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Otepää valla Aasta ema 2012 on 
Marge Tadolder

Valla aasta ema konkursile laekus 
kolm nomineti: Ann MLT OÜ 
juhataja Marge Tadolder, IF 

Kindlustuse klienditeenindaja Tiiu 
Aart ja Pühajärve Põhikooli direktor 
Miia Pallase.
   Aasta emale ja nominentidele andsid 

valla tänukirja üle volikogu esimees 
Aivar Nigol ja vallavanem Andres Vis-
napuu. Emasid tunnustas Otepää Nais-
seltsi esinaine Riita Aader, kes andis 
Aasta emale üle Aasta ema meene. 
Otepää valla Aasta ema esitati ka Vaba-
riigi Aasta ema aunimetusele.
   Emadepäeva kontserdil said sünnikir-

jad ka uued vallakodanikud, kes on sün-
dinud ajavahemikul 1. oktoober 2011 
– 31. märts 2012. Sünnikirja sai 21 last 
– 7 poissi ja 14 tüdrukut.
   Kontserdil esinesid Arsise kellade 

Tartu noorteansambel. Pärast kontserdi 
lõppu ootas kõiki emasid ja lapsi Otepää 
Naisseltsi kaetud kohvilaud.
   Aasta Emal 2012 Marge Tadolderil 

on kolm last, tema suurimaks kireks on 
käsitöö ning sellega on ta olnud seotud 
palju aastaid nii oma rma kaudu kui 
ka hobina. Marge on Valgamaa Rah-
vakunsti- ja Käsitöö Keskseltsi asuta-
jaliige ja juhatuse esimees alates selle 

asutamisest 2005. aastast. Marge Tadol-
der juhib kõigile otepäälastele teada ja 
tuntud käsitööpoodi Anni Butiik. Tema 
lapsed on öelnud, et nende emal on alati 
aega oma laste jaoks, ta kuulab nende 
muresid, annab nõu ja aitab igas olukor-
ras.
   Aasta Ema 2012 nominent Tiiu Aart 

on kolme lapse ema ja nelja lapselapse 

vanaema. Tema lapsed iseloomusta-
vad teda kui töökat, tublit ja pühendu-
nud ema, kes jõuab kõik tööd tehtud 
ja energiat jääb veel ülegi. Töökaas-
lased leiavad, et ta on sõbralik ja hooliv 
inimene, kes on alati valmis aitama ega 
jäta kedagi hätta.
   Aasta Ema 2012 nominent Miia 

Pallase peres on kaks last ja neli lapse-

13. mail toimus Otepää 
Kultuurikeskuses emadepäe-
vale pühendatud kontsert 
ning Otepää valla uutele 
ilmakodanikele sünnikirjade 
üleandmine. Otepää valla 
Aasta emaks 2012 sai Marge 
Tadolder.

last. Kolleegid hindavad teda kui otse-
kohest, heatahtlikku, abivalmis, kaas-
tundlikku ja kindlameelset inimest. 
Tema juurde saavad kõik tulla nii oma 
rõõmude kui ka muredega.

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht 

MONIKA OTROKOVA

4. juunil on Eesti lipu 128. sünnipäeva 
puhul lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik 
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused 
ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. 
Eesti lipu võivad heisata ka kõik teised.
   Head otepäälased – Otepää on Eesti 
lipu häll. 4. juunil 1884. aastal kogunes 24 
eesti soost haritlast Otepääle, et pühit-
seda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi 
sinimustvalge lipp. Eesti iseseisvumisel 
sai riigilipuks sinimustvalge rahvuslipp. 
   Tähistagem siis Eesti lipu sünnipäeva 
lippude heiskamisega! Ehtigem Otepää 
linn selleks ajaks lipuehtesse!
   Head Eesti lipu 128. sünnipäeva!

Otepää Vallavalitsus

Ehtigem Otepää 
4. juunil lipuehtesse!

BATUUDID, NÄOMAALINGUD, FEELINGGOOD,
JOONISTUSVÕISTLUS, MÄNGUD, TANTSUD

Kell 9.30 kogunemine Lipuväljakule Otepää 
vallavalitsuse maja ees.
Kell 9.40 pidulik rongkäik Lipuväljakult 
Otepää kirikumõisasse.
Kell 10.00 Otepää kirikumõisas Eesti lipu 
heiskamine, kõned ja tervitused.
Kell 19.00 Otepää Maarja kirikus pidulik 
kontsert-jumalateenistus „Mu süda, ärka…“
   Kontserdi kavas on klassikatöötlused: 
Bach, Caccini, Altmanis, Saint-Saéns ja 
eesti armastatud laululoomingu uued 
seaded: Kreek, Arro, Härma, Naissoo, 
Rannap. Nelja erineva tämbri – hääle, 
saksofoni, akordioni ja oreli koosmängus 
sünnivad põnevad kõlaefektid, mida rikas-
tab Hanna-Liina Võsa hõbedane sopran, 
Lembit Saarsalu ja Jaak Lutsoja impro-
visatsiooniline vaimsus ja Merle Kollomi 
sügavalt tunnetatud orelimäng.
   NB! Seoses rongkäiguga on kell 9.40-
10.00 häiritud liiklus Otepää linnas Tartu 
mnt-Lipuväljaku tänavast kuni Tartu mnt-
Hurda tn ristmikul.

Head Otepää valla asutused ja 
organisatsioonid ning seltsingud!

4. juunil tähistame Eesti lipu 128. sünni-
päeva rongkäiguga Lipuväljakult Otepää 
kirikumõisasse. Kes soovib rongkäigust 
osa võtta, ootame teid koos oma asutuse 
lipuga kell 9.30 Lipuväljakule.
   Täiendav info: Sirje Ginter, 5343 5173

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsiooni-
juht MONIKA OTROKOVA

Eesti lipu õnnistamise 
128. aastapäeva tähis-
tamine 4. juunil 

Sel nädalavahetusel toimub Estonian Cycling 
Weekend, mis toob Eestisse rattatipud üle 
maailma. Estonian Cycling Weekendi raames 
sõidavad pro ratturid, tuhanded rahvasport-
lased ning ligi 3500 last. 
    Pühapäeval, 27. mail toimuv SEB 31. Tartu 
Rattaralli on rattanädalavahetuse viimaseks 
sündmuseks, kuhu on end üles andnud üle 
4000 spordisõbra, kes asuvad rajale koos 
rattatippudega. Nimelt on nimekad ratturid 
tulemas ka SEB 31. Tartu Rattaralli starti. 
   Kui ise rajale sõitma ei lähe, siis tule ela raja 
ääres kaasa!

Rattaralli pühapäeval

Vasakult: Tiiu Aart, Otepää valla aasta ema Marge Tadolder ja Miia Pallase autasudega.
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KULTUURIÜRITUSED

EELK Otepää Maarja kogudus
ANNAB TEADA

SPORDIÜRITUSED

KINO
27. mail kell 17.00  “LOHETÄTOVEERINGUGA TÜDRUK” (USA 
2011) Pilet 1,60 € Thriller. Alla 14a. keelatud!
Lohetätoveeringuga tüdruk on Stieg Larssoni Millenniumi-triloogial 
põhineva kolmeosalise lmisarja esimene osa. 46 riigis 50 miljonit 
eksemplari müünud maailmakuulsa triloogia esimesel romaanil põhi-
neva linateose režissöör on David Fincher. 
   Osades: Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright

27. mai kell 17.00 Tehvandi staadion FC Otepää vs Valga FC 
Warrior. Info: www.fcotepaa.ee 

30. mai Arula 7. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Info: 
Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

31. mai 17.45 Tehvandi 4. Otepää discgol  neljapäevak. 
Otepää vald ja Karupesa Team. Info: Tauno Tõld, 525 4844

2. juuni kell 17.00  Aedlinna jalgpalliväljak FC Otepää vs Tartu 
Quattromed. Info: www.fcotepaa.ee 

3. juuni  Sihtpunkt Hobusemägi 4. Otepää Matk. Info: 
Martin Teder, 5624 2785

7. juuni kell 17.45  Tehvandi 5. Otepää discgol  neljapäevak.
Otepää vald ja Karupesa Team. Info: Tauno Tõld, 525 4844

8. juuni  Rulli 8. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Info: 
Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

9.-10. juuni kell 09.15  Tehvandi Estonian Open 2012 
disc gol s. Info: EDHL, 517 0773, info@discgolf.ee

Otepää Muusikakooli 
35. lennu lõpetajad
19. mail said lõputunnistuse Otepää Muusika-
kooli 35. lennu lõpetajad.
 Kiituskirjaga lõpetasid: Gertrud Aasa-

roht klassikalise kitarrierialal (õpetaja Evelin 
Ainlo), Laura Danilas viiulierialal (õpetaja 
Eveli Roosaar), Lilian Mitt plokk öödi erialal 
(õpetaja Külli Teearu) ja Gertrud Leopard löök-
pilli erialal (õpetaja Arno Anton).
  Britta Mõttus lõpetas viiulieriala (õpetaja Jane 

Lööndre), Maiken Vähi klaverieriala (õpetaja 
Anne Are), Birgit Kannes klaverieriala (õpetaja 
Merike Roop) ja Randel Uibopuu klaverieriala 
(õpetaja Anne Are).
   Gertrud Aasarohtu, Laura Danilast ja Lilian 

Mitti tunnustati Otepää valla tänukirja ja hari-
dustoetusega, Gertrud Leopardi tunnustatakse 
samuti valla tänukirja ja haridustoetusega.

Otepää Muusikakooli 
VASTUVÕTUKATSED

Klaver, akordion, viiul, erinevad puhkpillid (klarnet, trompet, 
tromboon, tuuba, altsarv, saksofon, plokk ööt), löökpillid, 
muusikaline eelkool.

ESMASPÄEVAL,  28. mail kell 10.00-20.00
TEISIPÄEVAL,      29. mail kell 10.00-18.00
  Ette valmistada üks laul!
Koolitare 7 II korrusel

Info tel. 7655109; muusikakool@otepaa.ee

Otepää Gümnaasiumi 
meediaklassi õpilased 
said II koha

Otepää Gümnaasiumi koolitelevisiooni 
OGTV saade pälvis vabariiklikul koo-
limeedia konkursil teise koha.

   Otepää Gümnaasiumi meediaklassi ja OGTV 
juhendaja õpetaja Marika Paavo sõnas, et 
OGTV alustas oma tegevust 2011. aasta sügisel 
ning selle õppeaasta jooksul on valminud kolm 
koolielu puudutavat saadet.
   „Leian, et uustulnukana koolimeedia maas-

tikul on saavutatud koht väga tähelepanuväär-
ne,“ rääkis Marika Paavo. „OGTV meeskonda 
kuuluvad meediaklassi õpilased Ingrid Kelder, 
Triinu Aasaroht, Kadri Palmiste, Kaisa Roos-
baum, Stella Rein ning algajad ja alles kätt har-
jutavad põhikooli õpilased Karoliina Kruusmaa 
ning Erkki Teder.“
   Meediaklass tegutseb Otepää Gümnaasiumis 

alates 2006. aastast. Noorte peamiseks tööp-
raktikaks jääb valikuliselt kas kooliajaleht Otu 
Tungal või kooliraadio, sellest õppeaastast siis 
ka televisioon.
   Tutvumas on käidud ka teiste meediaväl-

jaannete tööga, eriti hea õppealane koostöö on 
mitmel aastal olnud produktsiooni rmaga BEC 
ja kanaliga TV3.
   Vabariiklikel meediakonkurssidel on mee-

diaklass osalenud juba pikemat aega, auhindu 
on saadud pea igas kategoorias ning oldud ka 
üks parematest kooliajalehtedest ning -raadio-
test.
   „Rõõmu on sellest, et koolimeedia noortest 

nii mõnigi on oma hilisema elu sidunud just 
meediaga,“ tõdes juhendaja Marika Paavo.

MONIKA OTROKOVA

Jumalateenistused 2012. a maikuus:

R 27. mail kl. 11.00 jumalateenistus Otepää kirikus

Juba 26. mail kell 12 toimub 2. laste suur 
kevadpäev Otepääl, kuhu on oodatud üm-
bruskonna lapsed koos vanematega. Eelmi-

sel aastal tahtsime erilisemalt lõpetada püha-
päevakooliaastat ning kutsusime külla tuntud 
Hiiumaa muusiku ja helilooja Timo Lige. Ta 
on paljude lastelaulude autor ja esitab ka põne-
vaid lastelugusid. Päev tõi kokku üle 120 lapse 
üle Lõuna-Eesti. Kuna päev läks igati korda ja 
sooviti järgmisel aastal uuesti Otepääle tulla, 
otsustasime korraldada sel kevadel samalaad-
se lastepäeva. 

   Põnevat tegevust jätkub nii Pärna tn 15 hoo-
nesse kui ka selle ümbrusesse. Sellel aastal on 
külas kristlik nukuteater Talleke piiblis jutus-
tatud Sakkeuse looga. Laulame, mängime, 
meisterdame, hüppame, jooksemeja korral-
dame jpm huvitavat. Päeva lõpetab üllatus ori-
enteeruvalt kell 15.30. Korraldab Palveränduri 
kogudus koostöös EEKBKL Laste- ja Noorte-
töö keskusega.
   Info www.palverandur.ee ja registreerimine 

tel. 5697 1645. 
Korraldusmeeskonna nimel MARGO MERI

Tuleb suur lastepäev Otepääl

Otepää Gümnaasium ootab sügisel 
1. klassi tulevate laste vanemaid

KOOSOLEKULE 
5. juunil kell 17.30.

Saame kokku algklasside õppehoones, ruumis 302.

Laupäeval, 19. mail kogunesid juba hom-
mikul kell 9 Otepää Kultuurikeskuses-
se müüjad erinevate kaupadega. Toimu-

mas oli Kirbuturg, kus osalemine oli kõikidele 
tasuta. Müüdavaid esemeid oli oodatust roh-
kemgi. Kaubeldi isetehtud ehete, laste-ja nais-
teriiete, käsitöö ja seepide ning palju muuga. 
Kaupa leidus igale maitsele! 
   Osavõtjaid tuli kohale lisaks kohalikele ka 

Tartust, Pukast ja Soorust. Üritus algas kell 
10.00 ja kestis 3 tundi. Korraldajad hoolitsesid 
ka selle eest, et lastel oleks oma mängunurk, 
kus sai maiustada ja joonistada pehmete noor-
tekeskuse patjade peal. Samuti toimusid noor-

Otepää valla noortevolikogu 
korraldas esimese kirbuturu

tele töötoad, kus nad said ise ehteid meisterda-
da ja samuti õpetati, kuidas ennast meikida.
   Suur tänu kõikidele müüjatele, keda oli 

tõesti palju ning teistele osavõtjatele, kes sel 
ilusal päeval oma sammud kultuurikeskuse 
poole seadsid. Kiidusõnad korraldajatele ja 
abilistele, kes hoolitsesid selle eest, et luua õdus 
õhkkond äritsemiseks ja ostlemiseks. Loodame 
juba järgmise laada korraldada suve lõpul ning 
ootame suuremat aktiivsust Otepää valla noor-
telt !

Otepää valla noortevolikogu esimees 
MERIT NIGULA

Otepää TV
31. mail saab Otepää ANK kodulehelt näha “Otepää TV” 

selle hooaja viimast saadet. 
Saatejuhid Greta Maria Kivi ja Helen Hirvesoo. Toimetaja 

Gertu Võsu.
   Vaata lähemalt www. noortekeskus.otepaa.ee

Tuhanded noored rändavad mööda maa-
ilma ringi, tundes hinges avastamisrõõ-
mu ja seiklusjanu. Emad-isad aga oota-

vad kodulävel ja peidavad muret, kas lapsed 
jäävadki võõrsile või siiski leiavad endas tahte 
tagasi tulla. Kuidas sisendada oma järgmistesse 
põlvkondadesse kodutunnet ja teadmist, kus on 
kodu, mis on kodu, mis on kodukoht.
   Aprilli viimasel laupäeval võis Arula küla 

teedel kohata Lutsu talu poole ruttavaid 
külaelanikke, kes jalgsi, kes rattaga, kes autoga. 
Külamehed olid korrastanud lõkkeplatsi, 
pannud pidutelgi üles, naised aga vaaritasid 
head-paremat peolauale panemiseks.
   Peole tulnuid rõõmustas Nuustaku nais-

tantsurühm rahvatantsudega, Lille Tali väike-
sed pillimehed oma pillilugudega, Varju Teder 
imeliselt kõlava kandlemänguga. Toomas Uibo 
üllatas kõiki pidulisi kanuusõitudega. Isegi 
tema enda kõikenäinud silmad jäid imetlema 
müstilist vaatemängu, kui “murueidetütred”, 
see tähendab kaunites rahvariietes kaunid 
Nuustaku rahvatantsijad kanuudega Lutsu jär-
vekesel tiirutasid. Orienteerumiseski saadi oma 
võimeid proovile panna.
   Talutares oli käsitöönäitus ja samas võis 

tutvuda põhjalikumalt ka Arula mõisamaa 
ajalooga. Kõigile huvilistele tutvumiseks oli 
esitletud Arula ajalooveebi mahukas, väga 
sisutihe, tohutu fotomaterjaliga varustatud kir-
jatükk. Peaaegu 600 aasta tagusest ajast täna-
päevani pajatavad mõisnike, kooliõpetajate, 
-õpilaste, kirjanike, kunstnike, talude, taluela-
nike jne. lood. See on ühe kogukonna, sügavalt 
lugupidamist vääriv ajalugu ja side põlvkon-
dade vahel. Sügavat lugupidamist vääriv, hin-
damatu väärtusega töö, on meie oma külast, 

oma Arula mõisamaalt. Kogu külarahvas on 
tänulik Piret Barkalale, kes taludest ja arhiivi-
dest kogutud materjalid veebi üles riputas. See 
uskumatult suur töö, üle 300 lehekülje, ühe 
põlise Eesti küla-mõisamaa ajaloo jäädvusta-
mine tulevastele põlvedele, saab ehk kunagi 
külarahva abiga ka kaante vahele.
    Samuti tunnustati Mauri Mändoja aasta-

kümnetepikkust kivide, rändrahnude, kalmete, 
põlispuude ja matkaradadega tegutsemist. Sel 
aastal pühitseti ka Otepää talvekirikus Mauri 
avastatud 102aastane leeripoiste pilt.
   Alles kolmas Arula külapidu, kuid juba on 

tunda, et rahvas tuleb heameelega kokku. Oli ju 
Arula Otepää kihelkonna suurim küla. Tulevad 
vanaemad-vanaisad lapselapsed käekõrval. 
Tuleb neidki, kes oma Arula koolikaaslastega 
pole 50 aastat kohtunud. Austamist väärivad 
need, kes on kodukohta alles jäänud ja vaata-
mata raskustele maaelul hinge sees hoiavad! 
Palju on huvitavaid ideid, kuidas kodukohta 
elamisväärsemaks muuta, nii et nooredki tagasi 
tulla tahaksid. Unistuste elluviimiseks on vaja 
tugevat kogukonda. Kindel on, et ilma kodu-
tundeta lapsed jäävadki kodutuks.
    Täname kõiki oma küla inimesi, kes meie 

ühispeost osa võtsid. Täname ka tublisid 
peole kaasaaitajaid: pillimehi, rahvatantsijaid, 
mehed, kes oma pillid kaasa võtsid ja mängisid, 
võimendusega tegelevat Einarit, põnevust pak-
kuvaid Väike-Järve lmimehi ja kõiki teisi. kes 
meile ajaloomaterjale tõid ja igati kaasa aitasid 
ühise päeva meeldivale sisustamisele.

Arula mõisamaadel, kunagi ja praegu, 
tegutsevate inimeste nimel

VOLDEMAR TASA

Arula külapäev, 593 aastat 
esmamainimisest

Käisime riigikogus 

9. mail külastasid 8. ja 9. klass riigikogu ning 
Niguliste kirikut. Sõitu alustasime hommikul 
poole üheksa ajal. Tallinnasse jõudes läksime 
kohe Niguliste kirikusse. Seal oli umbes tun-
niajaline ekskursioon, kus meile räägiti kiriku 
ajaloost. Ekskursiooni lõpus tehti väikene test, 
kus saime oma teadmised proovile panna. Testi 
võitsid Madis ja Rain. 
   Edasi läksime riigikokku. Seal võttis meid 

vastu Priit Sibul, kes rääkis Riigikogu tööst. 
Saime jälgida ka riigikogu istungit. Pisikese söö-
gipausi järel liitus meiega giid, kes rääkis par-
lamendi ja riigikogu tähtsusest ning ajaloost. 
Hiljem saime külastada ka Pika Hermanni torni, 
kust avanes kaunis vaade pealinnale.
   Ekskursioon oli igati põnev ja huvitav. Saime 

ka palju uusi teadmisi. 

KÄROL BELOV ja ELINA EENSOO, 
Pühajärve Põhikool

Õppeprogramm põllu-
majandusmuuseumis

27. aprillil said Pühajärve Põhikooli 4.-6. klassi 
õpilased Eesti põllumajandusmuuseumis osa 
õppeprogrammist „Muld elukeskkonnana“. 
Juhendaja oli Eesti Maaülikooli mullateaduse 
dotsent Enn Leedu.
   Õppeprogrammis räägiti mulla tekkest ja 

tähtsusest looduses. Vaatasime, millistel mulda-
del millised taimed kasvavad. Ekspositsioonis 
tutvusime Eesti mullastiku kaardi ja mullapro-

ilidega. 
LIIS ANTSI, 6. klass

Karjääriaasta külaline
14. juunil külastas Pühajärve Põhikooli kar-
jääriaasta puhul Mihkel Luht, kelle kohta võib 
julgelt öelda, et ta on juba noorelt karjääri 
näinud ja teinud. Rõngu Keskkooli lõpetanud 
Luht asus pärast keskkooli kokaks õppima. 
Seejärel töötas ta aasta aega kokana. Pärast 
seda oli aeg minna sõjaväkke. Teenistus pakkus 
Mihklile nii palju pinget ja huvi, et ta jäi sinna 
tööle. Oma sõjaväelasekarjääri jooksul käis 
ta nii Iraagis kui ka Afganistanis. Ta jutustas 
meile paljudest seikadest. Nägime ka pilte elust 
kuuma kliimaga maades.
   Mihkel Luht rääkis ka tööst julgestajana 

Punasel merel tankeril. Seal on piraadid väga 
aktiivsed ja neist hoidumiseks ongi julgestajad. 
   Mihkel Luht soovib nüüd minna õppima 

veel midagi uut ja leida uusi väljakutseid. 

MERYLIN TIHOMIROVA ja SIGNE TÄÄR

Koolinoorte meistri-
võistlused jalgpallis
15. mail toimusid Pukas koolinoorte meistri-
võistlused jalgpallis. Pühajärve Põhikooli esin-
dasid 10 tublit jalgpallurit. Selgus, et suur väljak 
oli jaotatud kaheks väljakuks, et aja kokkuhoiu 
mõttes pidada kaks mängu korraga. 
   Esmamulje jalgpalliplatsist ei jäänud kõige 

parem, sest pool väljakut oli niitmata. Üsna 
tasavägine avamäng Puka noorte vastu jäi 3:2 
meie kasuks. Tänu publiku toetusele läk-sid 
meil järgnevad mängud hästi. Finaalis tuli meil 
vastu seista Valga Vene Gümnaasiumile. Vas-
tastel õnnestus lüüa kaks väravat ja võita. 
   Pettunud ja vihased kaotuse üle, saime kätte 

teise koha medalid ja karika ning hakkasime 
kooli poole tagasi sõitma.  

KARL KIMMEL, Pühajärve Põhikool

26. mai kell 18.00 kultuurikeskuses KEVADKONTSERT.
Esinevad vokaalansambel Relami ja Nuustaku naisrahvatantsu 
rühm.

27. mai kell 17.00 KINO „Lohetätoveeringuga tüdruk“.
Põnevus lm. Alla 12 a. keelatud! Pilet 1,60 €.

1. juuni kell 16.00-19.00 „Kogu pere pärastlõuna – TULE 
MÄNGI MINUGA!“ Otepää keskväljakul. Mängud, tantsud, 
batuudid, näomaalingud ja muud vahvad tegevused lastele. 
Esineb tantsutrupp FeelingGood. 

2. juuni kell 16.00 Tehvandi staadionil Valgamaa laulu- ja 
tantsupidu.

3. juuni kell 17.00 KINO kultuurikeskuses „Piraadid“. Pere lm. 
Pilet 1,60 €.

4. juuni Eesti lipu 128. sünnipäeva tähistamine. Info: 
www.otepaa.ee

10. juuni kell 12.00 Ülemaailmne koos kudumise päeva tähista-
mine kultuurikeskuse terrassil. Info: Mari Mõttus 527 6551

22.-23. juuni Pühajärve Jaanituli. Info: www.jaanituli.ee

3. juuni kell 17.00 „PIRAADID“

Pilet 1,60 €.
Kogupere lm. Eestikeelsete subtiitritega!
Mitte just kõige hirmuäratavama ja edukama piraadikapteni eesmärk on 
võita oma rivaalid ning saada Aasta Piraadi auhind. Eesmärgi saavuta-
miseks peab kapten oma meeskonnaga lahkuma koduvetest Londoni 
udustele tänavatele. Teepeal tuleb neil võidelda kuratliku kuningannaga 
ja lüüa käed omapärase teadlasega. Kõige selle juures ei kaota nad 
kordagi silmist sihti, mis igat piraati kannustab: Seiklus!



25. mai  2012 3O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

www.otepaa.ee

KULTUURIÜRITUSED

EELK Otepää Maarja kogudus
ANNAB TEADA

SPORDIÜRITUSED

KINO
27. mail kell 17.00  “LOHETÄTOVEERINGUGA TÜDRUK” (USA 
2011) Pilet 1,60 € Thriller. Alla 14a. keelatud!
Lohetätoveeringuga tüdruk on Stieg Larssoni Millenniumi-triloogial 
põhineva kolmeosalise lmisarja esimene osa. 46 riigis 50 miljonit 
eksemplari müünud maailmakuulsa triloogia esimesel romaanil põhi-
neva linateose režissöör on David Fincher. 
   Osades: Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright

27. mai kell 17.00 Tehvandi staadion FC Otepää vs Valga FC 
Warrior. Info: www.fcotepaa.ee 

30. mai Arula 7. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Info: 
Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

31. mai 17.45 Tehvandi 4. Otepää discgol  neljapäevak. 
Otepää vald ja Karupesa Team. Info: Tauno Tõld, 525 4844

2. juuni kell 17.00  Aedlinna jalgpalliväljak FC Otepää vs Tartu 
Quattromed. Info: www.fcotepaa.ee 

3. juuni  Sihtpunkt Hobusemägi 4. Otepää Matk. Info: 
Martin Teder, 5624 2785

7. juuni kell 17.45  Tehvandi 5. Otepää discgol  neljapäevak.
Otepää vald ja Karupesa Team. Info: Tauno Tõld, 525 4844

8. juuni  Rulli 8. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Info: 
Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

9.-10. juuni kell 09.15  Tehvandi Estonian Open 2012 
disc gol s. Info: EDHL, 517 0773, info@discgolf.ee

Otepää Muusikakooli 
35. lennu lõpetajad
19. mail said lõputunnistuse Otepää Muusika-
kooli 35. lennu lõpetajad.
 Kiituskirjaga lõpetasid: Gertrud Aasa-

roht klassikalise kitarrierialal (õpetaja Evelin 
Ainlo), Laura Danilas viiulierialal (õpetaja 
Eveli Roosaar), Lilian Mitt plokk öödi erialal 
(õpetaja Külli Teearu) ja Gertrud Leopard löök-
pilli erialal (õpetaja Arno Anton).
  Britta Mõttus lõpetas viiulieriala (õpetaja Jane 

Lööndre), Maiken Vähi klaverieriala (õpetaja 
Anne Are), Birgit Kannes klaverieriala (õpetaja 
Merike Roop) ja Randel Uibopuu klaverieriala 
(õpetaja Anne Are).
   Gertrud Aasarohtu, Laura Danilast ja Lilian 

Mitti tunnustati Otepää valla tänukirja ja hari-
dustoetusega, Gertrud Leopardi tunnustatakse 
samuti valla tänukirja ja haridustoetusega.

Otepää Muusikakooli 
VASTUVÕTUKATSED

Klaver, akordion, viiul, erinevad puhkpillid (klarnet, trompet, 
tromboon, tuuba, altsarv, saksofon, plokk ööt), löökpillid, 
muusikaline eelkool.

ESMASPÄEVAL,  28. mail kell 10.00-20.00
TEISIPÄEVAL,      29. mail kell 10.00-18.00
  Ette valmistada üks laul!
Koolitare 7 II korrusel

Info tel. 7655109; muusikakool@otepaa.ee

Otepää Gümnaasiumi 
meediaklassi õpilased 
said II koha

Otepää Gümnaasiumi koolitelevisiooni 
OGTV saade pälvis vabariiklikul koo-
limeedia konkursil teise koha.

   Otepää Gümnaasiumi meediaklassi ja OGTV 
juhendaja õpetaja Marika Paavo sõnas, et 
OGTV alustas oma tegevust 2011. aasta sügisel 
ning selle õppeaasta jooksul on valminud kolm 
koolielu puudutavat saadet.
   „Leian, et uustulnukana koolimeedia maas-

tikul on saavutatud koht väga tähelepanuväär-
ne,“ rääkis Marika Paavo. „OGTV meeskonda 
kuuluvad meediaklassi õpilased Ingrid Kelder, 
Triinu Aasaroht, Kadri Palmiste, Kaisa Roos-
baum, Stella Rein ning algajad ja alles kätt har-
jutavad põhikooli õpilased Karoliina Kruusmaa 
ning Erkki Teder.“
   Meediaklass tegutseb Otepää Gümnaasiumis 

alates 2006. aastast. Noorte peamiseks tööp-
raktikaks jääb valikuliselt kas kooliajaleht Otu 
Tungal või kooliraadio, sellest õppeaastast siis 
ka televisioon.
   Tutvumas on käidud ka teiste meediaväl-

jaannete tööga, eriti hea õppealane koostöö on 
mitmel aastal olnud produktsiooni rmaga BEC 
ja kanaliga TV3.
   Vabariiklikel meediakonkurssidel on mee-

diaklass osalenud juba pikemat aega, auhindu 
on saadud pea igas kategoorias ning oldud ka 
üks parematest kooliajalehtedest ning -raadio-
test.
   „Rõõmu on sellest, et koolimeedia noortest 

nii mõnigi on oma hilisema elu sidunud just 
meediaga,“ tõdes juhendaja Marika Paavo.

MONIKA OTROKOVA

Jumalateenistused 2012. a maikuus:

R 27. mail kl. 11.00 jumalateenistus Otepää kirikus

Juba 26. mail kell 12 toimub 2. laste suur 
kevadpäev Otepääl, kuhu on oodatud üm-
bruskonna lapsed koos vanematega. Eelmi-

sel aastal tahtsime erilisemalt lõpetada püha-
päevakooliaastat ning kutsusime külla tuntud 
Hiiumaa muusiku ja helilooja Timo Lige. Ta 
on paljude lastelaulude autor ja esitab ka põne-
vaid lastelugusid. Päev tõi kokku üle 120 lapse 
üle Lõuna-Eesti. Kuna päev läks igati korda ja 
sooviti järgmisel aastal uuesti Otepääle tulla, 
otsustasime korraldada sel kevadel samalaad-
se lastepäeva. 

   Põnevat tegevust jätkub nii Pärna tn 15 hoo-
nesse kui ka selle ümbrusesse. Sellel aastal on 
külas kristlik nukuteater Talleke piiblis jutus-
tatud Sakkeuse looga. Laulame, mängime, 
meisterdame, hüppame, jooksemeja korral-
dame jpm huvitavat. Päeva lõpetab üllatus ori-
enteeruvalt kell 15.30. Korraldab Palveränduri 
kogudus koostöös EEKBKL Laste- ja Noorte-
töö keskusega.
   Info www.palverandur.ee ja registreerimine 

tel. 5697 1645. 
Korraldusmeeskonna nimel MARGO MERI

Tuleb suur lastepäev Otepääl

Otepää Gümnaasium ootab sügisel 
1. klassi tulevate laste vanemaid

KOOSOLEKULE 
5. juunil kell 17.30.

Saame kokku algklasside õppehoones, ruumis 302.

Laupäeval, 19. mail kogunesid juba hom-
mikul kell 9 Otepää Kultuurikeskuses-
se müüjad erinevate kaupadega. Toimu-

mas oli Kirbuturg, kus osalemine oli kõikidele 
tasuta. Müüdavaid esemeid oli oodatust roh-
kemgi. Kaubeldi isetehtud ehete, laste-ja nais-
teriiete, käsitöö ja seepide ning palju muuga. 
Kaupa leidus igale maitsele! 
   Osavõtjaid tuli kohale lisaks kohalikele ka 

Tartust, Pukast ja Soorust. Üritus algas kell 
10.00 ja kestis 3 tundi. Korraldajad hoolitsesid 
ka selle eest, et lastel oleks oma mängunurk, 
kus sai maiustada ja joonistada pehmete noor-
tekeskuse patjade peal. Samuti toimusid noor-

Otepää valla noortevolikogu 
korraldas esimese kirbuturu

tele töötoad, kus nad said ise ehteid meisterda-
da ja samuti õpetati, kuidas ennast meikida.
   Suur tänu kõikidele müüjatele, keda oli 

tõesti palju ning teistele osavõtjatele, kes sel 
ilusal päeval oma sammud kultuurikeskuse 
poole seadsid. Kiidusõnad korraldajatele ja 
abilistele, kes hoolitsesid selle eest, et luua õdus 
õhkkond äritsemiseks ja ostlemiseks. Loodame 
juba järgmise laada korraldada suve lõpul ning 
ootame suuremat aktiivsust Otepää valla noor-
telt !

Otepää valla noortevolikogu esimees 
MERIT NIGULA

Otepää TV
31. mail saab Otepää ANK kodulehelt näha “Otepää TV” 

selle hooaja viimast saadet. 
Saatejuhid Greta Maria Kivi ja Helen Hirvesoo. Toimetaja 

Gertu Võsu.
   Vaata lähemalt www. noortekeskus.otepaa.ee

Tuhanded noored rändavad mööda maa-
ilma ringi, tundes hinges avastamisrõõ-
mu ja seiklusjanu. Emad-isad aga oota-

vad kodulävel ja peidavad muret, kas lapsed 
jäävadki võõrsile või siiski leiavad endas tahte 
tagasi tulla. Kuidas sisendada oma järgmistesse 
põlvkondadesse kodutunnet ja teadmist, kus on 
kodu, mis on kodu, mis on kodukoht.
   Aprilli viimasel laupäeval võis Arula küla 

teedel kohata Lutsu talu poole ruttavaid 
külaelanikke, kes jalgsi, kes rattaga, kes autoga. 
Külamehed olid korrastanud lõkkeplatsi, 
pannud pidutelgi üles, naised aga vaaritasid 
head-paremat peolauale panemiseks.
   Peole tulnuid rõõmustas Nuustaku nais-

tantsurühm rahvatantsudega, Lille Tali väike-
sed pillimehed oma pillilugudega, Varju Teder 
imeliselt kõlava kandlemänguga. Toomas Uibo 
üllatas kõiki pidulisi kanuusõitudega. Isegi 
tema enda kõikenäinud silmad jäid imetlema 
müstilist vaatemängu, kui “murueidetütred”, 
see tähendab kaunites rahvariietes kaunid 
Nuustaku rahvatantsijad kanuudega Lutsu jär-
vekesel tiirutasid. Orienteerumiseski saadi oma 
võimeid proovile panna.
   Talutares oli käsitöönäitus ja samas võis 

tutvuda põhjalikumalt ka Arula mõisamaa 
ajalooga. Kõigile huvilistele tutvumiseks oli 
esitletud Arula ajalooveebi mahukas, väga 
sisutihe, tohutu fotomaterjaliga varustatud kir-
jatükk. Peaaegu 600 aasta tagusest ajast täna-
päevani pajatavad mõisnike, kooliõpetajate, 
-õpilaste, kirjanike, kunstnike, talude, taluela-
nike jne. lood. See on ühe kogukonna, sügavalt 
lugupidamist vääriv ajalugu ja side põlvkon-
dade vahel. Sügavat lugupidamist vääriv, hin-
damatu väärtusega töö, on meie oma külast, 

oma Arula mõisamaalt. Kogu külarahvas on 
tänulik Piret Barkalale, kes taludest ja arhiivi-
dest kogutud materjalid veebi üles riputas. See 
uskumatult suur töö, üle 300 lehekülje, ühe 
põlise Eesti küla-mõisamaa ajaloo jäädvusta-
mine tulevastele põlvedele, saab ehk kunagi 
külarahva abiga ka kaante vahele.
    Samuti tunnustati Mauri Mändoja aasta-

kümnetepikkust kivide, rändrahnude, kalmete, 
põlispuude ja matkaradadega tegutsemist. Sel 
aastal pühitseti ka Otepää talvekirikus Mauri 
avastatud 102aastane leeripoiste pilt.
   Alles kolmas Arula külapidu, kuid juba on 

tunda, et rahvas tuleb heameelega kokku. Oli ju 
Arula Otepää kihelkonna suurim küla. Tulevad 
vanaemad-vanaisad lapselapsed käekõrval. 
Tuleb neidki, kes oma Arula koolikaaslastega 
pole 50 aastat kohtunud. Austamist väärivad 
need, kes on kodukohta alles jäänud ja vaata-
mata raskustele maaelul hinge sees hoiavad! 
Palju on huvitavaid ideid, kuidas kodukohta 
elamisväärsemaks muuta, nii et nooredki tagasi 
tulla tahaksid. Unistuste elluviimiseks on vaja 
tugevat kogukonda. Kindel on, et ilma kodu-
tundeta lapsed jäävadki kodutuks.
    Täname kõiki oma küla inimesi, kes meie 

ühispeost osa võtsid. Täname ka tublisid 
peole kaasaaitajaid: pillimehi, rahvatantsijaid, 
mehed, kes oma pillid kaasa võtsid ja mängisid, 
võimendusega tegelevat Einarit, põnevust pak-
kuvaid Väike-Järve lmimehi ja kõiki teisi. kes 
meile ajaloomaterjale tõid ja igati kaasa aitasid 
ühise päeva meeldivale sisustamisele.

Arula mõisamaadel, kunagi ja praegu, 
tegutsevate inimeste nimel

VOLDEMAR TASA

Arula külapäev, 593 aastat 
esmamainimisest

Käisime riigikogus 

9. mail külastasid 8. ja 9. klass riigikogu ning 
Niguliste kirikut. Sõitu alustasime hommikul 
poole üheksa ajal. Tallinnasse jõudes läksime 
kohe Niguliste kirikusse. Seal oli umbes tun-
niajaline ekskursioon, kus meile räägiti kiriku 
ajaloost. Ekskursiooni lõpus tehti väikene test, 
kus saime oma teadmised proovile panna. Testi 
võitsid Madis ja Rain. 
   Edasi läksime riigikokku. Seal võttis meid 

vastu Priit Sibul, kes rääkis Riigikogu tööst. 
Saime jälgida ka riigikogu istungit. Pisikese söö-
gipausi järel liitus meiega giid, kes rääkis par-
lamendi ja riigikogu tähtsusest ning ajaloost. 
Hiljem saime külastada ka Pika Hermanni torni, 
kust avanes kaunis vaade pealinnale.
   Ekskursioon oli igati põnev ja huvitav. Saime 

ka palju uusi teadmisi. 

KÄROL BELOV ja ELINA EENSOO, 
Pühajärve Põhikool

Õppeprogramm põllu-
majandusmuuseumis

27. aprillil said Pühajärve Põhikooli 4.-6. klassi 
õpilased Eesti põllumajandusmuuseumis osa 
õppeprogrammist „Muld elukeskkonnana“. 
Juhendaja oli Eesti Maaülikooli mullateaduse 
dotsent Enn Leedu.
   Õppeprogrammis räägiti mulla tekkest ja 

tähtsusest looduses. Vaatasime, millistel mulda-
del millised taimed kasvavad. Ekspositsioonis 
tutvusime Eesti mullastiku kaardi ja mullapro-

ilidega. 
LIIS ANTSI, 6. klass

Karjääriaasta külaline
14. juunil külastas Pühajärve Põhikooli kar-
jääriaasta puhul Mihkel Luht, kelle kohta võib 
julgelt öelda, et ta on juba noorelt karjääri 
näinud ja teinud. Rõngu Keskkooli lõpetanud 
Luht asus pärast keskkooli kokaks õppima. 
Seejärel töötas ta aasta aega kokana. Pärast 
seda oli aeg minna sõjaväkke. Teenistus pakkus 
Mihklile nii palju pinget ja huvi, et ta jäi sinna 
tööle. Oma sõjaväelasekarjääri jooksul käis 
ta nii Iraagis kui ka Afganistanis. Ta jutustas 
meile paljudest seikadest. Nägime ka pilte elust 
kuuma kliimaga maades.
   Mihkel Luht rääkis ka tööst julgestajana 

Punasel merel tankeril. Seal on piraadid väga 
aktiivsed ja neist hoidumiseks ongi julgestajad. 
   Mihkel Luht soovib nüüd minna õppima 

veel midagi uut ja leida uusi väljakutseid. 

MERYLIN TIHOMIROVA ja SIGNE TÄÄR

Koolinoorte meistri-
võistlused jalgpallis
15. mail toimusid Pukas koolinoorte meistri-
võistlused jalgpallis. Pühajärve Põhikooli esin-
dasid 10 tublit jalgpallurit. Selgus, et suur väljak 
oli jaotatud kaheks väljakuks, et aja kokkuhoiu 
mõttes pidada kaks mängu korraga. 
   Esmamulje jalgpalliplatsist ei jäänud kõige 

parem, sest pool väljakut oli niitmata. Üsna 
tasavägine avamäng Puka noorte vastu jäi 3:2 
meie kasuks. Tänu publiku toetusele läk-sid 
meil järgnevad mängud hästi. Finaalis tuli meil 
vastu seista Valga Vene Gümnaasiumile. Vas-
tastel õnnestus lüüa kaks väravat ja võita. 
   Pettunud ja vihased kaotuse üle, saime kätte 

teise koha medalid ja karika ning hakkasime 
kooli poole tagasi sõitma.  

KARL KIMMEL, Pühajärve Põhikool

26. mai kell 18.00 kultuurikeskuses KEVADKONTSERT.
Esinevad vokaalansambel Relami ja Nuustaku naisrahvatantsu 
rühm.

27. mai kell 17.00 KINO „Lohetätoveeringuga tüdruk“.
Põnevus lm. Alla 12 a. keelatud! Pilet 1,60 €.

1. juuni kell 16.00-19.00 „Kogu pere pärastlõuna – TULE 
MÄNGI MINUGA!“ Otepää keskväljakul. Mängud, tantsud, 
batuudid, näomaalingud ja muud vahvad tegevused lastele. 
Esineb tantsutrupp FeelingGood. 

2. juuni kell 16.00 Tehvandi staadionil Valgamaa laulu- ja 
tantsupidu.

3. juuni kell 17.00 KINO kultuurikeskuses „Piraadid“. Pere lm. 
Pilet 1,60 €.

4. juuni Eesti lipu 128. sünnipäeva tähistamine. Info: 
www.otepaa.ee

10. juuni kell 12.00 Ülemaailmne koos kudumise päeva tähista-
mine kultuurikeskuse terrassil. Info: Mari Mõttus 527 6551

22.-23. juuni Pühajärve Jaanituli. Info: www.jaanituli.ee

3. juuni kell 17.00 „PIRAADID“

Pilet 1,60 €.
Kogupere lm. Eestikeelsete subtiitritega!
Mitte just kõige hirmuäratavama ja edukama piraadikapteni eesmärk on 
võita oma rivaalid ning saada Aasta Piraadi auhind. Eesmärgi saavuta-
miseks peab kapten oma meeskonnaga lahkuma koduvetest Londoni 
udustele tänavatele. Teepeal tuleb neil võidelda kuratliku kuningannaga 
ja lüüa käed omapärase teadlasega. Kõige selle juures ei kaota nad 
kordagi silmist sihti, mis igat piraati kannustab: Seiklus!
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MURUNIITMINE MURUTRAKTORIGA

Murutraktor John Deere X165, niiduseade töölaiusega 
122 cm, mootor 22hj. 
Teenuse hind: 15 eur/tund. 
Norm.jõudlus tunnis 1000 
m².
Transpordi hind lisandub 
alates 1 km-st objektini 
– 0,25 eur/km.

Teenustöö tellimiseks võta 
ühendust tel. 517 2460 
(Andrus Pastak).

Palupera Vallavolikogu istungil 
10. mail 2012 
 Kehtestati uus Palupera valla korraldatud jäätmeveo 

rakendamise kord.
 Anti ülevaade kohtumiselt Elva ja Otepää Muusikakooli-

dega. Toimus Muusikakoolide õpilaste toetamise korra
II lugemine. 
 Otsustati muuta osaühingu PALU-TEENUS põhikirja 

seoses osakapitali konventeerimisega eurodesse.
 Arutati MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed lasteva-

nemate pöördumist seoses puudujääkidega lasteaia juh-
timises ja igapäevases õppetöös ning tehti ettepanekuid 
ühingu juhatusele edasiseks. Arutati ka võimalust laste-
aaed munitsipaliseerida, mille juurde otsustati esialgu 
uuesti tagasi tulla siis, kui probleemistik ei lahene. 
 Seoses MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia ümberkor-

raldustega II poolaastast ja esitatud analüüsidest tulene-
valt otsustati vähendada ühingule eraldatud osalustasu 
2537 eurot. Eelnevalt määrati osalustasu hulka FC Elva 
Jalgpalliklubile jalgpallitreeningute kulude katmiseks 
1020 eurot. Klubi esitatud arvete alusel arvleb mittetu-
lundusühing otse.

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaiale määratud 
osalustasude kokkuhoiusummast eraldati 2537 eurot 
MTÜ Nõuni Purjeklubile Leader-meetme projekti kaas-

nantseeringuks, mis on rahastuse PRIÁ lt saanud. 
 Valla eelarve reservfondist eraldati lisaks 775,01 eurot 

KÜ-le Palupera 2 investeeringuks – elamu, kus asub val-
lale kuuluv munitsipaalkorter, katuse rekonstrueerimis-
töödele. Eelnevalt on rekonstrueerimistöid nantseeritud 
1686,50 euro ulatuses.
 Kõik teised taotlused valla 2012. a eelarvest tulevad 

uuesti arutusele august-september volikogu istungil.
 Otsustati lugeda Eesti-Läti-Vene programmi projekti 

nr ELRI-113 „Via Hanseatica“ läbiviimisega tekkivad 
tööülesanded vallavanema ametijuhendisse kuuluvateks 
tööülesanneteks. Lubati vallavanemal tegeleda projekti 
läbiviimisega 6 tundi nädalas, alates 11. maist kuni 11. 
oktoobrini 2012. Vallavanema palgamäära otsustati mitte 
muuta. Töötasu projekti läbiviimise eest makstakse pro-
jektist nr ELRI -113 „Via Hanseatica“ saadava raha eest. 
Projektist saadav raha koos maksudega on kuus 195,55 
eurot .

Palupera Vallavalitsuse istungil  
8.05.2012:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korral-

datud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 9. maist 
kuni 2012. aasta lõpuni.
 Tunnistati edukaks pakkumuseks Nõuni küla kana-

lisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööde omani-
kujärelvalve teostamiseks laekunud pakkumustest 
P.P.Ehitusjärelvalve OÜ pakkumus 2900 eurot käibe-
maksuta.
 Anti üks õppetoetus kõrghariduse omandajale 40 

eurot, üks sünnitoetus 130 eurot, üks sünnipäevatoetus 
90 ja enam vanemale eakale 20 eurot, kolm ühekordset 
toetust á 20 eurot ja üks matusetoetus 130 eurot. 
 Määrati osaühing PALU-TEENUS osakapitali miini-

mumsuuruseks 2556 eurot ja maksimumsuuruseks 10224 
eurot.
 Väljastati ehitusluba H.L-le Hellenurme külas Jõe 3

kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
 Kinnitati Nõuni külas endisel Maakoht 126 kinnistul 

asuvate hoonete hindamise akt summas 1267 eurot ning 
määrati peremehetute hoonete aadressiks - Vahtra.
 Väljastati raieluba MTÜ Nõuni Loodus- ja Arendus-

keskusele Nõuni algkooli kinnistul asuvate murdunud 
puude raieks.
 Väljastati kirjalik nõusolek A.-A. J-ile Lutike külas 

Väike-Valgeristi kinnistul asuva elamu tehnosüstee-
mide muutmiseks.
 Nõustuti maade riigi omandisse jätmisega järgnevate 

maaüksuste osas – Atra külas vaba maa nr AT1203060002, 
ligikaudne pindala 6,62 ha, sihtotstarbega maatulun-
dusmaa, nimetusega Iida; Palupera külas vaba maa nr 
AT1203060012, ligikaudne pindala 8,69 ha, sihtotstar-
bega maatulundusmaa, nimetusega Külaalune; Pastaku 
külas vaba maa nr AT1203060015, ligikaudne pindala 
6,28 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa, nimetusega 
Arbiveere.
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AMETLIK INFO

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

www.palupera.ee

PALUPERA VALLAVALITSUS ootab hinna-
pakkumusi hiljemalt 4. juunil 2012. a. kell 
15.00 järgnevatele töödele:
1. Lustimäe puhkeala trimmerdamine (puhke-
koht, mäe nõlv, 2 m lai jalgrada) ja Hellenurme-Palu-
pera noorpuude alleede ümbruse trimmerdamine 
(raadius kuni 1,5 m) ja korrastamine, veel enne 
jaanipäeva. Esitada komplekspakkumus, märksõnaks 
„Trimmeritöö”.
Vaja võib minna ka võsalõikuri abi. Korrastamine 
tähendab mõnele puule uue võrgu ja toestuskeppide 
paigaldamist, kus need puudu või võrgu sättimist. 
Kõigil soovijail, kes kohta ja ala veel ei tea, tulla 
objektiga tutvuma. Võta eelnevalt tellijaga ühendust. 
Orienteeruv töömaht kokku ca 7 tööpäeva.
2.  Bussipeatuste trimmerdamine (5 tükki 
– Pastaku 2, Astuvere, Päidla, Neeruti, ümbrus kuni 
2 m laiuselt) ja bussiootepaviljonide ja/või peatuste 
(14 tükki – Palupera, Palupera rist 2, Kalmemäe, 
Päidla, Kintsli, Ristimäe, Makita, Lasteaed, Palu 2, 
Hellenurme 2, Nõuni) ümbruse (s.h. 10-s prügikastid) 
korrastamiseks kevadest-sügiseni, vastavalt vajadu-
sele, millest suhtleme, anname teada. Esitada ühe 
ringi maksumuse kohta pakkumus, märksõnaks „Bus-
sipeatused”. Info peatuste ja paviljonide kohta tellijalt 
või www.palupera.ee - Pakutakse tööd.
3.  Hellenurme 
puhkeala niit-
mine (trimmer, 
võsalõikur, trak-
tor). Ala on 
1,9 ha suur. 
Esitada kompleks-
maksumus kogu 
töö ühele korrale, 
märksõnaks
„Puhkeala”. 

SÜNNID
Kaimar Laaneväli 25. aprillil
Kätti Rimm   3. mail

Pakkumused ühele või mitmele tööle saata kinnises 
ümbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme sjk. Palu-
pera Vallavalitsus või soovi korral lihtsalt e-postile 
palupera@palupera.ee. Info tel. 76 79 501, 51 74 740. 
Lisada pakutud maksumusega töö teostamise orientee-
ruv endapoolne tähtaeg. 

Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi laekunud pakku-
musi, kui mõnele tööle või kokku töödele pakkumuste 
maksumused on tellija reaalsetest võimalustest nii palju 
suuremad, et maksumus pole tellijale vastuvõetav.

Palupera valla HANKED
kevad-suveks 2012

PALUPERA PÕHIKOOL ootab hinnapakkumusi 
hiljemalt 30. mail kell 15.00 järgnevateks töödeks 
komplekselt Palupera põhikooli staadionil:
1.  staadioni ja heki sisse jääva murukatte 
niitmine (jalgpalli ala ca 1 kord nädalas; vastavalt 
vajadusele tihedamini). Maksumus esitada 1 korrale.
2.  hekist väljapoole jääva teeäärse ala niit-
mine vastavalt vajadusele, tellijapoolsel tellimisel. 
Maksumus esitada 1 korrale.
3.  staadioni ringi puhastamine , 2 korda suve 
jooksul (juunis ja augustis). Maksumus esitada 2 
korrale. 
4.  hüppekastide puhastamine, 2 korda suve joo-
ksul (juunis ja augustis). Maksumus esitada 2 korrale.

Pakkumused saata kinnises ümbrikus 67511 Valgamaa 
Palupera küla Palupera põhikool või soovi korral 
lihtsalt e-postile heljuvoolaid@gmail.com. Info tel. 76 
79 513. Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi mõnele 
osale tööst pakkumuste maksumused, kui pakkumus-
ed on tellija reaalsetest võimalustest nii palju suure-
mad, et maksumus pole tellijale vastuvõetav.

RESPO HAAGISE KASUTUS

Haagise M301L 150 PLH kandevõime on 470 kg, kast 1,5 x 3,0 m, 
porte kõrgus 0,41 m, kallutus, koormakinnituse aasad 8 tk.
Teenustasu määrad: 
 kuni 1 tund 4,5 eur
 1-3 tundi      8 eur
 3-6 tundi     11 eur
 6-12 tundi    13 eur
 12-24 tundi    15 eur

Kasutamiseks võta enne kasutamise vajadust varakult ühendust 
tel. 5172460 (Andrus Pastak). Kirjaliku nõusoleku vormistamiseks pea vähemalt 18 aastane kasutaja kaasa 
võtma juhiload ja passi või ID kaarti. Teenuse eest saab tasuda sularahas või pangaülekandega. Krediit- või dee-
betkaardimakseid Omaniku juures teostada ei saa.

   Lisainfo telefonil ja http://noored.palupera.ee/rent-teenused

Sulle laulan oma armsamad laulud, sulle mängin 
oma kaunimad pillilood kallis ema, vanaema, naab-
ritädi...

...reedel, 11. mail Nõuni kultuurimajas. Sel kont-
serdil kõlasid erilised pillihelid – kitarr, klaver, viiul, 
akordion ja plokk ööt Otepää Muusikakooli õpi-
laste esituses. Esinejateks meie oma valla noored. 
Aitäh teile, õpilased ja õpetajad! Võttis südame 
kiiremalt tuksuma küll! 
   Aga siis astusid laulujoonele vanema põlvkonna 

„Lõbusad Lesed“. Nemad laulsid heldinult kodust 
ja emast ning kaunist noorusest. Üks, kaks, kolm ja 
kostüümid vahetatud ning tantsurühm „Pääsusil-
mad“ lõid lustakas tantsutuuris jalga vastu maad. 
Ning oligi laulujärg tüdrukute käes, kes laulsid 
julgelt ja kõlavalt oma laulud. Siis aga täitusid kõigi 
saalis olnud naiste pihud lilledega. Päikesekolla-
seid nartsissiõisi oli palju-palju ja tõid nii saajatele 
kui ka kinkijatele sära silmadesse. 
   Üllatus, üllatus, üllatus – poisid tõid küünalde 

särisedes saali laste endi poolt valmistatud suure 
küpsisetordi. Tort maitses imehästi ja teeninda-
jaiks olid tublid hakkajad lapsed. Peagi algas tra-
ditsiooniline tordioksjon. Iga tordivalmistaja ütles 
nii oma tordi alghinna kui ka tordi nime. Pakuti 
alghinnast aina rohkem ja rohkem, kuni jõuti 
isegi 10 euroni. „Kalamehe armastus“, „Kevad“ 
ja „Õuekanamunarullbiskviit“ ning veel teisedki 
tordid vahetasid omanikke. Lapsed tänasid osale-
jaid, sest saadud tulu koguti reisulemineku fondi. 
   Uudistada sai ka Mesilinnu talu muuseumi ja 

koduste kannude näitust: ligi poolsada kannu port-
selanist, klaasist või siis vasest. Nii mõnegi kannu 
parimad päevad jäid eelmisesse sajandisse. Kuulda 
oli lausekatkeid: „Oh, selline kann oli ka meie 
peres, kui ma veel laps olin!“
   Kui siis Rõngu külakapell pani oma pillihääled 

kõlama, algaski tants. Polkas lõid kaasa kõik põlv-
konnad. Oli tore ja südamlik õhtu pere ja sõprade 
seltsis.

Tänades peol osalenud vanavanaema

Vanavanaema tänu

Talgupäevad on ühed vahvad asjad, mis on 
saanud juba traditsiooniks peaaegu igas Ees-
timaa külas ja linnas. Ka Nõunis on noored 

igal aastal talgutel oma osa andnud. Sellel aastal ot-
sustasid noored heakorrastada laste mänguväljaku 
lastesõbralikumaks. Kutsuti emmed ja issid ka appi 
ning korraldatigi talgupäev. Värviti üle kõik atraktsi-
oonid (töö käigus ka veidike juukseid ja riideid, aga 
sellest polnud midagi!), ehitati uus liivakast ja vahe-
tati ära vana liiv, keevitati katkiseid konstruktsioo-
ne liumäel. Üheskoos istutati väike punaseleheline 
õunapuu, mis jääks ka aastate pärast meenutama 
ühist toredat talgutegu. 
   Tööpäev oli küll pikk, aga väikesed jäätisepausid 

ja talgupakist leitud pisikesed šokolaadiampsud 
hoidsid töötuju üleval. Ühiselt söödud talgusupp 
ja rosinasai maitsesid värskes õhus ülihästi. Igaüks 
sai käe külge panna ning muuta mänguväljaku taas 
kirkavärvilisemaks ja meeldivamaks koosolemise 
kohaks. 
   Aitäh sulle, tubli ja töökas talguline! Eriti suur 

tänu Geiri ja Joonase isadele, Mirmi ja Kata, 
Rauno, Heleni vanaemadele, Evicon OÜ-le, Paadi 
Pagarile, Otepää lihatööstusele Edgar, OÜ Hiies-

alu Grupile abi ning toetuse eest. Teeme alati ära, 
kui vaja, seda alati heas ja positiivses mõttes!

Talguline MERILY ja talgujuht MARIKA

Tegimegi ära! 

MTÜ Hellenurme Mõis 
eralasteaiast saadetakse 

kooli 17. lend
30. mail kell 16.30 lasteaia saalist.

Lõpetavad: Mikk Markus Jänes, Roman Kutsar, 
Ralf Rasmus Raal, Margo Raudsepp, Markus 

Teder, Henri Udeküll ja Hendrik Uuemaa.
Head kooliteed soovivad koduvald ja 

MTÜ Hellenurme Mõis!

PALUPERA PÕHIKOOLI 
LÕPUAKTUS
16. JUUNIL KELL 12.00 kooli saalis

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus TEENUSED

Osalevad suurimad turvalisust tagavad organisat-
sioonid – Politsei, Maanteeamet, Kaitseliit, Punane Rist 
ja Päästeteenistus ning kohalikud tegusad. Koostööpart-
nerite spetsialistid tutvustavad ja jagavad oma alaga 
seonduvalt ohutusalast infot, vastavad küsimustele ja 
annavad praktilist nõu. 
E e s m ä r k  –  jagada oskusi, ennetada õnnetusi ja 
kaitsta ennast ning oma lähedasi. Saadud teadmised 
aitavad reaalsetes ohusituatsioonides võtta vastu õigeid 
otsuseid ning kiiresti reageerida.

Korstnapühkija tutvustab oma tööd ning vastab hu-
viliste küsimustele. Kõigile tutvustamiseks varustuses 
päästeauto ja politseisõiduk. On võimalik ise proovida 
tulekustuti ja tulekustutusteki kasutamist. Lastele pa-
kutakse telgis käelist tegevust. Nõuni järve kaldal saab 
täiendada oma veeohutusalaseid teadmisi. Kaitseliidu 
juhendamisel saab lasta õhupüssist ja osaleda väikeses 
maastikumängus. Tehakse lõket ja saab vaadata rel-
vanäitust.

Ohutusalaste teadmiste kontrolli viktoriinina viib 
läbi Valga Maavalitsuse töötaja Jaanika Käst. Viktoriini 
tulemused selguvad kell 14.00. Parimatele väikesed 
meened. Osalejatele jagatakse ohutussõnumitega õhu-
palle Haigekassa panusena. 

Politsei jagab selgitusi kehtiva liiklusseaduse kohta ja 
propageerib liiklusliini nr 14900. Lõvi Leo korraldab 
lastele ja lapsevanematele lõbusa teatevõistluse.

Esmaabi töötuba Punaselt Ristilt ja noortele HIV/AIDS 
ennetusinfo-telk.

MTÜ Nõuni Purjeklubi pakub lastele purjekaga sõitu 
Nõuni järvel ja tutvustab purjetamise võlusid ja edasisi 
tegevusplaane.

Mehine laul naabritelt kell 15.00 ja seejärel jagavad 
vallajuhid sünnipäevatorti. 
Meestelaulu nautimiseks võta kaasa oma pink. Stiilseim 
pink pärjatakse auhinnaga. 

MEELEOLU HOIAB ÜLEVAL PÄEVAJUHT.

Bussiring: Palupera raudteejaama teerist 10.30 
Palupera rist  Hellenurme  Päidla  Nõuni. 

Tagasi pärast kontserti.

Nõuni puhkealal, mil Palupera vald tähistab ka oma 20. AASTAPÄEVA. 

Muutkem oma koduvald turvalisemaks!
Tule kohale, tule kogu perega ja saa põneva 

kogemuse osaliseks!

3. juunil kell 11-15.



Vana rahvatarkus ütleb küll, et tibusid loetakse 
sügisel, kuid koolielus on just kevad kokkuvõ-
tete tegemise ja millegi lõppemise aeg. Tänavust 
kooliaastat võib paari sõnaga iseloomustada kui 
ühte järjekordset väga tihedat tegemist täis, palju 
uuendusi, huvitavaid väljakutseid ja võimalusi 
pakkunud aastat.

Meil on käinud palju külalisi, nimelt on toimunud 
mitmed maakondlikud ja vabariiklikud olümpiaa-
did-võistlused sedakorda just meie koolis, samuti 
oleme võõrustanud rahvusvahelisi ja kodumaiseid 
üritusi. See on pannud proovile meie organiseeri-
misoskuse, külalislahkuse ja vahel ka võõraste kom-
mete talumise piiri. Usume, et siiani oleme kõigist 
katsumustest auga välja tulnud ning külaliste tänu- 
ja kiidusõnad räägivad enda eest. Üks külaline on 
jäänud meile terveks õppeaastaks – tore 11. klassi 
tüdruk Saksamaalt – YFU vahetusõpilane Ursina 
Saskia Bisang. Ursinat pole üldise koolielu taustal 
sageli märgatagi ja mi e ainult tema tagasihoidlik-
kuse tõ u, vaid seetõ u, et ta on ülihästi meiega ko-
hanenud ja klassikollektiivi sulandunud. Ta on alati 
kõigist klassi ja kooli üritustest osa võtmas ja võõras 
kõrv ei aimagi enam, et alles septembris ei osanud 
see tüdruk ühtegi sõna eesti keelt.

Sellel õppeaastal käivitus uus õppekava 1.-7. klas-
sis ja 10. klassis. Uute asjadega on ikka nii, et ühest 
küljest on suur põnevus ja tegutsemissoov, teisalt 
aga kerkib esile mitmeid lahendamistvajavaid prob-
leeme. Põhikoolis on 1.-7. klassi tervislikke eluviise ja 
liikumist eelistanud õpilased saanud terve õppeaasta 
vältel katsetada mitmesuguseid spordi- ja vaba aja 
tegevusi nagu jalgpall, kergejõustik, sulgpall, tantsu-
line liikumine, disc golf, tantsuline aeroobika, mäe-
suusatamine, suusahüpped, ujumine, laskesuusa-
tamine, hip-hop tants, matkamine ja rahvuslikud 
liikumismängud. Lisaks on nad õppinud, kuidas 
anda esmaabi.

Loovuse ja e evõtlikkushuvilised on aasta jooksul 
tegelenud erinevate meisterdamistehnikate, savi- ja 
puutöö, siidi- ja klassikalise maalimise, keraamika, 
nahkehistöö, viltimise ja paberi valmistamisega. 
Käelistele oskustele lisaks on omandatud majan-
dustarkusi, seega loota on, et järgmisel õppeaastal 
on sündimas ka edukaid õpilas rmasid. Õpilaste 
vahvad tööd on õpetajate abiga kogu kooliperet ja ka 
külalisi koolimaja seintel ja vitriinides rõõmustanud 
terve kooliaasta vältel.

Õpilased on eelnimetatud tegevused väga suure 
huviga vastu võtnud ning tagasiside on väga posi-
tiivne. Vahel juhus ka nii, et järgmist tegevustsüklit 
ei olnud veel kokku lepitudki, kui õpilased ise tulid 

küsima, et mida nad järgmiseks teha saavad ning 
kahju, et sellised tunnid vaid kord nädalas on.

Õppeaasta II poolaastast on Otepää Gümnaasiumis 
pakutud põhikooliõpilastest huvilistele usundiloo 
tundi. Tore on tõdeda, et õpilased seda hindavad 
ning huviga ka ootavad. Heaks kinnituseks sellele on 
ühe 1. klassi tüdruku mõte pärast usundiloo tundi, et 
tuleks nüüd jälle ru u uus nädal ja uus tund.

Gümnaasiumiosas on kõige suurem probleem ka 
meil paljukirjutatud-räägitud õpikute puudumine. 
Tänu pika kogemustepagasi ja suure töövõimega 
õpetajatele oleme sellega hästi hakkama saanud.  
Mõnes tunnis on saadud uusi ootamatuid koge-
musi ja vahel palju naljagi, näiteks kui kõik 10. klassi 
õpilased kehalise kasvatuse raames tantsulist liiku-
mist õppisid. Mõnes tunnis on olnud hingematvalt 
põnev, näiteks kui 11. klass katsetas uue valikaine 
„Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“ moo-
duleid ja selle käigus seepi keetis, hambapastat val-
mistas, raketi ehtsast lendusaatmisest rääkimata. 
Mõne tunni tulemusi oleme aga saanud kõik nau-
tida, näiteks kui kooli kooride kontserdi vahepalaks 
seltskonnatantsu esitati.

Sel aastal on olnud meie õppetööd rikastamas ja 
õppekava täitmisel suureks abiks TÜ füüsikute õpi-
kojad loodusainetes. Õpilased on samuti saanud TÜ 
robootika osakonna poiste juhendamisel roboteid 
ehitada ja võistlusi pidada. See on andnud nii palju 
innustust, et kool on teinud taotluse Tiigrihüppe 
Sihtasutusele mõnede robotite saamiseks ja pea 
nad meil ei olegi. Siis saavad ka väiksemad õpila-
sed konstrueerimist proovida.

Meie õpilased on näidanud end ka väljaspool kooli 
aktiivsete ja nutikatena. ENTRUM programmi raa-
mes toimib nüüd üle Eesti õpilasvahetusprogramm, 
mille käigus saavad põhikooli ja gümnaasiumi õpi-
lased külalisena õppida nädal kuni paar mõnes tei-
ses koolis. See avardab kindlasti silmaringi ja on ka 
koolile kasulik. Võõras silm näeb teistsuguseid asju 
ja vahel on kasulik end kõrvalt vaadata.

Aineolümpiaadidel on meie õpilased esinenud 
maakonna tasemel ikka esimese kolme hulgas, sa-
muti vabariigi tasemel saavutanud koha esikolmikus. 
Sel aastal on olnud esmakordselt üle hulga aja ka või-
malus osaleda rahvusvahelisel teadmisteproovil.

Kokkuvõ es võib öelda, et Otepää Gümnaasium 
on igati jätkusuutlik – meil on mille üle siiralt rõõmu 
tunda, mille üle järele mõelda, mille poole püüelda 
ja mille kallal edasi töötada.

Margot Keres ja Anneli Vetka (õppealajuhatajad)

Selle õppeaasta sügisest võ is Otepää
Gümnaasiumi meediaklass endale

uue väljakutse – hakata kä  ja silma proo-
vima telemaastikul. Noorte arvates peab igal

heal koolil olema ka oma telesaade ja sellega
siis novembris 2011 alustatigi. Telesaate te-
gemine on väga suur töö, mistõ u ei saa vä-
heste teg ate korral ka suurt hulka saateid
toota. Kuid kõik saated on koolirahvast köit-
nud ning omal moel kõnetanud. See andis ka
julgust uustulnukatena televisiooni kategoorias

vabariigi koolimeedia konkursil rammu katsuda
Seda suurem oli rõõm, kui 14. mail avalikustatud
tulemuste põhjal selgus, et OGTV sai vabariigis
II koha. 

OGTV meeskonda kuuluvad meediaklassi
õpilased Ingrid Kelder, Triinu Aasaroht, Kadri
Palmiste, Kaisa Roosbaum, Stella Rein ning algajad

ja alles kä  harjutavad põhikooli õpilased Karoliina
Kruusmaa ning Erkki Teder. Juhendajana tahan eriti
esile tõsta Ingridit, kes sageli peab lausa mitut ametit
pidama ning kelle töökusest sõltub lõppresultaat. 

Marika Paavo, meediaõpetaja

11.-13. mail toimus Otepää Gümnaasiumis 
38. üleriigiline geograa aolümpiaad. Osales 
sadakond õpilast, neist 4 meie koolist: 
Karoliina Kruusmaa 7b,  Lilian Mi  8b,  Maris 
Sala 8b,  Sille Sööt 9b klassist.

Võistlus koosnes kolmest osast: kirjalik töö 
teooria tundmises, maastikuvõistlus, viktoriin 
Otepää ja Valgamaa kohta. Edukalt esindas 
kogu Valgamaad Maris Sala, kes jagas II ja III 
kohta maastikuvõistluses, II-IV kohta viktorii-
nis. Kokkuvõ es pälvis Maris 3.järgu diplomi. 
Väga tubli oli ka Karoliina Kruusmaa, kes saa-
vutas kirjalikus töös 7. koha 23 õpilase hulgast. 
Parimatele oli autasuks diplom ja hinnaline 
raamat.

Olümpiaad, eriti veel vabariiklik, on tõsine 
teadmiste proovilepanek. Õpilased, kes üleriigi-
listele olümpiaadidele jõuavad, peavad tegema 
hulgaliselt lisatööd.  Kui arvestada, et kõik 
maakonnad polegi esindatud, on Valgamaa 
olnud väga edukas.

Sellise suure ürituse korraldamine oma koo-
lis on samuti suur e evõtmine, mis laabub vaid 
hea meeskonnatööna. Oma õla panid alla mit-
med tublid õpetajad ning abivalmis õpilased.

Ülle Kümmel, geograa aõpetaja

Tublisid õppureid, kes oma tead-
misi aktiivselt ka aineolümpiaadi-

del näitavad, on Otepää Gümnaasiumis 
alati olnud. Et aga üks inimene nii piir-
konna kui ka vabariiklikel võistlustel 
mitmetel aladel edukas ja silmapaistev 
on, ei tule küll just igal aastal ega ka 
igas koolis e e. Meil on selliseks sära-
vaks täheks 8.b klassi neiu Maris Sala. 
Tema maakondlikest saavutustest on 
varasemates Otepää Teataja numbrites 
juba ju u olnud. Täna peatume vaid 
Marise vabariiklikel edulugudel.

Kui füüsikaolümpiaadi maakonna-
voorus oli ta põhikooli arvestuses kon-
kurentsitult parim, siis ka  vabariiklikul 
võistlusel oli ta väga tubli. 8. klasside 
arvestuses haarasid esimesed kohad 
Gustav Adol  ja Tallinna Reaalkooli 

õpilased,  tavakoolide õpilastest oli 
Maris parim, saavutades 9. koha. Eriti 
hea tulemuse pälvis ta praktilise üles-
ande lahendamisel, olles seal III ko-
hal.

Otepääl toimunud geograa a vaba-
riiklikul jõukatsumisel pälvis Maris 
lõppkokkuvõ es 3. järgu diplomi ning 
bioloogiaolümpiaadi põhikooliastmes 
II koha, kusjuures kaotus esimesele 
kohale oli vaid 3 punkti. Sealjuures 
oli Maris teooriavoorus 8. klassi õpi-
laste hulgas vabariigi parim. Koos  
Lilian Mitiga esindasid nad ainsana 
Valgamaad ka loodusteaduste olüm-
piaadil.

Silva Hinnobert, Ülle Kümmel, 
Marge Kaiv (juhendavad õpetajad)

Lõppev kooliaasta on toonud rõõmus-
tavaid teateid Otepää Gümnaasiumi 
noortest kunstisõpradest.

Eesti koolinoorte karikatuurivõist-
luselt „Mida naerad, kooljüts“, mille 
teemaks oli sel aastal reisimine, võ is
osa 720 õpilast 35 koolist. Meie kooli 8. 
klassi õpilane Kätlin Unt saavutas väga 
tubli 14. koha. Vabariiklikule näitusele 
on välja pandud ka Karl-Mart Trolla 
(11.a), Kärolyn Maraniku (7.b), Triinu 
Mäemetsa(5.b) ja Karl Aarne Vihma 
(5.b) tööd.

Tšehhi Vabariik kuulutas jaanuaris 
välja laste joonistusvõistluse „The 40th 
international children’ s exhibition of 

ne arts lidice 2012“, mille tulemused 
avaldati äsja, maikuus. Rahvusvahelisel 

joonistusvõistlusel osalesid 4-16 aas-
tased lapsed üle terve maailma. 
Võistlusele saadeti kokku 26 064 tööd 
67 riigist. Auhinnatud töid oli kokku 
1434.

Eestist saadeti võistlusele 1024 tööd, 
neist medali pälvis 2 individuaalset 
tööd; üks kool sai medali joonistuste 
kollektsiooni eest ja 11 tööd pälvis rah-
vusvahelise žürii tunnustuse. 

Otepää Gümnaasiumi 2.a klassi 
õpilane Ain Erik Veemees pälvis oma 
kunstitöö „Jääloss“ (klaasimaal, 50 x 
50cm, segatehnika) eest  rahvusvahe-
lise žürii tunnustuse.

Jelena Salumaa (kunstiõpetaja)
Merlin Jalajas (II a klass uhataja)

II koha pälvinud OGTV meeskond: 
meediaklassi õpilased Ingrid Kelder, 
Triinu Aasaroht, Kadri Palmiste, Kaisa 
Roosbaum, Stella Rein ning algajad ja 
alles kä  harjutavad põhikooli õpilased 
Karoliina Kruusmaa ning Erkki Teder 
(pildil puudu) 

2.a klassi õpilane Ain Erik Veemees „Jääloss“ (klaasi
maal, 50 x 50cm, segatehnika)

Maris Sala päevikukujundus on juba teist aas-
tat järjest õpilaste seas poolehoiu võitnud

2. juunil Otepääl Tehvand
staadionil toimuva Valgamaa
laulu- ja tantsupeo logo on
kavandanud 7.a klassi õpi
lane Bri a Mõ us



1.a klassi 20 särasilmset ja õpihimulist tüdrukut 
– poissi on aasta jooksul kõvasti tööd teinud 
ja oma lugemisoskust parandanud. Küllap on 

kaasa aidanud ka jõuluvana poolt kõikidele lastele kingitud 
raamat „Draakon Rudolf“. Igal esmaspäeval on ju vaja rääkida 
Rudolfi uutest seiklustest. Õppimisele lisaks meeldib meile ka 
näidelda, nii saigi kogu klass kaasa lüüa jõulupeol etenduses 
„Sammaltuka seiklused“. Koos paralleelklasssiga oleme käi-
nud teatris nii Tartus kui Viljandis. Eriti vahva etendus oli 
„Kosmonaut Lo e“. 

1.a klassi lapsed on peale õppimise tublid ja aktiivsed ka pä-
rast õppetunde. Lausa 17 õpilast osaleb meisterdamisringis, 14 
last seab oma esimesi tantsusamme rahvatantsurühmas ning 
kogu klass laulab mudilaskooris. Juba traditsiooniliseks saa-
nud kooli Playbackil pälvisid 1.a klassi julged esinejad publiku 
lemmiku tiitli. 

Emadepäeva klassiõhtul oli tore koos emmedega meisterdada 
ja tantsida. Loodame, et see jääb meie klassi traditsiooniks.

Kä e on jõudnud kevad! Esimene kooliaasta on kiiresti 
möödudnud, jäänud on veel viimased õppetükid ja siis ootab 
ees suvepuhkus!

Õpetaja Kaire Ojavee

1.b klassis on 9 lõbu-
sat tüdrukut ja 11 
vahvat poissi. Oma 

esinemisoskust sai näidata dramati-
seeringute päeval ja jõulupeol. Kõik 
olid tublid luuletuste esitajad, aga 
Laur Mägi sai III koha maakonnas 
jõululuuletuste konkursil. Oleme  ar-
vutikasutamises edusamme teinud. 
Pranglimises on tublisid arvutajaid. 
Raske on võistelda 2. ja 3. klassiga, 
aga 3 meie klassi õpilast - Liisu Kojus, 
Janser-Jax Lang, Laur Mägi- jõudsid 
Valgamaa poolfinaali. Käisime kolm 
korda teatris, pidasime klassiõhtuid. 
Koolis on tore.

I b ja õpetaja Kaja Oja

2.a klassi jaoks on lõppev õppeaasta 
olnud huvitav ja meeldejääv. II 
õppeveerandil osalesid Kreete 

Kuusk, Erika Maide, Melani Uibo ja Annabel Urm 
Rakvere Teatri poolt korraldatud kirjutamisvõist-
lusel „Saada muinasju  Tuhkatriinule“. Kõik tüd-
rukud pälvisid oma huvitavate muinasju ude eest 
kaks CD-d: „Laule Rakvere Teatri lastelavastus-
test“ ja „Muinasjutud“. 

Osaleti kolmel joonistusvõistlusel, millest 2 olid 
meile väga edukad. Eesti Rahva Muuseum kuulu-
tas veebruaris välja laste joonistusvõistluse „Minu 
kingitus“. Võistlusele saadeti kokku 3225 tööd 174 

koolist üle Eesti. Üle poole võistlustöödest oli 1.-4. 
klassi vanuserühmas. Annabel Urm pälvis oma 
töö eest „Teleskoop“ žürii eripreemia. Tšehhi 
Vabariigi poolt välja kuulutatud laste joonistus-
võistlusel sai meie klassi poiss Ain Erik Veemees 
rahvusvahelise žürii tunnustuse. 

Robin Värk osales matemaatika olümpiaadil ja 
pälvis Valga maakonna 2. klasside arvestuses 7. 
koha. 

Paljud lapsed olid tublid ka spordis ja teistes 
huviringides. On hea meel, et meil on tore ja tubli 
klass!

II a klassĳuhataja Merlin Jalajas

2.b klassis õpib 9 vahvat tüdrukut ja 
7 aktiivset poissi. Oleme sõbrali-
kud ja abivalmid. Merelle, Uku ja 

Helen on tublid nuputajad, kellel tunnistusel vaid 
väga head hinded. Valgamaa pranglimise poolfi-
naali pääsesid Helen, Merelle ja Markus. Oleme 
heatahtlikud ja algatusvõimelised. Sisustame 
ise klassiõhtuid ja võtame konkurssidest osa. 
Osalesime joonistusvõistlustel „Minu kingitus“, 
„112“ ja „Metsapostkaart ja kodukoha vaatamis-
väärsused“. Meile meeldib meisterdamine, jalgpall, 
suusatamine, rahvatants, kergejõustik, kalastamine 
ja show-tants. Meie klassi Karmen saavutas ilu-
võimlemises Tartu kevadturniiril I ja Hea Lapse 
turniiril II koha.

   Armastame esineda. Laulame erinevates 
koorides ja kuus meist õpib muusikakoolis. 
Dramatiseeringute päeval esinesime kogu koolile. 
Oleme uudishimulikud ja loovad. Koos paralleel-
klassiga tutvusime AHHAA Teaduskeskuse välja-
panekuga. Saime innustust leiutamiseks, ametivali-
kuks, lugemiseks ja uurimiseks. Klassis koostasime 
e-raamatud “Jäälilled ja jääpurikad” ning “Kevad 
kaameras”. Valminud töödega saab tutvuda klassi 
koduleheküljel. 

   Meie klassi lastel on toredad vanemad, kes 
on oma laste käekäigust tõeliselt huvitatud. Nad 
on rõõmsalt abistanud kostüümide valmistamisel, 
pikniku korraldamisel ja transpordi organiseeri-
misel. 

II B klass ja õpetaja Tiie Jaaniste

Ühiselt oleme saanud toredaid teatrielamusi 
Valga Huvialakeskuses, Tartu Vanemuises ja 
Viljandi Ugalas, käisime teatris lausa viiel kor-
ral. Külastasime Otepää Linna Raamatukogu, kus 
tähistasime ülemaailmset lugemispäeva. Pärast 
ühislugemist joonistas iga laps ühe meeldejää-
vama raamatutegelase pildi ja nii sai seinale mul-
jetavaldav näitus.

Toredad olid õppekäigud loodusesse, kuhu 
kaasasime ka Otepää Looduspargi töötajaid. 
Viimaseks selliseks ürituseks oli retk Pilkuse 
metsa. Margit Turb tutvustas meie metsades ela-
vaid loomi. Metsa olid kaasa võetud karusnahad, 
erinevate loomade koljud. Saime teada, missu-
gune loom ja kuidas ta  loodusesse oma jälje maha 
jätab. Nüüd oskame seda kõike metsaretkel palju 
paremini märgata. 

Külastasime kooli muuseumi, kus saime lisa 
oma teadmistele inimeste elust vanasti. Pidime 
muuseumis hästi tähelepanelikud olema, sest 
külaskäik lõppes viktoriiniga. Hiljem jõudsime 
järeldusele, et muuseum on nii huvitav koht, et 
sinna peaks tihedamini külla minema. 

Võistlustest oleme ka hoolega osa võtnud: 
joonistasime teemadel „112“, „Minu kingitus“, 
„Metsapostkaart“, „Kosmos“ (ülemaailmne 

Galileo - nimeline kosmosejoonistuste võistlus); 
osalesime vabariiklikul „Noorte leiutajate kon-
kursil“ ja konkursil „Tootsi maakera“, kus tuli 
leiutada uus õppevahend, mis õpilasi ja õpeta-
jaid abistaks. 

Võtsime osa pranglimise võistlusest maakond-
likul tasandil ja vabariiklikust Känguru võistlu-
sest. Maakondlikul matemaatikaolümpiaadil sai 
Lauren 4. koha, Susann oli aga 9. positsioonil.  
Need ei ole ainukesed tunnustused, mida meie 
klasside õpilased on saanud. 

Teisel poolaastal oleme hoolsalt liiklust õppi-
nud, et jalgra aluba saada ja juba sel suvel loaga 
jalgra urina ringi sõita. Testide õppimine on üsna 
suurt pingutust nõudnud ja ega eksamisõidu ra-
dagi kerge ei ole. Käemärguannet andes kipub 
teine käsi lenksu küljes ikka vibama. Aga harjuta-
mine teeb meistriks ja me treenime hoolega. 

Suvi pole enam kaugel. Kavatseme veel Ahhaa 
keskusesse ja Lennundusmuuseumisse ekskur-
sioonile minna, siis ongi 3 klass läbi. Oleme tub-
listi tööd teinud ja arvame, et puhkus kulub ära 
küll.

III a ja III b klassi õpilased ning klassĳuhatajad 
Ene Must ja Heli Laikask

Õppimisele lisaks meeldib 1.a klassile ka 
näidelda 

Foto autor Reio

Otepää Gümnaasiumi muuseum tegeleb jät-
kuvalt fondi korrastamise ja süstematiseeri-

misega. Üsna aeganõudev protsess on museaalide 
sisestamine muuseumide infosüsteemi MuIS. 
Püüame lahendusi leida ruumi ja hoiupaikade puu-
dusele. Valmis said uued stendid kooli ajaloost.

Kui sügisel tärkas lootus, et tänu uues õppeka-
vas kohustuslikule uurimistööle  õnnestub  kodu-
uurimine Otepää Gümnaasiumis uue hooga käima 
lükata ja muuseumikogud saavad tõhusat lisa, siis 
praegu tundub, et õpilasi on ikkagi aega ja sü-
venemist nõudvaks ajalooalaseks uurimistööks  
raske motiveerida. Tänapäeva õpilased on rohkem 
pragmaatikud, sest esialgseil andmeil on enamik 
meie 10. klassi õpilastest valinud uurimiseks pigem 
praktilise teema. Jäädvustamist-uurimist vajavaid 
valdkondi on aga palju, olgu siinkohal toodud vaid 
mõned näited: taasiseseisvumisaja tegevused,  valla 

kujunemislugu ja 20 aastat tegevust, piirkonna e e-
võtete ajalugu, aga ka nõukogude periood, millest 
küll üht-teist on  talletatud, kuid tolleaegsed tööd 
kannavad sageli oma ajastu märki, oleks vaja ka 
teist vaatenurka.  Ka kooliajaloos on nii-öelda val-
geid laike, mis ootavad  lahti kirjutamist ja aruta-
mist. Kuigi pingutavat uurimis- ja mõ etööd teha 
tahtvaid õpilasi on kaasaegses pealiskaudses ja 
kiirustavas maailmas üha vähem, loodame siiski, 
et need tööd päris kirjutamata ja mälestused jääd-
vustamata ei jää.

Rõõmu teeb aga, et meie muuseumi on üles leid-
nud mitmed ajaloohuvilised väljastpoolt kooli nii 
Otepäält kui kaugemaltki. On tuldud konkreetse 
eesmärgiga saada andmeid oma suguvõsa kohta, 
aga ka üldisemalt piirkonna kohta, populaarne 
teema oli sel aastal Pühajärve sõda, uuritud on 
kolhooside ajalugu jms. Meie poole on pöördu-

nud ka mõned raamatute kirjutajad ja koostajad, 
et andmeid täpsustada ja täiendada. Aidata oleme 
saanud mitmeid üliõpilastest vilistlasi nende semi-
nari või bakalaureuse töödes. Muuseum on saanud 
endale ka mõned  harrastusajaloolastest püsikü-
lastajad-uurĳad, kes samas on meid aidanud oma 
teadmistega Otepää kandi minevikust. Siinkohal 
edastaksingi ühe uurĳa palve, kes huvitub Otepääl 
ja selle lähiümbruses tegutsenud fotograafidest: 
Ajavahemikul ca 1890-1944 tegutses Otepääl  (ja 
selle lähemas ümbruses) mitmeid fotograafe, nii 
asjaarmastajaid kui ka kutselisi, nagu Jaan Aigro, 
Emilie Johanson (kas tema ongi hilisema nimega 
Emilie M. Konks?), A. Joonas, H. Kidron, Vold. 
Kuus, Johannes Meema, J. Mäe, W. M. Müller, J. 
Rääk, Eduard Saar, Kalju Saar, Gustav Zopp. Nii 
mõnelgi oli ka oma fotoateljee. Inimestel, kellel on 
nende kohta informatsiooni ja võib-olla ka fotosid 

juurde lisada, kas või mahapildistamiseks,  palume 
kirjutada Otepää Gümnaasiumi Muuseumile aad-
ressil  Koolitare 5, Otepää 67403 või saata teade 
muuseumi  e-posti aadressil: muuseum@nuusataku.
edu.ee

Muuseum ootab  endiselt kooliajalooga seotud 
esemeid, et ekspositsiooni täiendada. Kui kellelgi 
on kapinurka seisma jäänud näiteks vana kooli-
vorm või ranits, mis ruumi võtab, aga mida ära 
visata ka ei raatsi, siis on just muuseum õige koht, 
kuhu see tuua. Samuti on oodatud igasugused 
muud kooliga seotud huvitavad esemed ja kirju-
tada võib ka mälestusi oma kooliajast. Kui ese-
metest ei raatsita päris loobuda, siis võib neid ka 
ajutiselt muuseumile deponeerida.

Kaja Raud, koolimuuseumi perenaine

4.a klassi õpilastel on olnud mitmeid 
toredaid üritusi. Oleme korralda-
nud klassiõhtuid, käinud teatris. 

Tüdrukud on aktiivsed osalejad ka kooli diskodel. 
Võtsime osa peaaegu kõikidest koolis toimunud 
viktoriinidest, stiilipäevadest, osalesime drama-
tiseeringute päeval. 

Meie klassis on palju rahvatantsĳaid, peaaegu 
kõik poisid laulavad ka poistekooris. Rando 
tantsib lisaks peotantsu, Keidy käib tantsimas 
karaktertantsu ja on väga tubli joonistaja. Liisi ja 
Elisabeth tantsivad hip-hoppi.  Meriliis on tubli 
rahvamuusik ja mängib Karupoegade orkestris. 
Tantsurühma ootab ees  kooli- ja maakonna tant-
supidu ning Kagu-Eesti tantsupidu. Lauljatel tu-
leb ennast veel näidata maakonna laulupeol.

Meie klassis on päris palju tublisid spordilapsi, 
kes võtavad aktiivselt osa erinevatest võistlustest 
ja on saavutanud häid kohti. Osalesime suusa-
võistlustel, kergejõustikus, maastikuteatejooksus, 
rahvastepallis. Hanna võ is osa Valgas toimunud 
jõululuuletuste lugemise võistlusest ja Albert saa-
vutas matemaatika olümpiaadil maakonnas  2. 
koha.

Ees ootab veel ekskursioon Tallinnasse. Juba 
ootame ka suvepuhkust, et järgmisel aastal veel 
tegusamad olla.   

Merike Laiv (IV a klassĳuhataja)

4.b klassi aasta on olnud täis erinevaid 
tegemisi, konkursse, e evõtmisi, 
õppekäike. Oleme käinud teatris, 

kinos, AHHAA keskuses, osalenud staarĳäljen-
duskonkursil Playback, erinevatel viktoriinidel, 
spordivõistlustel, toimunud on klassiõhtud, stiili-
peod, jõulupeod, kohtumised erinevate inimestega. 
Õppekäigud on viinud meid nii poliAkliinikusse, 
apteeki kui ka kirikusse, oleme kohtunud psühho-
loogi, kirikuõpetaja ja vallavanemaga. Ees ootab 
veel kevadine õppereis Tallinnasse.

   Detsembris toimunud maakondlikul jõululuu-
letuste konkursil saavutas Kerstin Ojavee I koha. 
Jaanuarist algas tuntud peastarvutamisvõistlus 
Pranglimine, millest osavõ  on saanud paljudele 
klassidele iga- aastaseks traditsiooniks. Sel aastal 
jõudsid poolfinaali Bärbel Moros, Kerstin Ojavee 
ja Kristjan Marcus Sulaoja, kellest kaks viimast 
võitlesid välja ka finaalikoha. 4b saavutas klasside 
arvestuses I koha. Rahvusvahelisest matemaati-
kavõistlusest Känguru (osalejaid üle 4000) võ is 
sel aastal meie klassist osa 7 õpilast, kellest tub-
limad olid Kerstin Ojavee, Yoko Nicola Lüdimois 
ja Bärbel Moros.

Aprilli lõpus toimus maakondlik 4. klasside 
õpioskuste olümpiaad, millest võ is osa 15 võist-
konda. Meie klassi võistkond -Kristjan Marcus 
Sulaoja, Bärbel Moros ja Yoko Nicola Lüdimois- 
saavutasid  II koha. Kevadel osalesime RMK poolt 
korraldatud Metsapostkaardi joonistusvõistlusel. 

   Varsti on suvi. Loodetavasti tuleb see sama 
päikseline ja kirev, nagu on olnud meie peagi lõp-
pev kooliaasta.

Pille Möll (IV b klassĳuhataja)



OG koolilehe materjalid koostasid meediaklassi õpilased (juhendaja Marika Paavo), 
lehe kujundas Ave Kruusmaa (kunstikodu õpetaja)

Lõppev õppeaasta on olnud Otepää Gümnaasiumile 
murranguline, sest kogu põhikool ning 10. klass on 
üle läinud uuele riiklikule õppekavale, milles on eri-
line rõhk ka õueõppel. Sageli arendab klassiruumist 
väljaspool õppimine meie silmaringi isegi rohkem 
kui õpikust teadmiste omandamine. Meie koolis 
annavad selliseks tegevuseks palju võimalusi suu-
naained, mille raames oleme kogu õppeaasta vältel 
end arendanud kas loovuse-majanduse või tervislike 
eluviiside alal. 

30. mail toimub Otepää Gümnaasiumi kunstisõp-
radest õpilaste initsiatiivil Kadrioru lossi õppepäev, 
mida rahastab Valgamaa Partnerlusklubi. Projekti ees-
märgiks on luua ainetevahelisi (vene keel, ajalugu, 
kunst) seoseid, saada toetust tundides õpitule prakti-
lise õppepäeva näol ning avardada õpilaste kultuuri-
list silmaringi. Õppekäigu raames süvenetakse Peeter 
I ajastusse. Retk keskendub Kadrioru lossi ajaloole, 
Peeter I vallutustele Põhjasõjas, keiserlikele visiitidele 
ning tolleaegsele moele. Õppepäeval tutvutakse ka 
lossiümbruse kujundusega ja 2011. aasta sügiseks val-
minud jaapani aiaga. 

Lossis toimuvad ekskursioonid „Barokne keisriloss“ 
ning „Moekahinad“.  Need erinevad tavapärasest pas-
siivsest õpilasekskursioonist, kuna nende toimumisel 
on suur osa õpilastel endil. Noorte soovil kujunda-
takse Lossikooli töötoas ka kostüüm lossidaamile või 
-härrale. Päeva lõpetab piknik Kadrioru lossi pargis. 

Õpilasprojektis osaleb 48 õpilast ning see tore e e-
võtmine saab teoks eelkõige meie e evõtlikele õpeta-
jatele Ave Kruusmaale ning Tiia Rootsmale.

Karoliina Kruusmaa (õpilasprojektis osaleja)

Kaasaeg nõuab igalt inimeselt aktiivsust paljudel 
elualadel, see toob aga omakorda kaasa ka mitmeid 
ohtusid. Seepärast on vajalik, et igaüks meist oskaks 
aidata iseennast, aga ka oma kaaslast juhul, kui hä a 
satume. Kiire esmaabi osutamine on mõnel juhul 
lausa eluküsimus.

8. mail kogunes Pühajärvele üle 100 Eesti kooli-
noore, et end proovile panna esmaabi andmisel, up-
puja päästmisel, aga  ka erinevates liikluskatsetes ja 
mälumängudes. Päeva alustati naljaka paroodiaga, 
mis näitas, kuidas tegelikult kriisiolukordades käi-
tutakse. See ohutusõppe päev 10. klassi õpilastele 
lõpetas koolitusprojekti ,,Iga 1 turvaliselt 12. klassi’’, 
mille läbis kokku 270 õpilast erinevatest Lõuna-Eesti 
koolidest.

Õpilased said teada, mis tunne on, kui auto üle ka-
tuse käib, ja  kui elastne on tegelikult turvavöö ning 
kui ohutu on avariisse sa uda 7 km/h kiirusega, kui 
turvavöö on kinni. 

Basseinis toimusid igasugused uppuja päästmiseks 
vajalikud tegevused. Prooviti riietega ujuda ja neid 
seljast võ a, uppujat abivahenditega päästa, uppujat 
vee alt ära tuua ja kahel erineval viisil ilma abivahen-
diteta päästa. Praktiseeriti ka esmaabi andmist situat-
sioonis, mis igaühel juhtuda võib, näiteks põletushaav 
köögis, minestamine, lahtine haav ja jala nikastus. 
Meie kooli tüdrukud  Liisa Kalve, Mari-Ly Kapp, 
Maiken Vähi, Maili Raudsepp ja Hanna-Liisa Lauriku 
olid väga aktiivsed kõigis tegevustes ja ühtlasi ka ra-
hul sellega, et niisuguses õppeprojektis vabatahtlikult 
osalesid. Hanna-Liisa ütles, et temale meeldis kõige 
rohkem foorumteater, kus lavastasime päeva parima 
etenduse. Mari-Ly jaoks oli kõige huvitavam tegevus 
riietega ujumine Pühajärve Spa basseinis. Kuna loen-
gud olid meile väga hästi meelde jäänud, saime ka 
praktiliste töödega kenasti hakkama. 

   Punase Risti loomise idee käis välja �veitsi ärimees 
Jean Henri Dunant 1859.aastal. Tänapäeval kuulub 
sellesse maailma suurimasse halastusorganisatsiooni 
102 miljonit vabatahtlikku üle kogu maailma.

Liisa Kalve, projektis osalenu, meediaklass (X)

Iga lõpuklass tahab endale meeldejäävat lõ-
pureisi, nii ka Otepää Gümnaasiumi ühek-

sandikud, kes alustasid juba varakult selle pla-
neerimist. 18. mai esimestel öötundidel algaski 
kauaoodatud retk Venemaale Sankt - Peterburgi. 
St. Peterburg kuulutati esimest korda linnaks 
1703. aastal. Linna lasi ehitada Peeter I, keda 
ülistatakse sealmail tohutult ning meiegi käi-
sime  mitme Peeter I monumendi juures. Võib 
öelda, et St. Peterburg on maha viksitud teistest 
Euroopa suurlinnadest, vahel tundus, nagu ja-
lutaksime hoopiski Roomas, kuid sellegipoolest 
on ta ainulaadne paik. 

Pärast mitmeid tunde bussis loksumist jõud-
sime esimese vaatamisväärsuseni – Peterhofi 
paleedekompleksi. Seejärel uurisime kõige olu-
lisemaid vaatamisväärsusi, nagu Nevski pros-
pekt, Iisaku katedraal, Peeter-Pauli kindlus 
jpm. Sealhulgas saime sõita ka Neeva jõel, kus 
avanes väga ilus, lausa unikaalne vaade kogu 
Peterburi linnale. Kuid meie silma riivas  linnas 
valitsev mustus. Prügi oli igal pool ning turis-
tidena oleks hea meelega ka ise visanud pürgi 
maha, kuid meenusid kodus õpetatud reeglid. 
Venemaa miinusteks on alati arvatud ka sealne 
liiklus. Nüüd saavad reisil viibĳad kinnitada 
seda fakti, sest nii see ongi. Teed ületades pidid 
noored kõvasti jälgima, et autod ikka peatuksid 
ning  ega neid alla ei aeta. 

Teine päev jätkus samuti huvitavalt. Pärast 
hommikusööki seadsime suuna taas linna sü-
damikku Neeva jõe äärde. Jalutasime Miljoni 
tänaval, mille teed viisid Talvepaleeni, mis  on 
üks osa Ermitaaži hoonekompleksist. Ermitaaž 
on maailmakuulus muuseum, kust võib leida ka 
näiteks Leonardo da Vinci maali. Pärast pileti 
ostmist ja turvakontrolli läbimist suundusime 
omal käel avastama hoonet suure ohhetuste ja 
ahhetustega: see oli tõeline ilu, mis meile ava-
nes. Nägime tõelist ajalugu ja klassikat. Reisile 
pani punkti sõjalaev „Aurora“, milleta oleks 
maailm võib-olla hoopis teine paik. 

Tagasiteel piiri ületades (mõlemad piiriüle-

tused möödusid väga edukalt ning ootamist oli 
maksimaalselt tund aega) tekkis kõigil soe tunne 
südamesse. Eesti on üks ilus, puhas ja turvaline 
koht. Isegi meie pealinn Tallinn muutus veelgi 
armsamaks. Kuid kindlasti võib kogu meie selts-
kond kinnitada, et Venemaa on avastamist väärt. 
Üks minu kaaslastest võ is reisi kokku nii: „ 
Seltskond, vanad hooned ja Venemaa mäkk 
– need oli kõige paremad.“ Reisikorraldaja 
Partner Reisid giid Vambola Paavo oli samuti 

seltskonnaga rahul ning ütles, et pole aastaid 
nii hea noorteseltskonnaga reisinud. Seda oli 
suur rõõm kõigil kuulata. Teistelegi julgustuseks 
võib öelda, et bussiga reisimine polnud üldsegi 
nii hirmus, kui alguses tundus. Ühtlasi oli meie 
reis koos klassĳuhataja Ülle Kümmeliga  meel-
dejääv ning heaks lõõgastuseks enne saabuvaid 
lõpueksameid.

Merily Viks (IX a)

projektid

29. mail kell 15.00 toimub Otepää Gümnaasiumi kohvi-
kus kooli vilistlase Endel Susi järjekordse raamatu  „Vana-
Otepää muinasajast tänapäevani” esitlus. 

Raamatus on ju u Vana-Otepää koolist, kus on õppinud 
3 professorit, 5 üle-eestilise tähtsusega kirjanikku, 2 maa-
ilmameistrit, Otepää esimene linnapea ja esimene  Otepää 
aukodanik, samuti mitmest teistest tähtsatest tegelastest, 
kes on seotud kodukandiga.

Teos peaks huvi pakkuma ajaloohuvilistele, aga kind-
lasti ka kooli vilistlastele ning kõikidele, kellele läheb 
korda meie kodukandi minevik ja tänapäev. 

30. aprillist kuni 4. maini olime  seoses 
VeniVidiVici õpilasvahetusprogrammiga 
Setomaal Värskas. Kuna kumbki meist 
polnud varem mingisuguse õpilasvahe-
tusega kokku puutunud, siis oli see meie 
jaoks väga huvitav kogemus.

 Esmakordselt kuulsime VeniVidiVici 
programmist oma kooliraadiost. Päris al-
guses oli vaid mõte minna, kuid kui juba 
aeg kevade poole jõudis, mõtlesime selle 
tembu ära teha. Kuna Triinu vanaema elab 
Velnas, polnud elamiskohaga probleemi. 
Enne esimest koolipäeva oli muidugi 
väike närv sees, kuid samas ei jõudnud 
ära oodata oma uut koolielu. Meid võeti 
soojalt vastu ning õpetajad olid väga tore-
dad ja abivalmid. Kooli direktor oli samuti 
väga tore ning küsis alati, kui meid nägi,  
kas meile kool meeldib ja kuidas seal õp-
pida on.

 Õpilasvahetusprogrammiga oleme väga 
rahul. Üllatav, kui kiiresti said paberiasjad 

korda ja vastuvõtva kooliga kõik kokku 
lepitud. Koolist ning üldse Värskast jäi 
hea mulje, meile meeldis see, kuidas tolle 
kooli kaaslased meisse suhtusid ega kart-
nud meid ka kooli heaks riisuma panna. 
Klassikaaslased ei kohelnud meid kuidagi 
teistmoodi ja aitasid meid, kui midagi va-
jasime. 

 Meil oli natuke kahju, et nädal nii kii-
resti läbi sai, kuid koduigatsus oli suurem. 
Koju läksime positiivsete emotsioonidega 
ning soovitame ka kõigil sõpradel ja koo-
likaaslastel sellest programmist osa võ a. 
See annab suurepärase ülevaate teise kooli 
igapäevaelust ja Eestimaa paigast endastki. 
Kuid kindlasti tahaks öelda, et meie kool 
on siiski kodusem ja parem ning teistel 
tasub siia tulla, sest meil on õpilased sõb-
ralikud, õpetajad toredad ja hea huumo-
rimeelega ning ilus koolimaja.

Johanna Rehelem ja Triin Rüütli (VII a)

Otepää Gümnaasiumi 5.a ja 5.b klass on sel kevadel käinud 
loodusalaseid teadmisi omandamas õues – looduse keskel. 20. 
aprillil käisime koos õpetajate Ülle Kümmeli ja Piret Sepmaga 
Emajõe Suursoos ning 21. mail Alam-Pedja soos. Viimane nen-
dest käikudest jäi eriti meelde seetõ u, et meil avanes võimalus 
sõita lodjaga.

Oma õppepäeva alustasime Selli-Sillaotsa matkarajalt, kust suun-
dusime Palupõhja looduskooli juurde. Meie eesmärgiks oli õppida 
põhjalikumalt tundma sood. Nägime oma silmaga nii madal-, siirde- 
kui kõrgsood ehk raba. Õnneks olid sealsed asukad ka meie vastu 
lahked, nii et vaskuss, põder koos vasikaga ning mink ehk ameerika 
naarits näitasid ennast meile lahkelt. 

Lodjasõit Emajõel oli väga vahva. Kapten lubas usaldavalt 5. b 
klassi poisil Janno Puuritsal lodja juhiks hakata, sest Janno on juba 
2 aastat purjetamisega tegelenud. Kuid lodja rool oli siiski väga 
raske ning Emajõel kiire vool, mistõ u kapten pidi ise ikka põhitöö 
ära tegema. 

Päeva lõpus pidasime maha tüdrukute ja poiste vahelise võist-
luse, mille võitsid tüdrukud. Võistlus koosnes puude saagimisest, 
raiumisest ja ladumisest. Veesõdagi ei jäänud pidamata.

 Tore on klassist välja saada ja kogu päeva ühe õppeainega te-
geleda. Ees ootab veel ajaloole pühendatud ekskursioon Rakvere 
linnuse rüütlite ning Käsmu meremeeste juurde.

Pille-Riin Merilo ja Janno Puurits (V b) 

OG 9.klass ja klassĳuhataja Ülle Kümmel. Reisikorraldaja Partner Reisid 
giid Vambola Paavo ütles, et pole aastaid nii hea noorteseltskonnaga reisinud.
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Otepää kihelkonna koolid 
said alguse 1765. aasta 
koolipatendi põhjal. Seni 

leitud esimese kirjaliku teate – 
Otepää kiriku visiatsiooniproto-
kolli järgi oli Pühajärve mõisas 
kool olemas 8. oktoobril 1775. 
aastal. 1857. aastal toodi kool 
Sihvale selleks ehitatud koolima-
jja. Koolmeistriks oli Jaan Märt-
son. Kool põles kaks korda, ent 
ehitati järjekordselt üles. Maja 
valmis 1910. aasta sügiseks taas 
endises kohas. 1920. aastal asus 
koolis tööle õpetaja ja kooliju-
hina Tartu Õpetajate Semina-
ri lõpetanud Ferdinand Linna-
mägi. Ta juhtis kooli 30 aastat. 
1950. aasta suvel ehitati kapi-
taalremondi käigus koolihoone-
le peale teine korrus. 
   Järgmine pikaaegne koolijuht 

Manivalde Kutsar töötas Püha-
järve kaheksaklassilises koolis 
aastatel 1952 – 1987. Tema juh-
timise ajal pandi alus lõpuklassi 
õpilaste nn murekivi Pühajärve 
uputamise traditsioonile. Alates 
1988./1989. õppeaastast on koolis 
9 klassi.
   Aastatel 1989 – 1995 oli kooli 

direktoriks Andrus Eensoo, kes 
oli ka uue koolimaja ehitami-
se initsiaatoriks. Uus koolimaja 
avati 28. mail 1993. aastal, lindi 
lõikas läbi peaminister Mart 
Laar. Tänu inglise keele õpetaja 
Ene Keldrile alustati sõprussuh-
teid Rootsi Rotskärsskole´iga. 
Sellest ajast käivitus ka traditsi-
ooniline kooliaasta alguse matk 
„Tere kool“, millest tavapäraselt 
võtab osa terve koolipere.  
   Aastatel 1995 – 2001 oli koo-

lijuhiks Ene-Mall Vernik-Tuubel,
kes on olnud kooli paljude tradit-
sioonide käivitajaks: rahvatant-
suüritus Sabak; kooli almanahh, 
mis kajastab nii koolielu kui ka 
Pühajärve Haridusseltsi ettevõt-
misi; Pühajärve Põhikooli kokku-
tulekud (I toimus 14. juunil 1997). 
Koostöös Pühajärve vallaga sai 
katuse alla kooli normaalmõõt-
metega spordisaal 1998. aasta 
sügisel. Käivitus traditsioon „Sei-
namaaling“, jäädvustatuna lõpuk-
lassi õpilaste poolt. Alates 2000. 
aastast oleme Otepää valla kool. 
Loodi kooli ÕOV ja 2001. aasta 
jõulude ajal õnnistati kooli lipp ja 
kinnitati kooli sümboolika.
   2002. aastast juhib kooli Miia 

Pallase. Alustati kooliaastate 
läbivate teemade traditsiooniga, 
KIK projektidega „Loodushari-
dusüritused koolis“ ja projektiga 
„Eesti Kaunis Kool“. Üldlaulu- ja 
tantsupeol on osalenud mitmed 
kooli rahvatantsurühmad. 2005.
aastal sai kool toetust KOIT-pro-
jektist 6,2 miljonit krooni, millega 
renoveeriti koolimaja, klassiruu-
mid ja ehitati katlamaja. Elioni-
ga sõlmiti arvutite kolmeaastane 
rendileping.
   2006. aastast on oma kooli-

laul “Kooliaastad Pühajärvel“ 
(sõnad Uno Sikemäe ja viis Anu 
Röömel). Alustati kooli sisehin-
damisega. Osalesime Comenius 
projektis „Turvatunne koolis“, 
millest võtsid osa Itaalia, Hispaa-
nia, Inglismaa, Soome , Poola, 
Türgi koolid. Ilmavalgust nägi 
kooli ajaleht „GLOBUS“. Kool 
liitus e-kooliga. Kooliliigi muut-
mine – põhikoolist sai Pühajärve 
Põhikool-Lasteaed. Üleminek 
ainekabinettidele. Kõikidel kooli 

lõpuaktustel on esinenud Püha-
järve puhkpilliorkester.
   Kooli eesmärk on kujuneda 

kooliks, mis on isiksust arendav ja 
koostööd soosiv koos turvalise õpi-
keskkonnaga, kujundab õpilaste 
õpimotivatsiooni ning võimaldab 
omandada head põhiharidust, et 
tulla toime oma elu ja tööga.

Tiitel „Eesti kaunis kool 2007“
Alates 2005. aastast alustati 
ideede kogumisega, mida muuta 
koolimaja sees ja väljas, et meie 
koolipäevad oleksid huvitavad ja 
arendavad:
*Veebikaamera paigaldamine 

pesakasti: Tihase Tiina ja metsti-
ku Märdi „Veebibeebi”.
*Kiviktaimla rajamine nn kooli 

muredekividele, tuulelipu ja  koo-
lilogo paigaldamine.
*Kooliaasta loodusüritused.
*Korrastustööd koolirannas ja 

koolimaja ümbruses. 
*Metsaistutamine. 
*Kooli uute töötajate puude 

istutamise traditsioon. 

Keskkonnaministeeriumi auhind 
“Aasta keskkonnateoke 2008”
õpilasprojekti “Mõtle-Hoia-
Hooli-Hinda” eest.
2008. aastal tunnustati kool Sise-

hindamise lipulaevaks.
2008. aastal tunnistati Valgamaa 

aasta õpetajaks Miia Pallase.
2009. aastal EOA aukiri “Oma 

kooli olümpiamängud” ja HTM 
“Väärt tegu” tunnuskiri.
Tiitel „Koolitussõbralikum 

kool“.
2010. aastal EDUKO uuringus 

tunnustati kooli kui Innovaatilise 
maakooli mudelit.
2011. aastal Eestimaa õpib ja 

tänab auhinna kandidaadid: 
Miia Pallase ja Peeter Kangur.
Eesti Mittetulundusühingute ja 

Sihtasutuste Liidu 2011. aasta 
hääle aukiri – Pühajärve kogu-
kond.

Kooli lõpetajate valikud:

2007. aasta lõpetajad: 26/ 10 OG, 
5 mujale, 11 KÕK
2008. aasta lõpetajad: 19/ 5 OG, 

1 Nõo RG, 3 mujale, 8 KÕK, 2 
asus tööle
2009. aasta lõpetajad: 17/ 4 OG, 

4 NõoRG, 3 mujale, 5 KÕK, 1 
asus tööle
2010. aasta lõpetajad: 21/ 4 OG, 

1 Tartu Treffneri G, 6 Nõo RG, 5 
mujale, 4 KÕK, 1 tööle
2011. aasta lõpetajad: 8/ 1 OG, 

1 Nõo RG, 1 Tartu MHG, 1 
Tamme G, 4 KÕK

Läbivad teemad õppe-
kavas,
andmaks võimalusi koostööks. 

Iga kooliaasta on pühendatud 
ühele teemale. Veerandi viimas-
tel päevadel toimuvad rühma-
tööd ja on planeeritud kohtumi-
sed huvitavate inimestega.
   Ära kunagi kahtle selles, et väike 

grupp pühendunud inimesi suudab 
muuta maailma. Ainult sellised 
ongi maailma kunagi muutnud 
(Margaret Maedi).
2007/2008 – T U RVA L I S U S
2008/2009 – L I I K U M I N E / 

                  T E RV I S
2009/2010 – K E S K KO N D

2010/2011 – M E E D I A
2011/2012 – K A R J Ä Ä R
Tänu nendele tegevustele on 

kujunenud süsteem:
— on kogunenud õppemater-

jalid õppekava läbivateks teema-
deks,
— on leitud võimalused viia 

õpilased koolimajast välja,
— on teadlikult kujundatud 

õpilaste väärtushinnanguid ja 
oma-kooli-tunnet,
— on õpetatud õpilased pro-

jekte kirjutama,
— on loodud võimalused esi-

nemisteks,
— oleme saanud projektidelt 

toetusi.

TURVALISUS/LIIKLUS
AASTA

Eesmärk: kasvatada lapsi liikleja-
teks, kes tunnevad liikluseeskirju 
ja näevad enda kõrval ka teisi 
inimesi. 
• Õppeveerandite lõpupä-

evad sisustas politsei, Lõvi Leo, 
toimus kohtumine tsiviil- ja sõja-
väelenduriga (liiklusest õhus), 
külaskäik maanteemuuseumi, 
rajati liiklusõppeväljak jalgrat-
turi eksami sooritamiseks. Viidi 
läbi liiklusalaseid joonistus- ja 
jutuvõistlusi. Liiklusteemaline 
jõulupidu. Lembit Rosina turva-
teemalised koolitused. Osavõtt 
Vigurvända võistlusest Valgas.

L I I K U M I N E / KO O L I 
O LÜ M P I A M Ä N G U D 
Tähtis pole võit, vaid osavõtt

• Sügisel loodi kooli OK, 
määrati vastutajad. Iga klass 
võttis endale ühe riigi, mida ta 
tutvustas kooliperele, tegi sei-
nalehe ja esindas seda maad nii 
kooli tali- kui ka suveolümpia-
mängudel. Toimus olümpiauju-
mine koos sõpruskooli Raudna 
põhikooliga. Konkursid kuulu-
tati olümpialogole ja -laulule, 
maskott Hugo. Iga õpilane ja 
õpetaja kaunistas logoga oma T-
särgi. Suvised olümpiamängud 
avas Jaak Mae. Olümpiamän-
gudest valmis lm – autoriks 8. 
klassi tütarlaps Ingrid Kelder. 
Osalemine üleriigilises heate-
gevusteatejooksus alates 2006. 
aastast. 

KESKKOND/SÄÄSTLIKKUS 
Uus on unustatud vana

Eesmärk on viia kooli õppeka-
vasse loodusõpetuslik suund 
(loodus- ja keskkonnaõpetus)
• 2008. aasta keskkonnatead-

likkuse õpilasprojekt “Mõtle-
Hoia-Hooli-Hinda”, selles tunti 
muret, et inimkond upub prügis-
se ja selle tõttu kannatab ka meie 
kodukoha ilus loodus. Toimusid 
säästukuud – paber, energia, 
müra. „Masukarneval“. Klasside 

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL – 155
jõulupuudeks kuivanud rondid, 
mis disainiti ja ehiti taaskasuta-
tavate materjalidega. Külalisteks 
olid: geenitehnoloog Kärt Tomberg 
„Ravimteest geenitehnoloogiani“, 
Ando Raukas „Lõkkest tuuma-
energiani“, Ivar Puura (TÜ Loo-
dusmuuseum) „Ürgaegsest elust, 
maakera arengust“. Füüsika-
buss. Loodusteemalised stendid. 
Kõikide klasside ja õpilaste uuri-
mistööd esitleti õpilaskonve-
rentsil. Rajati seiklusrada kooli 
ümbrusse. Õpilaste loovtööd 
“Meie puud” ilmusid kaartide 
komplektina.
    Tänu KIKi toetusele külasta-
ti Matsalu Rahvusparki ja nauditi 
lodjasõitu Emajõel.
  Igal aastal toimuvad meil 
matkad “Tere, kool”: Võrtsjärve 
Limnoloogiakeskuses, Emajõe 
Suursoos, Taevaskojas, Elvas/Viti-
palus, Luual/Elistveres. Matkad 
on lõimitud läbivate teemadega.

M E E D I A
Taba õige hetk
• Külalised: loodusfotograa-
d Arne Ader ja Sven Zacek, 

Elmari raadio saatejuht Piret 
Laos (kooli vilistlane), ETV 
saate „Osoon“ saatejuht Vladis-
lav Korþets, Robootika teater ja 
töötoad, Heino Seljamaa kohvri-
teater. Lugemisaasta lõpetas koh-
tumine lastekirjanik Heikki Vilepi-
ga. Toimus kooli loodusteemaline 
fotokonkurss.

K A R J Ä Ä R
Meie kätes on tulevik

• Kooli külalisteks kooli vilist-
lased Kadri Orav, Roland Seer ja 
Ülle Kübarsepp, kes andsid üle-
vaate oma õpingutest ja tööst. Kar-
jääriõpe 8. klassis, külaskäik Valga 
Kutsehariduskeskusesse. Karjää-
rialane karneval. Lastevanemate 
juhendamisel tegutsesid töötoad. 
9. klassi õpilaste töövarjupäev.

Kooli direktorina olen 
ma uhke:
* oma õpetajaskonna üle, kes 
käib ajaga kaasas ja annab endist 
parima, 
* oma lastevanemate üle, kes on 
võidelnud kooli eksisteerimise eest,
* oma kooli rahvatantsurühmade 
üle, kellega olen marssinud suurel 
peol pealinna tänavatel,
*oma kooli õpilaste üle, kes on esi-
nenud edukalt aineolümpiaadidel,
* oma spordipoiste ja -tüdrukute 
tulemuste üle,
* oma puhkpillipoiste saavutuste 
üle,
* oma kooli traditsioonide üle,
  sest ilma nendeta poleks meie 

kooli ega mitte millegi üle uhkus-
tada!
Kohtumiseni laupäeval, 26. 

mail!
MIIA PALLASE

Pühajärve koolile kingiti punane 
õunapuu

14. mail käis meie koolile kingitust üle andmas Ülle Kübar-
sepp, kes on meie kooli vilistlane. Kingiks oli punaste lehtedega 
õunapuu. Olgugi, et 26. mail on vilistlaste kokkutulek, tõi Ülle 
Kübarsepp kingituse varem ära. Ja seda sellepärast, et praegu on 
kõige soodsam aeg puid istutada. Pole liiga palav ning puu jõuab 
kasvukohaga ilusasti ära harjuda.

SIGNE TÄÄR

AJALOOST

MEIE VIIMASE VIIE 
AASTA SAAVUTUSED:

Pühajärve kooli kevadkontsert

11. mail toimus Pühajärve Põhikoolis kevadkontsert. Mitmekesist 
kontserti alustasid algklasside õpilased, kes laulsid ning seejärel eten-
dasid õpetliku näidendi „Kui ma oleksin suur“. See rääkis laste mõte-
test, kui hea on olla täiskasvanu. Kuid see ei olnud ainuke näidend. 
7.-9. klassi õpilased kehastasid vanaemasid, kujutades neid omavahel 
rääkimas oma lastelastest ja nende probleemidest. Tuli välja, et lapse 
elu pole sugugi kergem, kui vanaema oma. 
   Kontserdil esinesid ka õpetajad. Kuuel kandlel esitati kuulus 

Vivaldi „Kevad“. Peale seda tulid lavale laululapsed, esitades kaks 
laulu. Sealhulgas oli ka ansambli Neiokõsõ võrukeelne laul, mis 
esindas Eestit Eurovisioonil 2004. aastal. Pärast seda esitas Priit 
Peterson väikse vahepalana kitarril Venetsueela päritoluga valsi. 
Järgnes hoogne tantsunumber. Pühajärve Põhikooli tantsurühm 
esines hip-hop tantsuga. 
   Kontserdi lõpetas 7liikmeline puhkpilliansambel koosseisus Imre, 

Magnus, Remi, Gertrud, Mirjam ja Marie Leopard ning Rasmus 
Jaagant. Mängiti 2 pala – „Rodeo“ ja „The Big Splash“. Teises loos 
tegi kaasa klaveril Priit Peterson. 

PRIIT PETERSON ja MARTIN TÄÄR

Nõiapidu Pühajärve Põhikoolis
Esmaspäeval, 7. mail toimus Pühajärve kooli aulas nõiapidu. Peo kor-
raldas 5. klass ning osa võtsid lasteaialapsed ja 1.-4. klassi õpilased. 
   Pidu algas näidendiga. Tegelased ja osatäitjad jagunesod nii: Väike 

Nõid (Iti-Riin Jaagant, Laura Mootse), tulnukas (Jane Ilves, Mirjam 
Leopard) ning Peanõid (Liisi Prans). Näidendile järgnesid tantsud ja 
mängud. Tantse oli mitu: “Las käia see tants”, “Vares vaga linnuke-
ne” jt.
   Mängiti “Kivikuju” ja “Luua viskamist”. Hiljem pakuti turgutus-

eks nõiajooki. Nõiapidu polnud veel sellega läbi. Mängisime veel 
mõned mängud. Natukese aja pärast pidime siiski oma nõiasõprade-
ga hüvasti jätma. See oli tore päev!

MIRJAM LEOPARD, 5. klass
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Vallaametnikud puhkusel

Maa- ja majandusnõunik Adu Kurg  07. mai - 20. juuni;
vallasekretär Anita Kallis 10. mai - 8. juuni (tööpäevad 
puhkuse ajal teisipäeviti, telefon 510 0177).

Koerte ja 
kasside vaktsineerimine
Pühapäeval, 3. juunil toimub koerte ja kasside ko-
hustuslik TASUTA vaktsineerimine marutaudi vastu.
  7.00  Puka vallamaja
  7.45  Kopli äri
  8.30 Mööbli majad
  9.00  Kähri
  9.30  Kuigatsi
10.00 Mägiste
10.15 Keeni kauplus

Palun koera- ja kassiomanike aktiivset osavõttu.
Järgmine vaktsineerimine toimub 2014 a.

Loomaarst TARMO KOSK, 51 49 345, 76 92 227

11.00 Keeni raudteejaam
11.30 Õru vana koolimaja
12.00 Uniküla
12.30 Õru
13.15 Priipalu
14.00 Soontaga
14.30 Aakre kultuurimaja
15.15 Pühaste

Puka valla päevade eel tulid meie klassi õpi-
lased mõttele korraldada vanavara näitus. 
Enamik oli ideest vaimustatud ja seda kergem 

oli üritust korraldada. Pidime koos vanematega üle 
vaatama kodus oleva vanavara, uurima, millega on 
tegemist ja arvutil korralikud sildid tegema.
   Klassijuhataja kabinetti kogunes näitusele 

eelneva nädala jooksul nii mõndagi huvitavat. 
Kogutu köitis ka meie esimese õpetaja Eva Kose, 
vene keele õpetaja Karin-Kaja Liigandi ja tööõpe-
tuse õpetaja Harri Irve tähelepanu ja nad lõid meie 
tegemistes kaasa. Õpetaja Harri tegi töökorda 
vana fotoaparaadi (Raul oli arvanud, et tegemist 
on taskulambiga). 
   Eelneval päeval näitust üles pannes oli sees 

väike ärevus. Kas ikka külastajad leiavad meid üles 
ja kuidas meie ühine üritus vastu võetakse? Klas-
sijuhataja püüdis jagada selgitusi väljapanekute 
kohta. Kui kuulsime kuidas üks soliidne vanahärra 
küsis: „Kas sügisel ka midagi samalaadset teete?”, 
siis hakkas palju kergem. Vanad fotod Puka post-
kontorist, pritsimajast, teede sillutamisest, endise 
linakaupmehe majast (hilisem Puka sovhoosi kon-
torihoone), Pukamõisa tallihoonest jne olid täna-
sele põlvkonnale huvipakkuvad. Nii kutsuti mõnigi 
sõber näitust vaatama. 
   Meie vanemad toetasid meid igati. Kareli ema 

küpsetas maitsva koogi ja saatis külastajatele kosu-
tuseks õunamahla.
   Mis näituse korraldamine meile kui korraldaja-

tele andis? Huvi ajaloo vastu, organiseerimiskoge-
muse, saime üheskoos kasulikult aega veeta ja mis 
seal salata – klassi õppekäiguks raha koguda.  

Puka Keskkooli 6. klassi õpilased ja klassijuhataja 
LIIDIA hakkavad uusi mõtteid koguma uuteks 

kohtumisteks ajaloohuvilistega.

Kes minevikku 
ei mäleta, 

elab tulevikuta...

11. mail toimus Puka Keskkooli emadepäevakont-
sert Puka rahvamajas. Kevadiselt ehitud lava ootas 
arvukaid esinejaid, saali oli kogunenud palju pealt-
vaatajaid. Õpilased olid ette valmistanud mitmeid 
erinevaid esinemisnumbreid. 2. ja 6. klass esitasid 
koos näidendi „Eputrilla ja Lahmadoora“, 3. ja 
4. klassi esituses sai näha näidendit „Väike nõid“. 
Näidendeid oli veelgi, kõik omamoodi vahvad. 
Väga kuulamapanevalt esinesid igas vanuses solis-
tid kaunite lauludega. Nagu tavaks, esinesid ka 
tublid rahvatantsijad. Muude esinemiste vahele sai 
kuulata – vaadata kooride esinemist. 
   Iga esinemise järele kostis saalist tugev aplaus, 

mis väljendas rahva rõõmu. Eks igal vanemal ole 
tore vaadata oma lapse esinemist. Kuigi kava oli 
väga pikk, püsis meeleolukas tuju terve ürituse 
jooksul. Ka kõige pisemad pealtvaatajad pidasid 
kenasti vastu. Kontserdi lõpetuseks said lapsed 
tänada oma emasid ja vanaemasid, kes lillede, 
kaardi või mõne endameisterdatud kingitusega. 
   Kooli poolt tänati kõiki vaeva näinud õpeta-

jaid, kelleks olid Eva Kosk, Marju Sarapuu, Sille 
Lõõndre, Jane Everst ja Mai Plaat. Nende tubli 
töö ja vaevata poleks kontsert toimunud. Peo lõpul 
hakkas isegi päike pilve tagant piiluma ja oma kiiri 
rahvamaja saali saatma. 

PILLE MARKOV, Puka Keskkooli 8. klass

Meeleolukas emadepäevakontsert

Laps

Lapse käeke pehme, väike,
aga temas paistab päike.
Ema kallistab nüüd isa,
kes on tubli, tark ja visa.

Laps ei kasva emata
ega kalli isata.
Lapsel kasvamiseks vaja,
väikest armast kodumaja.

SANDRA KUUS, Puka Keskkooli 4. klass EV
E 

M
Ä
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Näidendis ”Eputrilla ja Lahmadoora” osalejad.

Puka Keskkooli direktor Tõnis mark tänab kontserdi ettevalmistanud õpetajaid.

Teade
Puka vallavalitsus võtab tööle
Aakre rahvamaja koristaja.

Avalduste esitamise tähtaeg pikeneb 
22. juuni 2012

On juba päris pikk traditsioon ,et mai teises 
pooles toimub Puka vallapäev. See on läbi 
aegade olnud kultuuri- ja spordiüritus ning 

pakkunud ka midagi õpetlikku. Vallapäevade osaks 
on saanud ka laat.
   Mida tehti siis seekord 19. mail 2012 toimunud 

vallapäeval? Päev algas kell 8.00 Puka Rahvamaja 
ümbruses laadaga. Laadale just mitte väga koha-
selt paistis päike ja vihma ei tulnudki. Oli ju teada 
tõde, et kui on vaja vihma, siis tuleb Pukas laat kor-
raldada.  
   Ostjaid jagus, ent müüjaid oli vähevõitu, sest nad 

pidid end taas jagama mitme samaaegselt toimu-
nud laada vahel. Siiski jäid nii ostjad kui ka müüjad 
rahule ja laadapäev läks korda. Kuuldavasti oli hea 
minek istikutel.
   Vallapäevade programm algas 9.30 jalgpalli-

turniiriga. Avakohtumine toimus D-vanuseklas-
si Eesti meistrivõistluste sarjas, kus koduväljakul 
võttis FC Elva, milles mängivad meie poisid, vastu 
Tartu linna klubi Tammeka. Kodumuru siiski ei 
suutnud aidata ning võit läks suuremale ja tuge-
vamale Tammeka klubile. Eesti meistrivõistlus-
te turniir jätkub loomulikult uute mängudega ja 
poisid annavad endast parima. 
   Kohalik jalgpallivõistlus sai jätku paarisjalgpal-

li turniiriga. Osalejaid jagus ja mängud olid tõeli-
selt tulised. Mängiti kahes vanuserühmas. Vanema 
rühma võitjaks tuli võistkond nimega JK Viru, 
teiseks jäid Vanakesed ja kolmanda koha võitis 
Teem Ants. Nooremas vanuserühmas võidutses 
FC Keeni, teisele kohale tuli võistkond Messid ja 
kolmandaks Chelsea. Suur tänu Kristjan Mooras-
tile, kes viis turniiri läbi ja suutis seejuures veel ka 
ise osaleda.
   Lastevõistlus käis nagu ikka maiustuste peale. 

Sõltuvalt vanusest sai valida viskejoone ja tabades 
lendava taldrikuga meelepärast maiust, sai selle ka 
auhinnaks. Nagu arvata võis, ei olnud osalejatest 
puudust. 
   Täiskasvanud võistlesid seekord autoga täpsus-

sõitmises. Tavaliselt harjutatakse õhtuti alevi täna-
vatel kiirussõitu, kuid nüüd tuli kõiki liiklusees-
kirju järgides sõita välja enda poolt pakutud ajale 
lähedaseim aeg. Meestest võitis Lembit Sarapuu, 
teisele kohale tuli Agris Possul ja kolmandaks 

Heldur Vaht. Naiste parim oli Inger Zimmer ja 
teiseks tuli Rita Vaht.
   Vallapäevade lemmikuks osutus Eestis leiutatud 

spordiala kiikingi katsetamine. Paljud proovijad 
said teada, et tegemist on tõsise spordialaga ja 
tavalisest kiikumisest on asi kaugel. Üle võlli kii-
kumine nõuab head füüsist ja ka julgust. Meestest 
oli parim Ivar Ilinkov, teine Reeno Sööt ja kolmas 
Ants Viira. Naistest võitis Sille Strauss ja noor-
test Jan Kärgenberg. Tänan Raimo Merekivi ja 
Aare Jaamat, kes toimetasid kiigu kohale ja viisid 
võistlust läbi.
   Vallapäevade õpetliku osa eest hoolitses Puka 

Keskkooli õpilaste ja Puka AMSi näitus. Lapsed 
tutvustasid kodust toodud vanavaraga meie ajalugu 
ja Puka AMS pakkus ilusaid käsitöid vaatamiseks.
   Vallapäevade kultuurilise poole sisustasid meie 

oma valla taidlejad. Kell 11.00 alanud kontserdil 
esinesid Puka-Tõlliste-Sangaste segakoor, ansam-
bel U-tuur, Keeni-Puka kantritantsijad, Memmede 
rahvatantsurühm, Puka naisansambel, Puka mee-
sansambel, Puka Keskkooli laululapsed ja rahva-
tantsurühm. Olen ka varem kiitnud meie kultuuri-
rahvast ja pean ütlema, et ka see kontsert meeldis 
publikule.

   Vallapäevad on lõpetanud alati tantsuõhtu ja 
seekord sai tantsida ansambli PS Troika saatel.

HEIKKI KADAJA

Puka vallapäev toimus 18. korda
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Sangaste Vallavolikogus 
04.05.2012
 Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 120 000 euro 

suurune investeerimislaen projektide “Sangaste-Keeni kerg-
liiklustee ehitamine“, “Sangaste aleviku tänavavalgustuse ehi-
tamine“, “Sangaste aleviku ja Keeni küla veetöötlusseadmete 
projekteerimine-ehitamine“ ja “Keeni küla hakkepuidul töötava 
1 MW konteinerkatlamaja ehitamine“ omaosaluste katmiseks.
 Määrati Sangaste valla 2011. aasta majandusaasta aruande 

auditeerijaks audiitor Ulvi Sloog.

Sangaste Vallavalitsuses

Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti Energia 
Võrguehitus Pringi külas Metsanotsu kinnistu – Kivila kinnistu 
lõigul elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitusprojekti koosta-
miseks, Viktor Dubrovinile Kurevere külas asuval Eruste kinnis-
tul tiigi ehitusprojekti koostamiseks ja Marge Roiole Restu külas 
Hobusaare kinnistul asuva elamu laiendamise ehitusprojekti koos-
tamiseks.

Väljastati ehitusluba Ruth Kõivule Pringi külas asuval 
Metsanotsu kinnistul tee rajamiseks ja Elektrilevi osaühingule
Tiidu külas Kooba alajaam kinnistu – Keeni külas Keeni alajaam 
kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, komplektalajaamade, jao-
tuskilpide, harukilpide ja liitumiskilpide ehitamiseks.

Kinnitati 2012. aasta hankeplaan. Kavandatavad hanked on 
„Keeni Põhikooli ventilatsioonisüsteemi projekteerimine-ehita-
mine“, „Sangaste-Keeni kergliiklustee ehitamine“, „Keeni küla 
hakkepuidul töötava 1 MW konteinerkatlamaja ehitamine“, „Keeni 
küla veetöötlusseadmete projekteerimine-ehitamine“, „Sangaste ale-
viku veetöötlusseadmete projekteerimine-ehitamine“ ja „Sangaste 
valla õpilasliinide teenindamine“.

Nõustuti Kurevere külas asuva Pöksi katastriüksuse jagamisega 
kaheks katastriüksuseks nimedega Pöksi ja Tiigi ning Keeni külas 
asuva Ülase katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks 
nimedega Juurika ja Ülase.

Tagastati õigustatud subjektile Ädu külas asuv 4460 m2 suurune 
Mäe-Lipi maaüksus.

Määrati õigusvastaselt võõrandatud Ädu külas asuva Mäe-Lipi
A-98 talu eest kompensatsioon ühele isikule.

Otsustati lugeda viis isikut korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks.

Määrati aprillikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümnele isikule 
kogusummas 1569,43 eurot.

Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 
sõidusoodustused kuueteistkümnele isikule kogusummas 421,90 
eurot.

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 
200 eurot.

Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 128 eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude 

katmiseks toetus ühele isikule summas 120 eurot.
Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele 

isikule.
Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimis-

kaart.

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

Lauluga maale 2012 
Sangastes

Maaleht ja ETV jätkavad kolmandat hooaega
populaarset ürituste ja saatesarja 
„Lauluga maale“, et tutvustada Eestimaa 
erinevaid piirkondi ja sealseid inimesi 
ning pakkuda head meelelahutust.

Valga maakonna Lauluga Maale saate lindistus 
toimub Sangaste Lossi õuel 

1. juulil kell 16.00.

   Külas eestlaste lemmik OTT LEPLAND ning 
võrratud saatejuhid Jüri Aarma ja Gerli Padar.

Ootame kõiki Sangaste Lossi õuele 
juba kell 12.00

HEINA JA MEE PÄEVALE
Mee- ja leivalaat, kus põhirõhk meie kodumaisel 
meel ja meetoodetel, taime määramine, heina 
niitmine, rõugu tegemine, vikati ralli talust 
tallu, kaseviha tegemise õpituba, heinapebre 
vann ishiase vastu, heinakübara valmistamine, 
lastele avatud Hiirtemaa, traditsiooniline köök, 
saadaolevast heinast erinevad salatid.

To
im

um
as

:

Sotsiaalinspektori vastuvõttu 
puhkuse tõttu EI TOIMU:

25. juuni – 29. juuni,
4. juuli – 13. juuli,
23. juuli  – 10. august,
27. august – 31. august,
3. oktoober – 5. oktoober, 
27. detsember ja 28. detsember.

SANGASTE BEEBIKOOL 
2011. aastal sündinud lastele 
toimub Sangaste Seltsimajas 
algusega kell 14.00.

Neljapäeval, 31. mail.
Hiie Vähi juhatusel räägime veel väikelaste 
toitumisest. Külas Anita Kändra, kes tutvustab 
„Milupa“ beebitoitusid. Degusteerimine! 
Neljapäeval, 7. juunil.
Logopeed Airi Korbun räägib väikelaste kõne 
arengust. 

10. mail toimus Keeni Põhikoolis emadepäe-
va kontsert. Kooli võimlas olid selleks puhuks 
kõik ettevalmistused tehtud – saal kaunistatud, 
emadele-vanaemadele kaetud pidulikud lauad 
ning akendest sissepiiluv päike kuldas kogu saali 
säraga üle. Emadele ja vanaemadele andis ter-
vituse ja õnnitlused üle Sangaste vallavolikogu 
esimees Rando Undrus.
   Seejärel algas rõõmus kontsert, mida juhtisid 

meesõpetajad Gunnar Sarapuu ja Kalle Haage. 

Emadepäeva kontsert oli meeleolukas
Esinesid Keeni Põhikooli laulu- ja tantsulap-
sed ning Sangaste rahvatantsurühm „Kõvvera 
Kõddara“. Seekord nägime tõelist meesteväge, 
sest esinejateks olid põhiliselt poisid ja mehed. Nii 
mõnigi tore laulu- või tantsunumber pani emasid 
ja vanaemasid kaasa elama. Pidu lõppes ühise 
tantsuga.
   Aitäh Keeni kooliperele väga toreda ja meelde-

jääva õhtu eest!
MONIKA OTROKOVA, lapsevanem

5. mail koristati üle-eestilise koristusaktsiooni käigus Sangaste kirikut. Korda sai nii kiriku 
sisemus kui ka ümbrus. Täname kõiki, kes nendel töödel aitasid!

EELK Sangaste Andrease kogudus

Caparoli värviekspertidest koosnev žürii valis laul-
jatar Kaire Vilgatsi osalusel seitsmekümne viie 
taotleja seast välja kümme lasteaeda, kes saavad 
endale vastavalt oma soovile kas või kogu maja 
sise- ja välisviimistluse tegemiseks tasuta Alpina 
värvid.
   „Lihtne värvida – lihtne aidata“ projekti žürii 

töös osalenud Caparoli müügijuhi Janek Koppeli
sõnul oli kandideerijate hulk möödunud aastaga 
võrreldes poole suurem ja ka tööde kvaliteet on 
teinud suure hüppe paremuse suunas. 
   Žürii töös osalenud lauljatari Kaire Vilgatsi

sõnul oli südantsoojendav näha töödest õhkunud 
ühtekuuluvustunnet. „Ma olen veendunud, et 
värviuuenduse said lasteaiad, kes vajavad ja vää-
rivad seda sajaprotsendiliselt. Paljud väga tublid 
tööd jäid seekord valikust välja, kuid loodetavasti 
kordub see tänuväärne projekt ka järgmisel aastal 
ning paljud lasteaiad saavad siis uue võimaluse,“ 
sõnas Kaire Vilgats.
   Käesoleval aastal valiti välja 10 lasteaeda, kes 

saavad suve jooksul värviuuenduse ja professio-
naalset värvimistööde alast nõu. Nende hulgas on 
ka Sangaste lasteaed „Kratila“.
   Värviuuenduse võitnud lasteaedade piltide-

ga on võimalik tutvuda projekti „Lihtne värvida 
– lihtne aidata“ kodulehel, kuhu suve lõpus lisan-
duvad pildid uutes rõõmsates toonides lasteaeda-
dest.

Sangaste lasteaed ”Krati-
la” võitis Caparol Alpina
projektis tasuta värvi-
uuenduse

Tähelepanu, Soome 
reisist osavõtjad!

Alustuseks täpsustan, et kogutud raha ei 
sisalda tasulisi sissepääse ja reisikindlus-
tust. Näiteks maa-aluse muuseumi Ret-

retti sissepääs on 18 eurot. Reisikindlustus ühele 
inimesele maksab 11 eurot, mille kogun kokku 
bussisõidul Tallinnasse. Ka lõuna- ja õhtusööki 
ei ole hinna sees. Selle eest hoolitseb igaüks ise, 
võttes toidupoolise kodust kaasa või läheb raha 
eest sööma. 
   Ööbimiskohas on võimalus endale ise toitu val-

mistada või seda soojendada, olemas on nõud, 
pliit jne. Hommikusöök on hinna sees ja seda 
pakutakse ööbimiskohas. Ka Helsingi laeval on 
hommikusöök hinna sees. Viimasel päeval enne 
laevale tulekut lõunatame oma raha eest. Nii et 
varuge veel sõidule oma raha. 
   Reisile väljasõiduaegadest täpsemalt järgmises 

Otepää Teatajas.
LEA KORBUN

9. mai õhtupoolikul kogunesid kõik suured ja 
väikesed Kratila lasteaia lapsed oma vanemate-
ga lasteaia õuealale perepäeva pidama. Ilm oli 
mõnusalt päikesepaisteline, vaid õrn tuul lennu-
tas hooletult õhupalle ja värvilisi linte.
   Õhtu algas lasteaia direktor Maire Murumaa 

tervitusega ning Sangaste Vallavalitsuselt juubeli-
kingiks saadud Kratila sildi avamisega. Liitrühma- 
ja sõimerühma lapsed näitasid läbi ühisliikumise, 
mida kõike võib teha, kui tuju 
on hea. 
   Ja siis saabusid meie peo 

peakülalised – Lõvi Leo koos 
Politsei- ja Piirivalveameti 
Lõuna Prefektuuri noorsoo-
politseinike Linda Oksa ja 
Thea Tekkeliga. 
   Kuna algamas on suvi 

ja lapsed vabad nii lasteai-
ast kui koolist, siis oligi õige 
aeg tuletada meelde turva-
lise liiklemise reeglid. Koos 
Lõvi Leoga vaadati üle laste 
jalgrataste tehniliste nõuete 
täitmine, turvavahendite 
kasutamine ning jagati soovi-
tusi lastevanematele. Lisaks 
korraldasid Linda Oks ja The Tekkel põnevaid 
mänge lastele kui nende vanematele. Oma oskusi 
tuli proovile panna liikluspusle kokkupanemisel, 
vigursõidus ning teatevõistluses. Suur aitäh veel-
kord Lõvi Leole, Linda Oksale ja Thea Tekkelile 
meie perepäeva ilmestamise ja vajalike teadmiste 
jagamise eest! Lapsed juba ootavad pikisilmi uusi 
põnevaid kohtumisi!
   Peale väikest kehakinnitust jätkusid tegevus-

ed pesades. Lapsed said lustida batuudil ja sõita 
elektriautodega. Oma oskusi sai proovile panna 
saapaheites, paigalt kaugushüppes, täpsusviskes 
ning hüppepallivõistluses. Üllatusmomendiks 
oli kindlasti õnneloos, kus iga perepäeval osaleja 

HEI, VÄIKE SÕBER!

OOTAME SIND

1. JUUNIL
SANGASTE VALLA

LASTEKAITSEPÄEVALE!

Kell 9.00 Sangaste seltsimajas 
VILJANDI NUKUTEATRI ETENDUS “Kõige 

maitsvamad on…”

Kell 10.00 RONGKÄIK laulu saatel 
Sangaste lasteaed 
KRATILA õuealale

Alates kella 10.30 VAHVAD TEGEMISED
LASTEAIA HOOVIL

ÜHISTANTS JA KANDLEKONTSERT
 NÄOMAALINGUD
 SAVIKODA
 ELEKTRIAUTOD
 BATUUT
 LIIVAMAAILM  
Piknikulaua katame ühiselt

sai mõne huvitava või naljaka kingituse. Õhtu 
lõppes auhindade jagamisega ning kõigi osalejate 
tänamisega.
   Meie ürituse kordaminekul olid suureks toeks 

ideedega ja sponsorluse organiseerimisega hoo-
lekogu liikmed Maiken Ostrat ja Piia Künna-
puu. Suured tänud sponsoritele, kelle toel saime 
katta maitsva peolaua ning õnnestus üllatada oma 
peresid vahvate auhindade ja üllatustega. 

   Meie perepäeva toetasid: Sangaste Vallavalit-
sus, Rukki Maja, As Sanwood, Jungent Estonia 
OÜ, Otepää Lihatööstus Edgar, Leibur As, A.Le 
Coq Tartu Õlletehas As, Vahtre VK OÜ ja lapse-
vanem Rein Org.
   Eriline tänu perepäeva õnnestumisel kuulub 

Kratila toimekale meeskonnale koosseisus: Tiiu 
Borisik, Malle Hain, Ülle Makke, Hülle Palloson 
ja Kadri Elias.
   Täname meie toredaid, aktiivseid ja tegutsemis-

himulisi peresid, kes andsid suure panuse Sangas-
te lasteaed Kratila Perepäev 2012 õnnestumisel!

Sangaste lasteaia direktor MAIRE MURUMAA

Perepäev Sangaste lasteaed Kratilas

Korraldavad Sangaste lasteaed, 
Keeni Põhikool, Svank,
Sangaste vallavalitsus
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Mälestus on nagu muusika, 
mis ei vaiki iial 

vaid heliseb igavesti.
Alati abivalmis 

MATI NARUSKIT 
mälestavad ning avaldavad 
sügavat kaastunnet lahkunu 

perekonnale

Liivi pere, Sirje ja Aldo.

LEIDA VOLMER
13.01.1925 - 10.05.2012

Teatame sügava kurbusega, et 
pärast rasket haigust on meie 

seast lahkunud kallis
MATI NARUSKI

25.XII.1940 - 22.V.2012
Ärasaatmine 27.05 kl. 13 kodunt 

Ilmjärve kalmistule.
Abikaasa ja lapsed peredega

Südamlik kaastunne Erikule, Leilile, 
Raulile kalli poja ja venna 

TÕNIS KÜTTI 
kaotuse puhul.

Aivo perega

Avaldame kaastunnet abikaasale 
ja lastele 

MATI NARUSKI 
kaotuse puhul.

Alati abivalmis sõpra mälestavad 
Rain ja Maire

Loodus on õites, aga silmad on 
pisarais...

Mälestame sügavas leinas 
kallist taati 

MATI NARUSKIT 

Südamlik kaastunne omastele.
Perekond Alter

On mälestus helge ja puhas,
on mälestus sinust me jaoks.
Ei kunagi muutu see tuhaks,

ei iial me südamest kao…

EMIILIE PUUL
06.06.1902 - 13.08.1988

110. sünniaastapäeval mälesta-
vad tütar ja tütretütar perega.

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

Avaldame sügavat kaastunnet 
vanematele ja vend Priidu perele 

armsa

PIRET BARKALA 
lahkumise puhul.

Renè  pere, Sirje, Aldo, Mari 
ja Aiko

KU U LU T U S E D
Ohtlike puude raie, tel. 56 796 176

Müüa kuivad kütteklotsid ja pliidi-
puud. Vedu tasuta. 505 6107

Korstnapühkimine, kaasaegsed töö-
vahendid. www.tahmatont.ee. Tel. 
539 29 445

Müüa 3m küttepinde. Tel. 505 6107

Kuiv kütteklots, puitbrikett. 5197 
8500

Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28 
€/rm, kask 34 €/rm. Hind koos veoga, 
koorem 6 rm. Tel. 5394 6271

Müüa lõhutud küttepuid koos veo-
ga. Tel. 5373 0644

Ahju- ja pliidipuud soodsalt. Tel 
55561213

Küttepuude saagimine ja lõhkumine
mobiilse halumasinaga. Tel 525 7628

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

Kuiv kütteklots lahtiselt 4 m3 
115 EUR-i, pakitud 40 L kotis 1,8 
EURi. Puitbrikett 20 kg kott 2,8 eur 
(140eur/t). Tellimine: 51978500

42/184/76 kena haritud mees looks 
pere naisega. Mbl. 5833 9099

Ahju-ja pliidipuud soodsalt. Tel 
55561213

Männikooremults, 5197 8500

Pakun raamatupidamis- ja nants-
teenust. Telefon 5224119

Reoveemahuti Cipax, 50 eur. Vt 
www. cipax.ee. 50 28705

Müüa pakettaknad, mitteavanevad. 
1200x1200 mm (2 tk) ja 800x800 mm 
(2 tk). Lengi laius 200 mm. 50 eur 
tükk. 50 28705

Vaja töömeest, kes teeb palgid küt-
tepuudeks ja laob riita, 5186503

Müüa lõhutud küttepuud (lepp, 27 
eurot). Tel. 5832 5375

Teostan autode kerekeevitustöid.
Tel. õhtuti 5204 136.

Armsaid radu Sa enam ei käi,
kodutare Sind leinama jäi…

Südamlik kaastunne Ailile, Esmari 
ja Merikese peredele kalli 

abikaasa ja isa

MATI
kaotuse puhul.

Tiiu, Ain ja Annely pere

Rahu ja vaikus on sinuga, 
mälestused meiega.

Leiname toredat sõpra ja 
jahikaaslast

MATI NARUSKIT 
ning avaldame sügavat kaas-

tunnet abikaasa Ailile ja lastele 
peredega.

Pühajärve jahimehed

Üks eluvärav igaveseks sulgus
ees rahu, vaikus, uni pikk…

Meie siiras kaastunne Priidule 
perega, Sädele ja Aadule 

kalli õe ja tütre

PIRETi
kaotuse puhul.

Andres, Ainar, Tiia ja 
Sirle peredega

ENN OTT
02.10.1934 - 03.06.2002

10. surma -aastapäeval mälestavad 
lesk ja tütar perega.

Aknale läida üks heledav küünal,
taevatähtile juhatan teed.

Kuula ,su nime ma vaikselt nüüd hüüan.
Igatsen sind üha enam ja veel…

Sinu mälestus me hinges elab,
sinu hääl veel kõrvus kõlab...

Südamlik kaastunne Ailile ja lastele peredega 
kalli

MATI NARUSKI
kaotuse puhul.

MTÜ Kappermäe Seltsi juhatus ja liikmed

Hea inimene!
Kui Sa oled näinud või 

kuulnud midagi emasest 
hallitriibulisest, valgete käpa-
otste ja lõuaalusega kassist, 
kes reageerib nimele So ,

palume Sul helistada 

nr. 555 99 725.

Leiutasu 300 eurot!

Kui muru vajab niitmist või 
aed korrastustöid just siis, 

kui Teie vajate puhkust, 
helistage 55563701. 

Janar aitab alati!

Ega muru ei maga …

Otepää Tervisekeskus SA 
VÕTAB TÖÖLE

hooldustöötaja
hooldekodu osakonda.

Töö kirjeldus
• patsientide hooldamine ja 
abistamine
Nõudmised kandidaadile

• soov inimesi aidata
• hea eesti keele oskus
• hea suhtlemisoskus ja posi-
tiivne ellusuhtumine
• pingetaluvus
• korrektsus ja täpsus

Ettevõte pakub
• tööd graafiku alusel
• tööalast täiendkoolitust

Kandideerimiseks palun saata oma CV 
aadressile: Otepää Tervisekeskus SA
Tartu mnt 2, Otepää, Valgamaa 67404 või 
e- mailile: juhataja@oteptervis.ee
Infot saab tel 766 8561 või 534 16139
Koduleht: www.oteptervis.ee

Nuustaku Pubi

Võtab suvehooajaks 
tööle

KLIENDITEENENDAJA, 
kööki ABITÖÖLINE.

Info:veiko@nuustaku.ee
Mob. +372 52 99713

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

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

R E K L A A M T E K S T

Saa terveks ja ole terve!
Jumal ütleb: „Mina olen su Ravija (arst)” 2Mo 15:26
„Jeesus võttis (ristil) enese peale meie haigused ja kandis meie tõved!” Mt 
8:17
„Jeesuse vermete (piitsahaavade) tõttu te olete (olevikus, täna) terveks 
saanud” 1Pe 2:24
   Häda on inimeste mõtlemises ja ütlemises, sest see ei luba haigusest lahti 
saada, kui ütled: „Mu emal oli juba see haigus” või „Meie suguvõsas on 
paljud vähki surnud” jne.
   Haigused, õnnetused ja ebaõnnestunud abielud on kuradist, sest kui sa ise 
pattu teed Jumala käskude-keeldude vastu (teadlikult või teadmata), siis avad 
sellega ise ka ukse saatanale ja tema teeb su elust varsti elava põrgu.
   Mina usun tervenemisse ja ma võin õpetada uut mõtlemisviisi. Kui sul on 
villand aastaid või aastakümneid kestnud haigus(t)est, siis oleks aeg viimases 
hädas pöörduda Jumala poole. Kui sina tahad, siis ma olen nõus sind tasuta 
õpetama, kuidas jumalikku tervenemist vastu võtta. Inimese enda soov on 
tähtis. Mina tahaksin kõiki haigeid aidata, kuid usku Jumalasse ja tervene-
misse ei saa peale sundida, sa pead seda ise soovima. Arst kirjutab retsepti, 
sa võtad 3korda päevas enne sööki seda sisse ja asi tahe. Aga „Jumala Sõna 
on eluks ja ravimiks kogu su ihule” Õp 4:22, see on nähtamatu ravim, mille 
saad ainult usus vastu võtta, lugedes kirjakohti 3korda päevas, enne sööki, 
vähemalt 10 päeva järjest, sest „Usk on usaldus selle vastu, mida ei nähta ja 
kindel veendumus selles, mida oodatakse” He 11:1.
   Kui ükski sensitiiv ega ravitseja pole sind aidata suutnud, siis proovi viima-
se võimalusena usku Jeesusesse.

Kohtume kirikumõisas esmaspäeviti 10.00-12.00 (või sulle sobival ajal, 
päeval, sulle sobivas ruumis). Registreeru tel 5595 4828.

Sinu hingehoidja LAINE PETERSON

Arula külarahvas ja MTÜ Arula 
Külaselts leinavad

PIRET BARKALAT
18.01.1971 – 23.05.2012

avaldame kaastunnet omastele

Kevadtuultega läksid sa teele
mälestustes püsid meil meeles ...

Mälestame kallist ja unustamatut

PIRET BARKALAT 
ja avaldame sügavat kaastunnet 
vanematele, vennale perega ja 

Lutsu talu perele.
Jaanus, Ellen, Eha ja 

Sigrid perega.

...Elulugu lõpeb sinna, kuhu saatus jätab ta,
sealt veel edasi saab minna ainult hinge 

hinnaga...
...ikka tuli elus vahel, kinni võtta sõbral 

käest,
kergem oli koos siis minna üles päikse-

poolsest mäest...
Sügav kaastunne omastele

PIRET BARKALA
kaotuse puhul
Eike, Juta, Volli

Tehvandi Spordikeskus võtab tööle 

spordirajatiste meistri.

Tööülesanded
Tehvandi meeskonnas raj atiste korrashoiu ning 
treeninguteks
ja võistlusteks ettevalmistamise tagamine.
Kandidaadilt eeldame
positiivset sportlikku ellusuhtumist ja töötahet 
muutuvas keskkonnas.
Kasuks tuleb
meeskonnatöö kogemus, võõrkeele oskus, tehni-
line taibukus ja tehnilised teadmised erinevatest 
spordialadest.

Avaldus koos CV-ga esitada hi emalt 31. mai 2012
tehvandi@tehvandi.ee või aadressil SA Tehvandi Spordikeskus, 

Valga mnt 12, Nüpli küla, Otepää vald 67408 Valgamaa.

Lisainfo tel 76 69 505.

Avaldame kaastunnet 
Anu Salurile kalli

ÕE
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Südamlik kaastunne Astrit Tedrele 
lastega kalli isa ja vanaisa

MEINHARD TEDRE 
kaotuse puhul.

Perek. Margusson, Tali ja Endla

Avaldame kaastunnet Anu Salurile 

ÕE 
surma puhul.

Audentese Spordigümnaasiumi 
Otepää liaal
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OTEPÄÄ AEDLINNA 
KODUÕUE LAAT 

laupäeval, 26. mail 
kel l  10 -14. 

Laat toimub osalevate aedlinlaste koduõuedel.

Tulija võib leida 
mööbliesemeid, kodutehnikat, lauanõusid, 

riideid, raamatuid, lilli, istikuid jpm 
nii tasuta 

kui ka raha eest. 

Välistatud pole ka tassike teed ja pirukas, 
et ost, müük  ja vahetus toimuks libedamalt.

Vaata kaarti ja avasta ise ka. 
Ootame külla kõiki huvilisi!

Tähelepanu!  ESIMEST KORDA

Aedlinna seltsing

Endel Susi tut-
vustab oma uut 
raamatut

29. mail kell 
15.00 tutvus-
tab Otepää 
Gümnaasiumi 
kohvikus ote-
päälane Endel 
Susi oma 
uut raamatut 
“Vana-Otepää 
muinasajast 
tänapäevani”. 
Valgas toimub 
raamatu-

tutvustus 29. mail kell 12.00 Valga 
Keskraamatukogus.
   Raamatu autori Endel Susi sõnul on 
raamatus juttu talude päriseksostmi-
sest, küüditamisest, kollektiviseerimi-
sest, kultuurist enne ja pärast sõda, 
taasiseseisvumisest. „On ka ära too-
dud 73e tuntud inimese lühielulood,“ 
täpsustas Endel Susi. „Kajastamist 
leiavad mõned faktid, mida üldsus 
vähe teab, näiteks, et Otepää alevi 
esimene nimi oli Vastse-Otepää, 
hiljem Nuustaku.“
   Vana-Otepää külas asuva Uandi 
linnamäe järgi on lätlaste juures 
tuletatud Eestimaa nimetus Igaunia. 
1879. a laskis Jakob Hurt rajada Vana-
Otepääle uue kihelkonnakooli hoone, 
mis on praegugi kasutusel. Selles 
koolis on õppinud hilisemad kolm 
professorit, viis üleeestilise tähtsuse-
ga kirjanikku, kaks maailmameistrit, 
Otepää esimene linnapea, samuti 
Otepää esimene aukodanik ja teisi 
tuntud tegelasi. Kes need tegelased 
olid, saab raamatust teada.
   Raamatus on kokku 204 lk, 78 pilti 
ja 2 piirkonna kaarti. Esikaane pildil 
on ajalooline Uandi linnamägi ja 
Kaarna järv. Raamatu tiraaž on 300 
eksemplari.

MONIKA OTROKOVA

 10. juunil kell 12.00
OOTAME KÕIKI KUDUMISHUVILISI 
OTEPÄÄ KULTUURIMAJA TERRASSI-
LE, et tähistada üheskoos kudujate päeva.
World Wide Knit In Public Day – ülemaailm-
ne koos kudumise päev on suurim kudujate 
üritus maailmas, mis algatati 2005. aastal, et tekitada säde 
ja süüdata tuli käsitööd armastavate inimeste südames, et 
meie vanaemade oskused ei kaoks, vaid uusi tegijaid üha 
juurde tuleks. 
   9.-17. juunini 2012. a tuuakse kõigis maailmajagudes toas 
’’kopitanud’’ kudujad värske õhu kätte, et kõigile näidata 
oma osavaid näppe ja ilusaid asju, üheskoos piknikku 

pidada ja lõbusalt aega veeta. 
   Ka meie üritusele on oodatud kõik, nii osavad 
kudujad kui ka alustada soovijad, võib tulla poolelio-
leva tööga või siis hoopis alustada uut tööd (õpetust 
saab kohapeal), tutvustada teistele põnevaid 
mustreid või tehnikaid, müüa või ära anda enda 
jaoks kasutuid lõngu-vardaid. Oodatud on nii üksik-
kudujad kui ka teised kudujate rühmitused. See on 
ainulaadne päev, sest kogu maailm on täis varraste 
ja lõngadega ringi sebivaid inimesi.  
   Tule sinagi välja ja kohtu endasugustega!

MTÜ KARUKÄPP
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Võta kaart kaasa ja laadale!

Laadal osalejate majade numbrid:

   Tamme pst. 9; 14; 17; 18; 20; 22;
   Kolga tee. 21; 27; 33;
   Kadaka tn. 2
   Uus tn. 8, 12
   Tennisevälja 10
   Vahtra tn. 1
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