhid kultuurikeskuses vallakodanikega. Vallavanem Andres Visnapuu andis ülevaate tehtud töödest ja tulevikuplaanidest. Seejärel tutvustasid oma valdkonna töid ja tegemisi abivallavanem Merlin Müür, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Ülle Luuk, arendusnõunik Annika Jaansoo ja heakorraspetsialist
Urmas Kuldmaa. Volikogu tegemistest andis ülevaate volikogu esimees
Aivar Nigol.
Valdkondade ülevaatele järgnes küsimuste-vastuste voor, kus kõik
vallaelanikud said küsimusi esitada. Huvituti paljust – eelarvest, arendustegevusest, ehitusest ja heakorrast ning sotsiaaltöö ja hariduse teemadest.
“Tänan kõiki, kes kohale tulid ja huvi üles näitasid,” ütles vallavanem Andres Visnapuu. “Loodan, et küsimustele saadi ammendavad
vastused, mõnede ettepanekute ja probleemidega saame kohe tegeleda, mõnede lahendamine nõuab natuke rohkem aega. Tähelepanuta ei
jää ükski neist.”
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Selgusid konkursi
„Valgamaa ettevõtluse
auhind 2010“ võitjad
Valga Maavalitsuse, SA Valgamaa Arenguagentuuri, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste
Liidu ja AS Ühinenud Ajalehed ajalehe „Valgamaalane” poolt välja kuulutatud konkursile
„Valgamaa ettevõtluse auhind 2010“ esitati
neljas kategoorias kokku 15 nominenti.
Võitjad on:
Parim tootmisettevõte – AS Ritsu pikaajalise stabiilse, innovatiivse ja keskkonnateadliku tegevuse eest.
Parim teenindusettevõte – GMP Clubhotel
Pühajärve restoran kõrge teenindustaseme,
külastajasõbralikkuse, omanäolisuse ja atraktiivsuse eest.
Parim uustulnuk – Claabu OÜ uudse teenuse – laste mängumaa – loomise eest Valga
linna.
Ettevõtluse edendaja – Valgamaa Äriklubi
pikaajalise aktiivse tegevuse eest ettevõtjate
ühistegevuste elluviimisel ning maakonna
arenguküsimustes kaasarääkimise eest.
Konkursi võitjate ja nominentide tunnustamine toimub 3. juunil maakonna arengukonverentsil.Valgamaa Kutseõppekeskuse uue
õppekompleksi konverentsikeskuses.

2

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

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
Väljastati ehitusluba OÜle Prügiabi ehitise püstitamiseks Tülsujärve katastriüksusel
Otepää vallas Truuta külas.
Kinnitati Lembit Uibo taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pilkuse külas asuvale Rahamäe kinnistule elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
Peeti võimalikuks Pilkuse külas asuva Teeristi
katastriüksuse, Nüpli külas asuvate Soometsa,
Hinnimetsa ja Sooserva katastriüksuste,
Kastolatsi külas asuvate Taga-Loodi ja Ees-Loodi
katastriüksuste, Arula külas asuvate Kaasiku
ja Silla katastriüksuste, Mägestiku külas asuva
Palumetsa katastriüksuse, Pedajamäe külas
asuvate Ahunajärve, Koprametsa, Jõemetsa,
Kirikumetsa katastriüksuste, Sihva külas asuvate Vokimetsa ja Kondimetsa katastriüksuste
riigi omandisse jätmiseks.
Kanti maha Otepää Suusamuuseumi piletid.
Määrati ühekordset toetust viiele vallakodanikule.
Määrati matusetoetust kahele vallakodanikule.
Lõpetati riikliku lastetoetuse maksmine ühele
vallakodanikule.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule.
Määrati avaliku ürituse läbiviimise eest vastutavaks isikuks Ene Reedi.
Määrati haridustoetust ühele vallakodanikule.
Kinnitati riigihanke „Pühajärve rannavalve
teenus 2011-2013“ hanketoimingute läbiviimise
komisjoni otsused.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜle Karupea alajaamale 0,4 kV
maakaabelliinile ja liitumiskilbile Otepää vallas Vidrike külas.
Kinnitati Piret Rosenthal taotusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas Oru
tn 2 kinnistule üksikelamu ja majandushoone
püstitamise projekti koostamiseks.
Kinniati Tatjana Kovaljova taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas
Savikoja tn 8 kinnistule üksikelamu ja majandushoone püstitamise projekti koostamiseks.
Kinnitati OÜ Falber taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Truuta külas asuva
Gaia kinnistule puurkaevu ehitusprojekti koostamiseks.
Peeti võimalikuks moodustada Juksimäe
katastriüksuse piires uued katastriüksused.
Anti Liisbet Oravale luba korraldada Otepää
valla haldusterritooriumil 21. mail 2011. a ajavahemikus 12.00-16.00 avalik üritus TTÜ Tartu
Kolledži kevadised sportmängud.
Määrati planeerimisseadusega kohalikule
omavalitsusüksusele pandud ametlike teadete
avaldamise kohaks ajaleht „Lõunaleht“.
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prillikuu oli Otepää vallas valimiskuu –
kümme Otepää küla sai uue külavanema.
Otepää vallas on kokku 21 küla alates
15 inimesest (Truuta küla) kuni 375 inimeseni (Sihva küla). Need kõik on aja jooksul tegutse-nud kord aktiivsemalt, kord vähem aktiivselt.
Külavanema statuudi järgi on külavanema valitsemise aeg neli aastat. Tänavu sai see aeg paljudel külavanematel otsa ning tuli korraldada uued
külavanemate valimised.
Lõppkokkuvõtteks sai külavanemad valitud
10 külas. Kahes külas jäi külavanem valimata
põhjusel, et sealsetel külavanematel ei ole veel
neli aastat valitsemisaega täis saanud. Üheksas
külas jäid aga külavanemad valimata külaelanike
vähese valimisaktiivsuse tõttu.
Külavanemad valiti järgmistes külades:
Sihva - Eve Koser; Pedajamäe - Heleena Jõgi,
Vana-Otepää - Peeter Sokk; Kastolatsi - Helken
Sunts; Ilmjärve - Urmas Tuubel; Vidrike - Ivika
Nõgel; Nüpli - Kuldar Veere; Arula - Voldemar

Tasa; Pilkuse - Miia Pallase; Truuta - Aarne Päärson.
Teistes külades valitakse külavanemad järgmisel aastal.
Lisaks vanema valimistele arutati külakoosolekul probleeme, millega paikkonniti kokku
puututakse. Kõik olulised ideedja valukohad said
protokollitud ning nendega tegeletakse vallavalitsuses. Kindlasti võetakse protokollitud teemad
päevakorda ka külavanemate ümarlaual, mis
toimub taaskord sügisel.
Vallavalitsuse üks prioriteet on ka elu aktiivsemaks muutmine valla äärealadel. Selleks sai kirjutatud LEADER-meetmesse projekt summas
4570 EUR ehk 71 500 EEK, mis tänase seisuga
on saanud positiivse vastuse. Projekti raames on
ette nähtud külavanemate ning külade aktiivgrupi koolitamine (külavanema ülesanded, külade
arengukavade koostamine, külaelanike aktiveerimine ning kaasamine jne). Lisaks on plaanis
ringsõit Eestis aasta küla tiitli pälvinud külades.
ANNIKA JAANSOO
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Otepää vallavalitsus on saatnud koostamisel
oleva Otepää valla üldplaneeringu riigiasutustele kooskõlastamiseks. Peale kooskõlastamist saab
vallavolikogu teha vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise otsuse. Avalik väljapanek on
kavandatud septembrikuusse.
Avalikul väljapanekul saab igaüks teha üld-

planeeringule kirjalikult ettepanekuid. Üldplaneeringu seletuskiri ja joonised on alates
26.05.2011 tutvumiseks kättesaadavad tööpäevadel Otepää vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusteenistuses ning valla kodulehel (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Koostamisel olev üldplaneering). Küsimustega palume pöörduda
planeerimis- ja ehitusteenistusse (Merle Anton,
766 4820, merle.anton@otepaa.ee).
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Otepää Vallavolikogus
Tunnistati kehtetuks Otepää vallas Sihva külas
asuva Uue-Saare kinnistu detailplaneering.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule
Otepää linnas asuva Sulaoja 13 kinnistu detailplaneering.
Võõrandati kirjaliku enampakkumise teel
Luigakuuri kinnistu, Raudsepa külas, Otepää
vallas.
Omandati tasuta SAlt Tehvandi Spordikeskus
Apteekrimäe kinnistu Otepää linnas, Otepää
vallas.
Kinnitati 30.07.-01.08.2011. a Peterburi oblasti
Vsevoložki rajooni Toksovo omavalitsuse külastamiseks vallavolikogu delegatsiooni koosseis.
Loeti Otepää Vallavalitsuse hallatava asutuse
Otepää Gümnaasiumi hoolekogu liikme Tiimar
Laine volitused hoolekogu liikmena lõppenuks
seoses volikogu liikme volituste peatumisega.
Loeti Otepää Vallavalitsuse hallatava asutuse Pühajärve hoolekogu liikme Indrek Tiido
volitused hoolekogu liikmena lõppenuks seoses
volikogu liikme volituste peatumisega.
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Fotokonkursi tulemused on selgunud

O

tepää Vallavalitsus korraldas Otepää linna
ja Otepää valda kajastava fotokonkursi
“Otepää - paik, kus olla on hea”. Konkurss
kestis 1. jaanuarist 31. märtsini 2011.
Konkursi eesmärgiks oli tutvustada Otepääd
ja Otepää piirkonda läbi siinsete inimeste, sündmuste, looduse, vaatamisväärsuste ja huvitavate kohtade. Fotokonkursist võttis osa 17 inimest,
kokku oli fotosid 140. Võisteldi 3 kategoorias:
parim loodusfoto, parim foto üritusest, varia.
Kõigi kategooriate võitjaid autasustab Otepää
Vallavalitsus 100 euro suuruse rahalise auhinnaga. Lisaks sellele otsustas Otepää Vallavalitsus anda eripreemia suuruses 50 eurot fotole
“Searong”, mille autoriks on 9aastane koolipoiss
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Määrati Otepää Vallavolikogu esindajana Otepää
Vallavalitsuse hallatavate asutuste Otepää Gümnaasium
ja Pühajärve Põhikool hoolekogude liikmeks Merlin
Müür.
Nõustuti OÜ Otepää Betoon maavara kaevandmisloa
väljaandmisega kohaliku tähtsusega Kastolatsi II liivakarjääri mäeeraldisel.
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PLANEERINGUD
Otepää Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule
väljapanekule Otepää Aedlinnas asuva Sulaoja 13
kinnistu (katastritunnus 55601:007:1790) detailplaneeringu. Planeeringuala piir kattub kinnistu piiriga,
ala suurus on 4299 m². Detailplaneeringu eesmärk
on vana puhkebaasi ja kõrvalhoone ümberehitamine
korterelamuteks. Ehitusõigusega on määratud krundi kasutamise otstarve – elamumaa, suurim hoonete
arv – 2, hoonete suurim lubatud kõrgus – 7,4 m ja
8,9 m, ehitusalune pindala kokku 885 m², korterite
suurim lubatud arv – kuni 22. Juurdepääs kinnistule
toimub Kolga teelt ja Sulaoja teelt.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.06
– 01.07.2011. Avalik arutelu toimub 04.07.2011 kell
17.00 Otepää vallavalitsuse nõukojas. Planeering
on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla
veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/
Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning
tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku
ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited
esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää
Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee).
Kirjale tuleb lisada oma postiaadress või e-posti
aadress, kuhu soovite vastust.
Otepää Vallavalitsus

Otepää Gümnaasium
võtab alates 2011/2012. õa konkursi korras
tööle alates 1. septembrist 2011
järgmistele ametikohtadele:

MONIKA OTROKOVA

inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta),
loodusainete õpetaja (1,0 ametikohta).

Lastelaagri soodustuusikud valla lastele

O

tepää vallale on 2011. a suveks eraldatud 5
soodustuusikut Valgemetsa noortelaagrisse ja 5 soodustuusikut Kloogaranna noortelaagrisse. Põlvamaal asuv Valgemetsa noortelaager toimub 05.07 - 13.07. 2011. Tegemist on sportliku puhkelaagriga, mis on mõeldud 7-14aastastele
lastele. Kloogaranna noortelaager asub Keila vallas
Harjumaal ning laagri vahetus on ajavahemikul
01.08-08.08.2011. Kloogaranna noortelaagrisse on
oodatud lapsed vanuses 7-13 aastat.
Valgemetsa tuusiku (9 päeva) hind on lapsevanema jaoks 20.82 EUR (tuusiku täishind on 135

EUR), Kloogaranna tuusiku (8 päeva) hind on
lapsevanema jaoks 41.40 EUR (tuusiku täishind
on 145.68 EUR). Lisanduvad sõidukulud laagrisse ja tagasi ning vajadusel ka lapse taskuraha.
Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata,
palume esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaal- ja
haridusteenistusele avaldus hiljemalt 06.06.2011
laagrikoha saamiseks. Avaldusse palume märkida
selle esitaja nimi ja kontaktandmed ning andmed
lapse kohta, kellele laagrikohta taotletakse (lapse
nimi, vanus, kool ja klass).
Otepää sotsiaal- ja haridusteenistus

Avaliku arutelu teade
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Siim Annmann.
Parimad tööd olid: loodusfotode kategoorias
“Linnamägi”, autor Kerli Tammeveski, kategoorias üritus “Triatlonistid vallutavad Pühajärve”,
autor Malle Elvet ja kategoorias varia “Suudlus”,
autor Teet Koljal.
Fotokonkursi korraldal on õigus kasutada konkursi fotosid Otepääga seotud meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel ja trükistes tasuta,
ilma autoritasu maksmata. Kui konkursitöid kasutatakse kommertseesmärkidel, makstakse nende
eest kokkuleppelist autoritasu.
Laekunud töid on võimalik vaadata Otepää
valla kodulehe pildigaleriist.

AMETLIK INFO

O

tepää Vallavalitsus korraldab Otepää
vallas Märdi külas asuva Härmaniidu
kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 07.06.2011 kell 15.00 Otepää vallavalitsuse
nõukojas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
16.04 – 14.05.2010. Avaliku väljapaneku ajal esitasid Märdi küla elanikud ettepanekuid ja vastuväiteid. Planeeringusse on tehtud vastavaid muudatusi ning osa vastuväidetest on tagasi võetud. Planeeritav maa-ala (katastritunnus 63601:002:0483)
asub Valga maakonna rohevõrgustiku Restu-Mäeküla-Märdi tugialal ning piirneb Otepää looduspargiga. Naabruses asub Väike-Emajõgi, Märdi
veskitamm ja paisjärv. Kinnistu pindala on 49,79
ha, maa sihtostarve on maatulundusmaa. Alal
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

asub maaparandusobjekt.
Planeeringuga kavandatakse 20 elamumaa
krunti, kaks üldmaa ja üks liiklusmaa krunt. Igal
elamumaa krundil on lubatud ehitada põhihoone
ja kuni kolm abihoonet. Ühele üldmaa krundile
rajatakse veekogu ja haljasala, teisel säilitatakse
metsamaa ja puistu. Juurdepääs planeeringualale
lahendatakse läbi Märdi kinnistu ja olemasoleva
vallatee. Veevarustuseks on planeeritud puurkaev Härma kinnistule. Reovesi juhitakse ühisesse
puhastisse, mille suublaks on Väike-Emajõgi.
Detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti, Lõuna-Eesti Päästekeskuse, Põllumajandusametiga, Jaotusvõrk OÜ-ga.

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

Otepää vallavalitsus

Kandidaatidelt eeldame vastavust
kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV ja kvali¿katsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 12. juuniks 2011,
aadressil Otepää Gümnaasium, Koolitare 567403
OTEPÄÄ, kool@nuustaku.edu.ee.
Info:766 8240 direktor, 766 8242 õppealajuhataja.

Otepää Muusikakooli

vastuvõtukatsed

klaver, akordion, viiul, erinevad puhkpillid (klarnet,
trompet, tromboon, tuuba, altsarv, plokkÀööt),
muusikaline eelkool, klassikalise kitarri huviõpe
(2 aastane rühmaõpe lastele, kes on vähemalt
10aastased ja omavad isiklikku kitarri või pilli kasutamise võimalust).
Koolitare 7 II korrusel. ESMASPÄEVAL, 30. mail ja
TEISIPÄEVAL, 31. mail kell 10.00- 18.00.
Ette valmistada üks laul!
Info tel. 765 5109, muusikakool@otepaa.ee.

Jumalateenistused Otepää
Maarja kirikus
P 29. mai kl. 11.00 Jumalateenistus.
L 04. juuni kl. 16.00 Eesti lipu õnnistamise 127. aastapäevale ja Villem Reimani 150. sünniaastale pühendatud pidulik jumalateenistus-kontsert.
P 05. juuni kl. 11.00 missa (armulauaga jumalateenistus).
P 12. juuni kl. 11.00 jumalateenistus.
P 19. juuni kl. 11.00 jumalateenistus..

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 17. juunil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää esindus osaleb Eestimaa XIII suvemängudel

T

änavu toimuvad Eestimaa XIII suvemängud 8.-10. juulil Rakveres ja
Lääne-Virumaal. Otepää Vallavalitsus lähetab suvemängudele osalema meeste ja
naiste võrkpallivõistkonna, tennisevõistkonna,
mälumänguvõistkonna, orienteerujad ja kergejõustiklased. Seoses sellega kutsume kõiki
kergejõustikuhuvilisi, kes soovivad kaasa lüüa
Otepää võistkonna koosseisus, andma endast
teada kas Silver Eljandile (silver.eljand@mail.

ee) või Merlin Müürile (merlin@otepaa.ee)
hiljemalt 15. juuniks.
Kergejõustikus on eraldi arvestus neidudele ja noormeestele (1994.a. ja hiljem sündinud), naisveteranidele (NV-I 1967-1976.a.
sündinud; NV-II 1966.a. ja varem sündinud),
meesveteranidele (MV-I 1962-1971.a. sündinud; MV-II 1961.a. ja varem sündinud),
naistele (1977-1993.a. sündinud) ja meestele
(1972-1993.a. sündinud). Spordialadeks on

100 m, 400 m (naisveteranid, noormehed,
mehed) 800 m (neiud, naised, meesveteranid), 1500 m (neiud, naised, naisveteranid),
3000 m (noormehed, meesveteranid), 5000
m (mehed), kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge, kettaheide ja odavise.
Tehvandi staadionil on ettevalmistuseks
ideaalsed tingimused. Ootame aktiivset osalemist!
Otepää Vallavalitsus

KULTUURIÜRITUSED
1. juunil kell 10.00 Lastekaitsepäeva tähistamine. Kogunemine
rongkäiguks keskväljakule. Lasteaedade kontsert kultuurikeskuses. Info: 765 5212
1. juunil kell 20.00 Kultuurikeskuses Tantsusalong plaadimuusika
saatel. Pilet 2 €. Info 765 5212
2. juunil kell 20.00 Kino „Paul“. Alla 12 a. keelatud! Pilet 1,60 €.
4. juunil kell 10.00 Eesti lipu 127. sünnipäev.
4. juunil kell 18.00 Lõuna-Eesti memme-taadi suvepidu
“Kaunistagem kojad...”
9. juunil kell 20.00 Kino „Rio“. Pere¿lm. Pilet 1,60 €.
16. juunil kell 20.00 Kino“. Hop“. Pere¿lm. Pilet 1,60 €.

200 kg – maast lahti
15. mail toimusid Otepää Spordihoones järjekordsed jõutõstmise võistlused. Seekordseks
harjutuseks oli võimalikult suure raskuse
maast lahti sikutamine kuni sportlase jalgade
sirgenemiseni. Absoluutselt suurimale – 200 kg
raskusele tegi tuule alla Koit Põder. Enda ja kangi kehakaalu suhet arvestades oli parim Kristjan
Sõrg, kes 78,6 kg kehakaalu juures tõstis 175 kg.
Veel väärib märkimist Georg Niit (91,7 kg – 175
kg).
Nüüd soovin kõigile musklimeestele ilusat
suvepuhkust ja ärge unustage oma kehailu
Pühajärve rannas demonstreerida. Kohtume
taas järgmistel võistlustel 25. septembril Otepää
Spordihoones. Jälgige reklaami Otepää Teatajas ja spordihoone jõusaalis.
Spordihoone juhataja SILVER ELJAND

Hea otepäälane!
On meilgi võimalus näidata hoolivust erivajadustega noorte ja nende perede suhtes.
Otepää Naisselts on juba 20 aastat abistanud ja
sõbralike nõuannetega toeks olnud kunagistele
Kuigatsi lastekodu noortele.
Sel suvel, juunis-juulis, külastame Lõuna-Eestis (k.a. Maarjaküla) elavaid noori ja toimetame
kohale humanitaarabi, nii riiete kui ka kuivtoiduainete näol. Hindamatu abi selles töös osutavad
meile sõbrad Vihti vallast Päivi, Tuula ja paljud
teised.
Pöördumegi sõbralike kaaskodanike poole
– annetage teiegi oma majapidamisest midagi
noorte heaks. Enam vajaksid nad voodipesu,
eriti tekke ja patju, köögi- ja majapidamistarbeid.
Sveta-Igori perre Räpinas sündis pisitütar.
Vankri ja beebiriided toimetasime juba kohale.
Pisike Elise kasvab ja vajab voodit. Kas on mõnel perel voodi ära anda?
Pakkumisi ja teateid ootame tel. 7655 344
(hommikul või 17-19ni.) või teatada suusõnaliselt Riita Aaderile käsitöö kauplusse.
Kuigatsi komisjoni nimel LAINE PULLERITS

Üks küsimus Margus
Möllile
Kuidas saada teleseriaali näitlejaks?
MM: “Esimene soovitus: alustuseks tulge ja
olge osalised Otepää Teatris. Teine võimalus:
tõuske spordimaailmas tippu, siis võite (teleseriaalis) tõusta isegi peaministriks. See on Jaak
Mae näol tõestatud.”
NB! “Kelgukoerte” selle hooaja viimast seeriat
Otepääl toimuvate sündmustega näete täna, 27.
mail kell 21.30 Kanal 2-s.

Spordihoones on juunis
remont
Seoses remonttöödega on Otepää spordihoone võimla ajavahemikul 6.-26. juuni suletud.
Töötavad jõusaal ja aeroobikaruum. Spordihoone on sel perioodil avatud iga päev kella
10-18ni.

T

Võrukaela lapsed investeerisid
tervisesse

ervise üle mõtlemine algab oma elu
väärtustamisest. Arvestades seda, kui
palju sõltub meist endist, panustame
tervisesse veel liiga vähe. Südametervisesse
investeerimist võib alustada mistahes eluhetkest ja mida varem, seda parem.
Et teada, mida oma südame ja üldse tervise heaks teha saab, korraldasime Võrukaelas südamenädala raames mitmeid kasulikke-õpetlikke üritusi. Lastega oli kohtuma kutsutud lahke ja sõbralik meditsiiniõde
Tiiu Kärt, kes rääkis tervislikust toitumisest,
toidupüramiidi tähtsusest, mõõtis vererõhku, kuulas kopse ja üllatus, üllatus – paljud
lapsed olid nii julged, et lubasid endal vabatahtlikult veresuhkrutki määrata.
See, et süda on tähtis elund, said lapsed
kindlalt selgeks ja hommikuringi vestlustest
selgusid ka teised tähtsad organid. Väga huvitav oli kopsumahu mõõtmise katse ja laste
endi korraldatud silmanägemise kontrolli ning maitsvate ja tervislike puuviljasalatite tegemine.
Tervisliku eluviisi juurde kuulub lahutamatult liikumine värskes õhus. Selle huvitavaks ja mitmekesiseks muutmise eest hoolitseb meie hea koostööpartner loodushariduskeskuses Margit Turb, kes korraldab
Võrukaela lastele regulaarselt mõnusaid
õppematku loodusesse. Seekord said lapsed
elamuse kevadisest üleujutatud luhast otse

Buss väljub Otepäält ja ööbimised hotellis.

Hind 150 € pluss viisa 44 €.

Viisa vormistamiseks on vaja passi (peab kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu) ja 1 pilti.
Kõigil soovijatel teada anda 12. Juuniks.
Täpsem info ja registreerimine telef. 5516 418
Helle Kuldmaa.

Mürakarude rühma õpetaja MEELI MENNING

Otepää ANK tähistas sünnipäeva
14. mail pidas Otepää Avatud Noortekeskus
oma sünnipäeva, kus osalesid Otepää valla
noored ja külas olid teised Valgamaa noortekeskused. Otepää Avatud Noortekeskus
“Karm jänes” avati 5. septembril 2003. Kuna
vahepeal oli noortekeskus kinni, tähistatakse noortekeskuse taasavamise sünnipäeva
maikuus.
Pidu algas tutvumismängudega, mängiti
ka erinevaid seltskonnamänge, mida noored
ise läbi viisid. Kell 17 algas kontsert, õhtujuhtideks Helen Hirvesoo ja Greta Maria
Kivi. Esinesid Otepää valla noored, näidati
ka lustakaid videoklippe noorteka noortest.
Meie keskust olid õnnitlema tulnud vallavolikogu esimees Aivar Nigol, Tõrva Avatud

Noortekeskuse, Puka Avatud Noortekeskuse, Nõuni Noortetoa ja Avatud Hellenurme
Noortekeskuse esindajad. Muidugi said sünnipäevalised süüa torti. Esines ka Otepää
noortebänd Les 3,14 ja hiljem said pidulised
diskotada.
Aitäh kõigile külalistele! Soovime omakeskusele ja ka teistele noortekatele ainult
edu!
Suur aitäh kõigile, kes meid toetasid:
Otepää Vallavalitsus, Otepää Kultuurikeskus, Eesti Kultuurkapital Valgamaa Ekspertgrupp, Merano, Edgari Trahter ja Maie
Niit, Merle Lillepood.

Antsla noored Otepää
ANKis

tastikku uusi, huvitavaid mõtteid. Jõuti veel
vaime välja kutsuda, piljardit mängida, kontakte vahetada ning palju muud.
Kohtumine meeldis mõlemale osapoolele.
Igal juhul oli see kasulik ja tore õhtu noortekeskuse külastajatele.

23. mail oli Otepää Avatud Noortekeskusel rõõm võtta vastu Antsla Noorteklubi esindajaid. Meie juurde saabusid nad õpilaste
soovi põhjal külastada mõnda teist noortekeskust ja meie olime nende jaoks just sobiv
ning huvitav noortekeskus.
Tegime alustuseks mõned tutvumismängud, pärast kinnitasime keha ja arendasime
vestlust. Antsla noored rääkisid oma tegemistest ja meie enda omadest. Jagasime vas-

Pakume võimalust sõita 26.-28. augustil

Peterburgi.

loodushariduskeskuse hoone kõrval. Uuriti
kummalist oksarisuhunnikut, mis osutus
koprapesaks ja kuulati metsvindi suhtlemist
kaaslastega. Laul kostis tõepoolest sarnaselt
vanarahva ütlusele: „Siit-siit, metsast ei tohi
võtta mitte üks pirrrrutikkk...“
Rõõmsalt vuliseva vee hääle järel suunduti
Pühajärve poole. Pargiservas ootasid avastamist sarapuuõied, mis tavalisele möödakõndijale jäävad märkamatuks, aga luubiga vaadeldes on nad üllatavalt ilusad. Pähklipuude
lähedalt leidsid lapsed ka esimesi sinililli.
Heitsime pilgu veel jääkaane all olevale Pühajärvele ja otsisime metsa alt erinevaid materjale – midagi kõva ja midagi pehmet.
Siis jaotati lapsed osavalt rühmadesse ja
läks orienteerumiseks. Sihtpunkte otsides
sai park risti-rästi läbi joostud ja lõpus ootas
lapsi üllatus: eri värvi paberites kommid,
millel oli kindel tähendus. Saadi teada,
miks looduses on nii, et erksat punast värvi
peetakse ohumärgiks ja tagasihoidlikumad toonid on kaitsevärviks ning veel palju
muudki. Lapsed said sellest päevast puna
palgele, hea tuju ja veel parema söögiisu.
Täname toreda päeva eest loodushariduskeskuse töötajaid ja kõiki, kes meie tervisenädalat huvitavaks ja meeldejäävaks teha aitasid.

Pühapäeval, 29. mail on

7. Otepää matk.
Matk kulgeb mööda Tartu maratoni
rada vada lasketiiruni, millest alates viib
lintidega tähistatud rada Savimäele. Savimäe tipus on kontrollpunkt sooja tee ja
matkakleepsuga avatud kell 10.00 – 12.00.
Tagasi Otepääle läheb tee
mööda Võru maanteed.

Otepää Avatud Noortekeskus

Otepää Avatud Noortekeskuse liige
MERYLIN TIHOMIROVA

Hei NOOR!
31. mail kell 15:00 toimub Otepää Avatud
Noortekeskuses noorte vabatahtliku tegevuse
ja omaalgatuse infopäev “Maailm on mu
tagaõu!”. Eestvedajaks Siiri Liiva.
Ole kindlasti kohal.

Hooaja viimane noortesaade
OTEPÄÄ TV.
Saatejuhid Triinu Aasaroht ja Kadri Palmiste
Toimetaja Gertu Võsu
Saadet saab näha: www.noortekeskus.
otepaa.ee.

18. juunil kell 19.00 Pühajärve laululaval suvine rahvapidu koos
ansambliga Kukerpillid. Info:765 5212
23. juunil kell 13.00 Maakaitsepäev Otepääl.
23. juunil kell 18.00 Pühajärve jaanituli. Info: http://www.jaanituli.ee/

Ema oskab, teab ja aitab
Mis ka ei juhtuks, ema saab alati hakkama. Seda tõestasid meie
Võrukaela lasteaia Mürakarude rühma laste tublid emad, kui
me kutsusime nad Pühajärve äärde looduspargi rahvaga koos
seiklema. Täita tuli mitmeid keerukaid ja loovust nõudvaid ülesandeid. Eelsoojendus sai tehtud juba kogunemise ajal, kui iga
ema pidi leidma oma portree, mille laps oli joonistanud.
Väike tervituskontsert kõrvus kajamas, siirdusid emad põnevale seiklusrajale, kus isegi ajataju kadus. Selleks ajaks, kui kõhud
tühjaks läksid, olid head haldjad meile metsalagendikule kena
piknikulaua katnud.
Maru-Mürade rühma emadepäeva tähistamine laulude,
tantsude ja väikese etendusega oli traditsiooniline ja südantsoojendav. Natuke nalja sai ka, siis kui õpetaja luges ette, mida
laste arvates nende emad armastavad teha ja mida mitte.
Meie kõige väiksemad, Kaisukarud, tähistasid emadepäeva
samuti juba traditasiooniliseks kujunenud käiguga Neeruti hobutallu, kus tädi Tiiu juhendas ja julgustas kõiki lapsi ponidega
ratsutama. Vanemad kogunesid piknikulaua juurde mõnusalt
juttu puhuma.
Oma emasid pidasid kõikide rühmade lapsed meeles väikese
kingitusega – vilditud lilleprossiga. Viltimine on viimasel ajal
meie majas meelistegevus nii õpetajatele kui ka lastele, nii poistele kui ka tüdrukutele.
Enne pidude algust oli vaja lasteaia õueala korda saada ja nagu
igal aastal, nii tulid seegi kord meile lapsevanemad eesotsas
hoolekogu liikmetega appi. Koos tehes laabub iga töö imekiiresti
ja on veel lõbus ka.
Aitäh kõigile kaasaaitajatele ja osalejatele!
Lasteaed Võrukael õpetajad

Tänuavaldus lasteaed Võrukael
personalile
Kolmteist kooliikka jõudnud „võrukaela“ jätavad hüvasti armsaks saanud majaga, mida jäävad meenutama kodusoojus ja
headus ning rõõmsa tuju värvid. Lapsepõlvesõprus ja ühised
lasteaia-aastad püsivad mälus kaua ja teevad südame soojaks
veel palju aastaid hiljem. Lasteaed Võrukaela suurim väärtus
on imetore kollektiiv. Ühe suure perena on nad jaganud kannatlikkust ja armastust kõigile oma kasvandikele. Rõõmsameelsete
ja mõistvatena on selle maja töötajad alati leidnud aega laste
abistamiseks, õpetamiseks ning nende rõõmudele-muredele
kaasa elamiseks. Panus, mida igaüks oma töösse on andnud,
väärib tunnustust.
Lapsed oma lasteaiast
Janno: “Mulle meeldib lasteaias joonistada. Minu õpetajad on
head ja kui ma pahandust teen, siis nad ka pahandavad. Tahan
oma lasteaiaõpetajatele öelda, et siin oli väga hea olla.“
Karl: “Mulle meeldib lasteaias palli mängida. Minu õpetajad on
head.“
Sargon: “Mulle meeldib lasteaias mängida. Ma tahaksin olla
igavesti lasteaias. Soovin õpetajatele kõike head.“
Hans Markus: “Mulle meeldib lasteaias lugeda ja joonistada.
Minu õpetajad on head, tahan neile tänutäheks öelda aitäh.“
Martti: “Lasteaias saab hästi palju mängida ja siin on hästi
palju sõpru. Minu õpetajad on head.“
Keiu: “Mulle meeldib lasteaias meisterdada. Minu õpetajad
on ilusad. Tahan oma õpetajatele öelda aitäh, et nad on mind
ilusasti õpetanud.“
Mairo: “Mulle meeldib lasteaias joonistada. Minu õpetajad on
head.“
Eliise: “Mulle meeldib lasteaias nukumajas mängida. Minu
õpetajad on head, soovin neile tänutäheks öelda aitäh.“
Jörgen: “Mulle meeldib lasteaias joonistada. Minu õpetajad on
tädi Liana, tädi Järvi ja tädi Meeli.“
Andres: “Mulle meeldib lasteaias laulda. Õpetajad on head ja
tahan neile öelda aitäh.“
Karl-Martin: “Mulle meeldib lasteaias õues olla. Minu õpetajad
on head ja tahan öelda, et väga hea lasteaed oli.“
Meriliis: “Mulle meeldib lasteaias mängida. Minu õpetajad on
head, tahan neile tänutäheks öelda aitäh.“
Janar: “Mulle meeldib lasteaias mängida. Minu õpetajad on
head.“
Siiras tänu Võrukaela toredale kollektiivile!
Lasteaia lõpetajate tänulikud vanemad
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õitsime Pokumaad avastama kogu lasteaia pere ja mitme lapsevanemaga. See oli
projektiürituse sõit, tutvumaks ja avastamaks kaunist loodust ning Edgar Valteri loomingut. Lapsed olid enne õppinud tähti ja häälikuid „Pokuaabitsast“, uurinud „Pokuraamatut“
ning avastanud meie pargis palju huvitavat pärast
E.Valteri raamatuga „Kuidas õppida vaatama“
tutvumist.
Pokumaa külastusest innustatuina meisterdasid lapsed ise suure hoolega Pokusid ning iga
Poku sai oma näo.
Suur tänu projekti rahastajale, SA Keskkon-

Palupera Vallavalitsuses
istungil 20.05.2011:
Määrati munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse
Mäkketõusu tee, asukohaga Nõuni küla, sihtotstarbeks
transpordimaa ja kinnitati maa maksumuseks 12,78
eurot.
Kuulutati välja otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange nimetusega Mahtuniversaal-sõiduki
kasutusrendile võtmine. Riigihanke eest vastutavaks
isikuks määrati vallavanem. Kinnitati riigihanke hankedokumendid, pakkumuste hindamiskriteeriumid,
pakkumuse tagatist ei nõuta ja moodustati 5-liikmeline
hankekomisjon. Riigihanke välja kuulutamisest teavitatakse Riigihangete registris ja valla koduleheküljel.
Määrati Palupera valla esindajaks kinnistuportaali
andmete sisestamiseks maakorraldaja Tõnu Kukk.
Anti kaks küttepuudetoetust kokku 193 eurot, üks toetus lapse 1-aastaseks saamisel 100 eurot, neli ühekordset
toetust a´20 eurot, üks retseptiravimite toetus 57 eurot
ja üks lastelaagri tuusiku hüvitis 49 eurot.
Väljastati raieluba Mõisa pargi kinnistul asuvate
puude sanitaar- ja kujundusraieks arvestades Hellenurme
mõisapargi põhiprojekti.
Viidi kooskõlla Kohanimeseadusega 16 maaüksuse
lähiaadressid.
Väljastati VVV SA-le kirjalik nõusolek Räbi külas
Aakre metskond 83 kinnistule väikeehitise ehitamiseks.
Väljastati VVV SA-le kirjalik nõusolek Mäelooga külas
Mäelooga kinnistule väikeehitise ehitamiseks.
Väljastati T.M-ile kirjalik nõusolek Neeruti külas
Lande kinnistule väikeehitise ehitamiseks.
Muudeti Palupera vallavalitsuse 19.11.2010 korralduse
nr 2-1/209 kolmandat punkti ja sõnastati see alljärgnevalt: „Kinnitada Oru Juurdelõige kü maksumuseks vastavalt 19.11.2010 koostatud akti alusel 263,67 eurot”.
Väljastati kasutusluba Päidla külas Kintsli 10/04kV
alajaamale ja 0,4kV maakaabelliinile.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 12 inimesele kogumahus 296,50 eurot.
Kinnitati aprillikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 477,11 eurot.
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nainvesteeringute Keskusele.

Palupera noored tutvusid telemaja “telgitagustega”

6.

mail käis Palupera valla 25 noort Tallinnas. Külastastati ETV telemaja ning
batuudikeskust Skypark. ETV telemajas näidati erinevaid stuudioid ja jagati teavet saate
valmimise kohta. Noored said võimaluse istuda
saatejuhi kohal ja ise proovida, kuidas on saadet
juhtida. Nägime ka saate salvestamist ning külastasime ETV muuseumi.
Batuudikeskuses veedeti aega kaks tundi, kus
sai palju hüpatud ning korralikult ennast ära vä-

sitatud. Enne kojuminekut käisime veel Ülemiste kaubanduskeskuses ja seejärel algas pikk,
aga lõbus kodutee.
Täname Valgamaa Partnerluskogu, kes rahastas projekti, Kalev Lõhmust, kes meid sõidutas
ning Marika Viksi, kes meiega kaasas oli ning
tuju üleval hoidis. Kõige suurem tänu kuulub
meie noortele, kes tegid sellest väga lõbusa ja
meeldejääva reisi.
MARIA VOOLAID

Q

Q

Q

Palupera poisid võitsid Rõngu Cupil 2011
12. mail said Palupera poisid jalgpalliturniiril
suurepärase tulemuse – lõppjärjestuses I koht
kaheksa võistkonna hulgas!
Esikoha tõi kolmest mängitud mängust üks
viik (Puhjaga) ja kaks võitu (Puka 4:0 ja Elva
tüdrukute vastu 3:0). Parima väravavahi (Mait
Käos) ja väravaküti (Kris Käos) tiitlidki tulid
Paluperra. Väravaid õnnestus seekord lüüa
meie poistest veel Mauri Kozlovskil, Romet

Morosel ja Tauri Kozlovskil.
Märtsikuiselt hooaja “soojendusmängult”
Puhja Cupilt tõid poisid koju III koha (10 võistkonda). Ja 10. mail tulid Valgamaa põhikoolide
arvestuses meie poisid samuti kolmandale, poodiumikohale (6 võistkonda).
Edukat jalgpalliaastat! Meie poisid tõestasid
järjekordselt, et väärivad veelgi paremaid võimalusi staadionile! Üllatusteni!

Kooli lõpetajad!

Palupera põhikooli lõpuaktus
toimub mõisakooli saalis

loomulikult ka algavat suvevaheaega

LUSTAKA PEOGA.
*üllatused
*DJ Burks & DJ Bobo
*buss ringil: Palupera 18.45 – Hellenurme
– Nõuni.
Tule kindlasti ja kutsu sõber ka kaasa!
TASUTA!

Armas kooliõde ja koolivend või kuidagi teisiti
Nõuni kooliga seotud sõber!

(puhkekoht, mäe nõlv, lai jalgrada) ja Hellenurme-Palupera noorpuude alleede ümbruse
trimmerdamine ja korrastamine, veel enne
jaanipäeva. Esitada komplekspakkumus,
märksõnaks „Trimmeritöö”.
Nendel töödel võib vaja minna ka võsalõikuri
abi. Korrastamine tähendab mõnele puule
uue võrgu ja toestuskeppide paigaldamist või
võrgu sättimist. Kõigil soovijail, kes kohta ja
ala veel ei tea, tulla objektiga tutvuma. Võta
soovi korral eelnevalt tellijaga ühendust. Orienteeruv töömaht kokku ca 7 tööpäeva.

2) Bussipeatuste trimmerdamine ( 5 tükki
– Pastaku 2 tükki, Astuvere, Päidla, Neeruti) ja
bussiootepaviljonide ja/või peatuste ( 14 tükki
– Palupera, Palupera rist 2 tükki, Kalmemäe,
Päidla, Kintsli, Ristimäe, Makita, Lasteaed,
Palu 2 paviljoni, Hellenurme 2 tükki ja Nõuni)
ümbruse (s.h. 10-s prügikastid) korrastamiseks kevadest-sügiseni, vastavalt vajadusele,
millest suhtleme, anname teada. Esitada ühe
ringi maksumuse kohta pakkumus, märksõnaks „Bussipeatused”. Lisafail bussipeatuste
nimekirja ja asukohakaardiga kodulehel.
3) Bussiootepaviljonide (9 tükki – Palupera,

loodimine, betoonjaluste kruusa ja kividega toestamine (kokku 13 valgustit, elektri
lülitame välja). Esitada komplekspakkumus,
märksõnaks „Valgustid”.

Palupera vallavalitsuse
ametnike puhkused suveperioodil:

Nõuni kultuurimajas lastekaitsepäeva ning

1) Lustimäe puhkeala trimmerdamine

4) Hellenurme kergliiklustee valgustite

Q

Reedel, 3. juunil algusega kell 18 tähistame

Palupera vallavalitsus ootab hinnapakkumusi
hiljemalt 6. juunil 2011. a. kell 15.00 järgnevatele töödele:

Palupera rist 2 tükki, Palu, Kalmemäe, Kintsli,
Ristimäe, Makita, Lasteaed) bituumensindel
katusekatte parandustööd – puuduolevate
rombide pealekuumutamine (parandusteks
sobib KATEPAL KL/must, vt. foto valla kodulehel). Esitada komplekspakkumus, märksõnaks
„Bussiootepaviljonide katused”. Lisafail bussiootepaviljonide nimekirja ja asukohakaardiga
kodulehel.

Q

Vallavanem Terje Korss 30.05-17.06 ja 18.07-12.08.
Vallasekretär Imbi Parvei 4.07-18.07 ja 15.08-31.08.
Pearaamatupidaja Merike Terve 20.07-31.07 ja 8.0819.08 ja 12.09-18.09.
Maakorraldaja-ehitusspetsialist Tõnu Kukk 1.0731.07.
Sotsiaalnõunik Heli Elbson 4.07-17.07 ja 25.07-14.08.
Sotsiaaltöötaja Vaike Viks 27.06-10.08.

Palupera valla HANKED
kevad-suveks 2011

Ka sel aastal maksab Palupera vald esitatud
avalduse alusel kooli lõpetamise puhul toetust.
Toetuse määrad: põhikool 20 €; gümnaasium ja kutseõppeasutus 30 € ja kõrgkool 35 €.
Toetust makstakse avalduse esitamisel, millele lisatakse lõputunnistuse või diplomi koopia.
Avalduse vorm valla kodulehel www.palupera.
ee.

MTÜ Hellenurme Mõis
eralasteaia lõpetavad:
Grete Tiganik, Ketlin
Kirsimäe, Maarja Puusalu ja Markus Kruusa.

Eelmisel aastal pidasime nn. „proovikokkutulekut“,
mis oli tore ja vahva ning tekitas soovi ka sel aastal
jälle kokku saada.
Niisiis, juulikuu teisel laupäeval, 9. juulil keskpäeval kell 12 algab kogunemine Nõuni rahvamajja
ning tund aega hiljem heliseb kell esimesse tundi.
Kui sul on küsimusi, häid mõtteid, toredaid
ettepanekuid, siis anna julgesti märku. Koos teeme
päeva mõnusamaks!

/Tarkus tuleb tasapisi, tuleb tasahilju, tarkuselt ei tasu loota kohe
valmis vilju (O.Saar)./

Korraldajate nimel Marika, 5346 5648

Head kooliteed soovib koduvald.

Lasteaia lõpuüritus on lasteaias 27. mail kell 16.00.

18. juunil kell 12.00.
Lõpetajad: Alice Andressoo, Hanna-Liisa
Tamm, Kai Laas, Kaisa Lokk, Kristi Roodla,
Maria Voolaid, Fred Korss, Illar Raudberg,
Karl Komlev, Mirkko Käos, Priit Teder ja Risto
Vähi.

Unustatud mõisad
Külastusmäng “ Unustatud mõisad 2011” Palupera
mõisas:
11. juunil kell 15

esineb Eliise Ustav.

09. juulil kell 15

esineb Indrek Kalda.

10. juulil kell 15

esineb Kersti Ala Murr
– sopran Norrast.

30. juulil kell 15

esineb Elva Muusikakooli akordionistide ansambel.

06. augustil kell 15

esinevad viiulivirtuoosid.

07. augustil kell 15

esineb lõõtspillimängija
Enn Hurt.

5) Nõuni puhkeala kõrval, soisel alal savipinnase tasandamine, mullaga katmine
(50-60 m³ max) ja planeerimine. Esitada võib
pakkumust kahel moel – vedu, teenus koos
mulla maksumusega või vedu Hellenurmest
(4 aastat laagerdunud järvepõhi), seega tellija
materjal, teostaja teenus. Määravaks saab veo
kaugus, seega tellijale oluline odavaim lõpplahendus. Pakkumuse märksõnaks ümbrikule
„Nõuni soo“. Muruseemne külvab tellija ise.
6)

6.1.Lustimäel, teel villaveski varemetele
varingu (vt. foto valla kodulehel) täitmine, nt.
kruusaga vms.
6.2.Hellenurme end. biopuhasti lähedal ca 3
m sügava ohtliku rakkekaevu (läbimõõt 2 m)
täitmine 10 m³ liiva, kruus vms. Juurdepääs
Lustimäe teelt (NB! Kraav!)
6.3.Hellenurme-Oriku teed läbiva reoveetrassi tasandamine, tagasitäite lisamine
(sõelmed või killustik) ja tihendamine.
Esitada komplekspakkumus töödele 6.1-6.3,
märksõnaks „Varing/kaevikud”.

7) Hellenurme puhkeala niitmine (trimmer,

võsalõikur). Reaalne on mitme trimmeri
üheaegne kasutamine, ala on 1,9 ha suur
(vt. foto ja legend valla kodulehel). Esitada
kompleksmaksumuse kogu töö ühele korrale,
märksõnaks „Puhkeala”.

8) Hellenurme kultuurimaja põrandate

osaline põrandalaudade pragude kittimine,
ülevärvimine (pinda ca 130 m³). Kõik töövahendid ja värv otse tellijalt, olemas. Töö
teostamise aeg juulikuus. Esitada pakkumus
vaid tööle (põranda puhastus, kittimine, värvimine), märksõnaks „Põrand“.
Pakkumused ühele või mitmele tööle saata
kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus või soovi
korral lihtsalt e-postile palupera@palupera.ee.
Info tel. 76 79 501, 51 74 740. Lisada pakutud
maksumusega töö teostamise orienteeruv
endapoolne tähtaeg. Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi mõnedele töödele laekunud
pakkumused, kui kõik pakkumused kokku
on tellija reaalsetest võimalustest nii palju
suuremad ja kõik hanked kokku ei ole sellise
maksumusega tellijale vastuvõetav.
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aas on ajalooks saamas üks õppeaasta Otepää
Gümnaasiumis. Seda jäävad lõpetama õppekäigud
ja –ekskursioonid, kooli tantsupidu, riigikaitsealane
õppepäev, aga ka traditsiooniks kujunev direktori
vastuvõĴ, mis 2. juunil toimub juba neljandat aastat. See on
õppeaastat lõpetav ilus üritus, kuhu direktor kutsub parimatest parimad: kiituskirjaga klassilõpetajad, kooli au kaitsnud
sportlased, aineolümpiaadidel silmapaistvaid kohti saanud
õpilased, tublid lauljad-tantsħad. Sel aastal surub direktor
250 õpilase käĴ, et tänada neid tubli töö eest oma alal.
Aasta on olnud viljakas: Otepää Gümnaasiumi õpilased on edukalt esinenud kõikidel aineolümpiaadidel, tõstes meie kooli maakonna silmapaistvamaiks (need tulemused on ilmunud ka varasemates Otepää Teatajates). Kuid
maakonna kuulsusega ei saa alati rahulduda. Viimaseks
suursaavutuseks vabariigi tasandil saab kindlasti nimetada
Kristiine Aluvee (IX a) geograaęaolümpiaadi II kohta.
Silmapaistev oli ka VI a klassi õpilase Johanna Rehelemi
esinemine ajalooalaste uurimistööde võistlusel uurimusega „Erahotellinduse algus Otepääl: Karupesa lugu“, mis
pälvis põhikooli arvestuses eripreemia ning vabariigi
presidendi tänukirja. Oma kooli, aga ka Valga maakonda
esindas vabariiklikul füüsikaolümpiaadil IX b klassi noormees Lauri Rauk, kes saavutas 29 võistleja hulgas 14. koha.
Samasugune au kuulub ka XI klassi neiule Helen Aluveele,
kes esindas meie maakonda märkimisväärsete tulemustega
vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil. Kunstiõpetuse vabariiklikul karikatuurivõistlusel määras väärikas žürii kõrge koha
Paul Salumaale (X a ) ning „Valge kassi“ joonistusvõistlusel Ketrin Kivimaale (IV a). Vähem oluline pole ka Tairi
Jõe (XI) laureaaditiitel Juhan Liivi luulekonkursi Valgamaa
voorus.
Rõõm on ka lihtsustatud õppekavaga õppivatest lastest,
keda juhendab õpetaja Krista Aigro. Selgi aastal on osaletud
EO Eesti Ühenduse poolt korraldatavatel vabariiklikel võistlustel, kus toodi koju auhinnalised kohad kergejõustikus,
suusatamises, bowlingus.
Eriliselt palju üritusi on toimunud sel aastal eelkõige
matemaatikas ja kehalises kasvatuses, mistõĴu on neile
kahele ainele pööratud tänases lehes ka suuremat tähelepanu. Kui aga kõik saavutused trükki lasta ja kaante vahele panna, saab 2010/11 õppeaastast meie kooli väärikas
ajalooraamat.
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esti ja ka Otepää Gümnaasium on teist korda edukalt läbinud PISA uurin gu. PISA on maailmas kõige ulatus likum
rahvusvaheline haridusuuring, mida viib läbi Majandusliku
Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). See keskendub
õpilaste põhioskustele lugemise, matemaatika ja loodusteaduste
valdkonnas. PISA uurib, kas õpilased on tuleviku väljakutseteks hästi eĴe valmistatud, kas nende pädevus võimaldab neil
elus edukalt toime tulla. Hinnata püütakse just seda, kuidas
õpilased on võimelised õpitut analüüsima, üldistama ja uutes
olukordades rakendama.
PISA uuring toimub iga kolme aasta tagant. Esimene selline
viidi Eestis läbi 2006. aastal, teine 2009. aastal ning mõlemal korral olid valimis ka Otepää Gümnaasiumi õpilased. 2009. aasta
uuringus osales 35 Otepää Gümnaasiumi 9. klassi õpilast. 2009.
aastal läbi viidud uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et Eesti
õpilased on taaskord maailma eesotsas oma teadmiste ja oskustega. Eesti üldine koht riikide pingereas oli 13, Euroopa riikidest
olid meist eespool vaid Soome, Holland, Belgia ja Norra.
Otepää Gümnaasiumil on suur rõõm tõdeda, et ka meie
õpilaste tulemused olid nii üle OECD riikide kui Valga maakonna keskmise ja see on meie õpilaste ning õpetajate märkimisväärne saavutus. Suur tänu neile!
Kuna 2011/12 õppeaastal vahetub praegune gümnaasiumi
eesti keele riigieksam uue kaheosalise eksamiga, mis koosneb
nii lugemisülesannetest kui ka arutleva kirjandi kirjutamisest,
on Riiklik Eksamikeskus seda 2 viimast aastat ka Eestimaa abiturientide peal eeltestinud. Kaks aastat on ka meie kooli viimase klassi õpilased selles katseeksamis osalenud, et saada õiglast tagasisidet meie kooli noorte eesti keele alasest küpsusest.
Mõlema aasta tulemused lubavad julgelt vastu minna uut tüüpi
lõpueksamile. Selline katsetamine annab julgust ja kindlustunnet ka meie tulevastele abiturientidele, et valmistuda edukaks
koolilõpetamiseks.

Anneli Vetka,
õppealajuhataja

Marika Paavo,
meediaklassi juhendaja
Kunstikodu kunstiringi nooremate
laste suveplakat, grupitöö. Segatehnika.

„Mõnuaine“ matemaatika
TEOREEM: Kui koolis on paras ports nutikaid ja
õpihimulisi õpilasi, siis võivad nad matemaatikast
sõltuvuse saada.
EELDUS: Otepää Gümnaasiumis on paras
punt nutikaid ja teotahtelisi õpilasi.
VÄIDE: Matemaatika on neile saanud päris mõnusaks aineks.
TÕESTUS: Et tõestus liiga kuivaks ei jääks, lubage
kasutada ka kirjanduslikke väljendeid.
Otepää Teatajas on juba varem välja toodud käesoleva, 2010/2011 õppeaasta Valgamaa maakonna
matemaatika olümpiaadi auhinnaliste kohtade
omanikud. Õpilaste tunnustamiseks ja edaspidiseks motiveerimiseks võiks tublimatest tublimad
veelkord ära nimetada: 6. kl Markus Punnar III
koht; 8. kl Merily Viks III koht; 9. kl Rauno Umborg
I koht ja Lauri Rauk III koht.
IV koha saavutasid Kenno Ruukel (6. kl) ja
Maiko Plinte (11. kl). Kokku oli maakonnas Otepää
Gümnaasiumist osalejaid 12, kes kõik ohverdasid
oma puhkepäeva ja andsid endast parima.
Kui nüüd kirjandustegelase Agu Sihvka moodi
kõik ausalt ära rääkida, siis pärast nimetatud olümpiaadi on osaletud edukalt veel teistelgi olulistel
võistlustel.
18. märtsil toimus XVI Austraaliast alguse saanud
rahvusvaheline matemaatikavõistlus „Känguru“,
kus panid proovile oma tarkuse 13419 õpilast üle
Eesti. Otepää Gümnaasiumist osales seal 25 tarkpead 3.-10. klassini.
Meie kooli pesamunadest esindasid ekoliere (3.- 4. kl)
5 õpilast . Neist edukam oli Martin Kotkamäe, kes 4631
osalejast saavutas 153. koha (õpetaja Kaja Oja).
Benjaminidena (5.-6. kl) oli võistlustules juba 9
nutikat ja arukat õpilast. Kõige paremini ja igati
tulemusrikkalt esines Markus Punnar (6. kl), kes
saavutas 3825 benjamini seast auväärse 25. koha.
Väga lahtise peaga oli nimetatud võistlusel ka
Kenno Ruukel (6. kl), kes sai 34 koha.
2858 kadeti (7.-8. kl) hulgas näitas oma reaalseid
võimeid ka 4 talvepealinna gümnaasiumi õpilast.
Neist nokkis nupp seekord kõige paremini Sten
Teemantil (8. kl).

Kõige vanemate ehk juunioride (9.-10. kl) grupis võistles 7 õpilast Eesti kõrgeimast (arvates
merepinnast) gümnaasiumist. Teadmiste poolest
kõrgema koha koolis saavutas Rauno Umborg (9.
kl),kes 2105 õpilase seast tuli 92. kohale.
Oma seniseid teadmisi tuli ikka edasi täiendada,
sest ees ootas „Nuputa“ võistlus, kus on osaletud
igal õppeaastal. Eelnevatel aastatel on saadud maakonnast edasi vabariiklikule võistlusele ja Otepää
Gümnaasiumi võistkondadel on õnnestunud vabariigis saavutada isegi II ja IV koht. (2007. ja 2008.
a.). Käesoleval aastal saavutas Valgamaa koolide
5.-6. klasside osas II koha Otepää Gümnaasiumi
võistkond koosseisus Markus Punnar ja Kenno
Ruukel (6. kl) ning Maris Turb ja Marek Vikard
(5. kl). Nimetatud võistkonnal tuli oma maakonna
au kaitsta ka vabariiklikul „Nuputa“ võistlusel 9.
aprillil Ida-Virumaal Järve Gümnaasiumis, kus
pingsa peastarvutamise, ristsõna ja nuputamisning loogikaülesannete lahendamise tulemusena
saavutati vabariigi 30 tugevama kooli seast kena 8.
koht. Võitjaks osutus seekord Lustivere Põhikool.
Ka meie kooli 7a klassi võistkonnal, koosseisus
Silvia Luup, Margit Saal ja Kätlin Unt, õnnestus
maakonna „Nuputa“ võistlusel välja võidelda
väärikas koht, mis andis neile võimaluse oma
tarkust võrrelda vabariigi tugevamate koolidega
(tulemuseks oli 9. koht ). I koha sai seekord Tartu
Descartesi`i Lütseum.
Ikka veel ei saanud meie targad matemaatikud
püksirihma lõdvemaks lasta ning puhkepausi teha.
Kui õpetaja Anu Kikase auto 29. aprillil Tartumaa
poole vuras, oli lumi juba sulanud ja ees ootas
võistlus „Nutikad matemaatikud“. Kenaks traditsiooniks kujunenud jõukatsumine matemaatika alal toimub igal kevadel kolme maakonna
(Tartumaa, Viljandimaa ja Valgamaa) nutikamate
5.-8. klassi õpilaste vahel. Igal aastal viiakse ajude
ragistamine läbi erinevas maakonnas. Seekord
oli järg jõudnud Tartumaale, kus nutikaid oodati
Ülenurme Gümnaasiumis. Igast kolmest maakonnast oli võistlustules 24 maakonna targimat
õpilast. Valgamaa võistkonda kuulus ka 4 nutikat matemaatikut Otepäält. Otepää õpilastest tõid

oma maakonna võistkonnale punkte kõik õpilased.
6. klasside osas saavutati kolme maakonna hulgast I koht ja 8.klasside seas II koht. Kõige rohkem punkte ja medalid said Markus Punnar (II
koht) ja Merily Viks ( III koht). Hästi esinesid
ka Kenno Ruukel ja Sten Teemant.
Et reklaamida oma koolis matemaatikat miĴe
kui rasket ja igavat, vaid hoopis ühte päris mõnusat ainet, korraldasime 11.-14. aprillil Otepää
Gümnaasiumis mitu erinevat jõukatsumist nii
võistkondlikult kui ka individuaalselt. Et õpilasi
veidigi ergutada, tuli leida motiveeriv peaauhind
ja muidugi magusat nänni ka.
Kui direktor 11. aprillil koolimajja jõudis, oli
peastarvutamise võistlus juba alanud. Selgitasime
välja iga klassi parima peastarvutaja ja autasustasime neid diplomitega. Sellele järgnes ęnaalvõistlus 7.-12. klassidele. Olla või miĴe olla kooli
parim peast arvutaja? Sellise hamletliku küsimuse
püstitas omale 11 õpilast, kes pääsesid ęnaali.
Raske ajude ragistamise tulemusena otsustas olla
meie kooli parim peast arvutaja 9.a klassi õpilane
Rauno Umborg, kes seljatas isegi gümnaasiumiosa
õpilased. Autasuks sai Rauno omale uue taskuarvuti. Nendele, kelle nupp võib-olla nii väga kiiresti
ei noki, andsime võimaluse näidata oma sõrmede
osavust ja arvutada kalkulaatoril. Selgus, et kooli
nobedaim kalkulaatoril arvutaja õpib meil ka põhikoolis ja üldse miĴe 10.-12. klassis, sest võitjaks
osutus Triinu Sala (8. b). Ka tema sai autasuks uue
kalkulaatori.
Et ka meeskonnatöö on koolis päris heal järjel,
kinnitas fakt, et klassidevahelisel viktoriinil otsustasid oma head loogikat näidata kõikide 18 klassi
võistkonnad. Oma vanuseklassis tulid võitjateks
6.a., 9.a ja 11. klass.
Kõik eespool nimetatud võistlustel osalenud õpilased olid väga püüdlikud ja andsid endast parima.
Loetletud võistluste tulemuste põhjal võib väita, et
just Otepää Gümnaasiumis on paras hulk andekaid,
nutikaid, kohusetundlikke, teotahtelisi, õpihimulisi
ja hea loogilise mõtlemisega õpilasi, kellele on matemaatika muutunud nii mõnusaks aineks, et see on
neis ka mõningal määral sõltuvust tekitanud.

m. o. t. t.(mida oligi tarvis tõestada)
JÄRELDUS: Tänu neile õpilastele, kes tahavad
kõige muu kõrvalt tegeleda ka matemaatikaga ja
tunnevad naudingut oma teadmiste ning loogika
arendamisest, on just ühe raskema aine õpetajate
töö koolis rõõmsamaks muutnud.
LISA: Oleks paĴ jäĴa mainimata, et matemaatikavõistlusteks ja -olümpiaadideks eĴevalmistamisel
on õpilaste sõltuvust püüdnud süvendada ja suunata peale matemaatika õpetajate Kaidi Palmiste ,
Anu Kikase , Silva Hinnoberdi ja Ene Everi ka lapsevanemad ning vanemad õed ja vennad.
Õppeaasta hakkab lõppema ja nüüd saavad
meie kooli targemad ajud oma matemaatilisi andeid näidata vaid järele jäänud ainetundides ja
mõned ka eksamitel.
Õpilased on auga välja teeninud peagi algava suvepuhkuse. Samas ei tohiks keegi ära unustada, et
mõtlemine on probleemi lahendamine. Mõtlemine
annab uusi teadmisi. Et teada, on tarvis mõelda,
aga et mõelda, on vaja teadmisi!
Kosutavat suvepuhkust kõigile!
Teoreemi koostas ja tõestada üritas
matemaatikaõpetaja Ene Ever

,PEVOFàMFTBOOF
Ül.1 Jätka loogilise arutluse teel järgmist arvurida kahe arvuga 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 1 ;
2 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; ……. ; ……..
Ül.2 Iga tuletiku pikkus on 4,5 cm. Kuidas on võimalik 22 tuletikust kokku panna terve meetri?
Ül.3 Mis arvule on see väljatuleku poolest
üsna ükskõik, kas sa teda 3-ga korrutad või
temale 3 juurde arvad?
Koduse ülesande osas saab tugiõpet ja konsultatsiooni aadressil ene_e@nuustaku.edu.ee
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areng kuidagi loomulikumalt. Just selle pärast oleks
järgmine aasta olnud superkoor, kellega oleks saanud
konkurssidel ja erinevatel festivalidel käia, kuid alati
esineb nii tõuse kui languseid.

Lohepikad päevad
Kes meie muusikaõpetajat näeb, teab, kui energiline
ja särav ta on, kuid ise tunneb ta end natuke tühjana
ja väsinuna, kuna ringid võtavad ära temalt palju elujõudu. “Koolitunni andmine on üks ja kooriringid teine
energia,” räägib õpetaja Eve. Eriti praegu on kiire aeg,
kuna laulupidu tuleb ja on vaja organiseerida palju asju.
Aja nappust on tunda ka ringides, kus on vähe aega laulude õppimiseks. “Algul peab laulu laulma vastikuks,
siis natuke aega laskma laagerdada ja siis võĴa jälle laul
eĴe, just siis mõjub ta värskelt,” seletab ta. Kuid aega
on selleks vähe, et laul laagerdama jäĴa, ja peale selle
võib juhtuda, et laul ununeb lihtsalt ära.

Üks ja ainus
“Ma arvan, et ma ei tahaks üheski teises koolis töötada, asi on lihtsalt selles, et olen siia suured juured
kasvatanud,” sõnas õpetaja. Peale selle arvab ta, et siin
on kõige paremad laululapsed ja just sellepärast pole
tulnud tal mõtetki kooli vahetada. “ Otepää koorid on
tõestanud, et oleme Valgamaa kõige paremad ja seda
juba algusest peale,” ütles Eve Eljand.

Pildil kooli hobikoor õpetaja Eve Eljand juhatamisel

S

egakoor, lastekoor ja poistekoor - Tallinnasse
minek. Kõik koorid said esimese kategooria
ja nüüd on rõõmus meel, kuna Laulukaar ootab
neid kõiki. Kogu selle rõõmu taga on eelkõige
üks kindel põhjus ja see on ei keegi muu kui ergas ja aktiivne muusikaõpetaja Eve Eljand.

EĴelaulmine –Tehtud!

“Olen kõikide kooride eĴelaulmistega rahul,
isegi väga rahul,” ütles Eve Eljand. Ants Üleoja
sõnul on hobikoor uskumatult ilusa häälematerjaliga ja hea kõlaga - nagu kontsertkoor. Veel
kiideti ka laulu puhtust, laulutahet ja silmadesära, mis oli näha kõikide kooride esinemistest. Hobikoori esinemisest rõhutati eriti poiste
mehist ja aldi naiseliku hääletooniga laulmist.
Poistekooril oli aga suurimaks trumbiks sära
silmades ja tahe laulda hästi. Nüüd on suurem
pinge maas ja ees on segakoori ja lastekoori

ühine kirikukontsert, maakonna laulupidu ja siis
seataksegi juba sammud Tallinna poole.

Hurraa! Hobikoor jääb eksisteerima
Selle aasta kevadet võib nimetada jälle hobikoori
pereheitmiseks ja kevadehakul võis paljudel tekkida tunne, et järgmisel aastal ei teagi, kellega jätkata. Koorħuhi sõnul jääb hobikoor alles, kuigi väga
paljud õpilased lähevad mujale õppima. “Meel on
natuke nukker küll, eriti poiste pärast, kuna tugevamad meeshääled lähevad ära,” ütles Eve. “Kuid seda
näeb ka sügisel, mis seis kooris on.” Eve arvates on
meie koolis palju õpilasi, kellel on hea hääl ja kelle
laulutase on võrreldav solisti omaga, kuid kedagi
ei saa sundida laulma, kui seda ise ei taha. “Nii
head kooriseltskonda pole kunagi olnud,” lausus
Eve. Eriti väärtustab õpetaja just poisse, kuna nad
on teinud väga suure arengu. Tüdrukutel tuleb see

Kooriraha napib, kuid kõige tähtsam on
tahtmine
Hobikoor ja lastekoor on valmis andma kontserte,
kuid ainukeseks takistuseks on raha, mida pole piisavalt
. Hobikoori lauljad tulid aga mõĴele teha üks kontsert
raha kogumiseks, kuid selle ideega tuldi välja liiga hilja.
Raha puuduse tõĴu jäid ära ka laululaagrid ja laulupeoks valmistatud riided peab välja ostma pere enda
taskust. Aga siiski- kes tahab, unustab ära ka rahamured. Laulmine saab alguse tahtmisest, isegi kui lauljal
pole just kõige parem häälematerjal, saab tahtmisega
teha väga suure arengu. Õpetaja Eljand rääkis ka sellest, et laulja juures hindab ta sära, tahtmist ja südamest
laulmist. Kõige tähtsam polegi just hääl, vaid olek. Eve
arvab, et inimesed, kes laulavad tundetult, kes lihtsalt
laulavad, selliseid pole vaja. Seega, kui on olemas soov
ja tahtmine, on kõik võimalik.
Kärt Kalve,
meediaklass (X b)

Koolis on vahva…
…seda kinnitavad ilmselt paljud algklassħütsid, sest kool – see pole miĴe
ainult koolitundides tuupimine, vaid
ka põnevad võistlused, õppekäigud,
klassiõhtud.
Sel aastal osalesid meie kooli pisemad
vabariiklikul joonistusvõistlusel „Valge
kassi aasta“, kuhu esitati 767 tööd 86
koolist. Otepää Gümnaasiumi IV a
klassi õpilane Ketrin Kivimaa (õp Kaja
Oja) saavutas seal II koha. Zürii tunnustas veel järgmisi meie kooli õpilasi:
Laura Kriisa, Teiloora Ojaste (õp Kaire
Ojavee), Annela Jürgenson (õp Kaja
Oja), Helen Hein, Merelle Liivamägi,
Uku Sau (õp Tiie Jaaniste).

Mis on lõppevast õppeaastast aga eriti meelde jäänud?
IV a klassi kahte inglise keele tundi (õp
Kaja Oja) külastas külaline Slovakkiast,
kes uuris, kui palju kasutatakse puutetahvlit algklasside inglise keele tundides. Õpilased said kiita hea keeleoskuse
ja tahvli kasutuse eest. Jõululuuletuste
konkursil saavutas Eliise Hõrak Valga
maakonnas I koha. Martin Kotkamäe
oli tubli maakonna matemaatika olümpiaadil, kus saavutas 5.-6. koha. Samuti
oli ta tubli „Känguru“ võistlustel. Kõige
toredam üritus sel õppeaastal oli neljandate klasside üleriigiline veebipõhine karjäärimäng „Töö kiidab tegħat“.
I voor toimus koolis arvuti taga, kus
neljaliikmeline võistkond pidi eĴe antud aja jooksul leidma vastused esitatud
küsimustele ja ära saatma. Osa võĴis 56
võistkonda. Pääsesime II vooru, mis toimus Tartus Tamme Gümnaasiumis. Seal
oli põnev viktoriin elukutsete kohta, kus
oli nuputamisülesanded, tähelepanuja kuulamisülesandeid. 20 võistkonna
hulgast jagasime 9.-10. kohta. Üritus oli
põnev ja õpetlik.

IV b (õp Kaire Ojavee) on
spordiklass. Tihti on nii, et
enamus klassist on võistlemas ja tunnis ainult 3 õpilast.
Populaarne on nii rahvastepall
kui jooksmine. Samuti on väga
häid tulemusi saavutanud suusatamises Teiloora ja Eesti parima noorsportlase tiitli mäesuusatamises sai Tormis. Ja ilma
tantsuta – rahvatantsuta ei saa
kuidagi. Klassi 13-st õpilasest
10 tantsib rahvatantsu – Katre,
Geir, Daniela, Pille-Riin, Laura,
Tero, Taavi, Karl Aarne, Marten,
Ronek. Neljandate klasside
rühm pälvis tantsupeo II ülevaatusel kõige kõrgema kategooria ja nüüd ootab ees sõit
Tallinna tantsupeole.
Aprillis oli I ja III klasside
õpilastel võimalus osaleda Eesti
Põllumajandusmuuseumi programmis „Rukkileib ja või meie
toidulaual“. Programmi raames
tutvustati lastele maaharimist,
viljakülvi ja vilja töötlemist, leiva
ning või valmistamise protsessi,
rukkileiva kui Eesti traditsioonilise toiduaine väärtuslikkust ja tervislikkust. Lapsed said osaleda leiva ahjupanekul ning käsikiviga jahvatada teri.
Samuti sai igaüks tunda, kui raske on
või tegemine. Päev lõppes ahjusooja
leiva ja isetehtud või söömisega.
I b klassi (õp Tiie Jaaniste) kõige
eredamalt meeldejäänud õppekäik
oli Otepää hambaravi kabineĴi. Lapsi
võĴis vastu kaks toredat hambaarsti
Veronika ja Liivi. Kõik õpilased said
proovida hambaarsti ja hambaarsti
õe elukutset. Õpilastele anti võimalus puurida maketil olevat hammast
ning hiljem ka puuritud ja puhastatud

hammast plommida. Vaadati videoęlmi
ning saadi väga palju uut ja õpetlikku
teada.
III b klassi lastel (õp Pille Möll)
oli tore võimalus aprillis ja mais osaleda EUROPEAN PICTUREBOOK
COLLECTION II tegevuses. Programmi
raames tutvusid lapsed erinevate pildiraamatutega ja täitsid nende kohta ülesandeid. Töö tulemusi esitletakse Eesti
Lugemisühingu ja Tallinna Ülikooli
konverentsil „Pilt ja tekst“ 8.-10. juunini 2011, Eesti Lugemisühingu koduleheküljel ja projekti EPBCII koduleheküljel.

II a klass (õp Heli Laikask) osales Euroopa Direct ja Viljandimaa
teabekeskuse projekti raames joonistusvõistlusel „Minu Võrtsjärv“.
Koos II b klassiga (õp Ene Must)
osaleti ka RMK poolt korraldatud
metsapostkaartide konkursil. Kõige
põnevamaks õppekäiguks pidasid
lapsed külastust Tartu teatrimuuseumisse, kus saadi ise varjuteatrit
teha ja mängida teatrinukkudega.
Veel meenuvad lastele põnevad õppekäigud Otepää tuletõrjedepoosse
ja Otepää Veevärki, hingedepäeval
Otepää surnuaeda, retk Tehvandi
talispordikeskusesse ja spordimuuseumisse, Tartus mänguasja- zooloogiamuuseumi külastamine. Karl
Krüünvald (II b) esines hästi Tartu
muuseumħoonistuste võistlusel.
Tublid joonistajad esinesid veel
spordiseinalehtede koostamisel,
päästeameti koomiksite võistlusel,
laste õigustest joonistusvõistlustel. Maakondlikul matemaatikaolümpiaadil pälvis Lauren Mae II
koha.
Ega õpetajadki laiselnud. 19. aprillil toimus Valga maakonna klassiõpetajate õppepäev „Õpetajalt õpetajale“ Otepää Gümnaasiumis. Osales 52
klassiõpetajat erinevatest Valga maakonna koolidest. Päev oli väga töine.
Meie kooli õpetajatest esinesid eĴekannetega Pille Möll, Kaja Oja ja Tiie
Jaaniste. Veel sai kuulda eĴekandeid
Valga Vene Gümnaasiumi õpetajatelt.
Märtsis ilmus Tiie Jaaniste raamat
„Häid mõĴeid kevadiseks meisterdamiseks“. See on järg raamatule „Häid
mõĴeid talviseks meisterdamiseks“.
Kolleegide ja laste meenutused
pani kokku Tiie Jaaniste

OG koolilehe materjalid koostasid meediaklassi õpilased (juhendaja Marika Paavo), lehe kujundas Ave Kruusmaa (kunstikodu õpetaja)
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tepää Gümnaasiumis on väga palju
andekaid ja sportlikke inimesi. See
aasta on kindlasti väga rikkalik olnud
oma mitmete erinevate võistluste ja väga
heade tulemuste poolest ja selle tõĴu
vajaksid paljudel erinevatel võistlustel
osalenud õpilased kindlasti siinkohal
tunnustust ja ära mainimist.
Suusatamises on head kohad saanud: AneĴe Veerpalu, kolmekordne
Eesti meister naiste 15a vanuserühmas,
I koht ETV Swedbank noorte karikasarjas.v Siim Lehismets, Eesti meister
meeste 16a vanuserühma sprindis, III
koht ETV Swedbank noorte karikasarjas.ETV Swedbank noorte karikasarjas
olid veel tublid oma vanuserühmas:
Kerstin Ojavee (5. koht), Teiloora Ojaste
(4. koht), Mariel-Merlii Pulles (3. koht),
Katrina Ojavee (5. koht), Maarja Maranik
(3. koht), Karl Kinks (2. koht).
Eesti Koolispordiliidu võistlustel koolide arvestuses saavutati 2. koht. Punkte
tõid meie koolile: Teiloora Ojaste, ArĴi
Aigro, Mariel-Merlii Pulles, Kevin
Kivimaa, AneĴe Veerpalu, Katrin
Kurg, Katrina Ojavee, Marten Pulles,
Siim Lehismets, Helen Merilo, Anders
Veerpalu, Keħu Rootsma, Birgit Maranik,
Mats Karo, MaĴias Jõgi, Ardo Kuus.
Laskesuusatamises oli parim Katrin
Kurg (3x Eesti meister) ja pälvis kolmekordse esikoha EOK-Piletilevi Cup’il.
Suusahüpetes on pälvinud neljakordse
võidu Eesti Noorte karikasarjas ArĴi
Aigro ja saavutas ka üldvõidu 4 hüppemäe turneel. Ta saavutas ka kolmekordse
esikoha kahevõistluses Eesti Noorte karikasarjas.
Eesti Koolispordiliidu võistlustel
võrkpallis osales kokku 14 võistkonda,
meie kooli võistkond sai 5. koha. Sinna
kuulusid: Robert Segar, Jaagup Lehes,
Lauri Rauk, Tiit Oja, Kevin Kõo, Siim
Lehismets, Maiken Vähi ja Maarja
Maranik.
Greete Poderat ja Kevin Padar on mõlemad olnud kolmekordsed Eesti Noorte
Meistrid slaalomis. Siim Paalo saavutas
Euroopa Noorte Olümpial 19. koha ja
on ka Eesti meister lumelauas. Kevin
Pedajas on Eesti Meister freestyle suusatamises.
Valgamaa meistrid korvpallis on Hans
Teder, Tenno-Raul Taimur, Ivar Kornilov,
Kristjan Sarv, Martin Möll, Rauno Varul
ja Timo Teder. 8.-9.klassi noormehed saavutasid 3.koha ja võistkonda kuulusid:
Lauri Rauk, Robert Segar, Tiit Oja, Kevin
Kõo, Tõnis Palk ja Mats Karo.
Valgamaa algklasside maastikuteatejooksus sai Otepää Gümnaasium koolide arvestuses III koha. Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel olid tublid järgmised õpilased: Tanel
Vähi, 1. koht (60m, kaugushüpe, 300m) ja
3. koht kuulitõukes Martin Möll, 1. koht
(kaugushüpe), 2.koht (1000m), Kristjan
Sõrg, 2.koht (60m) ja 3.koht kaugushüppes; Mihkel Oja, 1.koht (1000m); Keit
Kalk, Lilli Laur, Lauri Rauk – 2.koht;
Mariliis Palk, Maiken Vähi, Marten
Pulles – 3.koht.
Valgamaa Koolinoorte võrkpalli võistlustel said 6. - 9. klassi poisid II koha ja
Eesti Koolispordiliidu võistluste arvestuses I koha. Võistkonda kuulusid: Robert
Segar, Jaagup Lehes, Lauri Rauk, Tiit
Oja, Kevin Kõo, Mats Karo, Mihkel Oja
ja Siim Lehismets. Valgamaa Koolinoorte
võrkpallivõistlustel saavutasid meie
kooli poisid III koha. Võistkonda kuulusid: Hans Teder, Timo Teder, Martin
Möll, Tenno-Raul Taimur, Ivar Kornilov,
Ardo Kuus ja Rauno Varul.
Valgamaa koolinoorte karikavõistlustel orienteerumises pälvis meie kool
gümnaasiumide arvestuse I koha, lisaks
sellele saavutasid individuaalselt: I koha:
Andres Saal, Rauno Loit (M16), Kristiine
Aluvee, Helen Aluvee (N18), Silvia Luup,
Maarja Maranik (N16), Paul Poderat,
Kenno Ruukel (M14), Mariel Merlii
Pulles (N14), Marit Maribell Pulles,
Kerstin Ojavee (N10). II koha: Rasmus
Sotnik, Rasmus Lepik (M18), Katrin
Kurg, Sandra Tarikas (N16), Isabel Mae,
Kaarin Eeva Unn (N12). III koha: Robert
Segar, Kevin Kõo (M16).
Kehalise kasvatuse õpetajate Kerri
Rauk`i, Ülle Ernitsa ja Maive Pullese kogutud andmed pani kokku meediaklassi
õpilane Laura Kalve ( XI )
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ui ma kolmapäeval pärast bioloogiatundi ruĴan Kunstikodusse, olles ise selle tööde ja tegemistega vähe
kursis, ei ole ma kindel, kas mind ootab
seal ees klassitäis lapsi, kes istuvad kui
koolitunnis ja kritseldavad midagi paberile, või hoopis davincilikud maalimishuvilised õpilased. Kohale jõudes
näen aga rõõmsaid nägusid, kes oma
laudade taga vaikselt juĴu ajavad ja
ootavad, et juhendaja Ave Kruusmaa
neile tänase tunni ülesande annaks.
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Kunstikodu - kellele?
Kunstikodusse sisse astudes püüavad pilku seintel olevad joonistused ja
hubane õhkkond, mis tuleb nii õpilastelt kui koduselt kaunistatud ruumidest. See pole miĴe tavaline kunstiring,
kus veetakse ideaalseid jooni paberile.
„Kunstikodu on koht, kus käivad inimesed, kes tahavad midagi luua ja kes
tunnevad rõõmu sellest, et nad saavad
midagi oma kätega valmis teha,“ ütleb
Ave ise Kunstikodu kohta. Kunstikodu
alustas oma tegevust mullu sügisel
kooli kõrval asuvas muusikakooli hoones. Selle loojaks ongi Ave Kruusmaa
ise. „See idee on küpsenud juba ammu
mu peas ja asjaolude kokkulangemisel,
et on olemas ruum ja rohkem aega, see
sündiski. Siin ja praegu.“ Sinjuures tahab Ave tänada direktor Aivo Meemat,
kes sellesse ideesse uskus ja nö ukse
avas. Kunstikodus võivad käia kõik
soovħad ja praegugi pole õpilased kaugeltki miĴe ainukesed kunstihuvilised.
Tee Kunstikodusse on leidnud ka mitmed täiskasvanud. „Siin pole oluline ei
vanus ega sugu.“

Ja ei peagi ideaalselt joonistada oskama?
Kunstikodus saab joonistada, maalida, viltida, keraamikakunstiga tegeleda ja paljutki veel. „Neid tehnikaid
sünnib kogu aeg juurde.“ Ave tõmbab
ka paralleeli Kunstikodu ja tavalise joonistustunni vahele. „Siin lähenetakse
lapsele individuaalselt ja pigem arendatakse joonistusoskust isikupäraste
loomuomaduste kaudu. Ei ole oluline,
et pilt saab teisega ühesugune või et kas
see on ikka kindlasti ilus, sest fakt on
see, et siin tulevad kõik pildid välja,“
ütleb Ave ja lisab, et ilu on ju vaataja
silmades. Samuti kinnitab ta, et positiivne elamus oma tehtud tööst on
Kunstikodus garanteeritud. Kunstikodu

A

Ave Kruusmaa (paremal) Laura Danilasega molberti ees.
piltide ilu saavad kõik gümnaasiumiõpilased ja teised huvilised kooli ja
Kunstikodu seintelt imetleda.

Emotsionaalne väärtus on
tähtsam kui materiaalne
Ave Kruusmaa huvi kunsti vastu pärineb maast madalast. „Alati, kui ema
läks tööle, palusin ma tal jälle poest uue
joonistusploki tuua,“ naerab ta. Ta mäletab end ka lasteaiaeast, kui teda ümbritsesid eakaaslased, kellele ta piiluparte
joonistas. „See on olnud väikesest peale
selline tegevus, millest ma olen ise
rõõmu tundnud, ja see haigus järjest
süveneb.“ Ta on kunstnik, kelle eesmärk
ei ole saada kõige kuulsamaks kunstnikuks või müüa kõige rohkem pilte. Ave
eesmärk on palju siiram: tunda rõõmu
sellest, mida ta teeb, ja jagada seda teistegagi. „Ma ei sea endale eesmärke, et
teha aastas kolm näitust või müüa aastas kaheksa pilti.“ Pigem on see elulaad.
Samuti leiab ta, et on õnnelik inimene
sellepoolest, et on suutnud ühendada
oma töö ja hobi. „Kui inimene teeb
seda, mida ta armastab ja jagab oma oskusi teistega, siis peaks tal leib igaljuhul
laual olema. Kunstikodu on kui teine
kodu ja kõik vabad momendid püüan
siin olla ja tahaks rohkemgi.“
Kõik suured ja väikesed kunstihuvilised, kes te tahaksite Kunstikodu oma silmaga uurida, saate ringiaegu ja kursuste
kava vaadata Otepää Gümnaasiumi koduleheküljelt. Õpilastele on ringitegevus tasuta. Ave loodab, et Kunstikodu

avastavad enda jaoks peagi ka gümnaasiumiõpilased.
Tore on siiski, et sellesse põnevasse
kambrikesse on tee leidnud päris
palju täiskasvanuid, nende hulgas ka
meie oma kooli õpetajaid. Püüdsin
kinni vene keele õpetajad Ene Visteri
ja Tiia Rootsmaa, et uurida, mis neid
Kunstikodu poole tõmbab.
Miks te käite Kunstikodus?
Tiia Rootsma: Ma olen õppinud nö
käsitöökallakuga klassis ja sealt ma
selle pisiku saingi. Tore, et nüüd on
selline koht olemas, kus saab midagi
uut õppida.
Ene Vister: Käin seal, et oma aega
meeldivalt ja kasulikult sisustada.
Mida Kunstikodu teile andnud on?
Tiia R: See on andnud mulle taasnägemisrõõmu koolikaaslastega ja võimaluse meeldivas seltskonnas vaba
aega veeta ning peamine midagi oma
kätega valmistada.
Ene V: Mulle on kogu aeg näputöö
meeldinud ja seal on uusi asju, mida
ma kodus teha ei saa.
Mida te seal valmistanud olete?
Tiia R: Olen maalinud, viltinud ehteid, susse, keraamikas tegin tassi,
aluseid.
Ene V: Olen teinud ehteid, keraamikas aluseid, kausse, topse, tasse ja
tikkinud rinnalilli.
Stella Rein, meediaklass (XI)
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aire Ojavee on tuntust kogunud,
olles väga hea rahvatantsu õpetaja.
Õpetaja, kes ei huvitu suurlinnaelust
ja kes naudib rahulikku ja vaikset elu
Otepää metsade vahel. Õpetaja, kes on
hingega asja juures, mida ta armastab,
ning pakub seda armastust nii noorematele kui vanematele tantsuhuvilistele.

Kõige algus
Kaire Ojavee on tegelenud tantsimisega juba 8-aastasest saadik: „ Ema oli
see, kes mind tansima suunas, praeguseks hetkeks tantsib mul terve perekond”. Ta alustas tööd meie koolis kohe
pärast kõrgkooli lõpetamist ja praeguseks on tal kokku 8
rahvatansurühma, neist viis on koolirühmad. Kõige eakamad tantsħad, ehk siis need, keda ta on juhendanud kõige
pikemat aega, on Nuustaku Noored, kes tantsivad juba
kaheksas aasta koos. Hetkel tudeerib Kaire Tallinnas rahvatantsujuhtide koolis, kus on õppinud 3 aastat, ning on
juba lõpusirgel. „Pärast seda saab minust paberitega tantsuõpetaja.“ Kui küsida, kas ta kavatseb sellega veel kaua
tegeleda, vastab ta mõtlemata: „IKKA!“ Kuid mida küll
on see suur pingutamine ja higivalamine andnud ? „On
andunud väga head sõbrad, palju uusi ja häid tuĴavaid,
väga hea kehahoiu, sportliku eluviisi.“

Tunnustus tööle
Naine, kes on oma ala professionaal, tunnistatud ka
Aasta õpetajaks, mida peab üheks tähtsamaks kordaminekuks, kuna alati on hea tunda, et oled millegagi hästi
hakkama saanud. Kindlasti ei saa jäĴa mainimata, et kolm
tema rahvatantsugruppidest pääsesid tantsu-ja laulupeole,
sealjuures veel kõige kõrgema kategooriaga, ise mainis ta
,et see on suur tunnustus tema tööle.

„Nad on väga kohusetundlikud”
Kes oskas veel septembri alguses arvata, et kevadeks

on saanud ka
meie endi õpetajatest rahvatantsħad, kuid miĴe
niisama tantsħad,
vaid inimesed, kes
on hingega tõesti
asja juures.
Õpetajate rühm
sai alguse tänu sellele, et on tulemas
tantsu- ja laulupidu ja ka õpetajatel oli võimalik
sellest osa võĴa,
seega tuligi mõte teha grupp, kus on ainult pedagoogid ja
miĴe kedagi teist. „See grupp osutus aga väga edukaks, täitus ruĴu, ei saanud arugi, kui juba oli 12 tantsħat olemas.“
Kaire kiidab õpetajaid, sest nad on väga kohusetundlikud,
vaiksed ja nad kuulevad, mida juhendaja räägib, väga tähtis
on see, et nad ei puudu ja on hingega asja juures.
„Kahjuks küll ei pääsenud õpetajaterühm peole, kuid sellest pole midagi, sest pedagoogide seas oli väga suur konkurents, ning arvestada tuleb ka sellega, et enamus meie õpetajatest ei ole kunagi tegelenud rahvatantsuga. Arvatavasti
nad jätkavad oma tantsimist.“ Küsimusele, kas minnakse
ka naistetantsupeole, vastas Kaire: „ Sinna me ei lähe, kuid
ise lähen tantsujuhtide kooli kaudu”.

„Mulle meeldib siin Otepää metsade vahel”
Tundub uskumatu, et kellelegi nii andekale inimesele
meeldib siin väikses linnas, mida paljud kiruvad, et jutud
liiguvad kiiremini kui kulutuli. Teatavasti on Kaire lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ligi 20 aastat tagasi ja põhjus,
miks ta just siia uuesti tööle tuli, on väga lihtne: „ Mulle
meeldib siin Otepääl elada ja olla, tahtsin tulla oma kodukohta tagasi, mulle tõesti meeldib see koht!”
Kadri Tamm, meediaklass (XI)

astaid on meie koolis õppinud jäärapäine Reti Anmann (12B), kes
tegi enda lennukaaslastele tuule alla
ning lahkub sel õppeaastal parima lõpetajana. Kõrgete väärtushinnangutega
tüdruk teab oma kohta, pidades enese
arvamust kõige tähtsamaks. Kuna Reti
hoidis alati madalat proęili, ei õnnestunud paljudel mõista, millise neiuga
tegemist. Kuid meile avanes võimalus
piiluda Reti avarasse maailma.
Põhikooliastmes täiesti keskmistele
hinnetele õppinud tüdrukuna tuli Retile
positiivse uudisena, et ta on oma lennu
parim lõpetaja. Olles väga üllatunud, ei
suutnud ta uskuda, et oli teinud läbi sellise arengu. Ise sai tüdruk oma tõusust
paremuse poole teada 10. klassis arenguvestlusel, kui klassħuhataja Marika
Paavo teavitas teda, et ta on väga hästi
õppima hakanud. Algne reaktsioon oli
Retil ikka väga ehmatav: „Enesele üldse
ei jõudnud see teadmine tookord kohale.“ Tõuke hinnete paranemisele andis kindlasti õpetajate parem tundmaõppimine, mis aitas aru saada, kuidas
materjali paremini omandada. Samuti
oli paigas ka päevareĊiim: koolist koju
jõudes kohe õppima! Raskemateks aineteks pidas Reti bioloogiat, geograaęat
ja saksa keelt. Geograaęa nõudis väga
suurt pingutust. Aga kahe aasta tagusest
eksamisooritusest tuli välja, et pingutused tasusid ennast ära: tulemuseks oli
87 punkti (100 maksimumist). Uurides,
kumb on raskem, kas geograaęa riigieksam või õpetaja Ülle Kümmeli kontrolltööd, on vastus: „Kindlalt õpetaja
Kümmeli kontrolltööd.“ 10.klassi päevilt
meenus tüdrukule juhtumeid, kui keegi
sai parema hinde kui kolme. „Mis asja,
ma sain nelja? Ma raamin ära selle!“ selline reaktsioon oli geograaęas tavaline.
Saksa keel kujunes keeruliseks, kui õpetama asus range ja karmi käega õpetaja
Katrin Keremäe. Tagasi mõeldes tunnistab tüdruk, et rangus tasus ennast ära,
kuid varasemalt tundis ta pigem trotsi
aine vastu, sest maksimumhinne jäi peaaegu alati käĴesaamatuks. „Tol hetkel
see oli stressitekitav,“ tunnistas tüdruk.
Tegelikult saabuski suur kergendus 11.
klassi lõpus, kui lõppenud oli 3 olulist
ainet, mõned riigieksamidki tehtud.
Konkurentsi pakkus Retile nende aastate jooksul peamiselt klassivend Viljar
MiĴ. „Hea on, kui keegi kuklasse hingab.“ Pinge oli kõige suurem keemias,
kus tüdruk tahtis parim olla. Eksamil
Viljarist vähem punkte saanuna tekkis
peĴumus. Keemia eksamit sooritama
minnes olid neiul suured lootused

saada vähemalt 90 punkti, selliste mõtetega tekitas ta endale peĴumuse, kuna
oodatud tulemust ei tulnud. Nüüd targemana olles tõdeb ta, et ei tohi panna
eĴe laĴi, mida soovid ületada, kuna liiga
kõrgete ootustega võib enesele tekitada
liigset stressi. Oma klassikaaslasi iseloomustab Reti kui väga toredaid inimesi.
„Lõpukella ajal sain aru, et oleme kokku
kasvanud. Enne seisid kõik rohkem enda
eest väljas.“ Üheks meeldejäävamaks
õpetajaks aga on tüdrukule füüsikaõpetaja Urve Volmer, kes jäĴis endast ääretult sümpaatse mulje. Üsna tihti arutati
õpetaja ja pinginaabriga erinevate asjade üle, kui teised klassikaaslased füüsikateadmisi omandasid. „Alates sellest
ajast, kui ma viisi hakkasin saama, oleme
sõbrad.“ Reti arvab, et see avaldub sellest, et Urve Volmerile meeldivad targad
inimesed. Füüsika kontrolltöödeks õppis
ta alati kõik vajalikud laused sõna-sõnalt
pähe, kuna spikerdada tüdruk ei oska.
Oli olukordi, kus spikker oli olemas, aga
kasutusse ta seda ei võtnud.
Oma tulevikku näeb peagi Otepää
Gümnaasiumi lõpetav neiu välismaal.
Olles Eesti elus veidi peĴunud, soovib
Reti elada Šveitsis. Praeguse valitsuse
tööd peab ta kohapeal tammumiseks,
kuna mingeid muutusi ei tule. Šveitsi
heaoluühiskond on neiule aga sümpaatse mulje jätnud, kuna seal hoolitakse
sellest, et oled kodanik, miĴe osa mingist
rahvusest. Eesti elus peĴununa kirjutas
ta terve kirjandi, mis talle meie ühiskonnas ei meeldi. Uurides, mida tüdruk vabal ajal teeb, tuleb kohe küsimus, mis asi
see vaba aeg on. Oma vaba aega sisustab
ta spordivõistluste vaatamisega. „ Ma
vaatan, aga ei tee sporti.“ Retit paeluvad
kõige enam suusahüpped, kus on tal ka
lemmik Simon Ammann, kelle pärast
tekkis ka algne soov gveitsi kolida. Vaba
aega sisustab ta ka sõpradega, kui tal siis
juhuslikult sõpru on, kuna tüdruk peab
ennast äärmiselt ambitsioonikaks ning
tema iseloom vastab tema tähtkujule.
Jäärana võib teda pidada üsna jäärapäiseks. Sageli üritab Reti lahendada matemaatika ülesandeid, kuid needki viskab tihti nurka, kui vastus välja ei tule.
Ennast ta väga püsivaks ei pea, selles
suhtes võrdleb ta end isaga. Õppimine
on aga tüdruku prioriteet: „Hobid võivad minna ja tulla, aga teadmised jäävad!“ Tänavatel liikudes ja eluheidikuid
nähes on Retil kindel veendumus, et selline pilt ajendab õppima, kuna enesele
ju ometigi ei soovi sellist elu.
Eve Kurvits, meediaklass (X b)
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21. aprill oli Otepää Gümnaasiumi 84.
lennule ühest küljest pisaraterohke, teiselt poolt rõõmurikas. Hommikul kõlanud viimane koolikell kuulutas eksamiperioodi algust. Õhtune tutipidu, mis on
traditsiooniliselt kujunenud 12. klasside
aruandepeoks, väljendas selgelt rahulolu
oma kooli ja küllap ka pedagoogide suhtes. Ürituse peamõtegi oli seotud nn lendamisega ja kõik saalisviibħad said nende
34 noore elluastuja kaasreisħateks.
Meil, klassħuhatajatel, on hea meel, et
ürituse eĴevalmistusi võeti suure tõsidusega ning selle parimaks õnnestumiseks
korraldasid noored eelnevalt mitu tuluõhtut ning künnipäeva laada, kus kaubeldi nii omatehtud maiustuste kui ka
konspektidega. Tänu nendele üritustele
sai teoks ka tutipeole järgnenud uhke
tulevärgiga disko, kus jalga keerutasid
nii päevakangelased ise kui ka nende
emad-isad ning õpetajad. „Hea meel on

paljude aastate järel oma armsasse koolimajja, mis nüüd nii uhke ja ilus on, tagasi tulla ning praegustele koolinoortele
rõõmu valmistada,“ sõnas diskor Tanel
Paavo, vilistlane aastast 2000.
25. aprillil kirjutasid meie noored
oma senise elu tõsiseima kirjatöö – eesti
keele riigieksami, mis on sellisel kujul
Eesti vabariigis viimast korda. Tundub,
et Eestimaa mured ja rõõmud on neile
kõige südamelähedasemad, sest 12 noort
kirjutas teemal „Minu Eesti“. Ka oma elu
eesmärke lahtimõtestav teema osutus
suhteliselt populaarseks.
Loodame, et kõik meie 34 iseseisvust
õppinud linnupoega, kes pärinevad 7
erinevast omavalitsusest, ka kooliseintest väljaspool kõrgelt lendavad.
Klassħuhatajad Kaja Raud ja
Marika Paavo
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TAIRI JÕE (fotol paremal)
CV
Sündinud: 12.07.1993
Elukoht: Otepää
Hobid: tantsimine, näitlemine, inimeste jälgimine ja nendega suhtlemine
Elumoto: “Sa ei tea, kes ma olen!”
Suurimad saavutused: suuri saavutusi veel
hetkel ei ole, aga kindlasti tuleb... ma loodan.
Eesmärgid: Võidelda anoreksia vastu; toetada
loomade varjupaiku; käia ära Eurodance’il
(Newline’i üritus Inglismaal); saada teada, kes
ma olen, kuhu lähen ja mida tahan.

Teised Tairist
Stella Rein, klassiõde,
draamaklassi liige:
“Tairi on väga aktiivne inimene. Draamaklassis on
just tema see, kes asju eest veab. Tegeleb kõikide vajalike asjadega sellega seoses: korraldab esinemisi ja
tuletab ka alati proovi kellaaegu meelde. Kui tema
draamaklassi eesotsas ei rabeleks, kukuks kogu asi
kokku ja keegi ei viitsiks tegeleda. Ta on meil nagu
teine juhendaja Tegelikult ongi. Laval on ka temaga
koostööd hea teha, sest ta on aktiivne ja väljaspool
kooli palju elavam inimene. Muidugi tema kõik need
huvid ja tegevused, mille jaoks ta kooli kõrvalt aega
leiab, panevad mõtlema: kuidas ta küll jõuab? Võib
öelda, et ta on sihikindel inimene ja tõepoolest elab
oma elu.”
Kirsti Vuks, klassħuhataja:
”Tairi on Tairi. Tairiks olemise juurde kuulub kindlasti julgelt oma arvamuse avaldamine ja seda teeb ta
ka siis, kui teab, et tema seisukohad erinevad kaaslaste arvamusest. Veel tähendab Tairiks olemine head
organiseerimise võimet ja tahet kõiges kaasa lüüa ning
muidugi nii-öelda ära teha. Tairi teeb kõike energiliselt ja talle omase hooga, mis kajastub isegi tema
kõnemaneeris: ta räägib kiiresti ja kasutab mõĴe väljendamiseks hoopis rohkem sõnu, kui enamus inimestest seda teeb. Tundub, et Tairi on võtnud nõuks
olla omanäoline, teistest erinev.”
Maarit Stepanov,
sõbranna, draamaklassi liige:
“Tairit võiks võrrelda mingi aktiivse ringisibliva
loomaga. Sellise ülikoheva sabaga oravaga näiteks.
Kujutan eĴe, et tööpuudust tal ei ole ja igav ei hakka.
Tegelikult ma vaatan talle alt üles. Tema tahe teha
head on lihtsalt niivõrd austusväärne. Ja miĴe ainult tahe - teod ka! Samuti on Tairi väga usaldusväärne. Tean alati, et tema peale saab loota ning oma
lubaduste nimel läheb ta läbi kas või tulest ja veest.
Tegelikult võiks tast lausa eepose kirjutada. Mul on
väga hea meel omada sellist sõbrannat.“

õik OG inimesed on näinud kooli peal
lühikeste juustega tüdrukut, kes kogu
aeg kuhugi kiirel sammul astub. Tegelikult
ei saagi temast mööda vaadata, sest ta
püüab pilku. See tüdruk ongi 11. klassi õpilane Tairi Jõe, kes võitis Juhan Liivi nimelise
luulekonkursi Valgamaa vooru, esindades
kogu maakonda ka vabariiklikul võistlusel
Alatskivil, tantsib 3 erinevat stiili tantsu, tegeleb näitlemisega ning jõuab ka oma võimete kohaselt õppida.
Kui Tairi kuulis plaanist, et tema kohta
artikkel teha, hakkas ta punastama ja küsis: “Miks minust?” Pärast pikka seletamist
oli ta siiski nõus meile väikese intervjuu
andma.
Tairi, ma usun, et terve kool teab su suurepärasest saavutusest Juhan Liivi luulekonkursil. Kas sa ise oskasid arvata, et sa
võidad?
“Ei, absoluutselt miĴe. Ma põhimõĴeliselt
läksin sinna vaid nii-öelda eneseületuseks.
Et kaotada lavahirmu. Võidu peale ei osanud ma mõeldagi.”
Kui palju sa selleks valmistusid?
“Appi, häbi tunnistada, aga põhimõĴeliselt eelmisel õhtul valisin luuletuse välja.
Ma siiamaani imestan, kuidas ma need sõnad pähe sain. Nende luuletustega oli veel
see, et algselt valisin ma üldse teised tekstid,
aga kuna need olid niivõrd populaarsed ja
alati valitakse just sellised, siis muutsin ma
oma valikut viimasel hetkel.“
Sa oled kooli õpilasesinduse aktiivne
liige, kuidas sa sinna saĴusid ?
“Miks? Ma ei teagi seda täpselt.
Arvatavasti sellepärast, et mõned mu tuttavad nägid puudujääke koolielus ja siis
me otsustasimegi paari sõbrannaga maailma päästa. Tegelikult ei näinud me puudujääke, vaid potentsiaali enamaks, nii on
õigem väide.”
Maailma päästa?
„See oli tegelikul lihtsalt väljend. Aga me
nägime nii palju potentsiaali koolielus, et me ei
saanud lihtsalt konutama jääda. Otsustasime,
et niisama vingumine ei aita kunagi (kus viga
näed laita, sinna mine ja aita). See oli kogu asja
idee. Kuigi üritused pole võib-olla muutunud,
olen ma selle ajaga kindlasti palju õppinud.
Näiteks esimene suurem üritus ÕE-ga oli
Halloweeni pidu. See oli väga positiivne ning
minu eesmärk sai täidetud - kõigile oli antud
võimalusi midagi teha ja silma paista, sai ka
tantsida ja ęlme vaadata ning lasta endale ennustada. Selliste väikeste asjadega saab juba
käike uuendada ja kui see inimestesse süstida,
siis ei toimu ka taandarengut (kuigi taandareng on ka areng, ei ole see eriti meeldiv).
Räägi lugejatele natukene oma kirest
näitlemise vastu.
“Ooh.. näitlemine. Mul ei ole kirge näitlemise vastu, sest ma ei oska seda veel. Aga
kui ma selle selgeks saan, siis arvatavasti on
minus ka kirg olemas. Aga millal tekkis huvi
näitlemise vastu? Tead, ma just mõtlesin ise
ka selle peale hiljuti. Huvi tekkis arvatavasti
pärast seda, kui käisin vanematega “Grease’i”
vaatamas. Arvatavasti sealt sain ma näitlemise
pisiku.“
Te käisite “Heroiiniga” riiklikul kooliteatrite festivalil Rakveres, mida sa sealt
õppisid?
„Rahvale meeldis “Heroiin”. Muide, panime tähele huvitavat fakti - nimelt kõige

sügavamõĴelisemad etendused olid meil
ja Põlval. Sealne programm oli tihe - iga 15
minuti järel etendused ja õhtuti erinevad üritused. Mis puutub otseselt draamaklassi, siis
kindlasti saame ühehäälselt öelda, et põnevaim selle asja juures oli Rakverre jõudmine,
sest igaühel oli umbes 3 suurt spordikoĴi ja
reisisime liinibussiga. Terve Tartu ja Rakvere
bussħaam oli meid täis („Heroiinis“ osalejaid
on 9) ning muidugi tegime kohapeal meelelahutust, alates iseendile igavuse peletamiseks tehtud videodest kuni laulmiseni. Ma
võiksingi sellest rääkima jääda.“
Sa tegeled peale näitlemise, etlemise
ning koolielu parandamise ka tantsimisega. Milliseid stiile sa tantsid ja kuidas
sa üldse tee tantsimiseni leidsid?
“Linetantsuga (Otepää Linedance),
hiphopiga (Feeling Good) ja iseseisvalt
newline’ iga. See polegi nii iseseisvalt, kuid
lihtsalt intensiivsemalt, sest Linedance’ is on
minu jaoks seda liiga vähe ja ma olen nõudlik neiu. Aga tee tantsuni leidsin juba väga
noorelt, nii kaua, kui ma enda olemasolu
mäletan, olen alati tantsinud.”
Kuidas sul selle kõige jaoks aega ja
jaksu on?
„Ööpäevas on 24 tundi, umbes 8 neist ma
magan, seega elamiseks jääb umbes 16 tundi,
nädalas teeb see 112 tundi. Piisav ju (naerab).
Tegelikult selle jooksul jõuaks enamatki, ma
olen lihtsalt vahepeal laisk. Ja millal ma ikka
tegutsen, kui miĴe praegu, sest kui ma pensionär olen, siis ma kavatsen vaid rannas päevitada ja teatreid külastada, kui ma sellest ära
ei väsi.“
Seega hobide kõrval hinded ei kannata?
„Ei kannata. Ma olen üpris kohusetundlik, kui asi puudutab koolitöid. Ei tahaks
ju 12. klassi lõpus avastada, et kogu selle
näitlemise ja muude tegevuste kõrvalt võib
juhtuda, et ei lõpeta gümnaasiumi võimetekohaselt.“
Sinu välimusest ja suhtumisest õhkub
mingil määral feminismi, valgusta meid
oma suhetest feminismiga.
“Kõik algas sellest, kui paar aastat tagasi
öeldi: “Tairi ei saa sellega hakkama, ta on
ju tüdruk.” Selle peale oli mu reaktsioon:
“Ma saan kõigega sama hästi hakkama
nagu mehedki!” Pärast seda intsidenti töötan ma selle nimel, et miĴe meestele alla
jääda. Vahel on see üpris tüütu, aga selline
mõtlemine on osake minust, kuid ma pole
feminist. Ma olen ka meeste õiguste eest
võidelnud ja meeste diskrimineerimist kirunud. Näiteks, miks ainult naised saavad
ööklubidesse tasuta sisse (kampaaniatega)?
Meestel on soodustusi oluliselt vähem, kui
on naistel. Veel üks minu jaoks mõistetamatu kirjutamata seadus: mees teeb alati
naisele välja. Mis toimub? Minul oleks häbi,
kui keegi minu eest maksaks. Igaüks maksab
ise oma arve. Pealegi, kui naised piirduksid
ainult “naiste- töödega” ja mehed “meestetöödega”, ei oleks elu üldse põnev.”
Millega sa hetkel tegeled ja mis sul lähiajal plaanis on?
“Pingutan selle nimel, et draamaklassi
uus etendus “Kodutud kassid” oleks parim, milles ma eales olen osalenud. Ja plaanis on kindlasti ära teha keemia ja autokooli
eksam.“
Maarja Treimut, meediaklass (XI
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Abituriendi tuleproov

A

lates uuest õppeaastast on kõigis gümnaasiumites kohustuslik vähemalt kolm õppesuunda, nii ka
Otepää Gümnaasiumis. Kuna kolm aastat tagasi sooritatud katsed mul, praegusel abituriendil ja peatsel
koolilõpetanul, just kõige paremini ei läinud ja nüüd
on lisandunud ka kolm erinevat suunda, otsustasin sisseastumiskatsetele minna. Pelgasin küll b-võõrkeele testi,
sest see on lisandunud sellest aastast, kuid julge hundi
rind on rasvane. Mõeldud tehtud, nii leidsin end taas
tuĴavast olukorrast. Tore oli katsetada, kas ma nüüd, 3
aastat hiljem, üldse gümnaasiumi katsed läbin.

Milleks minna otse, kui saab ka ringiga?
Enne sisseastumiskatseid kulub ära üks korralik ettevalmistus, kuid kuna minul oli põhikoolist meeles
vaid Pythagorase teoreem, siis tundus see pisut vähe.
Õpetajat ei tulnud aga kaugelt otsida, sest alles aasta
eest läbis sama kadalipu ka mu õde. Tuleb tunnistada,
et abituriendi parim sõber on kalkulaator ning ilma selleta tundub ka kõige pisem tehe üüratult keerulisena.
Nõnda võtsin end käĴe ning õppisin taaskord selgeks
murdudega arvutamise. Kui põhikoolis olid murrud
sama ulmelised kui tuumafüüsika, siis pärast kolme aastat kalkulaatori klõbistamist tundus see veel keerulisem.
Õe ees oli küll pisut häbi näidata oma oskamatust, kuid
katsed tuli sooritada. Nõnda sai selgeks tehtud kõik, mis
vähegi vaja, ja isegi kui pahatihti kasutasin arvutamisel
kilplaslikku teguviisi, leidus alati lihtsam variant.

„Millesse sa end küll mässinud oled?“
Sisseastumiskatsete-eelne õhtu oli üsna pingeline, sest
üle tuli korrata kõik, mis vähegi võimalik. Nii sai välja
otsitud ka kõige vanemad ja tolmusemad eesti keele vihikud, kust üritasin veel viimaseid tõeterasid omandada.
Võib öelda, et kõige hirmuäratavam oli tol hetkel eĴeütlus, sest esiteks on seal alati võõrsõnad, mis on pahatihti
nii eksitavad, et isegi mandariin on teinekord vaid ühe
i-ga, ning teiseks, häbi küll, kui abiturient kirjutada ka ei
oska. Esmakordselt oli OG katsete osaks ka b- võõrkeel,
mis ajas lausa ihukarvad püsti, sest kui aus olla, ei oska
ma enam ehk vene keele tähtedega kirjutadagi, veel vähem siis ülesandeid lahendada.

Mis ei tapa, teeb tugevaks
Nii nagu kõik üheksandikud, kogunesin ka mina
(mis sest, et abiturient) 23. märtsil kell kümme OGsse.
Erinevalt aga neist poistest ja tüdrukutest ei tundnud
ma mingit hirmu katsete ees, sest tulgu, mis tuleb, ühe
korra olen ma selle juba sooritanud. Pisut enne algust
õnnestus mul tabada matemaatikaõpetaja Kaidi Palmiste,
kelle käest lootsin kuulda pisemaidki vihjeid katse kohta.
Taaskord pidin aga peĴuma, sest tundub, et Eesti riigis
on õpetajate palgad ikka liiga head, et neid ära osta. Nii
tuli loota vaid oma peanupule, kuid ka see tundus liiga
habras lohutus.

Tulevik on helge
Katsed algasid nagu ikka eĴeütlusega, mis ei tundunudki nii kohutav, kui olin oodanud. Matemaatika valmistas aga pisut peavalu, sest tavaliste ülesannete kõrval oli ka
väiteid, mille puhul pidi siis otsustama, kas see on tõene
või väär. Viimase puhul tuli aga mängu vana hea bingo,
mis alati toimib. Inglise keeles sain aga hea õppetunni,
mis maksis mulle küll viis punkti, kuid nüüd vaatan alati
ka teisele poole lehte, et kas ka seal on ülesandeid. B-keel
läks aga oodatust veel halvemini. Nii nagu olin arvanud,
ununes mul kohe, kuidas vene keeles kirjutatakse, ning
alustasin hoopis inglisekeelse I-ga. Õnneks parandasin
eksimuse ruĴu, kuid ega see mu tulemust ei päästnud.
Hoolimata kõigest, olen oma tulemusega rahul, sest erinevalt eelmiste aastatega oli parim tulemus häbiväärselt madal ning seetõĴu ei tundu ka minu tulemus kuigi närune.
Lõplikuks tulemuseks kujunes 59,3, mille üle olen igati
uhke. Alati saab paremini, kuid tulemus oli igati piisav, et
minna OG-s teisele ringile. Nii et kui ma peaksin ülikooli
ukse taha jääma, võib mind ka järgmisel aastal gümnaasiumis kohata, sest läbisin tuleproovi edukalt.
Elen Kurvits, koolilehe lahkuv peatoimetaja (XII b)
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es oleks arvanud, et gümnaasiumiaastad lähevad kui linnutiivul ja
nendega koos lahkuvad ka meie abiturientidest meediahuvilised. Eksamiteks
valmistuvatelt noortelt tegusatelt ajakirjanikelt uurisime, kuidas nad jäid rahule
eelnevate aastatega ja mis ootustega lahkuvad Otepää Gümnaasiumist. Kui siiani
olime harjunud, et alljärgnevad persoonid
käivad mööda koolimaja ja väljaspool sedagi, diktofon pihus, ja „mängivad uurivaid ajakirjanikke“, siis nüüd on nad
ise aruandjate rollis. Saage tuĴavaks:
meie endised neljanda võimu diktaatorid Maarika Nurmoja, Anne-Maria
Krüünvald ja Elen Kurvits 12 B klassist
ja Kristjan Sarv 12 A klassist.
Teadupärast on viimasel ajal väga populaarne olnud teatud ringkondades
diskuteerida selle üle, kas Otepääl antav
gümnaasiumiharidus on ikka piisavalt

heal tasemel (mis sest, et kõik pingeread
seda fakti kinnitavad!). Küsimusele, kas
peatsed koolilõpetajad ja noorajakirjanikud on rahul sellega, et pärast põhikooli
valisid edasiõppimiseks just OG ega läinud kuskile mujale midagi suuremat
püüdma, vastasid kõik neli nagu ühest
suust: “Jah! Loomulikult! Igatahes!”
Algaja gümnasistina uurisin, kas
gümnaasiumi läbimine oli nende jaoks
raske, leidis Kristjan, et ei olnud tegelikult raske, kõik jäi ainult alati viimasele
minutile, sest koolitöö kõrvalt oli tal ka
palju muid kohustusi. Neiud olid veidi
konkreetsemad.
Maarika: „Kui kõik ilusti järjel hoida,
ei ole ükski aasta raske.“
Kuidas jäid rahule oma klassikollektiiviga meie tublid meediahakatised?
Selles osas on kõik peaaegu ühesugusel
arvamusel, et jäädi seltskonnaga rahule.

Elen vahetas tänu edukale edasħõudmisele 11. klassis kollektiivi (B klass on meie
koolis olnud siiani veidi rangema programmiga, kõrgkooli suundumusega) ega
kahetse seda sammu, sest ka Maarika ja
Anne-Maria kinnitavad, et õpikeskkond
selles klassis oli hea, väga töine ja asjalik.
Oma kollektiivi kiidab ka Kristjan.
Minu peamine huviobjekt selles küsitluses oli aga koolimeedia, sest on ju
need neli meie keskelt taas tõestanud, et
Otepää Gümnaasiumi raadio ja ajaleht
on mitme hea uudisteankru võrra hetkel vaesem. Miks nad valisid oma õpinguks just meediaõppe? Süü aetakse esialgu kindlalt oma klassħuhataja Marika
Paavo peale. „Mulle soovitas seda õpetaja
Marika Paavo, ta arvas, et minu hääl sobib raadiodiktori rolli täitma ning et olen
ka piisavalt ambitsioonikas,“ meenutab
Maarika. Anne-Maria lisab tähendusrik-

kalt: „Meile Marika Paavo alati rääkis, et
meedia mõjutab hästi kirjaoskust ning
oleks ka lõpukirjandi kirjutamisel kasulik.“ Elen, kes tuli siia kooli Pühajärvelt, ei
omanud tol hetkel kindlat vaadet: „Nägin
seal nimekirjas geograaęat - midagi ju oskaksin, siis vaatasin: majandus, riigikaitse
- eeldasin, et poistele. Nägin siis meediat
ja lugesin tutvustust. Ajalehti ma loen, telekas on ka aeg-ajalt lahti, siis mõtlesin,
et see on parajalt jõukohane. Otsustasin
katsetada.“ Kristjanile on raadiovärk ja
tehnika kogu aeg meeldinud: „Tunnen
ennast sel alal kodus.“
Palusin meenutada ka kõige meeldejäävamat lugu, mille keegi neist kirjutas.
Ajalehe peatoimetajad Anne-Maria ja Elen
on siin sõnakad. Nad teavad oma eelistusi,
tunnevad oma võimeid. Anne-Maria meenutab: „Tegin Kerli Adoviga intervjuu, ta
on hästi huvitav inimene, pealegi ka meie

koolimeediaga väga edukalt tegelenud
vilistlane. Üldse on tore teha koostööd
erinevate inimestega.“ Ning Elen jätkab:
„Mulle meeldisid arvamuslood. Natuke
peksu sai, aga kulus ära. Eks ajakirjanik
olegi ju mingil määral ühiskonna peksupoiss. Mina kogesin seda igatahes oma
nahal selgelt. Aga õppisin ka! Ja loomulikult olen uhke, et minu lugu koostöös
ajakirjanik Madis Jürgeniga sai avaldatud
Eesti Ekspressis.“
Mida aga soovivad Anne-Maria, Elen,
Maarika ja Kristjan oma nn järglastele?
„Peab olema lihtsalt tahtmist ja viitsimist teha neid asju,“ võtab Kristjan mõtted lühidalt kokku. Tüdrukud lisavad
julgustavalt: „Julge pealehakkamine on
tõesti pool võitu, inimene areneb meediaõpetuse kaudu nii rääkima kui kirjuma ja
mõtlema.“‘
Ingrid Kelder, meediaklass (X A)

27. mai 2011

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
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AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
28. aprillil 2011
Ants Manglus andis ülevaate Puka valla arendusprojektidest, Aakre Rahvamaja katuse rekonstrueerimise
tööde ettevalmistamisest, töödeks rahaliste vahendite
taotlemisest.
Puka alevikus on veel jätkuvalt riigi omandis olevaid
maaüksusi, vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku
nende osas algatada maa munitsipaliseerimise menetlus.
2008. aasta septembris on volikogu algatanud Salumäe
detailplaneeringu ning Eessalu, Kesksalu ja Tagasalu
kinnistute detailplaneeringu koostamise. Toimus arutelu nimetatud planeeringutega seotud toimingute teostamisest, volikogu nõustus nende detailplaneeringute
menetluse lõpetamisega.
Kinnitati revisjonikomisjoni 2011. aasta tööplaan.
Q

Q

Q

Q

Laupäeval toimus traditsiooniline Puka valla päev
ja kevadlaat

P

ukas levib ütlemine, et kui vihma on vaja,
korraldage Pukas laat. Nii on see paljudel
kordadel olnudki, ent sel laupäeval läks teisiti. Pukas oli 21. mail kevadlaat ja vallapäev, kuid
vihma ei tulnudki, vaid paistis kena kevadpäike.
Ei tea, mida see küll tähendab?
Laat algas traditsiooniliselt kell 8.00 rahvamaja juures. Müüjaid oli tavalisest pisut vähem,
aga laadalisi siiski jagus. Tundub, et tänavugi mõjutas samal ajal Türil toimunud lillelaat
meie laata. Ka naabrid on otsustanud viimasel
ajal meiega üheaegselt laata pidada.
Sel korral läksid hästi kaubaks taimed, sest
paljudel inimestel oli koju minnes mõni taim
käes. Eks kevadel olegi nii, istutamise aeg ju!
Lisaks laadale pakkus valla päeva tihe programm võimalust vaadata Puka Aianduse ja
Mesinduse Seltsis käsitöönäitust ning vahetata
lilletaimi. Seda võimalust pakutakse juba mitmendat korda ja huvilisi oln jätkunud.
Kell 9.30 algas kombineeritud laskevõistlus.
See ala tundub olevat populaarne, osalesid
nii suured kui ka väikesed, mehed ja naised.
Õhupüssist tuli kaks korda tulistada, tabada
märklehte ning plastikpudeleid. Võistlust aitasid läbi viia Alex Sarapik ja Karl Kadaja.
Kell 10 toimus jalgpalliturniir paaridele.
Mängiti jäähoki väravatega ja ilma väravavahtideta. Mängud olid tulised. Tänan korraldamise eest jalgpallitreener Kristjan Moorastit.
Seejärel said tugevamad mehed ja naised
näidata oma jõudu pakuviskel. Nagu tavaliselt,
oli jõudu katsumas mehi rohkem kui naisi. Viskamisel võis kasutada vabalt valitud tehnikat
ning eksperimenteerimist oli rohkesti.
Kell 11.30 näitasid lapsed täpsust võimlemisrõnga heitmisel. Ala oli tuttav, seda on ennegi
proovitud ja menu on olnud suur. Ka seekordne võistlus meeldis lastele ning täpsemad

maikuus
Puka meesansambel korraldas meeste laulupäeva,
vallavalitsus toetas üritust 64.- euroga.
MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu kutsub Puka
Keskkoolis toimuvalt kooli lõpuaktusele kuld- ja hõbelennu vilistlased, vallavalitsus toetab 50.- euroga.
Õigusvastaselt võõrandatud Trisa nr 7 talu maade
tagastamiseks 28.11.2006 vastu võetud korraldus nr 278
tühistati ning kinnitati 03.05.2011 korraldus nr 74.
Väljastati projekteerimistingimused Rebaste külas
asuva Villemi kinnistul asuvata elamu ja abihoonete rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks;
Meegaste külas asuvale Teppani kinnistule elamu ja
abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Toimetulekutoetust maksti viiele isikule, sünnitoetust
ühele 319,56 ja matusetoetust kahele isikule a´63,91 € ;
ühekordset toetust 200 euro ulatuses.
Jalgpalliklubi FC Elva koosseisust on valitud osalema
Taanis toimuval Vildbjerg Cupil Puka valla lastest Henri
Härm, Karel Sarv, Karel Tilga ja Pärt Kuvvas. Võistlused
toimuvad 2.-9. augustil 2011. Vallavalitsus otsustas
toetada eelpoolnimetatud osalejaid võistlustel osalemise
kulude katmisel kokku 160.-€ ulatuses.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

visked teenisid auhinna.
Spordiprogrammi lõpetas viimase mehe
jooks staadionil. See on selline jooks, kus iga
ringi lõpus langeb viimane jooksja välja. Vanuseklasse oli kolm. Eriti torkas silma, et nooremad jooksjad ei osanud hästi jõudu jagada ning
kippusid lõpuks väga ära väsima. Hea kogemus
oli see paljudele.
Auhinnalaua eest hoolitses Puka Vallavalitsus. Suur tänu korraldajatele ja osalejatele.
Spordivõistluste täpsemad tulemused avaldame valla kodulehel.
Puka kunstikool korraldas keraamika õpitoa.

Oma fantaasiat sai jäädvustada savisse. Tööd
juhendasid Esti Kittus ja Dagmar Miil.
Vabaõhulaval andsid meie valla taidlejad
kontserti, mis eelmistel kordadel on olnud populaarne. Nii oli ka seekord.
Oma valla päev on meil juba suhteliselt pikka
aega toimunud, traditsiooniks kujunemas. On
hea meel, et huvi ei paista vaibuvat. Tänu veelkord kõigile korraldajatele ja esinejatele ning
aktiivsetele osalejatele.
Edu kõiges ja kohtumiseni järgmistel üritustel!
Vallavanem HEIKKI KADAJA

Mälestusi ja kogemusi seoses põllumajandusreformiga
1989. aastal vastu võetud taluseadusega pandi
alus esimestele õiguslikul alusel loodud taludele. 1991. a maareformiseadusega tagastati maa
õigusjärgsetele omanikele ja võimaldati maad
erastada piirkondliku ostueesõigusega või ka üldistel alustel. Järgmisel, 1992. aastal võeti vastu
põllumajandusreformi seadus, millega pandi
alus endiste kollektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele, nende vara ja maa baasil uute talude ja
põllumajandusettevõtete loomisele.
Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada
saada, mis toimus seoses põllumajandusreformiga igas Eestimaa paigas. Osa majandeist suutis
oma tegevuse turumajanduse nõudmistele vastavalt ümber korraldada ja on praegugi elujõulised, teised aga mitte; osa talunikest rajas jätkusuutliku tootmis- või turismitalu, teised ei tooda
enam endagi tarbekski; mõnel pool on ka maal
küllaga töökohti, teisal jälle elu kiratseb. Kuidas
ja miks see nii läks?
Kutsume teid meenutama, mida arvasite
põllumajandusreformist, kuidas see toimus ja
kuidas mõjutas see teie elu. Meenutuste kirjapanekul ei ole tarvis karta, kui isiklikud seisu-

Puka Vallavalitsuses

kohad ja mälestused ei lange kokku nn ametlike käsitlustega. Mälestusi võib täiendada fotode,
dokumentide või muu lisamaterjaliga, mille vormistamisjuhiseid saab muuseumitöötajalt. Kui
soovite, saate lisad tagasi pärast muuseumis kopeerimist; tavalised valguskoopiad kahjuks muuseumile ei sobi.
Põllumajandusmuuseum loodab, et ka need
inimesed, kes praegu on hõivatud reformi käigus
asutatud talu või ettevõtte tegevusega, leiavad
mahti oma mälestused kirja panna.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis. Et huvilistel sellest materjalist kasu oleks, palume tööde alla märkida oma
nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Mälestused palume saata või tuua võimalusel 21. detsembriks 2011. aastal Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714,
Tartu maakond, et muuseum saaks materjali
kasutada 2012. aasta märtsis avatava näituse ja
konverentsi ettekannete koostamisel.
Täiendavat infot saab Ell Vahtramäelt telefonil 7383821 või e-postiga aadressil ell.
vahtramae@epm.ee ja Anne Grišanilt tele-

fonil 7383818 või e-postiga aadressil anne.
grisan@epm.ee.

Suunavad küsimused
Käesolevad küsimused on mõeldud eelkõige
abistamaks põllumajandusreformiga seotud isiklike mälestuste ja kogemuste kirjapanekul. Ei
maksa muretseda, kui mõne küsimuse kohta
teavet napib – selle osa võib rahumeeli vahele
jätta. Kirjutada võib sellestki, mida otseselt küsitud ei ole, kuid mida peate oluliseks seoses teemaga ja vaadeldava ajajärguga lisada.
Kuidas reformi ette valmistati? Kui kaasati eksperte, siis keda ning mil määral ekspertide soovitustega ka arvestati? Kas toimus avalikke arutelusid, kuidas neid läbi viidi?
Kust saite teavet majandusreformide (omandi, maa- ja põllumajandusreform) kohta? Kas seda
oli teie jaoks piisavalt? Millised olid teie ootused
ja kartused seoses reformidega? Millised neist
täitusid?
Kuidas olite endise majandiga seotud? Mis
majand see oli? Mis sai majandist põllumajan-

Riigikogu liikmed Urmas
Klaas ja Meelis Mälberg
käisid Pukas
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed
Urmas Klaas ja Meelis Mälberg külastasid kolmapäeval Puka valda.
Riigikogulasi huvitas, kuidas Puka vallal läheb
ja millised on probleemid. Räägiti näiteks
koolimaja remondist ja lasteaia juurdeehitusest.
Konkreetsetest abilubadustest külalised siiski
hoidusid.

dusreformi käigus? Milliseid eeliseid ja soodustusi kasutasid uued moodustatavad ühistud
vara erastamisel? Kuidas jagati endise majandi
vara (tootmishooned, masinad, seadmed jne)?
Meenutage mõnda erastamise /ärastamisega
seotud olukorda.
Milline osa majandi varast määrati Eesti Vabariigi omandisse? Mis on sellest osast (asutused,
hooned, kuivendus- ja vihmutussüsteemid jne)
nüüdseks saanud? Mis sai majandi võlgadest ja
muudest varalistest kohustustest? Kuidas korraldati ühismajandi osamaksud ja aktsiad teistes organisatsioonides?
Kuidas mõjutas põllumajandusreform talude
rajamist? Millised olid erinevused varem rajatud
ja põllumajandusreformi käigus loodavate talude
vahel (endised taluomanikud, endised majanditöötajad, eelised maaressursi ja tootmisvahendite jagamisel jne)?
Kuidas tagastati ühistatud vara? Mille alusel
määrati ja kuidas kompenseeriti ühistatud vara?
Milline oli asjaajamine? Milline oli majandijuhtide ja reformikomisjoni suhtumine kompensatsiooni taotlejatesse?
Mida arvestati tööosaku kindlaksmääramisel?
Kuidas oma tööosaku realiseerisite?
Mida arvate põllumajandusreformist ja riigi
tegevusest selle läbiviimisel? Kuidas on põllumajandusreformi läbiviimine sellisel kujul ennast õigustatud? Mida oleks võinud teha teisiti?
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Noortekeskuse sisustus sai
täiendust
Sangaste valla avatud noortekeskus kasvab ja kosub. Ja seda
põhiliselt erinevate projektikonkursside toel. MTÜ
Valgamaa Partnerluskogu meetme Noor Valgamaa
raames soetati noortekeskusele jõusaali tehnika, mida
saavad edaspidi kasutada kõik soovijad ja huvilised.
Huvilistel tuleb võtta ühendust Rait Elvetiga.
Lisaks jõusaalile sai noortekeskus teleri, vajalikud
potid-pannid kööginurka ning igapäevased töövahendid noorsootöötajatele.
MERLE TOMBAK

Jalgpallivõistlused
Noortekeskus Svank pidas 15. mail esimese jalgpalli sõpruskohtumise. Omavahel mängisid FC Keeni Merevägi
ja FC Kuigatsi. Kummaski meeskonnas oli 8 mängijat ja
kohtumine kestis 70 minutit. Mäng oli pingeline ja ilus.
Esimese sõpruskohtumise võitis FC Keeni Merevägi
seisuga 8:0.
Teine sõpruskohtumine toimus 22. mail. Sedapuhku
käis võistlus FC Keeni Mereväe ja FC Sangaste vahel.
Ilm oli sellel päeval väga palav ja mäng väga huvitav.
Mõlemad meeskonnad olid võidutahet täis, kuid võita
sai ainult üks. Seekord oli õnn FC Sangaste poolt, võideti
seisuga 5:0. Täname ka aktiivset publikut kes toetasid
tublisid meeskondi väljaku kõrvalt. Jälgige kuulutusi, sest
kohtumisi tuleb veel ja võimaluse oma jalgpallioskused
mängu panna saavad nii koolinoored kui ka täiskasvanud.
RAIT ELVET

Kandleringi avatud tund
Kuuekeelset kannelt saab seltsimajas õppida Koidu Ahki
juhendamisel. 1. juunil kell 18.00 toimub avatud kandlering, mida võib julgelt vaatama-kuulama tulla.
Kandled on soetatud ja tunnid viiakse läbi MTÜ Valgamaa Partnerluskogu LEADER meetme Noor Valgamaa
raames.

Tantsuga emadepäev

E

madepäeva ja Sangaste valla tantsupäeva
on meil aastaid tähistatud. Viimastel aastatel oleme need kaks sündmust ühendanud. See on oodatud pidu igal aastal, sest
üles astuvad kõik vallas tegutsevad tantsurühmad. Üle pika aja sai nautida Keeni Põhikooli
mudilaskoori esitust, esinesid solistid ja kitarristid. Silmailu jagus pea kaheks tunniks.
Sel aastal olid õhtut „vedama” tulnud
kevade lemmikputukad – Merle Tombak lepatriinuna ja Taivi Rästas liblikana. Lepatriinu ja liblikas olid nii tähtsa päeva puhul isegi
paar polkasammu selgeks õppinud – kuidas Sa
lähed tantsupäevale, kui ise tantsida ei oska.
Putukad olid nii hakkamist täis, et panid tantsima pea kogu saalis viibinud rahva. Küll oli
tore vaadata rõõmsaid ja lõbusaid nägusid.
Ja vaadake, ei olegi palju vaja, et lusti jaguks
sündmuse korraldajatele ja pealtvaatajatele.
Tahangi kõigepealt tänada teid, hea publik,
keda oli kuulamas-vaatamas üle ootuste palju.
Kuid ühtegi pidu ei ole võimalik pidada, kui
ei oleks esinejaid ja kalleid juhendajaid. Aitäh
Sangaste lasteaia lastele ja õpetajatele vahva
kava eest. Lauljad tõi lavale Anu Vares ja Kris-

tina Minajev, kitarristid Tõnu Varjun, tantsijad Maie Vill, Tiina Kukk, Katrin Kõiv ja Hiie
Vähi.
Järgmine suurem valla sündmus on jaanipäev, mis sel aastal toimub 22. juunil Keeni
pargis. Korraldamise on enda kanda võtnud
MTÜ Keeni Tantsuselts koos noortekeskusega.
Olete kõik lahkelt oodatud!
MERLE TOMBAK

Spordipäev ja teatetants

Sangaste valla talgupäevast

S

angaste vallas oleme aktsiooniga „Teeme
ära” liitunud selle algusest. Esimene ülevallaline talgupäev toimus eelmisel aastal,
kus osales üle 100 inimese. Sel aastal oli osavõtt
oodatust palju kesisem. Pakkusime koristusobjektideks Keeni pargi ja lossi ümbruse.
Keenis käis abis üle 20 inimese, Lossi juures
üle kümne.
Suur, suur tänu neile inimestele, kes ei pidanud paljuks puhkepäeval välja tulla ja oma
panus kodukoha koristamiseks anda.

Võib-olla ei ole õige, et talgupäeva eestvõtjaks ja eestvedajaks on vallavalitsus? Oma
kodu ümbruse koristamise vajadus ja tahe
peab tulema külaelanikelt endalt. Ja vallavalitsus on kindlasti nõus aitama talgusupi keetmisel ja ka muus osas.
See on mõtlemise- ja suhtlemisekoht meile
kõigile. Me peame ise otsustama, mis on meie
jaoks tähtis. Ja korras kodu ümbrus peaksid
iga elaniku jaoks oluline olema.
MERLE TOMBAK

Sangaste lasteaia perepäev
12. mail toimus Sangaste lasteaia õuealal juba traditsiooniks saanud pereüritus. Eesmärk oli pakkuda ühistegevust peredele ja mis peamine, et lapsevanemad võtaksid
aja maha ja veedaksid koos oma lastega lõbusa ning
meeldejääva õhtu.
Sel aastal tähistab lasteaed oma 25. aastapäeva.
Õpetajad olid sel puhul kokku pannud fotonäituse 1997.
aastast toimunud perepäevadest. Näitus jääb lasteaias
avatuks sügiseni.
Ürituse alustuseks koguneti saali ja jäädi seal huviga
ootama, mida põnevat juhtuma hakkab. Ei pidanudki
kaua ootama, kui ringi hakkasid liikuma kaks vallatut
klouni. Piip ja Tuut esitasid viguriga laule, trikke ja mustkunsti, millesse kaasati ka publik.
Järgnev toimus juba õues. Peredel tuli osavust näidata
paberlennukivõistlusel. Võistlejad pidid voltima lennuki
ja selle võimalikult kaugele lennutama. Järgnes mõistatuste lahendamine ja viguritega küsimustele vastamine.
Elevust pakkus paberist kõige pikema riba rebimine. Lastel oli võimalus asfaldil kõhutades rõõmu tunda kriitidega
joonistamisest.
Lustiliseks kujunes õhupalli-võrkpall, kus õhupalli tuli
lüüa vastasvõistkonnale rullikeeratud ajalehega. Isadest
ja emadest moodustus kaks võistkonda. Pikalt tuli oodata esimest punkti ja õhupalle kulus õhtu jooksul palju.
Pealtvaatajate valjuhäälne kaasaelamine puhus palli aina
isade poolele aga kõiki reegleid järgides võitisid mängu
ikkagi meie tublid emad.
Iga ülesande järel premeeriti kiiremaid, osavamaid ja
nutikamaid. Peole tõi kulminatsiooni jäätiseauto.
Tore oli näha peresid ühiselt veedetud tegusast õhtupoolikust rõõmu tundmas! Ka kevadpäike paitas meie
õhtut oma soojusega.
Võtke vastu meie tänu, head toetajad: Sangaste Vallavalitsus, Sanwood AS, Finlaid OÜ, Sangaste Linnas AS ja
AS Silva-Agro. Aitäh lapsevanematele: Maiken Kutsarile,
Kati Velnerile, Eveli Laulule ja Marjana Lehepuule. Kõigile
tänu, kelle abiga perepäev teoks sai!
TAIVI RÄSTAS

Tänavu toimus meie traditsiooniline spordipäev sõpruslasteaedadega koos tantsides.
Tsirguliina lasteaed Õnnelind kutsub igal
kevadel oma sõbrad spordipäevale. 9. mail said
kokku Sangaste, Laatre, Sooru ja Õru lasteaed
Tsirguliina keskkooli staadionil aga sportlikul
teatetantsupäeval. Õnnelinnu juhataja Ilme
Sitiku sõnul pakkus teatetantsu idee välja
maakonna rahvakultuurispetsialist ja rahvatantsujuht Eha Mandel, kes käib kord nädalas
Tsirguliina lasteaia lastega tantsimas. Eha
Mandel rääkis, et augustis korraldab ju Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kõiki Eesti
maakondi läbiva kaheksa ööpäeva lakkamatult
kestva teatetantsu ning miks mitte teha see ka
väikestele lastele.
„Õnnelinnud” kirjutasid Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupile projekti ja said ka toetust.
Nii said kõik tantsijad rinnamärgidki.
Ümber staadioni oli tantsimas üle nelikümne
paari lapsi. Igal lasteaial oli oma lipukeste värv.
Paarid alustasid lipukestega tähistatud kohast
muusika saatel liikumist järgmise paarini ja
andsid teate järgmisele paarile. Nii tantsiti
staadioniring. Seejärel moodustas iga lasteaed
kätest kinni võttes „saba” ja muusika saatel
liiguti staadioni keskele. Suures ringis ütles
tänu tantsu eest Eha Mandel ja kõik osalejaid
said „TeateTants 2011” rinnamärgi.
Pärast tantsu toimus spordipäev. Kahes
vanuserühmas võisteldi kaugushüppes ja
palliviskes. Sangaste lasteaiast oma vanuserühmast saavutas I koha palliviskes ja II koha
kaugushüppes Kert. III koha palliviskes ja III
koha kaugushüppes saavutas Oliver. III koha
kaugushüppes saavutas Annaliisa ja III koha
palliviskes saavutas Erik.
Pärast sportlikku tegevust ootas lasteaia
mänguplatsil kõiki osalejaid piknikulaud.
Saime olla suurepärase ja meeldiva ürituse
osaliseks! Suur tänu Ilme Sitik, Eha Mandel ja
Arne Nõmmik. Aitäh Tsirguliina lasteaia perele!
TAIVI RÄSTAS

Täname

Noortekeskus SVANK
kutsub kõiki
Keeni kooli staadionile

5. juunil algusega kell 12
lastekaitsepäeva tähistama.
Sportlikke tegevusi jagub nii suurtele kui ka väikestele, oma ametit tutvustab tuletõrje, saab vibu
lasta, kohapeal on töötoad ja toimub veel muudki
huvitavat.
Üritus on kõigile tasuta!

Sangaste Vallavolikogu ja Sangaste
Vallavalitsus tänab Keeni Põhikooli
tantsijaid, lauljaid ja võimlejaid väga
hea esinemise eest maakondlikul
ülevaatusel.
Tubli töö ja tantsurõõm tagas 2.-3. ja
7.-9. klassi segarühmale ning 7.-9. klassi
neidude võimlemisrühmale pääsu XI
noorte laulu-ja tantsupeole, mis toimub
1.-3. juulil Tallinnas. Kõigi kolme rühma
juhendaja on Tiina Kukk. Tallinnasse
sõidab ka Keeni Põhikooli mudilaskoor,
mida juhendab Anu Vares.
Sügav kummardus tehtud töö eest!

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu ja Sangaste Vallavalitsus korraldab, Eesti Kultuurkapital ja Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus
toetab:

Kursuse

Inimene ja Loodus /PRAKTIKUM

Kokkusaamise eesmärgiks on arutleda inimese ja looduse suhete üle traditsioonilises ühiskonnas ning tänases
linnastunud, modernses ja individualistlikus ühiskonnas.
Sangaste vallas Kunstimäe Puhkemajas
11. juuni 2011
12.00 Kogunemine.
12.30 Tervituslaul: Koidu Tähed.
Rahvameditsiin, taimravi ja pärimus. Ravimtaimede
tundmine. Ravimtaimede praktikum. Ravimtaimede
korjamine. Raivo Kalle.
14.30 Pealelõunane laulmine: Koidu Tähed.
Raivo Kalle jätkab.
16.30 Rahvameditsiini juturing. Ene Lukka-Jegikjan.
17.45 Suvistepüha tähistamise ettevalmistus. Kristjan
Lukka.
19.00 Õhtu laulud ja suvistepüha juturing: Koidu Tähed;
Ene Lukka-Jegikjan ja Kristjan Lukka.
21.00 Sann.

12. juuni 2011 – suvistepüha
8.00 Lindude teretamine ja suve alguse välja kuulutamine sarvede, vilede jms puhumisega.
9.00 Metsast kaskede toomine ja ruumide ühine kaunistamine; kiige ehtimine kaskede ja lintidega; tuleaseme
valmis seadmine jms.
12.00 Suvistepüha pidamine (tuli, (kiige)laulud, laulumängud, tantsud, ühine söömine jne).
16.00 Esivanemate mälestamine surnuaial.
Info ja registreerimine merle@sangastevv.ee, 5647 2632.

Valgamaale toodi I Euroopa meistrivõistluste
pronksmedal
Leedus Šiauliais peetud II Euroopa Mängudel
võistlesid 32 riigi sportlased seitsmel rahvuslikul spordialal.
Eesti esindusse kuulunud Sangaste valla
tuntud spordiaktivist Mati Raudsepp (pildil paremal) võitis sumos ( kuni 115kg) pronksmedali.
Samas peetud I Euroopa meistrivõistlustel
vägikaika vedamises (ametlik rahvusvaheline
nimetus mas-wrestling) võitis Mati Raudsepp
absoluutkaalus pronksmedali.

Tule verd loovutama!
Tartu Verekeskus Sangaste seltsimajas
31. mail kell 9.30-12.00 ,
Sanwoodis 12.00-14.00.

KUULUTUSED

27. mai 2011

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
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KUULUTUSED
Korstnapühkimine, võimalik puhastada ka alt üles, ahjudesse avade
freesimine. www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445.
Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee
Teemantpuurimine, teemantsaagimine, ventilatsioonitööd. Telef. 5393
7857
Kanalisatsiooni- ja veetorustike,
drenaaži ehitus. Septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus.Teeme
Teie maamajja korraliku joogivee
ja reoveesüsteemi. Konsultatsioon
hajaasustusprogrammi raames. Buldooseri, ekskavaatori ja kalluritööd.
Töid teostame üle Eesti. www.jyritoru.ee email: jyritoru@jyritoru.ee Tel:
5814 5117, 515 1985.
Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 5197 8500
Müüa maja Otepää äärelinnas. Tel.
528 5159
Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28
€/rm, kask 36 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 RM. Tel. 5394 6271
Soovin osta grammofoni ja Tarmo
Pihlapi plaate. Tel.7655 414
Müüa kahe- ja kolmetoalised korterid
Sangastes. Küsi täpsemat infot tel.
50 60 570.
Ostame okaspuukoort, saepuru,
virnastatud võsa ja raiejäätmeid, pinde ning järkamisest jäänud klotse.
Samuti ümarmetsamaterjale, mis
on kaotanud kaubandusliku väärtuse (pehkinud , mädanikuga, mittestandardses mõõdus küttepuud ja
palgid). Hind: 2.0-7.0 €/ puistekuupmeetri eest, olenevalt millise materjaliga liigiga on tegemist. Minimaalne
kogus 30 puistekuupmeetrit. Ostame
raieõigust võsastunud aladel, kraavipealsetel, teeäärtel. Hind ja tasumise
viis kokkuleppel vastavalt objektile.
Kontakt . 58 171 699 Jüri . e-post:
jyri@selmet.ee või info@selmet.ee.

Karni-Voor OÜ,
asukohaga Otepääl
Lipuväljak 3,

ootab oma kollektiivi töökaid
ja sõbralikke töötajaid.
Pakume tööd müüjale,

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

baaridaamile,
kokale.

Infot saab tel.nr.76 66 550 /
53 43 47 05

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

HEINO MÄGI
Sügav austus ja mälestus jääb
Otepää ajaloo kogujast ja jäädvustajast, andekast kirjamehest.
Lähedastele kaasa tundes
Otepää Teataja toimetus.

ILME JUUR

Mälestame kurbuses head kasvatajatädi lapsepõlvest ja avaldame
siirast kaastunnet tütrele, pojale
perega ja lähedastele.
Esper, Angelika ja Ragnar emaga.

JAAN MASCHOROV

MARE MANDLI

ILME JUUR

13.02.1938-15.05.2011

17.08.1923-12.05.2011

06.04.1925-24.05.2011

Mälestame kallist klassikaaslast

Südamlik kaastunne Evelinile

ENDLA VIIRMÄE

ILME JUURT

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet omastele.
Otepää Gümnaasiumi 17. lennust
Elsa, Endla, Salme.

ema

1924 – 2011
Mälestame head naabrit ja
tunneme kaasa lastele peredega.

Marju, Linnar, Margus, Arno

Perek. Viil, Drenkhan, Purasson
ning E.Raud, E.Kikas, A.Miks ja
E.Kermas.

TECHNE TÖÖKODA OÜ
annab teada,
meie territooriumil tankla
juures on kõigile lugemiseks
paigutatud uus teabetahvel,
kuhu saab iga huviline ka ise
kaastööd teha.
Tule tutvu uue infostendiga ja
kirjuta ka ise huvipakkuvaid
lugusid seal avaldamiseks.

Kontakt: e-mail: tehne@hot.ee või
info kohapeal.

„Kes meeletult särab ja põleb palangus pidevas,
sel kustuda pole nii kõle õhtus kord
videvas...“
(A.Alliksaar)

On lahkunud meie hariduse
võimas alustala

HEINO MÄGI

14.12.1928 - 24.05.2011
Langetame leinas pea ning
avaldame sügavat kaastunnet
poegade peredele.
Otepää Gümnaasium

AINO MILÄNDER
Siiras kaastunne Anni Kõivu ja Tiiu
Orassoni peredele õe, tädi
kaotuse puhul.
Linda, Lembit, Koidula, Helge ja
Lea.

AS Pühajärve Puhkekodu
võtab tööle:

KATLAKÜTJA
KOKA
Info tel 522 6234

Teatame kurbusega, et lahkus
meie isa

HEINO MÄGI

14.12.1928 – 24.05.2011
Pojad peredega
Ärasaatmine Otepää leinamajast
5. juunil kell 14. Põrm
tuhastatakse.

HEINO MÄGI

Mälestame Otepää aukodanikku
ja Otepää Keskkooli kauaaegset
direktorit.
Südamlik kaastunne omastele.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Kas aimasid kui habras niit sind eluga sidus.
Tuul sind unustab küsida...
Jäljed tasandab liiv...

Kuid kallis abikaasa, isa, vanaisa, äi

ENN OTT

02.10.1934-03.06.2002

meie südametest iial sind aastad ei vii...

Mälestavad 9. surma-aastapäeval lesk ja
tütar perega ja Ave-Ly ja Margus.

MITMESUGUST
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Lõuna-Eesti memme-taadi suvepidu
Otepää Gold Optika kutsub teid

„Kaunistagem oma kojad …“

TASUTA

silmadekontrollile ja prillidemääramisele.
Silmakontrollid toimuvad Otepääl

igal teisipäeval 31. mai, 7., 14., 21., 28. juunil.
Asume Otepää Kaubanduskeskuses (Lipuväljak 28)
tel. 7670 381.
Nüüd ei pea sa enam ootama meeletuid kampaaniaid ja
allahindlusi,sest Gold Optika prillipoodides Otepääl ja Elva
Arbimäe Konsumis (Kirde tn 3) on aastaläbi alati soodsaimad
hinnad Eestis.
Meie valikust leiate:

prillide määramine, kontaktläätsede määramine,
prilliraamid, prilliklaasid, kontaktläätsed, hooldusvahendid, prillitoosid, prilliketid, prillipaelad, valmisprillid, prillide valmistamine ja remont.
Lisaks pakume alati TASUTA konsultatsiooni, et leiaksite endale
sobivaima lahenduse vastavalt teie vajadustele.
Info ja registreerimine silmade kontrollile, prillide ja kontaktläätsede määramisele tel. 7670 381.
Otepää GOLD OPTIKA on avatud

E-R
L

9.00 - 18.00,
9.00 - 16.00.

Kohvikus l.u.m.i viidi läbi
heategevusõhtu

FC Otepää mängib
Tehvandi staadionil!

20. mail toimus kohvikus l.u.m.i heategevusõhtu, kus annetustena koguti 215 eurot. Laekunud
tulu läheb Konsumi poe juurde rajatavale laste
mänguväljaku atraktsioonide ostmiseks.
Heategevusõhtul esines tantsuks Otepää vallavanem Andres Visnapuu ansambliga „Projekt“.
„Tänan kõiki, kes heategevusõhtul andsid oma
panuse,“ sõnas Andres Visnapuu. „Plaan on heategevuskampaaniat kindlasti edasi vedada, tänaseks on ka mõned suuremad ettevõtjad andnud
nõusoleku lastele suunatud projekti omalt poolt
toetada. Kui raha koguneb rohkem, saab kindlasti täiustatud ka kultuurikeskuse pargis olev
laste mänguväljak.”
Heategevusõhtu kohvikus l.u.m.i oli avalöök
Otepää vallavalitsuse ja kohvik l.u.m.i poolt välja
kuulutatud heategevuskampaanias. See kestab
kogu 2011. aasta.
Annetused märgusõnaga “Laste mänguväljak” saab kanda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele SEB panka 10220049075015.
Kampaania käigus paigutatakse Otepääl mitmesse asutusse Otepää Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Peeter Mändla juhendamisel valminud rahakogumiskastid.
Idee heategevuskampaania korraldamisest
andis kohvik-restorani peremehe Veikko Tääri
andmeil l.u.m.i kokk Tanel Rebane.

äesoleval hooajal mängivad FC Otepää
täiskasvanute meeskonnad oma kodumänge uuel Tehvandi staadionil. Ootame kõiki
jalgpalli- ja spordisõpru omadele kaasa elama.
Tule FC Otepää mänge vaatama, sest seal on
nii armutut võitlust, koomilisi äpardusi kui ka
ilusaid väravaid. Sissepääs kõigile tasuta!

MONIKA OTROKOVA

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI
TANTSUPIDU

1. juunil kell 18.00
OTEPÄÄ SPORDIHOONES
Esinevad:

RAHVATANTSURÜHMAD,
VÕIMLEJAD

K

FC Otepää kodumängud
kuni juuni lõpuni:
L 28.05. 15.30

FC Otepää II - Põlva FC Lootos II

P 5.06. 17.00

FC Otepää - FC Elva

L 18.06. 15.00

FC Otepää II - FC Aspen

P 19.06. 17.00

FC Otepää - Navi Vutiselts

P 26.06. 12.00

FC Otepää - Jõgeva SK Noorus 96

FC Otepää; www.fcotepaa.ee

4. juunil

2011 toimub Otepääl
Lõuna-Eesti memmetaadi suvepidu. Suvepeol kohtuvad Võru, Viljandi,
Põlva ja Viljandi maakonna lauljad, rahvatantsijad
ja -muusikud, kokku 72 rahvakultuurikollektiivi
800 taidlejaga. Keskpäeval algavad proovid rahvatantsijatele Tehvandi suusastaadionil ja kooridele
Otepää kirikus. Otepää Kultuurikeskuse juures
toimub väike käsitöölaat ja alates kella 13.00st rahvamuusikute võistumängimine.
Lõuna-Eesti memme-taadi suvepeo pidu-

O

lik jumalateenistus-kontsert algab kell 16.00
Otepää Maarja kirikus. Kirikus laulavad nelja
maakonna koorid ja vokaalansamblid.
Orienteeruvalt kell 17.30 liigub tegelaste
rongkäik Tehvandi suusastaadionile tantsupeole.
Pidu algab kell 18.00, kus iga maakond esitab
kodus ettevalmistatud tantsulavastuse. Suvepidu
juhib Veikko Täär.
Järgmine suvepidu toimub Põlvamaal.
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse rahvakultuurispetsialist Valgamaal EHA MANDEL

Uudiseid turismiinfokeskusest

tepää Turismiinfokeskuses on Lipupäeval
müügil soodushinnaga Eesti lipud ning lipusümboolikaga suveniirid. Pidevalt täiendame ning suurendame Eesti suveniiride valikut.
Seega, kui vajad välismaale või külla minnes kingitust, mis tutvustaks Eestit või Otepääd, leiad selle
Otepää Turismiinfokeskusest.
Oleme koondanud kokku kõik Otepää piirkonnas toimuvad suvesündmused ning neid ülevaateid jagame tasuta. Siinkohal palume kõigil
lahkesti teada anda, milliseid üritusi plaanite korraldada. Meie omaltpoolt püüame Otepää Turis-

miinfokeskuses teha kõik selleks, et meilt saaks
värsket ja täpset informatsiooni kõikide sündmuste kohta, mis toimuvad Otepää, Puka, Palupera ja Sangaste piirkonnas.
Samuti müüme pileteid nii meie piirkonnas
kui Piletilevi vahendusel kõigile Eestis toimuvatele üritustele.
NB! XI Noorte Laulu- ja Tantsupidu toimub
1.-3. juulini, piletite arv avaetendusele kahaneb
iga päevaga.
Kuuma Otepää suve ootuses SA Otepää Turism

Pühajärve randa valvab G4S

O

tepää Vallavalitsus kuulutas välja avatud
riigihanke menetluse korras hanke rannavalve teenuse osutaja leidmiseks aastateks 2011-2013. Hankele laekus kolm pakkumist,
millest edukamaks osutus G4S Eesti AS pakkumine.
Otepää abivallavanema Andres Arikese andmeil valvab rannavalve Pühajärve randa alates
1. juunist 31. augustini 2011. Rannavalve valvab
seitse päeva nädalas (kaasa arvatud puhkepäevad ja pühad) iga päev kell 11.00 - 21.00. Korra-

ga on tööl kaks vetelpäästjat.
Rannavalve ülesanneteks on Pühajärve rannas
külastajatele rannavalve (vetelpääste ja meditsiinilise esmaabi) ning muude vajalike tegevuste
(suplusakvatooriumi puhastamine, hooldus, tähistamine) teostamine.
Pühajärve ranna akvatooriumi puhastamine
algab 25. maist. Rannas saab mängida võrkpalli,
on olemas ka kiiged ja lasteatraktsioonid, töötab
rannakohvik.
Rannailma saab vaadata www.ilm.ee

Väärtuskasvatus – oluline
uuendus hariduses!

P

ühajärve Põhikoolis toimunud seminaril
„KOOL JA KOGUKOND“ arutati hariduselu sisuliste ja oluliste uuenduste üle.
Peaettekandja, Tartu Ülikooli professor Margit
Sutropi ettekanne teemal „Väärtused ja väärtuskasvatus heas koolis“ andis põhjaliku ülevaate,
milline on hea kool ning mis on väärtuskasvatus.
Professor kinnitas: „Hea kool on kindlasti ÕPPIJAKESKNE! Eelkõige põhikool annab lapsele
teada, milleks just temal on kutsumus ja võimed
ning aitab lapsel leida oma tee, mida mööda ta
saab väärikalt ja uhkelt käia. Kool annab lapsele
tugeva eneseväärikuse.“
Margit Sutrop lisas:„Koolimeeldivus tähendab madala stressiga kogutud häid teadmisi.
Kooli, õpetajate ning lapsevanemate ülesandeks
on väärtustada erinevaid andekusi, st erivajadusi. Igal lapsel on erivajadus! Ühiskonnal on vaja
kõiki ameteid ning erinevaid inimesi. Selleks, et
jõuda rikka, tugeva, õnneliku riigini on vaja kõigepealt rikkaid, õnnelikke ja tugevaid inimesi.“
Teine peaesineja, Teadus- ja Haridusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis kinnitas isa, vanaisa ja õpetajana, et väärtuskasvatus on kooli
esmatähtis ülesanne. „Kuna inimese väärtushinnangute süsteemi põhialus kujuneb välja põhikooli III astme lõpuks, siis on ülioluline, et algja põhikool suudaksid koolis antavad teadmised
kujundada väärtussüsteemiks, mis inimest sisemise jõuna edaspidi kannab,“ rääkis Küttis.
Seminaril tõdeti, et uus õppekava on tänapäeval õppijakeskne, kuid millegipärast ei kajastu
see praktikas. „Hariduse sisu on kokkuleppeline ja lähtudest uuest õppekavast, tuleb õpetajatel talupojamõistust järgides teha otsused ja valikud,“ ütles Kalle Küttis. „Me anname teadmisi, aga alati ei suuda me teadmisi muuta lapse
jaoks väärtuseks. Kahtlemata on väga suur roll
õpetajatel, kuid väärtuskasvatus algab eelkõige
kodust. Meie ise vanemate ja õpetajatena olemegi lapse hoiakute ja väärtuste kujundajad.”
Seminaril arutleti küsimuse üle, kuidas ühiskond aitab koolil saada heaks kooliks. Professor Margit Sutropi sõnul tuleb parandada hari-

dusasutuse ja kogukonna sidusust. Sisehindamise nõunik Ene-Mall Vernik-Tuubel lisas: „Täna
on koolis määrava tähtsusega kaasav eestvedamine, et seeläbi luua soodne ja toetav, arenguks
vajalik koolikeskkond. See on meeskonnatöö,
kuhu tuleb kindlasti kaasata ka lapsevanemad ja
hoolekogu. Eesmärgiks on tekitada õppiv kogukond.“
Lüllemäe, Orava ning Konguta koolide juhid
jagasid kogemusi kooli ja kogukonna koostoimimisest ning meetoditest, mis soodustavad omavahelist koostööd. Arutelu võttis kokku Kambja
kooli direktor Enn Liba: „Need on meie ühised
lapsed ja meie ühine asi!“
Seminari korraldaja, MTÜ Pühajärve Haridusseltsi juhatuse liige Solveig Raave ütles:
„On vaja, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
tehtud uuenduste ja muudatuste reaalseks elluviimiseks jaguks tarkust ning otsuseid tehtaks läbimõeldult. Õpetamises tuleb ainekesksuselt üle
minna kasvatus- ja väärtuskesksusele. Kõige olulisem on lapse terviklik areng individuaalse lähenemise kaudu.“
MTÜ Pühajärve Haridusseltsi juhataja Teet
Reedi selgitas toimunu eesmärke: „Korraldasime seminari sooviga rääkida ja mõelda ühiselt
selle üle, kuidas riik-kool-lapsevanemad-kogukond saavad koostöös tagada haridussüsteemi
avatuse, uuendusmeelsuse ja loovuse. Meil on
siiralt hea meel, et antud teema puudutas ning
tõi kohale nii palju koolijuhte ning meie oma kogukonna liikmeid. See annab julgust ja kindlust
järgnevate seminaride korraldamiseks. Sellist
avatud diskussiooni, mis hõlmaks kõiki seotud
osapooli on olnud senini kahetsusväärselt vähe.
Teeme kõik selleks, et taolisi positiivseid ning innustavaid mõttevahetusi toimuks ka edaspidi.“
Seminar toimus laupäeval, 21.mail Pühajärve Põhikoolis, mis on pärjatud Eesti Kauneima
kooli tiitliga ning on „EDUKO“ programmi uuringu kohaselt üks innovaatilise maakooli mudeleid.
SOLVEIG RAAVE, Pühajärve Haridusselts

