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Esimese eestikeelse maakeskkooli 
avamisest möödub 105 aastat

Esimene eestikeelne keskkool, prae-
gune Miina Härma Gümnaasium, 
asutati 1906. aastal Tartus. Esime-

se eestikeelse maagümnaasiumina alus-
tas 3. oktoobril 1907 tegevust Nuustaku 
Kooli Seltsi II järgu erakool, kus tollal 
õppis 42 õpilast.
   Hariduselu minevik Otepääl 

ulatub aga hoopis kaugemale – seda 
B.G.Forseliuse seminarini välja, mil 
selle seminari kasvandik Ignatsi Jaak 
tuli Otepääle vaimuvalgust jagama. 
Teada on, et 1688. aastal lõpetas kooli 
31 last. 
   1905. aasta pöördelised sündmus-

ed tegid võimalikuks Vene impeeriu-
mi territooriumil asutada erakoole, 
kus õpetada võis ka emakeeles. Seda 
võimalust kasutati kohe ära Tartus ja 
Pärnus. 
   Ka Otepää tuntud luuletaja ja aktiiv-

ne ühiskonnaelu tegelane Gustav Wulff-
Õis algatas mõtte Nuustakule eestikeel-
set progümnaasiumi rajamisest. Alustati 
üüritud ruumides, aga juba 1909. aastal 
suudeti ehitada oma koolimaja. Kooli 
algus oli vaevaline, sest Nuustakut peeti 
rahvaarvult liiga väikeseks, et tagada 
kvali tseeritud õpetajate kaader. Ometi 
saadi pärast läbirääkimisi luba gümnaa-
siumiklasside järk-järguliseks avami-
seks.
   Alates 1922. aasta augustist hakkas 

senine Nuustaku alev kandma Otepää 
nime ja koos sellega sai kooli nimeks 
Otepää Gümnaasium.
   1930ndate aastate alguses tahtis riik 

raskete majanduslike tingimuste tõttu 
Otepää gümnaasiumi sulgeda. Kooli 
sulgemiskavatsuse vastu olid kohalikud 
omavalitsused ja organisatsioonid. Leiti, 
et keskkool on tarvilik, kuna muidu 
peaksid õpilased kasutama kaugemaid 
koole kas Tartus või Valgas.
   Mõnda aega tuli koolil tegutseda pro-

gümnaasiumina, kuid 1930ndate lõpul 
suudeti gümnaasiumiosa taastada.

6. oktoobril tähistab Otepää 
Gümnaasium oma tegut-
semise 105. aastapäeva. 
Tegemist ei ole ainult kooli 
juubeliga, 3. oktoobril möö-
dub ka 105 aastat esimese 
eestikeelse maakeskkooli 
asutamisest.

   Otepää Keskkooli nime all tegutses 
kool 1944. kuni 1997. aastani, alates 
1997. aastast kannab kool taas Otepää 
Gümnaasiumi nime. Uus koolimaja 
valmis 1961. aastal.
   Praegu on Otepää Gümnaasiumis 

411 õpilast ja 43 õpetajat. Tegutsevad 
mitmed huviringid, koolimuuseum, 
meediaklass, kunstikodu, koolil on oma 
õpilaskodu. Gümnaasiumi esimeses, 
1909. aastal valminud hoones, tegutseb 
Otepää Muusikakool. 2010. aastal reno-
veeriti põhjalikult koolihoone põhikor-
pus. 
   Otepää Gümnaasium on aastaid on 

olnud eksamitulemuste pingereas Val-

gamaa parim kool. Tänavu oli gümnaa-
sium 44. kohal, olles sellega ka Lõuna-
Eesti maakoolide hulgas esireas. 
   “Otepää Gümnaasium on olnud esi-

meste seas mitte ainult Valgamaal, vaid 
ka kogu Lõuna-Eestis, seda tänu meie 
õpilastele ja õpetajatele,” sõnas Otepää 
Gümnaasiumi direktor Aivo Meema. 
“Otepää hariduselu on aga järjepide-
valt hoitud ja arendatud juba Forseliuse 
õpilase Ignatsi Jaagu aegadest alates.”
   “Nii vallavolikogu kui ka vallavalit-

sus on alati pidanud haridusvaldkon-
da üheks prioriteediks, panustades nii 
eelkooliharidusse, põhi- ja gümnaa-
siumiõppesse, kui ka huviharidusse,” 

ütles Otepää vallavolikogu esimees 
Aivar Nigol. “Meie panus haridusse 
loob valla lastele head eeldused edukalt 
tegeleda õppe- ja huvitegevusega.”
   Otepää Keskkool/Gümnaasium on 

oma sünnipäevi tähistanud alati pidu-
likult, korraldades näitusi, kontserte ja 
konverentse, kohtumisi vilistlastega ning 
seadnudkooli juubelil aukohale 2hõbe- 
ja kuldlende“.
   2. oktoobril 1932. aastal tähistas 

Otepää Haridusseltsi gümnaasium oma 
25. aastapäeva. 1957. aastal ootas tähis-
tamist kooli 50. sünnipäev. Sel puhul 
alustati kodu-uurimistööd, millest 
hiljem kasvasid välja kodu-uurimine 
fakultatiivainena, ajalooklass ja praegu-
ne koolimuuseum.
   Viis aastat tagasi, kooli 100. sünni-

päeval käis Otepääl president Toomas 
Hendrik Ilves. President ja proua 
Evelin Ilves istutasid koolimaja juurde 
hõbekuuse. Samal ajal avati huvikooli 
seinale paigutatud tahvel, kuhu on kir-
jutatud: „Selles majas töötas esimene 
eestikeelne maagümnaasium (1907)“. 
Seda sündmust jälgis kogu kool saalis 
olevalt suurelt ekraanilt. 
   Otepää gümnaasiumi asutamise 100. 

aastapäeva aktusel ütles president Ilves, 
et Otepää sajanditepikkune ärksameel-
sus, mida ka siinne gümnaasium toidab, 
on jätkuvalt alles. Ta kutsus kooliperet 
hoidma oma kooli ja selle vaimu. Presi-
dendi sõnul on need loonud kordumatu 
õhustiku ning teinud Otepääst Eesti ühe 
tunnusmärgi.
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PÄEVAKAVA
  9.45 – 10.00  Registreerimine ja hommikukohv.
10.00 – 10.20  Valga maavanema tervitus, Otepää 

vallavanema tervitus, Otepää ettevõtjate tunnus-
tamine.

10.20 – 10.50  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 
professor Raul Eamets “Eesti majandus – eile, 
täna ja homme”.

10.50 – 11.20  Advokaadibüroo Sorainen partner 
Carri Ginter “Õigusloome muutlikkuse mõju 
ettevõtlusele”.

11.20 – 11.40  Junior Achievement Eesti tegevdirektor 
Epp Vodja “Ettevõtlushariduse andmisest Eestis”. 

11.40 – 12.00  2012. a Eesti õpilas rmade konkursi 
võitja Student Network “Kuidas me Euroopas 
Eestit esindasime?”.

ETTEVÕTLUSKONVERENTS

2. oktoobril Otepää Gümnaasiumi aulas

12.00 – 12.30  Lõuna. 
12.30 – 13.00  Past ja Partnerid Suhtekorralduse OÜ 

juhatuse esimees Aune Past “Personaalbrändi 
abi ettevõtluses ja showbusinessis”.

13.00-13.30  Raadi SA ja Raadi Arendus OÜ juhatuse 
liige Jüri Reinpõld “Tartu valla ettevõtlusmudel”.

13.30-14.00 Kodanikuliikumine Maailmakoristus 2012 
turundusjuht Anneli Ohvril “Kuidas ettevõtlikud 
noored muudavad maailma Maailmakoristus 
2012 näitel”.

14.00 – 14.15 Konverentsi lõpetamine.
   Konverentsi modereerib Suhtekorraldajate Liidu 

juhatuse liige Aune Past.
Konverents on osalejatele tasuta. 

Otepää Gümnaasiumi 
juubeliüritused

6. oktoobril

Kell 15.00 avatud uksed Võimalus 
tutvuda kõikide kooli hoonete ja 
näitustega. Registreerimine, lendude 
kogunemine klassiruumides.

Kell 17.00 Kontsertaktus.

Kell 18.30 Buffee-laud kooli sööklas.

Kell 19.30 – 23.00 Tants ansambli 
saatel aulas.

Head Otepää piirkonna 
ettevõtjad ja ürituste 
korraldajad!
Oleme koostamas talviste ürituste (sport, 
kultuur, haridus, ettevõtlus, jne) kalenderp-
laani. Selleks, et muuta Otepää talv sisutihe-
daks, ootame ka sinu
panust. 
   Tulge ühisesse vestlusringi arutlema talvis-
te ürituste teemal 16. oktoobril kell 16.00 Ote-
pää vallavolikogu saali (III korrus). Arutame 
ka üheskoos, kuidas koostööd jätkata.
   Sinu mõtted ja ideed on teretulnud!

Otepää Vallavalitsus
SA Otepää Turism

Otepää ettevõtluskon-
verents keskendub 
noortele
1.-7. oktoobrini toimub üle-Eestiline ettevõt-
lusnädal, mille eesmärk on tõsta ühiskonna 
ettevõtlusteadlikust ning arendada ettevõt-
jate teadmisi. Otepää ettevõtluskonverents 
toimub 2. oktoobril Otepää Gümnaasiumi 
aulas ning on tänavu keskendunud noorte 
võimalusele ettevõtluses kaasa lüüa.
   Otepää ettevõtluskonverents toimub juba 
kolmandat korda. Konverentsil räägivad oma 
kogemustest ja annavad nõu mitmed Eesti 
tuntud ettevõtlusega seotud inimesed ja 
arvamusliidrid.
   „Ettevõtluskonverentsil antakse noortele 
nõu, kuidas ettevõtlusmaailmas hakkama 
saada,“ ütles Otepää vallavanem Merlin 
Müür. „Näiteks tuleb meile õpilas rmadest 
rääkima Junior Achievement Eesti tegevdi-
rektor Epp Vodja, kes on õpilas rmade idee 
algataja Eestis.“
   Konverentsile on osalema oodatud mitte 
ainult noored, vaid ka kõik need, kes tunne-
vad huvi antud valdkonna vastu.
   Traditsiooniliselt tunnustatakse Otepää 
valla ettevõtjaid 2012. Konverentsil osalejaid 
tervitab Valga maavanem Margus Lepik. 
Esinevad Tartu Ülikooli majandusteaduskon-
na professor Raul Eamets, advokaadibüroo 
Sorainen partner Carri Ginter, Junior Achie-
vement Eesti tegevdirektor Epp Vodja, 2012. 
a Eesti õpilas rmade konkursi võitja Student 
Network, Past ja Partnerid Suhtekorralduse 
OÜ juhatuse esimees Aune Past, Raadi SA ja 
Raadi Arendus OÜ juhatuse liige Jüri Rein-
põld ja kodanikuliikumise Maailmakoristus 
2012 turundusjuht Anneli Ohvril. Konverentsi 
modereerib Suhtekorraldajate Liidu juhatuse 
liige Aune Past.
   Konverentsist osavõtt on tasuta, ürituse 
korraldab Otepää vald.

MONIKA OTROKOVA
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Otepää Vallavalitsuses
19.09.2012
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Bio 

10/0,4kV alajaama maakaabelliinile ja liitumiskil-
bile asukohaga Otepää vald Kastolatsi küla.
 Kutsuti sihtasutuse Otepää Tervisekeskus 

nõukogust 30. septembrist 2012. a tagasi järgmised 
nõukogu liikmed: Merlin Müür ja Evi Lill. Määrati 
sihtasutuse Otepää Tervisekeskus nõukogu liikmeks 
kolmeks aastaks Luule Saar.
 Anti MTÜ Otepää Aianduse ja Mesinduse 

Seltsile luba korraldada 22. septembril 2012. a kell 
9.00 kuni kell 15.00 Otepää linnas J. Hurda tn 5 esisel 
platsil, J. Hurda, Tähe ja Jaani tänavatel avalik üritus 
– Aianduse sügislaat.
 Anti Priit Salale luba korraldada Otepää valla 

Pilkuse külas asuva Pilkuse järve ääres 29. septem-
bril 2012. a alates kell 09.00 kuni kell 18.00 avaliku 
üritusena laevamudelite võistlus Otepää karikas 
2012.
 Väljastati Tiiu Räätsale ehitusluba Otepää valla 

Otepää linnas Tähe 8 maaüksusel ehitise (üksike-
lamu) laiendamiseks.
 Väljastati Tiiu Räätsale ehitusluba Otepää valla 

Otepää linnas Tähe 8 maaüksusel ehitise (kuur) täie-
likuks lammutamiseks.
 Kinnitati Otepää valla 2013. aasta eelarve koos-

tamise ajakava ja tingimused.
 Kinnitati huvitatud isiku MTÜ Kappermäe Selts

taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas 
Tõutsi külas Lokumärdi kinnistule puukuur-välik-
lassi ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Otsa 

10/0,4kV alajaama maakaabelliinile ja liitumiskil-
bile asukohaga Otepää vald Märdiküla.
 Määrati matusetoetus ühele isikule summas 128 

eurot.
 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogu-

summas 128 eurot.
 Keelduti esmakordselt kooli mineva lapse toetuse 

määramisest ühele isikule, kuna isiku elukoht ei ole 
Eesti rahvastikuregistri andmetel Otepää vald.
 Väljastati Ülle Tõllale ehitusluba Otepää valla 

Otepää linnas Kastani tn 7 maaüksusel üksikelamu 
püstitamiseks.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Villemi 

10/0,4 kV alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitu-
miskilbi püstitamiseks Otepää vallas Vana-Otepää 
külas.
 Peeti võimalikuks jätta riigiomandisse 23195 

Otepää-Kääriku-Kurevere tee, 46 Tatra-Otepää-
Sangaste tee L1, 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2 
ja 23165 Tehase tee maaüksused.
 Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallas 

Otepää vallasiseses linnas Kopli 10 asuv 63,3 m2 
suuruse üldpinnaga eluruum nr 2.
 Anda ühele isikule tasu eest üürile kaks (2) eraldi 

asuvat tuba ja pool ühiskasutuses olevast esikust, köö-
gist, vannitoast ja tualettruumist (kokku 33,65 m2) 
Otepää vallas Sihva külas Voki väikekoht 3 asuvast 73 
m2 suuruse üldpinnaga eluruumist nr 10.
 Kehtestati Otepää vallas Pühajärve külas asuva 

Päikese-Tuule detailplaneering.
 Eraldati kultuuriürituse toetust alljärgnevatele 

kultuuriühingutele: MTÜ Pensionäride Ühendus,
eakate päeva korraldamiseks 1. oktoobril 2012. a 
– 150 eurot; MTÜ Otepää Naisselts, Aasta Isa vali-
mise korralduskuludeks – 170 eurot; MTÜ Otepää 
Muusikaühing advendikontsertide korralduskulu-
deks – 100 eurot; MTÜ Pillipuu dokumentaal lmi 
“Helisevad oksad” väljaandmise kuludeks – 150 
eurot.
 Anti Reet Tinnole luba korraldada 23. septem-

bril 2012. a kell 10.00 kuni kell 16.00 Otepää vallas 
Pilkuse külas Aida kinnistul avalik üritus – Pilkuse 
kirbuturg.

12.09.2012
 Kinnitati Elvi Rattasep taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Kastolatsi külas Kastolatsi 
elamu kinnistule abihoone ehitusprojekti koosta-
miseks.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Männiku 

10/0,4 kV alajaama, 10kV ja 0,4kV maakaabellii-
nide ja liitumiskilbi püstitamiseks Otepää vallas 
Pedajamäe ja Mäha külas.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Sinikaela 

10/0,4 kV komplektalajaama, 10kV maakaabelliini, 
Sinikaela ja Kikkaküla alajaama 0,4kV maakaabel-
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 12. oktoobril.

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

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

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

www.otepaa.ee

SÜNNID

Aasta Isa
kandidaatide konkurss
Ootame taas Otepää valla Aasta Isa konkursile 
kandidaate.
  Palume tuua avaldused 31. oktoobriks Anni 

Butiiki Riita Aaderi kätte.
Täiendav info: 5332 6679

DETAILPLANEERINGUD

AMETLIK INFO

Otepää Tervisekeskus 
teatab

Alates 01. oktoober 2012.a. on Otepää Tervise-
keskuses eriarsti juurde pöördumisel visiiditasu: 

täiskasvanutele 2,50 €;
 pensionitunnistust omavatele isikutele 2,30 €;
  üldhariduskoolide õpilastele 1,00 €.

Visiiditasu ei võeta järgmistel juhtudel
 Kindlustatud isiku suunab ambulatoorse   

eriarstiabi osutaja juurde sama tervishoiu  
asutuse teise eriala arst; tasuliste meditsiini  
teenuste osutamise korral;

 rasedatelt alates raseduse 12ndast nädalast;
 korduva visiidi korral, kui arst on patsiendi   

tagasi kutsunud ravi kontrollimiseks või 
 muutmiseks ühe haigusjuhtumi korral ja pat  
siendile on antud korduva konsultatsiooni   
talong;

 korduva visiidi korral, kui patsiendil viiakse   
 läbi korduvaid raviprotseduure ja patsiendile   
on antud korduva visiidi talong.

liini püstitamiseks Otepää vallas Kaurutootsi külas.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Tennisevälja ala-

jaama 0,4 kV maakaabelliinile ja liitumiskilbile asukohaga 
Otepää vald, Otepää linn.
 Määrata puudega inimese toetus erivajadusest tingitud 

lisakulude kompenseerimiseks kahele isikule.
 Peeti võimalikuks jagada Uuetoa katastriüksus kaheks 

katastriüksuseks ning määrati moodustatavate katastriük-
suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 
vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 30.05.2012. a korralduse 

nr 2-4-287 „Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine“ 
punkti nr 1 ning sõnastati see järgmiselt: „1. Nimetada Valga 
maakonnas Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 14a 
kinnistuga nr 824040, katastritunnusega 55601:004:0880, 
piirnev vaba maa Pühajärve tee 14b katastriüksuseks. 
Piirneva kinnistu Pühajärve tee 14a kinnistu omanikuks on 
Tanklatehnika OÜ (registrikood 10750759, asukoht: Kakumäe 
tee 225, Tallinn).“
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
 Määrata ühele isikule igakuine hooldajatoetus summas 

15,34 eurot.
 Määrati esmakordselt kooli mineva lapse toetust 30 isikule 

kogusummas 3200 eurot.
 Määrati ühele isikule matusetoetust summas 128 eurot.
 Vabastati Andres Visnapuu MTÜ-s Valgamaa Partnerlus-

kogu Otepää valla liikmeõigusi teostava liikme kohustustest. 
Nimetati Neeme Sild Otepää valla liikmeõigusi teostavaks 
isikuks.
 Anti MTÜ-le Tartu Maraton luba korraldada Otepää valla 

haldusterritooriumil 15.09.2012 avalik üritus SEB 15. Tartu 
Rattamaraton.
 Tunnistati nurjunuks kirjalik enampakkumine ja korral-

dati kordusenampakkumine. (Pilkuse vallamaja, Vana-Kooli 
ja Pühajärve tee 14 kinnistud).
 Määrati MTÜ-le Oti Spodiklubi (Zahkna Team) teotus 

summas 100 eurot klubi liikme Silvia Luubi heade sportlike 
tulemuste saavutamise eest laskeorienteerumise maailma-
meistrivõistlusel juunioride klassis.

AMETLIK INFO

Detailplaneeringu eskiisi avaliku 
arutelu tulemused

Otepää vallas Pilkuse külas asuva Tornimäe detailp-
laneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 25.09.2012.a 
Pilkuse küla Seltsimajas.
   Detailplaneeringu põhieesmärk on kaitseväe hoone või 
rajatise maa kasutuse sihtotstarbelisekrundi moodus-
tamine Eesti ja NATO kaitsevõime tõstmiseks õhuseire 
radarposti rajamiseks. Kohal olid Kaitseministeeriumi 
esindajad, planeeringu koostajad, Otepää Vallavalitsuse 
esindajad, Pilkuse küla elanikud ning Otepää valla 
elanikud. 
   Arutelu eesmärk oli tutvustada planeeringu lähteseis-
ukohti ning eskiislahendust. Samuti pöörati suurt tähe-
lepanu juurdepääsuteede võimalikele asukohtadele. 
Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud esmased 
geoloogilised uuringud. Uuringute põhjal on riigikait-
semaa sihtotstarbega maa-ala liikunud planeeringuala 
põhja suunas. Lähim majapidamine jääb ca 400-500 m kau-
gusele. Lähimate kuude jooksul peaksid selguma lõplikud 
uuringu tulemused, millest tulenevalt hakatakse koos-
tama põhiprojekti detailplaneeringu kooskõlastamiseks 
erinevate ametkondadega.
   Järgneb detailpalneeringu vastuvõtmine ja avalikule väl-
japanekule suunamine. Avalik väljapanek kestab 4 nädalat 
ning selle aja jooksul on võimalik planeeringulahendusele 
esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid (Enelin 
Alter, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavalitsus kehtestas oma 19.09.2012.a korraldu-
sega nr 2-4-493 Otepää vallas Pühajärve külas Päikese-
Tuule detailplaneeringu.

Detailplaneeringuala hõlmab Nurga (katastritunnus 
63601:002:0018), Päikese (katastritunnus 63601:002:0017), 
Tamme (katastritunnus 63601:002:0016) ja Tuule (katastri-
tunnus 63601:002:0028) kinnistuid.
   Detailplaneeringu eesmärk on elamu ja kõrvalhoonete 
ehitamiseks maa kasutamise otstarvete, ehitusõiguste ja 
juurdepääsude määramine. Detailplaneeringu kehtesta-
misega ei kaasne keskkonnamõjusid. Detailplaneering on 
kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 
13, Otepää).

Detailplaneeringu eskiisi täiendava 
avaliku arutelu tulemused

Otepää linnas asuva Otepää lasteaia detailplaneeringu 
eskiisi täiendav avalik arutelu toimus 24.09.2012.a Otepää 
Vallavalitsuses.
   Arutelul tutvustati korrigeeritud detailplaneeringu 
lahendust ning arutleti kirjalikult laekunud ettepane-
kute ja vastuväidete üle. Otepää Vallavalitsus on osaliselt 
arvestanud kodanike ettepanekuid.
   Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning Otepää val-
lavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimistee-
nistuses (Enelin Alter, 7664820).

Otepää Tervisekeskus SA 
Hooldekodu Osakond PAKUB TÖÖD

KOKALE

Töö kirjeldus: 
Otsime oma töökasse kollektiivi töökogemusega kokka. Töökohus-
tuste alla kuulub kaupade tellimine, köögi töö organiseerimine ja 
korrashoid, menüüde koostamine, toidu valmistamine.

Nõudmised kandidaadile: 
Ausus, eelnev töökogemus, entusiasm, hea maitse, hea pingetaluvus, 
hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektne välimus, korrektsus, 
meeskonnatööle orienteeritus, positiivne ellusuhtumine, professio-
naalsus, puhtus, toitlustusalane haridus, töötahe.

Ettevõte pakub: 
Meeldivat kollektiivi, vastutusrikast tööd.

Asukoht: Otepää.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja (vahetustega).

Kontakt: 766 8561 või 53 416 139 .

Hendrik Liivamägi 13. septembril
Tony Tõld 15. septembril

Otepää Tervisekeskuse hooldekodu osakond 
võtab tööle alates 1.10.2012.a. kaheks kuuks 

hooldaja.
Täpsem info tel: 766 8561 või 53 416 139.

Tantsukursus algajatele
Üks kord kuus toimub Otepää Kultuurikeskuses 

tantsukursus algajatele Veiko Ratase
 juhendamisel.

Kursus algab 1 tund enne 
tavapärast tantsusalongi.

Tund maksab kursuslastele 6 € - hind sisaldab 
pääset kell 20.00 algavale tantsuõhtule.

Tantsupartneri võib leida ka kursusel, seetõttu 
on oodatud ka üksinda tulijad!

Info: 765 5212

Otepää vallavalitsus müüb
Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenam-
pakkumisel Otepää vallas:

   1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2243840 
kantud kinnistu Pilkuse vallamaja (katastritunnus 
63602:002:2110, pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse 
küla, Otepää vald) kordusenampakkumisel alghin-
naga kuusteist tuhat kakssada (16 200) eurot.
   2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1376340 
kantud kinnistu Vana-Kooli (katastritunnus 
63601:002:2050, pindala 0,2 ha, asukoht: Sihva 
küla, Otepää vald) enampakkumisel alghinnaga 
nelikümmend viis tuhat (45 000) eurot.
   3. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga ja-
oskonna kinnistusregistri registriossa nr 2294640 
kantud kinnistu Pühajärve tee 14 (katastritunnus 
55601:004:1860, pindala 255 m2, asukoht: Püha-
järve tee 14, Otepää linn, Otepää vald) alghinnaga 
kolmkümmend kuus tuhat (36 000) eurot.

ENAMPAKKUMISE ÜLDTINGIMUSED
   Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsi-
lised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida 
vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumi-
sest ei ole keelatud.
   Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või 
esindaja kaudu:
enampakkumise läbiviimisega seotud isikud 
(enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad; 
isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise 
tulemuste kinnitamine) ning nende abikaasad ja 
otseliinis sugulased;
kohalike maksude võlglased ja isikud, kellel on 
valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tule-
nevad rahalised kohustused.
   Enampakkumise korraldajaks on Otepää Vallava-
litsus. Enampakkumise viib läbi Otepää Vallavalit-
suse korraldusega moodustatud komisjon.

OSAVÕTUTASU JA TAGATISRAHA
   Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 0,5 % 
alghinnast, kuid mitte rohkem kui 200 eurot..
   Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 prot-
senti alghinnast.
   Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää 
Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10202008200001 
SEB pangas hiljemalt 15. oktoobril 2012. a.
   Enampakkumises osalejatele, kes ei osutunud 
võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva 
jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnita-

mist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. 
Osavõtutasu enampakkumisel osalejale ei tagas-
tata.
   Müügilepingu sõlmimise korral loetakse tagatis-
rahana makstud summa müügihinnast tulenevaks 
makseks sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).

VARAGA TUTVUMINE
   Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse 
tööajal: kontaktisik Mairo Kangro (766 4810)

PAKKUMISTE ESITAMINE
   Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 15. 
oktoobril 2012. a kella 18.00-ks Lipuväljak 13, 
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse sekretäri kätte 
kinnises ümbrikus märgusõnaga “Pilkuse vallama-
ja” või „Vana-Kooli“ või „Pühajärve tee 14“. Kirja-
liku pakkumise võib saata posti teel. Tähtaegselt 
esitatuks loetakse 15. oktoobril 2012. a postitatud 
pakkumised.
   5.2. Pakkumine peab sisaldama järgmisi and-
meid:
pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isiku-
koodi või registrikoodi;
nõusolekut enampakkumises osalemiseks enam-
pakkumiseks esitatud tingimustel;
dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja 
tagatisraha tasumise kohta;
sõnadega väljendatud pakkumise summat;
pakkumise esitaja allkirja;
esindaja volitusi tõendavat dokumenti;
pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefon või 
e-posti aadressi.

PAKKUMISTE AVAMINE
   Pakkumiste avamine toimub 17. oktoobril 2012. 
a kell 8.30 Otepää Vallavalitsuses (ruum 207), 
Lipuväljak 13, Otepää linn.

ENAMPAKKUMISE TULEMUSTE SELGITAMINE
   Enampakkumise võitjaks on pakkuja, kelle paku-
tud hind on kõrgeim.
   Enampakkumise tulemused kinnitab Otepää 
Vallavalitsus komisjoni ettepanekul.
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KULTUURIÜRITUSED

SPORDIÜRITUSED

Võru Linnateatri lastelavastus
kõige pisematele

“ÜMMARGUNE NULL”
10. oktoobril kell 11.00 Otepää 

Kultuurikeskuses

Maailmas (minu peas, sellel maakeral) on palju ümmargusi ja 
ümaraid  asju. Need on näiteks pall, lõngakera, number null, 

kokkukeritnd siil, pannkook jne., jne. Nende ümmarguste asjade sees 
on veel rohkem ümmargusi asju; palli sees on väike pall, lõngakera 
sees on tolmupall, number nulli sees on väike näpp ning minu nina peal 
on moositäpp. Kokkukerinud siili sees on naerupall ja selle naerupalli 
sees on hoopis teine naljamees. See naljamees on Gloobus! Ta oskab 
nullitades rääkida!
   Lastelavastus “Ümmargune null” otsib ja annab lihtsaid ja mängulisi 
vastuseid küsimustele: miks asjad on ümmargused ja miks null ei ole 
number? Miks asjad keerlevad, pöörlevad ja veerevad, mitte ei lullita, 
kunnita ega punnita? OOOOOOOOOOOOOOO!

Lavastaja on Alex-Sander Kasak, mängivad Maive Käos ja Tarmo 
Tagamets, teksti koostas Alex-Sander Kasak, ka ümarate asjade 

kasutusjuhendid. Muusikaline kujundaja Garrett Kuut.
   Etenduse pikkus ~ 40 minutit.  Etendus on eriti sobilik 0-6aastastele 
lastele.

Pileti hind 4 eurot. Piletite broneerimine ja eelmüük Otepää Kultuu-
rikeskuses, E-R kell 8.00-16.00, tel. 765 5212.

30. septembril kell 14.00 Kultuurikeskuses EAKATE PÄEVA 
tähistamine. Esinevad ansambel Jauram, Veiko Ratase noored 
peotantsijad ja tantsurühm Mathilde. 

4. oktoobril kell 10.30, 18.00, 20.00  Kultuurikeskuses KINO 
„Vaprake“. Seiklus-, joonis-, kogupere lm. Kestvus: 1 h 40 
min. Eesti keeles. Vaprake on lugu printsess Meridast, kes ei ole 
absoluutselt huvitatud kuningannaks saamisest ning seetõttu otsib ta 
viisi, kuidas oma saatust muuta. Pilet 1,60 €.

5. oktoobril kell 19.00 Kultuurikeskuses tantsutrupp 
FeelingGood sünnipäevakontsert. 28 võrratut kava kolmelt 
tantsurühmalt. Tasuta. Info: Kadri Orav 5343 5173

7. oktoobril kell 10.00 Kultuurikeskuses KÄSITÖÖRING.
Kaasa võtta punast või sinist lõnga, heegelnõel ja sukavardad. 
Info: Riita Aader 5332 6679

10. oktoobril kell 11.00 Kultuurikeskuses Võru Linnateatri 
etendus lastele „Ümmargune null“. Pilet 4 €. Info: 765 5212

11. oktoobril kell 19.00 KINO „Imeline ämblikmees“. 
Thriller, seiklus. Kestvus: 2 h 16 min. The Amazing Spider-Man
on lugu tõrjutud õpilasest Peter Parkeris, kelle vanemad hülgasid ning 
jätsid onu Beni ja tädi May kasvatada. Nagu teismelised ikka, üritab ka 
Peter aru saada, kes ta on ja kuidas on temast saanud selline inimene, 
nagu praegu. Peter avastab salapärase kohvri, mis kuulus tema isale, 
ning hakkab oma vanemate kadumist uurima. Pilet 1,60 €.

12. oktoobril kell 19.00 Kultuurikeskuses Peotantsukursus 
algajatele.

12. oktoobril kell 20.00 Kultuurikeskuses Veikko Ratase 
juhendamisel tantsime aeglast valssi.

19. oktoobril kell 19.00  Kultuurikeskuses operetiõhtu Imre 
Kalman 130. Muusika läbi pisarate. Esinevad: Margit Saulep 
(sopran), Triin Ella (metsosopran), Jaak Jõekallas (tenor), Rene 
Soom (bariton) / Sakas Olari Viikholm, klaveril Ülla Millistfer. 
Pilet 5/7 €. Info: 765 5212

20. oktoobril kell 15.00 Kultuurikeskuses kontsert-pärastlõu-
na „Meenutades helilooja Kustas Kikerpuud“. Esinevad Laura 
Danilas, naisansambel Ex more Elvast, naisansambel Relami. 
Pilet 2 €.

29. oktoobril kell 19.00 Kultuurikeskuses Endla Teatri 
etendus „EESTI MEES JA TEMA POEG“. Pilet 8/10 €. Piletid 
müügil Otepää Tursimiinfokeskuses ja kultuurikeskuses. Info: 
765 5212, 5804 3215

29. septembril kell 9.00 Pilkuse külas Pilkuse järvel. 
Laevamudelite võistlus Otepää karikas 2012. Info: Priit Sala 
510 0532.

30. septembril kell 10-12  Sihtpunkt Väike Munamägi. 8. 
Otepää Matk. Otepää vald, Martin Teder, 5624 2785.

30. septembril kell 15.00 Tehvandi staadion. FC Otepää vs 
Viljandi JK Tulevik II. www.fcotepaa.ee. 

7. oktoobril Tehvandi staadion. Otepää valla MV jooksu-
krossis. Otepää vald, Martin Teder, 5624 2785.

Otepää Muusikakooli 
AVALIK ÕPILASKONTSERT 

toimub 12. oktoobril kell 18.00 muusika-

kooli saalis.

Sportlik suvi on Otepääl lõppenud ja käes 
on aeg teha lühikokkuvõtted toimunud 
sündmustest. Peale tippspordi- ja suurte 

rahvaspordivõistluste toimus suvel Otepääl ka 
täiesti tavalisi valla meistrivõistlusi, mis olid 
mõeldud peamiselt kohalikele spordisõprade-
le. Toimus kaks tänavakorvpalli etappi, üks Teh-
vandi spordikeskuses ja teine Otepää spordihoo-
nes. Mõlemal korral oli osalemas 15-20 mängu-
meest, kellest vähemalt kümme olid kohalikud 
korvpallihuvilised. 
   Juuli keskel toimus kohalikele harrastajate-

le mõeldud jalgpalliturniir, mis tõi kokku ligi 
70 jalgpallihuvilist, kes said suurepärasel Teh-
vandi murul pool päeva palli mängida. Sep-
tembri alguses toimusid Tehvandi staadionil 
ka Otepää valla meistrivõistlused kergejõusti-
kus. Hoolimata tuulisest ja vihmasest ilmast oli 
sportima tulnud ligi 50 kergejõustikuhuvilist, 
kellest suurema osa moodustasid kohalikud 
lapsed. Igal võistlusel olid kohale ka pealtvaa-
tajad, kes võistlemise kindlasti osalejate jaoks 
põnevamaks muutsid.
   Kõigi nende võistluste kokkuvõtted ja/või 

tulemused on valla kodulehel spordi rubriigi 
all. Peagi lisanduvad sinna ka orienteerumi-
se kolmapäevakute, discgol  neljapäevakute 

ja Otepää matkade kokkuvõtted ning hiljem 
ka sügiseste valla meistrivõistluste tulemus-
ed. Lisaks ootan kohalikelt spordiklubidelt ka 
nende poolt korraldatud võistluste tulemusi, et 
need samuti valla kodulehele lisada. 
   Ühtlasi kutsun kõigi Otepääl tegutsevate 

spordiklubide juhte, treenereid jt osapooli üles 
näitama suuremat ettevõtlikust (kohalikele suu-
natud) võistluste korraldamisel. Teil on olemas 
vajalik kogemus oma spordiala võistluste kor-
raldusest, erinevate osapoolte kontaktid (osa-
lejad, kohtunikud jt), inventar jms, mis kõik on 
hädavajalikud huvitava ja kvaliteetse võistluse 
korraldamiseks. Kohalike spordiklubide poolt 
korraldatavaid üritusi toetab kindlasti ka vald. 
   Vaja on lihtsalt üritus läbi mõelda ja kirja 

panna, esitada taotlus ning anda pärast üritust 
ka aru, kuidas läks. Valla spordiürituse korral-
damine ei ole kindlasti mingi suur tuluallikas, 
kuid see-eest on see üks spordiklubide põhite-
gevustest, mis annab hea võimaluse teha ennast 
nähtavamaks ning leida endale juurde uusi har-
rastajaid, toetajaid jt. Otepääl on olemas suu-
repärased tingimused erinevate spordiüritus-
te korraldamiseks – see, kui palju seal meile 
endile üritusi toimub, on meie ülesanne!

Sporditöö spetsialist MARTIN TEDER

Spordivõistlustest

Künkajooks Tehvandil
Pühapäeval, 7. oktoobril algusega kell 12.00 
toimub Tehvandi spordikeskuses hüppetorni 
juures traditsiooniline sügisene jooksukross, 

mis on tuntud ka kui “künkajooks”. 
   Võistlus toimub seitsemes vanuseklassis: 
kuni 4aastased, 5- aastased, 7-8aastased, 

9-10aastased, 11-12aastased, 13-14aastased, 
mehed ja naised absoluutklassis. Jooksudis-

tantsi pikkus on vastavalt vanuseklassile 300 m 
kuni 5 km. 

Registreerimine toimub kohapeal kell 11.30-11.45.

   Võistlust korraldab Otepää vallavalitsus koos-
töös Lõuna Politseiprefektuuriga.

   Kontakt: Martin Teder 5624 2785, 
Thea Tekkel 766 8138

20. septembril Otepää Kultuurikeskuses esili-
nastunud Otepää noorte lm „Pähklipäev“ tõi 
kokku hulgaliselt noori kinohuvilisi.
   Popkorni ja Coca-Cola asemel pakkusid 

noored näitlejad kinokülastajatele pähkleid, 
taustamuusikaks kõlas ehe torupillimäng. Filmi 
autor ja lavastaja Kerli Adov rääkis alustuseks 
sellest, kuidas see lm sündis. Üllatusmomente 
jagus palju – ka näitlejad nägid lmi tervikuna 
alles esilinastusel.
   Loo pealkiri viitab Otepää linna endisele 

nimele Nusstag, mis saksa keeles tähendab 
pähklipäeva. Filmitegelaste lood juhtuvadki 
kõik Otepääl.

Pähklipäeva esilinastus 
tõi kokku saalitäie noori

Käisime meediaseminaril
Neljapäeval, 13. septembril käisime Valga-
maa koolinoorte meediaseminaril „Minu 
teekond meediasse”. Seminari alguseks oli meil 
videokõne Urmas Vainoga. Ta rääkis, kuidas 
tema hakkas tegelema meediaga ja kuidas 
võiks jõuda sama kaugele, nagu on jõudnud 
tema. Järgmiseks pidime tutvustama iseennast, 
ütlema, kes me oleme, kust tuleme ning millega 
tegeleme. Meile anti ka aega tutvuda igaühega 
eraldi. 
   Enesetutvustamise järel oli aeg rääkida oma 

kooliajalehest või raadiost. Meie tutvustasime 
oma koolilehte Globus. 
   Pärast lõunasööki tegime videokõne Marko 

Reikopiga. Pärast seda hakkasid erinevad ini-
mesed rääkima raadio-, ajalehe- ja televisiooni-
tööst. Ajalehe tööd tutvustas Valgamaalase 
peatoimetaja Sirli Homuha. Filmitööst rääkis 
meile Kerli Adov. ERRst tuli kohale Igor Talo, 
kes andis ka pastakad neile, kes küsisid kõige 
enne kolm küsimust. Raadiotööd tutvustas Aet 
Arula.
   Pärast seda jätkusid erinevad töötoad. Oli 

väga huvitav päev!

MARIKA ALMAR ja KETRYN ÕUN, 
Pühajärve Põhikool

   Kohale tulnud noortel oli võimalus küla-
stada Melnikut – turismilinna Kreeka piiri 
lähedal. Maarjamaa lapsed nägid Eestis puu-
duvaid kõrgeid mägesid ja mägikitsi. Noored 
ei teadnudki, mis oli üllatavam, kas mäed või 
nendel ronivad sõralised.
   Festivali viimasel päeval astus lavale kõikide 

osalenud riikide ühisansambel, kes esitas koha-
peal valminud loo. Eestlaste lippu hoidsid 
grupis kõrgel Ardi, Sten ja Seiko. Pärast lõpp-
kontserti tutvuti viimast korda Sandanski 
ööeluga ning järgmine päev asuti teele So a
poole. So as kohtusid noorukid bulgaarlaste-
ga, kellega saadi tuttavaks Lätis, kus oli läbitud 
samalaadne projekt. 
   Minibuss meenetest tulvil, hakkasid eest-

lased sõitma Otepää suunas. 35 tundi ja ligi 
3000 kilomeetrit hiljem jõuti Eesti pinnale, kus 
Bulgaaria päikese ja 32 soojuskraadi asemel 
tervitas tulijaid põhjamaine tuul ja vihm. Kind-
lasti saime palju uusi kontakte ja motvatsiooni 
selleks, et ka ise tulevikus Otepääl üks meedle-
jääv noortevahetus korraldada.

SEIKO KUIK

Seitsmel noorel, kellest kuus elavad Otepääl 
või selle ümbruses, avanes võimalus osa-
leda Balkani noortefestivalil 12.-17. sep-

tembrini Sandanskis, Bulgaarias. Üritus aitas 
luua tutvusi noorte eurooplaste vahel, jagada 
kogemusi ja kogeda meeskonnatööd, heita pilku 
teistele euroopa kultuuridele.
   Festivalil esinesid hiphoptantsijad, poplaul-

jad, rahvatantsijad, tänavakunstnikud ja muu-
sikud. Peale Eesti poiste, kelle hulka kuulusid 
Sten Aavik, Valdo Plinte, Ardi Uprus, Andreas 
Nigol, Martti Kõiv ja Seiko Kuik, särasid laval 
Türgi, Malta, Suurbritannia, Bulgaaria, Läti 
ja Itaalia ansamblid. Grupijuhina oli kaasas 
Otepää Avatud Noortekeskuse juht ja liider 
Kadri Orav. Tantsijaid, kunstnikke ja lauljad 
leidus Albaaniast, Serbiast, Makedooniast ja 
teistest Balkanimaadest.
   Eesti kollektiiv mängis festivali kolman-

dal päeval raskemat muusikat, mille kuulajad 
võtsid soojalt vastu. Hiljem astusid üles muu-
sikud Türgist ja Lätist, kes pidid kurvastuseks 
nägema lahkuvat publikut. Pärast bände täitsid 
lava tuletantsijad ja eredad leegid, terve am -
teater täitus hirmuga lahtise tule ees. 

Otepää noored muusikud külastasid 
Bulgaariat

Möödunud suusahooaeg kulges Karupesa 
Teami jaoks edukalt. Meie sportlased esine-
sid hästi mitmetel võistlustel Eestis ja välis-
maal. ETV-Swedbanki noortesarjas saavuti 
võistlushooaja jooksul tähelepanuväärsed 45 
poodiumikohta. Oma vanuseklassis tulid sarja 
üldkokkuvõttes esikolmikusse järgmised meie 
klubi noorsportlased: Anders Veerpalu, Mart 
Vshivtsev, Eno Vahtra, Hans Teearu,  Anette 
Veerpalu, Katrina Ojavee, Kerstin Ojavee, Tei-
loora Ojaste, Mariel Merlii Pulles, Keidy Kütt 
ja Teele Tiidt. 
   Eesti noorte meistrivõistlustel võitsid meie 

klubi noorsportlased kokku 7 medalit. Täiskas-
vanute EMV-l sai Karupesa Team individuaal-
distantsidelt 2 medalit. Üle mitme aasta õnnes-
tus Karupesa Teamil koosseisuga Jaak Mae, 
Eeri Vahtra, Andres Kollo meeste teatekuld 
Otepääle tuua. Naiste teatevõistkond koos-
seisus: Anette Veerpalu, Triin Ojaste, Katrina 

Ojavee saavutas Sparta Spordiseltsi järel II 
koha. Märkimist väärib ka Andreas Veerpalu 
noorte olümpiamängude 8.koht. Samuti hästi 
esines Triin Ojaste, kes U-23 maailmameistri-
võistlustel saavutas 11.koha.
   Käesoleval hooajal on Karupesa Teamis 56 

liiget. Viit erinevat treeninggrupi juhendavad 
4 klubi treenerit (Tauno Tõld, Tanel Ojaste, 
Kalju Ojaste, Kalmer Tramm). Eelmise hooaja 
tulemuste põhjal kuuluvad A-koondisesse (U-
23 koondis) Triin Ojaste, B-koondisesse Laura 
Rohtla, juunioride koondisesse Andreas Veer-
palu ja Keidy Kütt ning noortekoondisesse 
Anette Veerpalu, Katrina Ojavee ja Siim Lehis-
mets.
   Karupesa Team tänab kõiki klubi toetajaid 

ning ootab noori suusaspordihuvilisi treenin-
gutele. Infot klubi tegemistest leiab kodulehelt: 
www.karupesateam.ee

TANEL OJASTE, Karupesa Team

Kokkuvõtte Karupesa Teami 
hooaja tulemustest

Koolide spordipäev 
Tehvandil
12. septembril toimus Tehvandi staadionil 
koolide spordipäev. Osa võtsid Otepää güm-
naasiumi ja Pühajärve põhikooli õpilased ja 
mõned õpetajad. 
   Spordipäeva alad olid pendelteatejooks, pal-

livise, 500 m jooks ja kaugushüpe. Tehvandi 
staadionil oli väga hea võistelda.

LAURA MOOTSE ja ITI-RIIN JAAGANT 
Pühajärve Põhikoolist

   Filmi tegemisel osalesid Otepää Draamaklas-
si ja Otepää Teatri näitlejad ning Veikko Täär. 
Filmi autor ja lavastaja on Kerli Adov, heli- ja 
operaatoritöö tegi Ott Rõngas.
   Filmiprojekti tarvis vajalik tehnika soetati 

kohaliku omaalgatuse programmi abiga.
   Täiendav info: Kerli Adov, 53432267

MONIKA OTROKOVA

Tantsutöötoad Otepääl: Hip-Hop ja Locking

Juba sel laupäeval Otepää Kultuurikeskuses algusega kell 
14.00 tantsutöötoad.
Stiilideks on Hip-Hop ja Locking. Koolitajaks on JJStreet tree-
ner Lenel Karu.
   Kaasa võta trenniriided, vahetusjalanõud, joogipudel ja hea 
tantsutuju!
Üritust korraldab Otepää Avatud Noortekeskus. Toetab: Eesti Kultuurka-
pital Valgamaa Ekspertgrupp
   Täpsem info: www.noortekeskus.otepaa.ee
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Palupera Vallavalitsuses
21.09.2012:
 Määrati Hellenurme paisjärve juurdepääsutee (teere-

gistri kood 5820073) teenindusmaa piirid ja suuruseks 7216 
m² Valga Maavalitsuse poolt kooskõlastatud plaanile.
 Määrati Allika puhkeala maaüksuse sihtotstarbeks 

007 Transpordimaa (L) 40% ja 017 Üldkasutatav maa (Üm). 
Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse korraldus 
nr 2-1/33 (6.03.2012) „Katastriüksuse sihtotstarbe määra-
mine“. 
 Väljastati kasutusluba KÜ-le Palupera-2 Palupera külas 

Kasepalu kinnistul asuva 8-korteriga elamu rekonstruee-
ritud katusele.
 Väljastati kasutusluba T-M.T-le Lutike külas Leigo kin-

nistule ehitatud kasvuhoonele.
 Väljastati kasutusluba Palupera külas Palupera põhikooli 

kinnistul rekonstrueeritud majanduskuurile.
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 

toetuse nimekiri 11 inimesele kogusummas 260,72 eurot.
 Kinnitati septembrikuu toimetulekutoetuse saajate 

nimekiri 7 perele kogusummas 550,16 eurot.
 Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate nime-

kiri 22 inimesele kogumahus 409,02 eurot ja tasuti sotsi-
aalmaksu 4 hooldaja eest kodusummas 367 eurot.
 Anti kaks sünnipäevatoetust 90.a. ja eakamale vallako-

danikule á 20 eurot, üks ühekordne toetus 20 eurot, üks 
sünnitoetus 130 eurot ja üks toetus põhikooli lõpetajale 
20 eurot.

12.09.2012:
 Väljastati ehitusluba Palupera mõisahoone akende 

vahetamiseks. Luba vajalik regionaalsete investeeringutoe-
tuste andmise programmi taotluses osalemiseks ja teostus 
realiseerub positiivse rahastaja otsuse järgselt.
 Anti üks matusetoetus 130 eurot.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korraldatud 

jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 13. septembrist 
kuni 2012. aasta lõpuni.
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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

TEADAANNE

1. Maire Lemberg  3. Vallavalitsuse liige 4. Palupera Vallava-
litsus. 5. 613 eurot. 6. 1/2 Mäe-Kirmi kinnistust. 7. Sõiduauto 
Peugeot-107 2007a. 8. Ei ole. 9. SWED-pangas arveldusarve. 
10. Ei ole. 11.Ei ole. 12. Pension.

1. Kalev Lõhmus. 3. Volikogu liige. 4. Palupera Vallavolikogu. 
5.515 eurot. 6. Elamumaa 2053740(ühisvara) . 7. Ei ole .  8. 
Ei ole. 9.SEB pangas 2 arveldusarvet, 1 kaardikonto 10. SEB 
pangas 12 905,07.eurot 11.Ei ole. 12.Ei ole 

1.Vaike Viks  3. Valla sotsiaaltöötaja.4. Palupera 
Vallavalitsus.5.477 eurot. 6. Kinnistud  396040 Vaike, 1297240 
Tädisaare, 1297340 Kihlasöödi (ühisvara). 7. Sõiduauto Toyo-
ta Avensis 2001 (ühisvara). 8. Ei ole. 9. 2 arveldusarvet SEB 
pangas ja SWED-pangas 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension.

1. Merike Terve  3. Valla pearaamatupidaja. 4. Palupera Valla-
valitsus. 5. 773 eurot.6. Kinnistu nr. 1176840 ja kinnistu 4240. 
7. Sõiduauto Audi 80 1989 a. Audi A6 1997, Volkswagen Polo 
2002 a., Chrysler Grand Voyager 2000 a., Tiki Treiler 2009 a. 
8. Pensionifond 3901,85 eurot. 9. SWED-pangas ja SEB pan-
gas arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Tõnu Kukk  3. Vallavalitsuse liige. 4. Palupera Vallavalitsus. 
5. 711 eurot. 6. Maatulundusmaa 187140, maatulundusmaa 
112940, maatulundusmaa 905940(ühisvara). 7. Sõiduauto 

Mazda 626 1989 (ühisvara). 8. Ei ole. 9. SWED-pangas ar-
veldusarve, krediitkaart. 10. 10500 eurot. 11. Ei ole. 12. Ette-
võtlusest saadav tulu.

1. Marika Viks  3.Volikogu liige  4. Palupera Põhikool. 5. 200 
eurot. 6. Ei ole. 7. Ei ole 8. Ei ole. 9. SWED-pangas arveldusar-
ve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Palupera Põhikoolis, 
Nõuni kultuurimajas.

1. Ermo Kruuse  3. Volikogu liige 4. Palupera Vallavolikogu 
5. puudub. 6. Elamumaa 2201739; 646/9010 osa, maatulun-
dusmaa 1722140; maatulundusmaa 1978040; elamumaa 
2126040; 396/6915 mõttelist osa , elamumaa 2127040:408/
6915 mõttelist osa, maatulundusmaa 1692640,elamumaa 
208/3000 kaasomandis. 7. Sõiduauto Audi 1998, sõiduauto 
Renault 2001; veoauto Ford 1989; veoauto GAZ 1990 a, 
sõiduauto Chrysler Voyager 2002. 8. OÜ HEIZUNG; osa;1;  2 
556 eurot, OÜ Keer Investment ; osa; 1278 eurot. LHV Pen-
sionifond L; osak ;4534. 659 tk; 1,305  eurot ; 5917,96  eurot. 
SWED pangas Pensionifond K3; osak; 389. 482 tk; 0,97 
eurot; 376.85 eurot. 9. Arveldusarve SWED-pangas ja SEB 
pangas. 10. SWED-pangas 22 891 eurot, SEB pangas 31 328 
eurot. 11. Ei ole .12. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Ermo Kruuse 
Põrgumäe talu .  

1. Anti Kulasalu  3. Volikogu liige. 4. Palupera Vallavolikogu. 
5. Ei ole. 6. Kinnistud Männimäe, Karikatsi, Monopol, Lappar-
di, Salu, Kintsli soo (abikaasade ühisvara). 7. Veoauto Scania 
1984, Toyota Avensis 2004 a. (ühisvara). 9. Kaks arveldusar-
vet SEB pangas. 10.  5983 eurot. 11. SEB panga liising 22369 
eurot, NORDEA liising 51050 eurot, SEB hüpoteek 31956 
eurot 12. Ei ole.

1. Anu Narits  3. Volikogu liige. 5. 60 eurot volikogu hüvitis. 
6. 1/2 eramut Tartumaal, korter Valgamaal. 8. Palupera-Agro 
osakud 100 %. 9. Arveldusarve SEB pangas. 10. Ei ole. 11. Ei 
ole. 12.Töötasu.

1. Margus Värva  3. Volikogu liige.4. Marvald OÜ tootejuht. 
5.- 6. Ei ole. 7.Sõiduauto Subaru Impreza 1998, mootorratas 
Honda cbr 1998.a. 8.StartEndInvest OÜ 1 osak 1022,59 eurot. 
SWED-pangas pensionifond 642,479 eurot. 9. SEB pangas 
arvelduskonto. 10. E i ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Marvald töötasu.

1. Vahto Sikk  3. Volikogu liige. 5.Volikogu hüvitis 100 eu-
rot aastas. 6. Kinnistu 1844140, kinnistu 2355440, 2355540, 
kinnistu 2366440, kinnistu 22040(ühisvarad).7. 3 sõiduautot 
Audi 100 1983,1984,1992a., veoauto KAMAZ 1987,veoauto 
Scania-LS 111S 46, 1975.a. (ühisvarad). 8. Ei ole. 9. 1 ar-
velduskonto ja 1 krediidikonto SEB pangas. 10. Ei ole. 11.Ei 
ole. 12. Töötasu, pension.

1. Toomas Kikas 3. Vallavolikogu liige 4.   5. Volikogu hüvitis 6. 
Kinnistu Koolitare 17575. 7. Sõiduauto Audi A6 Avant 1996 a. 
8. Kohustuslik pensionifond 3221,437, Sampo pensionifond 
3402,66. 9. SWED-pangas arvelduskonto ja krediidikonto; 
Sampo pangas arvelduskonto; Sampo pangas järelmak-
sukaart Freestyle 10.Sampo pank 3889,83 eurot. 11. Elamu 

hüpoteek Sampo panga kasuks 12. Pension.

1. Evelyn Uuemaa 3. Volikogu liige .4. Palupera vald 5. Voliko-
gu liikme hüvitis. 6. Maatulundusmaa 1871040 (abikaasade 
ühisvara), Ärimaa 1943840 (ühisvara), korter 4238403 (ühis-
vara). 7. Sõiduauto Volkswagen POLO 2012 a., sõiduauto 
Volkswagen Touran 2007 (abikaasade ühisvara) 8.Swed-
pank II samba pensionifond 1590 tk , nimiväärtusega 0,968 
eurot, koguväärtus 1539 eurot, 9. SWED pangas arveldus-
konto, SWED-pangas kogumispensioni konto. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole.12. Töötasu.

1. Kaido Lokk 3. Volikogu liige. 5.- . 6. Maatulundusmaa 
1062040. 7. Sõiduauto Peugeot Partner 2005a. 8. Ei ole. 9. 
SEB pangas arveldusarve. 10.Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Ake Andressoo  3. Vallavalitsuse liige .5. –  6. ½ tulundus-
maadest Salunuki, Salukalda, Salusoo, Saluraie, Saluoru, 
Salumäe, Salupõllu, Piirimetsa. 7. Sõiduauto VOLVO CX 70 
2008 a. 8. Nurmak OÜ osak 1022,59 eurot, Pinnasetööde OÜ 
osak 2556 eurot. 9. SEB pangas 3 arveldusarvet, 1 kasutus-
hoius ja 1 väärtpaberikonto. 10.Ei ole. 11. Ei ole 12.Ei ole.

1. Külliki Reim 3. Vallavalitsuse liige. 5.-    6. Kinnistud Kooli 
0852, Koolimäe0854, Kooli 0853. 7.Sõiduauto Opel Vectra 
1993 a. 8. Ei ole. 9. Arvelduskonto SWED pangas. 10. 6333,51 
eurot.11. Ei ole. 12.Töötasu.

1.Ametiisiku ees- ja perekonnanimi. 3. Ametikoht. 4. Asutus. 5. Ametipalk. 6. Kinnisvara. 7. Registrisse kantud autod ,vee-ja 
õhusõidukid. 8. Aktsiad,osad ja muud väärtpaberid. 9. Pangaarved(pank,arve liik ja nende arv). 10. Võlad pankadele ja 
teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 3500 eurot , kui ametikohal palka ei maksta. 
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise  ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui 
ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms.) 12. Muud regulaarsed tulud.

Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011. a kohta
Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon sisaldab järgmisi andmeid:

Palupera Põhikooli 1.-3. klassi õpilased osale-
sid Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumi 
leiva- ja võiprogrammis „Rukkileib ja või meie 

laual“. Kõigepealt tutvusime muuseumi interaktiiv-
sete infotahvlite, kartuli ja viljakasvatamise stendide-
ga, erinevate hoonete makettide, põllumeeste riiete, 
maaharimise ja põllukultuuride kasvatamise töörii-
stadega. Osa näitusele välja pandud töövahenditest 
olid õpilastel kodudes olemas ja neid näidati rõõm-
salt kaasõpilastele. 
   Leivatares õppisime leivategemise tarkusi. 

Mõnusad tööd olid leivapätsile õige kuju silitamine 
ja ahjust võetud leivapätside õliga pintseldamine. 
Erko tegi meie leivale meistrimärgi – PPK. Võima-
sinaga tegime piimakoorest võid. 
   Vilja töötoas tutvusime vanade tööriistadega. 

Programmijuht näitas viljalõikamise sirpe, kok-
kuköidetud viljavihke ja peaaegu sada aastat vana 
rehepeksumasinat. Õpilased proovisid kootidega 
vilja peksta ning jahvekivide, uhmri ja käsikiviga 
jahu jahvatada. Kõige rohkem jõudu nõudis töö 
käsikiviga. Kõik tööd olid õpilaste jaoks väsitavad, 
samas aga huvitavad. Vanasti ei olnud põllumehe 
elu kerge. 
    Muuseumi taga parkimisplatsil uudistasime 

erinevaid lint-, roomik-ja ratastraktoreid, suurte 
koppade ning sahkadega masinaid.  

    Vanaaegse koolimööbliga klassiruumis vaata-
sime lmi „Jänku-Jussi leivatund“. Kõik leiva-ja 
võiprogrammis õpitu sai vahva jäneseperekonna 
abiga üle korratud. Kellel vähegi huvi ja tahtmist, 
võib ise kodus kalja või leiba teha. Programmi lõpus 
pakkusid muuseumi lahked perenaised rukkist val-
mistatud kaljajooki, leiba, võid ja kartuliputru hak-
klihakastmega. Hea maitsega omavalmistatud või 
ja leib on väga tervislikud. 

RELIKA KALBUS

Rukkileib ja või meie laual 

Palupera valla noortevolikogul sündis tore mõte, 
et  ka väiksematel oleks vaja  huvitavat, põnevat 
ning täiesti oma mängunurka nii Paluperas, Hel-
lenurmes kui ka Nõunis. Selleks kirjutasime Eesti 
Noorsootöö Keskuse konkursile projekti ja saime 
ka rahastuse, mida toetas omaosalusega  vald.
   Laupäeval, 22. septembril, toimus Nõunis “Väi-

keste ja suurte päev”, kuhu olid oodatud kõik suu-
remad lapsed koos oma väiksemate sugulastega. 
Üritus algas kell kaks päeval ning kolme tunni 
jooksul meisterdati tuulevurre, koos mängiti ning 
maiustati jäätisekokteili ja koogiga. Rõõmukil-
gatustest oli aru saada, et kõigil oli väga lõbus. 
Uued mänguasjad vaimustasid kõige väiksemaid, 
kuid ka suuremad olid ehitusklotsidest ning -aeda-
dest vaimustuses. Kuna ka sügis algas laupäeval, siis 
tervitasime kõik koos sügist täpselt kell 17.49. Otsi-
sime Nõuni aladelt märke sügisest ning jäädvusta-
sime neid kaameraga. Oli lahe laupäev!

Noortevolikogu liige RAUNO UMBORG

Laupäevasele tugevale vihma- ja rahesajule järgnes 
päikseline pühapäev. Oli see vast looduse kena kin-
gitus vanavanematele nende tähtsa päeva puhul. 
Aga parim kingitus on ikka meile meie lapselap-
sed.
   Korraga kuulsin õuest laste hääli, vaatama 

minnes kuulsin korraldust: kolm, kaks, üks, ning 
sellele järgnevat seitsmehäälset õnnitlust „Palju 
õnne vanavanematepäevaks!“. Selline üllatus tõi 
soojalaine südamesse. Nõuni noorte endi poolt 
valmistatud õnnitluskaart soojendas paljude vana-
vanemate südameid. Säravad silmad, naeratavad 

Viimane suvepäev Nõunis jõudis 
sügisesse mõnusalt sõprade seltsis

Üks väike päikesekiir pühapäevas
suud, jutukatked käidud teest andsid päevale pidu-
likkust juurde. 
   Ja kuulda oli, et ühe vanaisa poolt tasku pistetud 

Suislepa ubin või teise vanaema rosinatest mustav 
korp maitsesid ülihästi. Selline maavanaema või 
vanaisa, kelle õue peal siblis tibupere või lippas 
ringi kassipoeg, tõi mõnelegi lapsele ohkamise üle 
huulte: “Mõnus!“ Aitäh teile Eleriin, Geiri, Katriin, 
Rebecca, Helen, Rauno, Joonas, Rando, Aavo, et 
andsite ühe väikese sooja päikesekiire pidupäevale 
juurde.

Rõõmsalt üllatunud VANAEMA

Hei, Palupera valla 
külade spordisõbrad!

Kutsume külade jalgpallivõistkondi 13. oktoobril 
kell 10.00 Palupera staadionile 
4. Palupera külade turniirile

.Pane oma või naaberkülaga kokku võistkond ja 

tule mängima!

Info: tel. 5139 071

LINE-tantsu algajate rühm 
alustab tööd 

Hellenurme maakultuurimajas 
12. oktoobril kell 19.00.

Line-tants on jõukohale kõigile olenemata soost 
ja vanusest.

Info: tel. 5662 2044, Elsa.

Valgamaa 6.-9. klasside poiste jalgpalliturniiril 
saavutas kolmanda koha Palupera Põhikool.

Tule eakate festivalile
Järjekorras kolmas eakate festival toimub 5. - 6. 
oktoobrini Tallinnas Salme kultuurikeskuses, Salme 
tn. 12. Vaata ka www.eakatefestival.ee. Laupäeval 6. 
oktoobril esineb III korruse tantsusaalis kell 16.00-
16.15 tantsurühm „Mathilde“.
   Buss eakate festivalile sõiduks väljub 6. oktoobril 
Palupera raudteejaamast kell 7.00 – Palupera teerist 
– Hellenurme ( 7.10) – Päidla – Nõuni (kell 7.30) 
– Lutike teerist (7.40) ja edasi Tallinna poole. Eakate 
festivalile pääsme on tasuta. Transport Tallinna ja 
tagasi on 10 eurot inimese kohta, maksta saab 6. 
oktoobril bussis. 
   Registreeruda saab tel. 767 9502 Palupera valla-
majas või tel. 765 7333 Nõuni raamatukogus.

Tänuavaldus
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus tänab noorte-
keskuses viibinud noormehi – Fredi, Helarit ja Maitu, 
kes kiiresti ja oskuslikult reageerisid 4. septembri 
õhtul koridoris laevalgusti elektriühendusest tekkinud 
tulekahjule.
   Signalisatsioon andis küll ka kontakttelefonidele 
häiret, kuid enne abijõu saabumist oli käepärase vaht-
kustutiga oht juba likvideeritud. Noormehed olid õigel 
ajal õiges kohas ja oskasid olukorra üle ise otsustada 
ning tegutseda.
   Koolis omandatu leidis tegelikus elus ka rakenduse. 
Onu Andrusele jäi veel ülesanne tekkinud rike lõpli-
kult likvideerida. Hoiame edaspidigi oma noortemaja!

VAJATAKSE MAJAHOIDJAT
Palupera vallavalitsus võtab tööle Hellenurmes 
(vallamaja+kultuurimaja) 8. oktoobrist 2012 kütteperi-
oodil 1,0 kohaga (töötasu 290 eurot) ja kevad-suvel 0,5 
kohaga kohusetundliku majahoidja (koristamine, küt-
mine, territooriumi hooldus, küttepuude riita ladumine, 
pisiremonttööd jms). Suvel on võimalus teenida lisa 
(trimmerdamine, värvimine). 
   Tule küsi lisainfot vallamajast. Avaldus esita hiljemalt 
4.oktoobril.

Heihei, Palupera valla noored!
Sügis on käes ja igasse nädalavahetusse jätkub hul-
ganisti tegemisi. Anname väikse ülevaate järgnevatel 
nädalatel toimuvast ja ootame aktiivset osavõttu.
   Pühapäeval, 30. septembril kell 13.00 toimub 
Hellenurme Noortekeskuses Väikeste ja Suurte päev 
projekti “Palupera valla jätkusuutlikkuse tagamine” 
raames.
   Laupäeval, 6. oktoobril kell 13.00 toimub Hellenur-
me Noortekeskuses videokoolitus projekti “Tunne 
oma Kodukanti!” raames.
   Pühapäeval, 7.oktoobril toimub kell 13.00 meistri-
päev nii Hellenurme Noortekeskuses kui ka Nõuni 
Noortetoas projekti “Palupera valla jätkusuutlikkuse 
tagamine” raames.
   Rohkem infot noored.palupera.ee ja Facebookis 
– jälgige hoolega!

Palupera valla noortevolikogu

Loome Palupera valla segakoori
Tulemas on 2014. a üldlaulu- ja tantsupidu.
Seoses sellega taastame vallas laulutraditsiooni ja 
loome Palupera valla segakoori.
Saame kokku kolmapäeval, 3. oktoobril kell 19.00 
(koht täpsustamisel).
Asjast huvitatutel info saamiseks helistada.
Ootame väga mehi laulma!

5664 0264 Maia, 513 9071 Kalev

SÜNNID
Mikk Rattasepp  8. septembril



Ootame Otepää Gümnaasiumi 
juubeliüritustele

endisi õpilasi, praegusi ja endisi õpetajaid
ning koolitöötajaid.

6. oktoobril 2012
KOOLI KOKKUTULEK

15.00 Avatud uksed
(võimalus tutvuda kõikide 
kooli hoonete ja näitustega)

Registreerimine,
lendude kogunemine klassiruumides.

17.00 Kontsertaktus
18.30 Bu et- laud kooli sööklas

 19.30-23.00 Tants ansambli saatel aulas

Osalustasu 15 eurot 
kanda Otepää kooli vilistlaskogu a/a 221 02 02 41 411

(märksõnaks kokkutulek, osaleja nimi)
Kohapeal 20 eurot (sularahas). Ürituse paremaks 

korraldamiseks soovitame registreeruda 
hiljemalt 1. oktoobriks. 

Info kooli kodulehel www.nuustaku.edu.ee
kantselei telefonil 766 8241

Kokkutulekul on võimalik osta 
värsket juubeliraamatut ning 
selle ilmumist ka rahalise 
annetusega toetada. 
Toetust saab kanda eelpool toodud 
vilistlastekogu arveldusarvele, märksõnaks 
“raamat”.

Raamatu tutvustus lk 8

Selline ta on - tänane Otepää Gümnaasiumi pere
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KOOLI AUMÄRK
Aumärgi pälvivad eri-

liste teenetega silma-
paistvad inimesed ning 
Otepää gümnaasiumi 
kuldmedaliga lõpeta-
nud õpilased.

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI HÜMN 
autor: Toomas Voll,  sõnad Ly Kuningas 

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

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

Tunnen uhkust oma kooli üle
ja mõistan et, on vaja õppida.
Luban hoida oma kooli nime
ning kiidan sind, mu kool ja Otepää.

OG LIPP.
Koolilipp mastilipuna kaunis-

tab kooliõue alates 3. oktoobrist 
2012

MÜTS
Müts taastati 2007.aas-
tal kooli 100.aasta juu-
beliks. Iga 1.klassi astuja 
saab endale kooli mütsi 
kingituseks.

SÕRMUS.
Sõrmus on tehtud hõbedast, sellel on 

kujutatud Otepää vapi karu, keskmes 
OG logo. Vasakul on tammeleht, mis 
sümboliseerib tugevust, ajaloolist mälu, 
vaimujõudu ning järjepidevust. Iga aasta 
saavad 11. klassi õpilased sõrmuse pidu-
likult kä e koolisünnipäeval.

OG PÄEVIK
Kooli päevikul on iga aasta uus ja vahva 

kujundus, mille autoriteks on kooli õpilased 
ise. Viimasel kahel aastal on igal õpilasel 
võimalus oma päevikut edasi kujundada ehk  
värvida.

*Otepää Gümnaasium osaleb paljudes 
projektides. Praegu oleme nn Valgamaa 
pilootkool uue gümnaasiumi kooliek-
sami väljatöötamisel. Seetõ u oleme võr-
reldes paljude teiste gümnaasiumidega 
tunduvalt teadlikumad sellest, mis ootab 
ees gümnaasiumilõpetajat aastal 2014. 
*Meie kooli 4 abiturienti algatasid Eesti-si-
sese õpilasvahetusprogrammi „Veni. Vidi. 
Vici“, mis sai kevadel omasuguste seas pea-
preemia, ning mis on saanud väga popu-
laarseks paljudes Eestimaa paikades.

*Sellest õppeaastast käivitub gümnaasiu-
mis koostöös Eesti Maaülikooliga energee-
tika-alane insenerieelõpe.

*Jätkub eelmisel õppeaastal ära proovitud 
nn õpikodade töö, kus üliõpilased ja õp-
pejõud viivad meil kohapeal läbi praktilisi 
töid keemias, bioloogias, füüsikas.

*Ka alg- ja põhikoolis on meil lisaks tava-
ainetele nn toetava tegevuse tunnid. Siin on 
2 vabalt valitud suunda: loovus ja e evõtlik-
kus ning tervislikud eluviisid ja liikumine. 
Nende kaudu omandavad lapsed palju hu-
vitavaid teadmisi, eelkõige praktikas.

*Meil on Kunstikodu ja koolimuuseum, 
mis samuti toetavad igapäevast kooli-
tundi.

*Meil on meediaklass (huvilised 10.-12. 
kl), kes kajastab kõike eelpool nimetatut 
meedias, nendega seonduvalt on meil oma 
ajaleht, kooliraadio ja televisioon, mis kõik 
on ka vabariiklikult heade tulemustega pär-
jatud.

*Meil on kaasaja nõuetele vastav õpilas-
kodu, väga heal tasemel huvitegevus (palju 
laulukoore ja tantsurühmi ning muid huvi-
ringe) ja suurepärane õpikeskkond (reno-
veeritud koolihoone, igas klassis internet ja 
projektorid, nüüdsest ka 20 iPad`i).

*Aktiivselt tegutsevad huviringid. 
Peaaegu iga meie kooli õpilane tantsib, 
laulab ja/või teeb sporti.

*Lapsi õpetavad edumeelsed pedagoogid, 
oma ala professionaalid, nende hulgas on ka 
väga omanäolisi persoone, näiteks tuntud 
tantsutäht Veiko Ratas õpetab valikainena 
seltskonnatantsu, kohalik kirikuõpetaja 
Marko Tiirmaa usundilugu ja riigikaitset, 
autokooli õpetaja Helmo Mertens liiklus-
õpetust.

*Meie õpilaste hulgast on võrsunud sil-
mapaistvaid teadlasi, kirjanikke, muusi-
kuid, näitlejaid, lauljaid, õigusemõistjaid, 
ajaloolasi, kunstnikke, arste, avaliku elu te-
gelasi – tegelikult kõikide elualade esinda-
jaid. Sellest järeldub, et siit võrsuvad tublid 
inimesed, kes saavad eluga hakkama.

    Manalateele läinud koolimees Heino 
Mägi ütleks kõige eelneva kohta lühidalt 
ja kokkuvõtvalt: „Vägisi kipub hästi mi-
nema“

Kes ei tunneks oma kooli üle uh-
kust? Mina küll tunnen. Ma arvan, 

et isegi, kui õpilane räägib, kui halb on 
tema koolis käia, leidub seal ikka midagi, 
mille üle uhkust tunda. Olgu see siis ilus 
koolimaja, tublid ja virgad õpilased või 
hoopis e evõtlikud õpetajad.

Minu kool, Otepää Gümnaasium, on 
kindlasti parim kool Valgamaal ja ma ei 
kahetse, et siin õpin. See on tohutult ilus 
koolimaja ning siin on väga kogenud ja 
sõbralikud, vahel ka ranged õpetajad. 

Kuid uhkust ei tunne ma vaid kooli 
ilu, suurepärase aula või spordikarikate 
kapi üle. Ka inimesed, kes siin õpivad, 
on vahel nii üllatavalt tublid. Meil on 
fantastilised tants ad, imeilusa häälega 
lauljad, kiired ja tugevad sportlased, et-
tevõtlikud noored ja tulevased ajaloo- 
ning loodusuur ad. Ja ärgem unustagem 
õpetajaid ja direktorit. Eelkõige sõltub ju 
kooli edukus õpetajatest ja siiamaani on 
nad teinud vapustavat tööd. Kool, kus 
on hea käia, ei tähenda tuupimist, et viisi 
saada, ega vaikuses koridorides seismist 
ja klassis istumist. Hea kool tähendab va-
hetundidel sõpradega lobisemist, klassis 
nalja viskamist ning üksteise tervitamist, 
kaaslasest lugupidamist. See tähendab 
tõika, et me hoiame kokku, korraldame 
üritusi, võtame neist osa ning oleme e e-
võtlikud. Jah, hea hinde saamiseks tuleb 
pingutada, aga kes tahaks mäletada kooli 
igava, ebasõbraliku ja rangena? Tahetakse 

mäletada naljaviskavaid õpetajaid, kui 
õpilane tunnis unistama jääb, puhtaid 
ja avaraid koolikoridore ja eelkõige oma 
esimest pinginaabrit, oma esimest koo-
lisõpra ja teisi semusid, kes jäävad eluks 
ajaks meelde, ka siis, kui meie teed enam 
ristuda ei pruugi.

Kui millegi üle uhkust tunda, siis selle 
üle, et me oleme saavutanud ühtsuse ja 
üksmeele, mida paljudel teistel koolidel 
pole. Me oleme üks koolipere. Kui astuda 
esimest korda üle selle kooli ukseläve, 
saab kohe aru, kui hea on siin õppida ja 
kui sõbralik õhkkond siin valitseb. Meil 
on oma koolimüts, oma hümn, oma lipp 
ning oma sõrmus. Meil on isegi oma koo-
liuudiste programmid: OG TV ja kooli-
raadio.

Jah, ma tunnen uhkust oma kooli üle. 
Ma jään igatsema sõpru, õpetajaid, kabi-
ne e, arvutiklassi, tahvleid, millele saab 
sodida, puhtaid põrandaid, avarat spor-
disaali, kaunist aulat ja koolipinke, millel 
pole lubatud kõõluda (aga me teeme seda 
ikkagi)... Siit koolist lahkumine on väga 
raske ning ma loodan, et kunagi, kui me 
oleme selle kooli lõpetanud, toovad meie 
mälestused meid taas oma armsa kooli 
juurde tagasi.

See on kool, mis avab võtme tulevikku, 
kui me selle vaid vastu oskame võ a.

Johanna Rehelem, VIII a

Mi e igal kool uhil pole olnud 
võimalik end proovile panna 

samas koolis erinevates rollides. Aga 
koolipapa Aivo Meemal küll. Ta on ol-
nud nii selle kooli õpilane, õpetaja, ma-
jandusjuht kui ka direktor.  

Te olete olnud Otepää Gümnaasiumis 
ka õpilase rollis, kuidas on see teie 
praegusele ametile  kasuks tulnud? 

Ma tean koolimajas igat nurgatagust. 
Samuti töötavad endised koolikaaslased 
õpetajatena, tean neid kui vanu kooli-
kaaslasi. Hetkel on neid mitmeid, natuke 
üle kümne. Loomulikult on õpilaserol-
lil ka oma plusse ja miinuseid, aga ma 
arvan, et pole suur õnn olla kool uht 
koolis, kus sa ise enne õppinud oled.  
Keeruliseks teevad olukorra suhted, 
enne oli õpilase õpetaja suhe, aga nüüd 
tööandja õpetaja suhe.  Pärast erinevaid 
rolle üliõpilasest kuni suhteliselt suure 
käibega e evõ e juhiks jõudsin taas rin-
giga Otepää Gümnaasiumisse tagasi, ol-
les nüüdseks direktor olnud 7 aastat.

Millised on olnud teie jaoks Otepää 
Gümnaasiumi parimad aastad?

Otepää Gümnaasiumis ongi olnud ai-
nult ilusad ajad. Hetkel teeb aga rõõmu 
see, et juba 3 aastat ei ole vaja olnud pin-
gutada selle nimel, et maja oleks köetud, 
uksed- aknad terved. Majanduslik pool 
enam ei häiri, me saame panustada kooli 
arengusse. Viimastel aastatel on erinevad 
õpetajad olnud kaasatud Eesti haridus-
elu projektidesse, näiteks katseeksamid, 
kujundav hindamine ja uus koolilõpu-
eksam.

Mis köidab teid OG juures?
Nüüd ma räägin küll nagu vanaini-

mene, aga selleks on soov elus midagi 
ära teha. Paratamatult on haridus selline 
valdkond, kust käivad mingi aja jook-
sul läbi kõik inimesed. Kõige tähtsam on 
näha, kuidas inimesed oma eluga hak-
kama saavad. Kui vilistlased tulevad 
kokku 10 või 25 aasta  pärast ning mee-
nutavad sõpru ja koolielu hea sõnaga, 
saab tunda kordaminekut ja peaks rahul 
olema. Kõige rohkem kardan ma ise halli 
rutiini, kus ma käingi lihtsalt tööl ja puu-
dub säde, tahtmine midagi teha. Praegu 

tundub, et teha on veel nii mõndagi, et 
koolielu muuta.

Mida ootate oma kooliperelt, eel-
kõige õpetajatelt?

OG õpilane peaks olema õnnelik, taht-
mist täis, motiveeritud õppima ja aru 
saama kõigest uuest, mis tema ümber 
toimub. Soovin jätkuvalt rõõmsaid ja 
tahtmist täis õpetajaid. Et olla õpetaja, 
peab seda ikka väga tahtma. Õpetaja on 
loodud andma, suurim tasu on see, kui 
ta näeb, kuidas endised õpilased õnne-
like inimestena elus hakkama saavad. 
Hinne on aga eelkõige informatsioon 
õpetajale, kuidas tema aine on õpilasele 
pärale jõudnud. Ma ei välista, et hinne 
on motivaator õpilasele, andes tahet olla 
eelmisest tulemusest parem. Ma võrd-
leks seda spordiga, sportlane tahab hü-
pata paremini kaugust, joosta jne.  Kui 
sa tahad olla parem eelmisest päevast ja 
tahad omandada rohkem teadmisi, siis 
see on suur motivaator.

Mida soovite omalt poolt 
õpilastele eluks kaasa anda? 

Me kõik tahame teisi suu-
nata,  aga peame aru saama, 
et kõigil on oma elu ja seda 
peavad kõik ise elama. Ma ta-
han, et õpilased elaksid oma 
elu hästi ja paneks tallele mi-
dagi kõigest sellest, mida õpe-
tajad õpetavad. Õpetaja peaks 
olema pigem kaaslane, mi e
haamer, mis tapaks õpilases 
loovuse. Pedagoogid peaksid 
laskma õpilasel olla nad ise, 
võimaldama neil kasvada. 
Kahjuks näen ma praegu-
ses koolisüsteemis just selles 
ohtu. Ma oleksin rõõmsam, 
kui koolis oleks rohkem „kiik-
suga“ õpilasi ja õpetajaid. 
Sellised inimesed rikastavad 
üksteist ja annavad ka koo-
lile rõõmsamat värvi juurde. 
Kui tappa loovus, siis ei ole 
ühiskonnas värve, vaid on ai-
nult hall mass. Me kõik oleme 
unikaalsed ja sellega tuleb 
leppida. Me peame oskama 
ise elada ja laskma ka teistel 

elada. Õpilased peavad minema seda 
teed mööda, mis tundub neile õige, mi e
seda pidi, kust teised suunavad. 

Mis tunne on kuulda, kuidas läheb 
Otepää Gümnaasiumi vilistlastel, mis 
tunde see teis tekitab?

Otepää Gümnaasiumi õpilastel läheb 
üldjoontes hästi, iseküsimus on see, 
missugused eesmärgid on nad endale 
püstitanud. Ma ei ole näinud meie vi-
listlaste hulgas väga kibestunud inimesi, 
nendes peegeldub üldjoontes optimism. 
Sageli on küll raske, aga nad saavad hak-
kama. Tore  on kuulda, kui inimene ütleb 
sirge seljaga, tunnustavalt, et mina olen 
OTEPÄÄLT, et mina õppisin OTEPÄÄ 
GÜMNAASIUMIS!

Eve Kurvits, XI 
(koolilehe peatoimetaja)

OG sümbolitest tegi kokkuvõ e Karoliina Kruusmaa, VIII b 
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Otepää Gümnaasiumisse on ka sel 
aastal tulnud mitmeid uusi õpeta-
jad. Üks neist on meie oma kooli 
vilistlane, 2006. aastal lõpetanud 
noormees KRISTJAN ELJAND 
(pildil), kes nüüd seisab klassi ees 
hoopis majandusõpetajana. Kuidas 
sai temast siis oma kodukooli pe-
dagoog?

Kristjan Eljand arvab, et meil on 
tegu erakordselt hea kooliga, sest 
Otepää on ainulaadne linn. Erinevalt 
Tartust ja Tallinnast on siin oluliselt 
vähem mitmesuguseid õppimist 
segavaid faktoreid. Lisaks on spor-
timisvõimalused mitmekesised ja 
lihtsasti kä esaadavad. Ta võib enda 
kogemuste põhjal öelda, et Otepää 
on kujunenud brändiks ja inimesed 
üle Eesti peavad seda väga lahedaks 
kohaks, kus elada. Lisaks üldisele 
keskkonnale on tema arvates meil 
ka kaasaegsed koolihooned ja hästi 
sisustatud klassid. 

„Meil on siin maailmas erinevaid 

rolle,“ ütles õpetaja Kristjan. Tema 
arust oleme siia maailma loodud, et 
olla kellegi lapsed, kellegi õpilased, 
kellegi õpetajad, kellegi alluvad ning 
kellegi ülemused. Seejuures võib 
sama isik olla meie jaoks erinevais 
rollides. Noormehe sõnade kohaselt 
on ta harjunud sellega, et tal on ko-
dus isa, kes treeningul oli tema jaoks 
treener, ja ema, kes koolis oli tema 
jaoks õpetaja. 

Niisiis lisandus meie koolikroo-
nika õpetajate nimekirja veel üks 
järjekordne Eljand lisaks pikaaeg-
sele muusikaõpetaja Eve Eljandile, 
treener Silver Eljandile ja endisele le-
gendaarsele võimlemisõpetaja Kalju 
Eljandile.

Vastne majanduspedagoog loodab, 
et lisaks tõsiteadusele saab tema tun-
dides ikka mõnusat nalja ka, muidu 
oleks koolielu väga üksluine.

Kirke Ruuven X  (meediaklass)

Õpetaja Ülle Kümmel laeb akusid reisides

Ka inglise keele õpetaja TERJE KELDOJA otsustas Otepää 
Gümnaasiumi kasuks, sest kool asub mi e väga kaugel tema kodu-
kohast Kod ärvest ning see annab võimaluse rohkem ka end kodule 
pühendada. Samuti tahab Keldoja  rakendada oma inglise keele oskust 
ja selle õpetamise kogemust just gümnaasiumiõpilastele. 

Varem on ta töötanud  inglise keele õpetajana mitmes kutsekoolis, 
kahes kõrg- ja ühes üldhariduskoolis. Sellest aastast alates rakendab 
end väikese koormusega ka rahvaülikoolis ja ühes era rmas, mõlemas 
ikka  keeleõpetajana.

Keldoja arvab, et on leidnud just selle, mida on otsinud – kolleegid, 
kes tegelevad sama valdkonnaga, mis tema, ja kes on igati nõus tegema 
koostööd. Siinkohal soovib ta eriti tänada  meie kooli inglise keele õpe-
tajaid Kajat, Pillet ja Annet, kes on viinud teda kurssi vajalike praktiliste 
tarkustega üldhariduskooli inglise keele õpetaja ametikohal.

Kõige esimeseks heaks muljeks olid Terjele viisakad õpilased, kes 
tervitasid kõiki, samuti ka teda kui võõrast. Esialgselt tundub talle, et 
kool töötab nagu kellavärk – renoveeritud maja, kaasaegne tehnika ja 
IT-teenindus, kõik on hoolitsetud ja puhas, koolis töötavad soliidsed ja 
kindlameelse ilmega inimesed – kõik teavad, mida teevad.

Otepääd kui oma uut tööpaika iseloomustab ta oma abikaasa, meie 
kooli vilistlase sõnadega: „Otepää - see on ju maailmakuulus paik!“

Maili Raudsepp, XI

Bioloogiaõpetaja ELL SELLIS (pildi) tuli meile naa-
berkoolist Audentesest ning leiab, et teda on uude kooli 
hästi vastu võetud. ,,Mul on ootused ja nõudmised eeskä
enese suhtes. Ja eeldan, et minu õpilastel samuti- ikka ai-
nult enese suhtes,“ vastab proua Sellis. Kui gümnaasiumi 
õpilastega koostöö laabub, annab ta lubaduse jääda siia 
tööle. ,,Tegelikult olin oma elu sä inud nii, et töötan õpe-
tajana Audentese Spordigümnaasiumi Otepää liaalis ning  
eluspüsimiseks ja oma laste toetamiseks teenin ka veel 
selle kõrvalt.“ Enne meie kooli tulekut on Ell töötanud ka 
Pärnumaal Tali koolis õpetajana ning õppealajuhatajana. 
Pärast seda kolis ta  perega Otepää lähedale elama ja hakkas 
lambakasvatajaks. Samuti on rõõmsameelne bioloog tead-
misi edasi andnud Valgjärve põhikoolis, kus sai õpetada 
ka oma isiklikke lapsi. ,,Mõni aasta enne Valgjärve kooli 
sulgemist olin nõus tööle hakkama Audenteses ja mulle 
meeldib seal väga. Kui lähen siit spordigümnaasiumisse, 
tunnen, nagu oleksin omade hulka jõudnud. Ma ei pea seal 
koolis end enam tõestama,“ räägib värske õpetaja.  

Õpetaja Ell Sellise mõnusas huumorisoones ei saa ka-
helda keegi, kes on temaga veidigi kokku puutunud. Selle 
tõestuseks on fakt, et kui palusin tal iseloomustada Otepääd 
kui praegust tööpaika, tegi ta Vikipeedia lahti ja kopeeris 
teksti Otepääst. „Tean, et eeldasite vastuseks midagi muud, 
aga see on natuke nagu õpetajal kontrolltööde tegemisega. 
Eeldad üht, saad vastu midagi hoopis muud, näiteks ma-
hakirjutatut.“

Gerli Turm, XI

Milline on Teie arvates ideaalne õpetaja?
Arvan, et ideaalne õpetaja on heatujuline, tark, sõbralik 

ja vastutustundlik. Tal on hea diktsioon, eneseväljendus-
oskus ning hea pingetaluvus. Samuti peaks ta armas-
tama lapsi ning olema neile eeskujuks nii koolis kui ka 
väljaspool kooli.

Mis on õpetajaameti juures kõige huvitavam? 
Mis kõige raskem?
Huvitav on see, et iga tööpäev on erinev. Alati juhtub 

midagi teistmoodi, kui õhtul planeeritud. Ka õpilased 
üllatavad tihti meeldivalt, näiteks humoorikate vastuste, 
huvitavate ideede, mõtete ja südamlikkusega. Igatahes ei 
saa öelda, et õpetajatöö oleks igav. Pean ka ise pidevalt 
õppima ja ennast täiendama. Maailm meie ümber on ju 
pidevas muutumises. Õpetajana pean nende muutustega 
kaasas käima ja kõigega kursis olema. Kõige raskem on 
kanda  suurt vastutust  ekskursioonidel ja õppekäikudel, 
kus õpilased käituvad vabamalt kui koolis.

Miks te soovisite just õpetajaks saada?
Keskkooli lõpetades pidin otsustama, kuhu minna, 

mida teha. Õppeainetest meeldisid mulle geograa a ja 
ajalugu. Nende hulgast siis valiku tegingi. Kõrgkoolis 
õppisime algul üldaineid, alles kolmandal kursusel pi-
dime tegema valiku ehk spetsialiseeruma. Mina otsus-
tasin majandusgeograa a kasuks, kuna see tundus sellel 
hetkel kõige huvitavam. Umbes samal ajal tuli ka mõte 
õpetajaks saada. 1984.a. lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli  
geograa a-majandusgeograa a erialal. Minu esimeseks 
töökohaks sai Tartu 14. Keskkool.

Milliste ametite peale olete veel mõelnud?
Eks lapsena, mängides erinevaid rollimänge, tahtsin 

ikka, nagu praeguselgi ajal väikesed tüdrukud, saada 
müüjaks, arstiks või juuksuriks. Viimastel aastatel ma 
sellest eriti mõelnud pole.Proovin jätkata ikka tubli 
õpetajana,seni kuni tööd jätkub. 

Mida mäletate oma esimesest tööpäevast õpetajana 
Otepää Gümnaasiumis?

Mäletan, et mulle helistas tolleaegne õppealajuhataja 
Tiiu Sander, kes palus mind gümnaasiumi õpilastele 
tunde andma, andis mulle natuke mõtlemisaega ja nii 
ma siis tulingi. Esimesest tööpäevast ei mäleta kahjuks 
eriti midagi.

Mida ootate õpilastelt?
Ootan õpilastelt rohkem üksteisest hoo-

limist, viisakust, huvitavaid ideid, aktiivset 
osalemist üritustel ja häid hindeid.

Milliste saavutuste üle olete oma elus 
uhke?

Olen uhke, et olen lõpetanud Tartu Riikliku 
Ülikooli. Sain sealt väga hea hariduse ja 
palju häid sõpru. Sealt saadud teadmised on 
mind elus väga palju aidanud. Samuti olen 
väga uhke ja õnnelik oma kahe lapse üle, 
kes on elus juba ka ise üh eist saavutanud. 
Toredaks saavutuseks pean ka sellel aastal 
Otepää Gümnaasiumis toimunud üleriigilist 
geograa aolümpiaadi, mille kohapealseks 
organiseer aks ja vastutajaks olin. Viimase 
viie õppeaasta jooksul on üleriigilisele geo-
graa aolümpiaadile kutsutud meie koolist 
17 õpilast ja neli neist on tulnud ka auhinna-
listele kohtadele.

Mis on Teie jaoks elus kõige tähtsam?
Mina arvan, et elus on kõige tähtsam tervis 

ja vabadus ise oma asjade üle otsustada. Kui 
ise ja lähedased on terved, läheb ka kõik muu 
hästi. Minu jaoks on ka oluline teisi aidata ja  
head teha, see tekitab minus hea tunde.

Millega tegelete vabal ajal?
Suhtlen sõpradega, mängin lastelastega, 

käin metsas seenel, keedan ja koristan, niidan 
muru, reisin, sõidan jalgra aga, talvel suusa-
tan, loen erialaseid ajakirju ja raamatuid.

Mida soovite Otepää Gümnaasiumile juu-
beliks?

Soovin meie koolile pikka iga. Õnnitlen 
saabuva sünnpäeva puhul kõiki õpilasi, vi-
listlasi, õpetajaid ja külalisi. Toredat sünni-
päevapidu.

Oma klass uhatajat küsitlesid 
Birgit Kannes ja Killu Väliste, 

X (meediaklass)

Iga õpetaja jätab oma kooli ja oma õpilastesse 
jälje. See võib jääda meile igaveseks isegi siis, 
kui teda pole enam elavate kirjas.

Tõeline pedagoog naudib oma tööd. Ta ei tee 
seda seepärast, et on raha vaja, vaid amet lum-
mab teda. Väga tähtis on, et õpetaja oleks õiglane 
ja kohtleks õpilasi võrdselt. Loomulikult ei ole 
võimalik tervet klassiseltskonda võ a ühtsena, 
sest igaüks neist on omae e indiviid, kellele tu-
leb läheneda talle sobival viisil.

Õpetaja peab olema erapooletu. Muidugi meel-
dib igale pedagoogile, kui keegi tema tunnist 
aktiivselt osa võtab ja räägib, kuid see ei tohiks 
õpetajat hindamisel mõjutada. Õige pedagoog 
on autoriteet õpilastele, nii oma käitumise kui 
ka õpetamisviisi poolest. Õpetaja, keda õpilased 
ei respekteeri, on igas mõ es läbi kukkunud. 
See ei tähenda, et pedagoog peaks olema tõe-
liselt karm, kuid ta peab igas olukorras endale 
kindlaks jääma.

Suhtlemine on väga oluline oskus, sest ilma 
selleta ei saa õpetaja olla tervik. Kui pedagoog 
suudab ennast panna suhtluspartneri olukorda 
ning teda seeläbi mõista, on selline õpetaja tõesti 
kiitust väärt. Minu arvates ongi õige pedagoog 
nagu psühholoog, kes kuulab, vaatab ja uurib.

Üks sellistest õpetajatest on ka meie klass u-
hataja Ülle Kümmel.

Killu Väliste, X (meediaklass)

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



1. - 14. oktoobrini viibib Otepää Gümnaasiumis 
Austria õpetaja Barbara Brandl, kes tuleb meile 
Comenius porjekti raames, mille  eesmärgiks on ti-
hendada Eesti ja Austria suhteid, samuti anda kü-
lalisõpetajale võimalust näha, kuidas toimub saksa 
keele õpetamine Eestimaa koolides. Barbara Brandl  
tutvustab omalt poolt meie õpilastele oma riigi aja-
lugu, geograa at, muusikat, kultuuri, kombeid, ta-
vasid jne.

Enne meie kooli suundumist on ta paar nädalat 
õpetanud Sindi Gümnaasiumis ning sealse  õpetaja 
väitel oskab Barbara joodeldada ja tal on kaasas ka 
rahvarõivad. Loodame, et lisaks saksa keele tundi-
dele saab ta ehk külastada ka muusikatunde meie 
koolis, tutvustada oma maa rahvalaule, joodelda-
mist õpetada ja muud põnevat meie kooliellu tuua. 
Omapärane on ka see, et oma erialalt polegi ta te-
gelikult keeleõpetaja.

Meie omalt poolt pakume Barbarale kooli juube-
liüritusi ning ka omanäolist õpetajate päeva.

Egle Tintse, saksa keele õpetaja

Kooli juubelipäeval on võimalik kõikidel huvi-
listel soetada endale trükisoe raamat “OG 105- viie 
aasta koolikillud”, mis on pühendatud Eesti esimese 
emakeelse maagümnaasiumi 105. aastapäevale. 

    Ühtlasi on see jätk viis aastat tagasi ilmunud 
teosele “Saja aasta koolikillud”, tõsi küll – veidi tei-
ses võtmes ja oma kogult kõhnem. Oma panuse sel-
lesse kogumikku on andnud  väga paljud kooliga 
seotud inimesed, nii õpilased kui õpetajad.

Sellest, et raamat võiks huvi pakkuda laiale luge-
jaskonnale, annab tõestust ekspert Piret Õunapuu, 
Eesti Rahva Muuseumi teadur-kuraatori ja Eesti 
Muuseumiühingu juhatuse esimehe hinnang meie 
teosele: “Eesti hariduslugu on oluline osa meie kul-
tuuriloost, mille jäädvustamine on olulise tähtsusega 
ka tuleviku jaoks. 03. oktoobril 2012 oma juubelit 
tähistav kool on andnud rohkem kui saja aasta jook-
sul  suure panuse kohalikku kultuuri- ja haridus-
ellu. Antud väljaanne on kultuurilise ja ajaloolise 
väärtusega. Rohke pildimaterjal annab hea ülevaate 
arengutest ja tekstid on informatiivsed ja huvipak-
kuvad kõigile huvilistele. 

Raamatu koostajad Aivo Meema, 
Ave Kruusmaa, Heivi Truu, Kaja Raud, 

Marika Paavo, Terje Aasaroht

Eelkool alustab 1. oktoobril kell 14.00 õpetaja Tiie 
Jaaniste juhendamisel Otepää Gümnaasiumi algklas-
sihoones ruumis U 202  

Õppetöö toimub igal esmaspäeval ja 
kolmapäeval.

Minu koolitee ei alanud traditsiooniliselt oma 
armsaks saanud Otepää Gümnaasiumis, vaid va-
hetusõpilasena Põhja-Hollandis Friisimaal.  Elan 
siin nagu iga teinegi teismeline - käin koolis, sõp-
radega väljas ning tegelen hobidega. Kõigele li-
saks olen otsustanud jätkata kooliteed ka Eestis 
e-õppe teel. 

Siinset kooli alustan igal hommikul ra asõi-
duga ning teekonna pikkus on 12km. Seega, iga 
päev sõidan vähemalt 24 km ra aga. Ei saa mai-
nimata jä a, et tee ise on täiesti sile. Ma pole siiani 
mi e ühtegi küngast näinud ning see teeb sõidu 
üpris lihtsaks. Rääkides Eesti ja Hollandi kooli 
erinevustest, siis esimese asjana pean kohe ära 
mainima lunchbox-i. Just nagu lmiski, kuulub 
minu igahommikusse rutiini lõunasöögi valmis-
tamine, milleks on võileivad. Hommikusöök ise 
on ka võileivad. Hollandlased on veendunud või-
leibade  tervislikkuses. Koolis ei ole ka kohvikut 
või puhvetit, kust osta süüa. Vähemalt õhtusöök 
on alati soe ning see on aeg, kus pere koguneb 
ümber laua.

Eesti ja Hollandi koolid erinevad eelkõige süs-

teemi poolest. Siin Kestab üks tund 50 minutit 
ning vahetunde on ainult kaks: pärast teist ja 
neljandat tundi ning vahetunni pikkuseks on 20 
minutit. Asja veel segasemaks ja keerulisemaks 
ajades ütlen, et käin siin 4VA klassis. 4

tähendab klassi suurust, V tähendab taset ning 
A tähendab, milline klass (nagu meilgi – a, b ning 
siin on mul veel ka c). Miks klassi number nii 
väike on? Kui õpilane saab 12- aastaseks, siis te-
hakse talle test, mis määrab millisel tasemel hak-
kab nooruk õppima. Mina hetkel õpin kõrgeimal 
tasemel VWO-s, keskmine on HAVO ja madalaim 
on VMBO. Need kolm on põhisuunda, aga tase-
meid on veel rohkem. Segasele süsteemile lisaks 
on ka segane tunniplaan. Esiteks: iga õpilane saab 
koostada oma soovitud tundidega tunniplaani 
(mõned ained on siiski kohustuslikud). Kurb 
osa asja juures on aga see, et vahetevahel siiski 
tunniplaan kuidagi ei klapi ning mõnes tunnis ei 
saa osaleda. Segase tunniplaani tõ u on mul igas 
tunnis erinev klass ning see mulle ei meeldi. Tänu 
sellele ei saagi tekkida Eesti koolile omast ühtset 
kambavaimu ega kokkuhoidmise tunnet.  

Lisaks kõigele on koolis hoopis teised reeglid. 
Näiteks õpilased peavad  põrandaid pühkima, 
et koristustööde kulusid kokku hoida. Ka pole 
hilinemine tundidesse lubatud. Hollandlased ar-
mastavad täpsust, mida kahjuks ei armasta kõik 
õpetajad. Muide, infot tegevuste ja asjade kohta 
saab telekast. Jah, telekast. Ma saan isegi oma 
(Hollandi) kodus telekast infot näha. Kõige olu-
lisem info on õpilaste jaoks tundide ärajäämine. 
Siin juhtub seda päris tihti. Üldiselt on  õhkkond 
koolis  üpris vaba ja mõnus.

Siiski ei saaks ma Hollandis õppida ilma 
toetajateta, kelleks on: Margus Timmo, Eesti 
Meetootjate Ühendus, Tiit Raud, UPM, Kymmene 
Otepää AS, OÜ Taagepera Loss, Bacula AS, Rein 
Uibo, Palupera Vallavalitsus,  Spli er OÜ, Valga 
Puu OÜ, OÜ  RST Valga, Tiina Ivask , Evicon OÜ , 
Nõuni Noorteklubi , Nelly Oinus, Otepää Metall 
AS. Aitäh ka organisatsioonile YFU, kes korraldab 
ja tegeleb paberimajandusega, ning ka Otepää 
Gümnaasiumile, kes aitab teostada mul e-õpet.

Merily Viks, X klass

Otepää gümnaasiumi 8. klasside loo-
vuse suuna valinud 18 õpilast käisid 
seenepildistamise kursusel koos õpe-
taja Ave Kruusmaaga. Juhendajaks oli 
loodusfotograaf Urmas Tartes. Ürituse 
pakkus välja Otepää Looduspargi töötaja 
Margit Turb. Kursus toimus Valgamaa 
seenepäevade raames, mille eesmärk 
oli vaadelda loodust loomingulisemalt, 
saada teadmisi fotograa ast ning õppida  
tundma erinevaid seeneliike.

Hommikul sõidutas buss meid Palu 
metsa, kus Urmas Tartes rääkis loodus-
fotograa ast üldiselt ning tutvustas oma 
fototehnikat. Huvilised said ka tuntud 
looduspiltniku ligi 21- kilost seljako i
omale selga upitada. Edasi suundusime 
metsa, kus Tartes näitas, kuidas saada 
head loodusfotot, seejärel liikusime iga-
üks eraldi fotoülesandeid täitma.

Peale kahte tundi metsas pildista-
mist sõitsime Otepää Looduspargi 
kontorisse, kus julgemad said näidata 
ka teistele oma fotosid ning neid kom-
menteeris oma ala professionaal Urmas 
Tartes. Päeva „magustoiduks“ pakkus  
ta  vaadata meile oma fotodest esitlust 
ning  tutvustas  erinevaid seene- ja putu-

Otepää on mitmes mõ es eriline paik: kirja-
likud allikad ulatuvad 1116. aastasse, siia 

ehitati Eesti vanim kivilinnus, siit on pärit üks 
vanemaid säilinud käsitulirelvi Otepää püss, 
siin õnnistati sinimustvalge Eesti Üliõpilaste 
Seltsi lipp jne. Otepää hariduslugu on aga sa-
muti imetlusväärne: nii väikeses asulas loodi 
alates 17. sajandist mitmeid koole ning 1907. 
aastal jõuti eestikeelse eraprogümnaasiumini, 
mida võib lugeda esimeseks eestikeelseks maa-
keskkooliks.

Hariduse algus
Kui B. G. Forseliuse seminari esimesed õpila-

sed  1686. aastal Tartule lähedal asuvates kihel-
kondades koole hakkasid looma, kuulus nende 
11 õnneliku hulka ka Otepää. Koolmeistri nime 
ega kooli asukohta pole teada, aga kooli tegevus 
oli vilgas ning 1688. aastal olevat kooli lõpetanud 
juba 31 last.  Kui 1693. aastal tuli Otepääle pas-
toriks Adrian Virginius, kutsus tõenäoliselt just 
tema siia koolmeistriks ühe Forseliuse kuulsama 
õpilase Ignatsi Jaagu, kellega nad mõlemad päri-
nesid Kambja kihelkonnast ja kes töötas Otepääl 
kuni 1699. aastani.

Köstrikool, valla-, kihelkonna- ja ministeeriu-
mikoolid tegutsesid Otepää mail ka 18. ja 19. sa-
jandil. 1987. aastal avati Otepää hariduselu 300. 
aastapäevale pühendatud E. Taniloo kujunda-
tud mälestuskivi ja pronksist aabitsakukk Otepää 
Gümnaasiumi peasissekäigu kõrval. 

Gümnaasium
1905. aasta revolutsiooni tulemusena lubati 

Vene impeeriumis asutada erakoole, kus õppe-
keeleks on kohalik keel, Eestis seega eesti keel. 
Need koolid pidid ilma jääma kroonukooli õi-
gustest ja riigi majanduslikust toetusest. Oli vaja 
asutada haridusseltse, kes koole majanduslikult 
toetaksid.

1906. aasta sügisel avati Tartus Eesti Noorsoo 
Kasvatuse Seltsi Tütarlastekool, Pärnus pandi alus 
Eesti Kooliseltsi II järgu segakoolile. Samalaadne 
õppeasutus otsustati luua ka Nuustakule. Vana-
Otepää vallakirjutaja ja karskusseltsi „Edasi” juht 
ning luuletaja Gustav Wul  oli esimene, kes al-
gatas mõ e asutada Nuustakule kooliselts ee-
märgiga rajada eestikeelne eraprogümnaasium. 
Kuigi Otepää oli väga väike, suudeti seltsi eest-
võ el kooli vajadust piisavalt põhjendada ning 
Gustav Wul  käis seltsi esimehena isiklikult 
Riias, et kooli õpperingkonna kuraatorilt ava-
misluba saada. 03. oktoobril 1907 alustaski te-
gevust Nuustaku Kooli Seltsi II järgu erakool 
42 õpilasega. Esimene kool uhataja oli Jakob 
Kuusk, kes koostas ise ka õppekirjandust. Igal 
aastal lisati üks klass, nii et 1910/11. õppeaastaks 
oli kool saanud täielikuks progümnaasiumiks ja 
lõpetas selle I lend. 

Eest ikeelse progümnaasiumi avamine 
Nuustakul oli kohalik suursündmus. Enamik 
eestlastest lastevanematest tahtis oma lapsed 
panna just sellesse kooli. Esimestel aastatel tuli 
koolil võidelda venestuse survega ja täita mitme-
suguseid nõudmisi, aga õnneks jäädi püsima.

Alustati üüritud ruumides, kuid 1909. aastal 
suudeti annetuste, peosissetulekute ja laenuraha 
abil kuue kuuga ehitada päris oma maja. Gustav 
Wul  ostis koolile isegi klaveri, mille eest selts 
pidi hiljem järk-järgult tasuma, kuid kuna seltsi 
majanduslik järg oli kehv, pole kindel, et summa 
talle üldse tasutud sai.

1919. aasta juulis saadi pärast pikki läbirääki-
misi luba gümnaasiumiklasside järk-järguliseks 
avamiseks. Nuustakut peeti liiga väikeseks, et 
tagada kvali tseeritud õpetajate kaader ning 
õppe- ja majanduslik baas, ent ometi suudeti need 
väited ümber lükata ning kool jätkas gümnaasiu-
mina. I lend lõpetas 1924. aastal.

1930. aastate keskel sa us gümnaasium ras-
kustesse,  ta arvati avalike gümnaasiumide 
võrgust välja ning tegutses mõne aasta taas 
progümnaasiumina. 1930. aastate lõpus õnnes-
tus otepäälastel siiski gümnaasium taas avada. 
II maailmasõja järel ühendati Otepää algkool ja 
gümnaasium Otepää Keskkooliks, mis tegutses 
sellise nime all 1944-1997.

Märkimisväärse osa keskkooli perioodist oli 
direktoriks Heino Mägi (1956-1989), kelle ajal val-
mis uus koolimaja (1961), tegutsesid eriklassid 
(muusika, sport, kodu-uurimine, kunst), alustas 
tegevust kooli muuseum, arendati sõprussuhteid 
teiste koolidega ja pandi alus mitmele praeguseni 
püsinud traditsioonile, nagu näiteks kooli aas-
tapäevade tähistamine ning kuld- ja hõbelennu 
kokkutulekud, õpetajate päev jne.

Alates 1997. aastast kannab kool taas Otepää 
Gümnaasiumi nime. Tänaseks on Otepää 
Gümnaasium tegutsenud 105 aastat. Õpilasi 
on 411, õpetajaid 43, koolil on  õpilaskodu. 
Tegutsevad spordiringid ja tantsurühmad, mu-
dilas-, laste-, poiste- ja hobikoor, võetakse osa 
aineolümpiaadidest ja spordivõistlustest, jõu-
dumööda tehakse uurimistöid, tegutsevad koo-
limuuseum, -raadio ja -televisioon, kunstikodu, 
toimub meediaõpe, osaletakse projektides jne. 
Juba 1980. aastate lõpust on aktiivselt arenda-
tud sõprussuhteid Tarpi kooliga Saksamaal. 
Gümnaasiumi esimeses, 1909. aastal valminud 
hoones tegutseb Otepää Muusikakool. 

Renoveeritud kooli põhikorpus kauni aulaga, 
ilusad ruumid ja head tehnilised võimalused 
loovad Otepää Gümnaasiumis soodsa pinnase 
edukaks õppe- ja huvitegevuseks.

Heivi Truu,
OG ajalooõpetaja

5.klasside loovuslaste soovikivid. 
Juhendaja Katrin Urke

Urmas Tartes ja margit Turb noortele 
fotograa dele nõu andmas

kaliike. Algajate seenepiltnike tehtud fo-
todest kujundame arvutis igaüks omale 
meelepärase kalendri.

Koolitund seenemetsas oli loovuse 
suuna õpilastele põnevaks kogemuseks 
ning kõik omandasid uusi teadmisi loo-
dusfotograa a alal.

Karoliina Kruusmaa, VIII b 
kursusel osalenu, meediaklass)
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7. oktoobril
kell 14.00 Puka rahvamajas

RAHVUSVAHELINE

MUUSIKAPÄEVA 
KONTSERT

Esinevad koorid ja ansamblid.

Üritus TASUTA

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

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

www.puka.ee
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6. oktoobril 
kell 20.00 

Puka rahvamajas

HOOAJA AVAPIDU
Tantsuks Toomas Anni.

Pääse esimesel tunnil 3 EUR, hiljem 5 EUR

6. oktoobril 
algusega kell 8.00 

Puka rahvamaja juures

SÜGISLAAT

21. septembril toimus Puka lasteaias suutervise 
alane koolitus, mille käigus räägiti lastele, kuidas 
hambaid tervena hoida ja miks on oluline regulaar-
ne hambaarsti juures käimine. Lapsed said teada, 
miks tuleb oma hammaste tervise eest hoolt kanda. 
Hambasõbraliku toitumise tähtsust selgitati suh-
krukella vaadeldes ning selle üle arutledes. 
   Koolitust viis läbi hambatehnik Marju Luht 

Tartust, kellel oli kaasas rikkalikult hambapuhas-
tusvahendeid. Lastel oli võimalus neid ka lähe-
malt uurida. Lisaks said lapsed rääkida arstile oma 
kogemusi ja esitada küsimusi. Hambatehniku vas-
tused olid põhjalikud ja lastele arusaadavad. Kuna 
hambapesu on igapäevane tegevus, pakkus see 
lastele palju huvi ning nad said rohkelt uusi tead-
misi. Selleks, et uued teadmised meelest ei läheks, 
kinkis hambatehnik lasteaiale ka hulganisti värvi- 
ja töövihikuid.
   Rõhutati, et lapsevanem on oma lapsele suurim 

eeskuju suutervise alal, ning kellel on huvi, võib 
külastada veebilehte: www.kiku.hambaarst.ee. 
   Lapse särav naeratus tagab enesekindla käitu-

mise!

Huvitava ja õpetliku ürituse läbiviimise eest 
tänavad 

Puka lasteaia õpetajad NELE BEND ja AGNES ILJA

Terviseedendusprojekt ”Laste hammaste 
tervis” Puka lasteaias

Eile tegin oma kodus sügispuhastust. Siludes 
käte vahel noorima tütre imearmsaid, aga ku-
kekaks jäänud pükse, silmitsesin mõtlikult to-

anurka kogunenud kraami. Roosa nukukäru tagant 
piilusid punasemummuline piimakann ja käbidega 
kohviserviis, nagu oodates, et annaksin neile uue 
elu. Mõte läks sõpradele-tuttavatele, kes sageli minu 
poole pöörduvad, lootes leida asjadele, mida endal 
enam vaja pole, uus õnnelik omanik. „Prügikasti 
ju ka ei raatsi visata, aga sa ju suhtled lastekodude-
ga, neil on kindlasti kõigest puudu…“, on soovitud 
ja soovitatud.
   Olen harjunud naabritele, kolleegidele ja 

niisama headele inimestele selle küsimuse peale 
vastama, et jah, ikka on ka neil vahel üht-teist vaja, 
täpsustades pisut vaiksemalt: „Aga tooge kindlas-
ti asju, mis on puhtad ja terved!“ Olgu siis kevadi-
ne suurpuhastus või harras jõulumeeleolu, milles 
inimesed oma uutele, jõuluvana toodud kingitus-
tele ruumi teevad, istun mina tihtipeale kastide ja 
kottide otsas! Paraku vajavad need enne edasisaat-
mist eelsorteerimist. Kogemus ütleb, et „kingitud 
hobuse suhu vaatamine“ on hädavajalik, sest paha-
tihti leidub annetuste hulgas ka vana kola: kulunud 
riideid, lääpatallatud jalanõusid ja katkisi mängu-
asju.
   Arvan, et oma vana rämpsu kaelast ära sokuta-

mine näitab tõelist lugupidamatust abivajaja vastu. 
Kahjuks on mul oma tööst tuua omajagu näiteid, 
kus innukad abistajad on turva- ja asenduskodudes 

peatuvatele lastele saatnud asju, mille õige koht 
on prügikastis. Jaanuaris kirjutas üks pereema, et 
neil on pööningul suusad, mida keegi pole juba 
aastakümneid kasutanud, et ta annaks need las-
tekodusse… Mäletan üht meest, kes tõi lasteko-
dudele mitme suure prügikotiga riideid ning üle 
andes lisas: „No siis nad näevad, et me selle žesti 
tegime!“ Mul polnud enam võimalust küsida, 
mis on selle žesti mõte täpsemalt, kui kottide 
sisuga tutvudes leidsin eest auklikke dresse, vile-
daks kantud sukkpükse, katkise lukuga jopesid, 
kulunud varrukatega kampsuneid, pleekinud pildi 
ja väljaveninud kaelusega T-särke… Tõepoolest – 
kotis leidusid ka mõned täitsa tutikad poiste pikad 
püksid, mis teinuks kandjale rõõmu küll 90ndate 
lõpus, ent tänapäeval sobiksid vaid stiilipeol kand-
miseks. Meenub ka kõne, kus üks ema rääkis, et ta 
oli oma lapsega tuba koristanud ja nüüd küsis, kas 
ta võib laste turvakodule mänguasju tuua. Võtsin 
need lahkelt vastu, aga enne üleandmist leidsin, et 
olin lastekodusse edasiandmiseks saanud kotitäie 
legoklotse ja detaile, millel nurgad katki ja seinad 
küljest.
   Kevadel lugesin lehest, et Kuressaares kogus 

Rimi kauplus kolmenädalase taaskasutuskampaa-
niaga seitse konteineritäit kasutatud riideid lasteri-
kastele peredele ning kaupluse juhataja oli õnnelik, 
et kogumine läks üle ootuste hästi: “Inimesed olid 
aktiivsed, tulid ja tõid kraami suurte kottidega. Eks 
nad tegid oma kappides kevadist suurpuhastust.” 

Paraku polnud suurpered kogutud kraamist eriti 
huvitatud, sest kolme esimese konteineri sortee-
rimise järel selgus, et kasutamiskõlblikke lasterii-
deid oli neis äärmiselt vähe.
   Miks kiputakse arvama, et kapinurgas tolmu 

koguvad asjad peavad tingimata minema teisele 
ringile neile, kes on ühiskonnas nõrgemal posit-
sioonil? Kui asenduskodud ja suurperede emad 
võtaksid vastu kõik saadetised, millest tavakodu-
des lahti tahetakse saada, oleksid nende prügive-
oarved nii suured, et mõni muu elutähtis teenus 
jääks perele tellimata. 
   Olen kuulnud robustset ütlust „Mina saan s...

st lahti, teine saab hea asja!“ Aga miks peaksid 
teised meie prahist rõõmu tundma? või kuidas see 
abivajaja elukvaliteeti parandab? Kui sügispuhas-
tust tehes on valida, kas panen päevi näinud asjad 
heategevusse või kolitaksosse, siis peaks valima 
viimase.
   Minu tütre imearmsad püksid leiavad tee perre, 

kus on kasvamas aasta jagu noorem tüdruk. Käbi-
dega kohviserviisile ja roosale nukukärule uue elu 
otsimisega läheb mul veel natuke aega, aga puna-
semummulist piimakannu soovitaksin heal meelel 
nii heale kolleegile kui ka peaministrile, kui vaid 
teaksin, et nende peres on hommikukohvi joomi-
sel au sees suurte mummudega serviis.

TRIIN LUMI, 3 tütre ema,
MTÜ SEB Heategevusfond tegevjuht

Kingitud hobuse haiged hambad

14aastane Puka valla Haabanee-
me talu poiss Karm 

Korb korraldas 11. augustil jooksuvõistluse ümbrus-
konna sportlaste austuseks ja mälestuseks. Läbivii-
misse olid haaratud Puka, Põdrala, Rõngu ja Helme 
vald, Tõrva linn, suusaliit ning kümmekond inimest 
ümbruskonnast. Jooks toimus 90% ulatuses Puka 
valla mail.
   Mõte sai alguse Tartu suusamaratonist ning 

see leidis heasoovlikku toetust. Karm valis trassi, 
kavandas diplomi, infolipiku, mida jagas võistlustel 
ning kutsus appi sõbrad. Isa hooleks jäi olla auto-
juhiks ja viia tema mõtted suurte inimesteni. Pari-
maks autasuks pidas Karm ümbruskonda tutvus-
tavaid raamatuid. Kõik võistlejad ja abilised said 
diplomi, millel Väike Emajõgi ja metsatee Jõge-
vestelt Pikasilla staadionile.
   Rada oli valitud õnnestunult ja meeldis osaleja-

tele. Pärast starti ületati Väike Emajõgi, mööduti 
Greete motellist ning võeti varsti suund Mööda 
metsateid Pikasilla poole. 
   Esimeses joogipunktis (5,5 km) Soontaga pais-

järve ääres teenindas Anu Kübara meespere (Ott 
ja tema isa) Anu onu Madis Ainsoo oli 11kordne 
Eesti meister vasaraheites. Joogipunkti lähedal 
elas sõja ajal Saaremaa jõumees Sannik. 
   Kümnendal kilomeetril möödusid jooksjad 

Kuldsepa talust. Selle pärija Karmi sugulase Ülo 
Kaasiku abikaasa on maailma ja Euroopa meister 
korvpallis Valve Lüütsepp. 
   Kilomeeter hiljem oli teine joogipunkt Haa-

baneeme talus. Siin olid abiks peajootja Anne 
Müraus. Haabaneeme talus elab Karm Korb oma 

isa, õe ja vennaga. Haabaneemelt on pärit tema 
vanavanaisa Johan Grünberg, keda ümbruskonnas 
tunti Eesti mehena tema välimuse, meelsuse ja jõu 

Koolipoisi algatus – esimene Väikese Emajõe 
kahe silla jooks

poolest. Grümnbergi nelja tütre lastest said tuntud 
sportlased. Teaduste doktor Jüri-Hain Kaljusto on 
Tartu suusamaratoni algataja, Vello Madismäe on 
kaheksas eestlane, kes sai tõstmises kogusummaks 
400 kg, Arno Korb on Eesti meister tõstmises ja 
Kalmer Tramm hinnatud suusatreener.
   Eha Kivisild raja 12ndal kilomeetril asuvast 

Josti talust on Karmi kauge sugulane. Eha mehele 
Matile kuulub senini parim aeg üle Viljandi järve 
ujumises. Eha pikad pojad Kaupo ja Meelis on 
võrkpallurid. Neist Meelis on neljakordne eesti 
meister ja praegu Eesti koondises.
   Pikasillas kindlustas ohutu teeületamise Veiko 

Lepik. Tema sugulane Mati Luht on olnud N.Liidu 
rekordi omanik, kooliteed aga alustas ta Pikasil-
las. 
   Jooksu diplomid kirjutas ilusa käekirjaga Maire 

Englas. Tema äia maailmameister August Englast 
olen näinud Pikasilla vahel kõndimas. Ugust 
Englas on pärit Arula kandist.
   Esimese Väikese Emajõe kahe silla jooksu 

võitis Kajar Tilga Pukast. Naistest oli parim Marit 
Jaama Tõrvast. Noormeestest oli esimene Taavi 
Perv Sõmerpalust ja tüdrukutest Annamari Benti 
samuti Sõmerpalust.
   Võistlus sellisel kujul sai toimuda ainult tänu 

Puka vallavalitsuse toele. Korraldajad ja võistlejad 
tänavad toetajaid ja kõiki abilisi.

ARNO KORB

Kaheksa RMK metskonda 
sai arengukava järgmiseks 
kümnendiks
RMK sai valmis esimese kaheksa metskonna metsa 
majandamise kava kuni 2021. aastani. Pikaajalised ka-
vad annavad ülevaate piirkonna riigimetsa varudest, 
planeeritud raiemahtudest, maakasutusest, metsa-
kasvatusest, looduskaitsest ja puhkevõimalustest.
   RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul võtab 
metsa kasvamine aega aastakümneid, mistõttu tuleb 
metsa majandada vastutustundlikult ja pikaajaliselt 
plaanides. “RMK peamine põhimõte riigimetsa 
majandades on teha seda kestlikult, et ka tulevased 
põlvkonnad saaksid metsast saadavaid hüvesid 
kasutada vähemalt samal määral, kui seda teeme 
meie,” ütles Timberg.
   “Kaheksa metskonna kohta koostatud kavad 
annavad tegevussuunad nii maakasutuseks kui ka 
metsamajanduseks järgmiseks kümneks aastaks. 
Kava prognoosib nii raiemahtusid kui ka seda, milline 
saab olema riigimetsade vanuseline struktuur ja 
millises mahus kavandatakse metsade uuendamist, 
hooldamist, metsaparandust ja looduskaitsetöid,” 
sõnas Timberg ja lisas, et hinnati ka metsanduse 
majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid piirkonnas.
   Sügiseks valmisid kaheksa metskonna (Läänemaa, 
Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, 
Valgamaa, Võrumaa, Vändra) majandamise kavad 
ning ülejäänud üheksa metskonna kavad valmivad 
2013. aasta kevadel. RMK korraldab tänavu septem-
bris ja oktoobris metsa majandamise kavade tutvus-
tamiseks infopäevi, kuhu on kutsutud maakondlikud 
huvigrupid.
   Valminud kavasid saab vaadata siit: http://www.
rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/metsa-
majandamiskavad.
   RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulun-
dusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik 
ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsa-
uuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi 
praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majanda-
mise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses 
liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, 
viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal 
ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 
38% Eesti metsadest.

Lisainfo: Tiit Timberg, RMK juhatuse liige, 
telefon 504 5761, e-post tiit.timberg@rmk.ee
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Ootame oma ridadesse 
uusi kantritantsuhuvilisi!

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19.00.
Lisainfo Katrin Kõiv.

Alustame väikese kandle õpitubadega

sel reedel, 28. septembril kell 18.00 Sangaste 
seltsimajas. 

Ootame uusi pillimänguhuvilisi! Kandled kohapeal 
olemas.

Juhendaja Koidu Ahk.

Seltskonnatantsukursused 
toimuvad kolmapäeviti

Sangaste Seltsimajas.

Juhendaja Lennart Kaarna.

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

www.sangaste.ee
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Sangaste kirikus

Head inimesed! Sügiseste toimetuste sekka 
tuleb mõnikord vahelduseks pakkida oma 
öösärk ja hambahari ning võtta paus pä-

evategemistes väikese reisi kasuks naabrite juurde. 
Mõeldud, tehtud! Ühel hiljutisel reedesel päras-
tlõunal sai kodinad kokku võetud ja autonina itta 
pööratud. Passi oli ilusasti pandud imperaatori-
kotkaga viisakleeps, mis andis loa Venemaad väi-
sata. Lihakonserve ja bensiinikanistrit tänapäeval 
enam vaja pole. 
   Kutse tuli healt vanalt sõbralt ja kunagiselt 

äripartnerilt Novgorodist (imperaatorliku linna-
tiitliga: Gospodin Veliikij Novgorod). Põhjuseks 
suurejooneliselt tähistatav aastapäev, 1150 aastat 
Vene riikluse sünnist ja sellega seonduvad vaate-
mängud Venemaa hällis Novgorodis. 
   Piiriületus Eesti poolelt möödus sujuvalt ja kii-

resti, sest puudusid harjumuspärased bensiinisa-
bad ja internetis eelregistreerimissüsteem töötas 
kellavärgina. Vene poolel kulus mõnevõrra aega 
kõikvõimaliku paberimäärimise peale, kuid siiski 
oli piiriületus kokkuvõttes ladus ning kiire ja 
kohtlemine viisakas. Mõne igast Vene asjast tonti 
otsiva meediakäsitluse järgi oleksid meid pärast 
piiriületust pidanud ootama karumaskides vere-
janused inimesed, kerjustehordid ja barankaletid. 
Tegelikult olid lahked inimesed, ilus ilm ja uus sile 
asfalttee. ,,Kas siis sellist Venemaad me tahtsime-
gi?“ mõtlesime mööda laudsiledat teed sõites. 
   Järgmine peatus tehti Irboskas, mis asub Tartu 

rahu järgsel vanal Petserimaal.  Vana kindlus on 
kõrgustikul ilusal maastikul – see on kolme Vene-
maad valitsema kutsutud varjaagi peatuspaik ja 
ühe neist, Truvori haud iidsete ruunimärkidega 

kiviristil. Küla oli saabuva pidustuse auks Vene 
riigi rahadega restaureeritud ja läikima vuntsitud, 
kindluse varemetes käis vilgas töö. Kujutage ette: 
seda ehitati uuesti üles täismõõtmetes kindluseks 
– ajalooobjektiks! Ja terve suure kindluse mahus 
koos müüride ja rajatistega! Sellest saab üks oma-
moodi suursugune vaatamisväärsus küll.
  Sõit jätkus Pihkva kuldsete kuplite poole. Pihkva 

linn on viimaste aastatega teinud suure muutuse 
paremusele välimuses ja ka liikluskultuuris. Isegi 
jalakäijad lastakse nüüd üle tee ning putkama-
janduse asemel laiutavad hüpermarketid, mille 
kaubavalik on hoomamatu. Aga hinnad kaupa-
del ei jää meie omadele alla, pigem ületavad neid 
(muidugi mitte bensiin, sigaretid jms.).
   Ilus tee lõppes otsa siis, kui keerasime Kiievi-

Piiteri trassilt Novgorodi suunas. See tee nägi 
välja, nagu pärast Berliini pommitamist. Põhjatud 
augud külg-küljes kinni ja kitsas ussirada nende 
vahel ja kraavipervel. Kiirus 30, puupulk hammas-
te vahel (et mitte keelde hammustada) ja lootu-
setus silmis, kulgesime mahajäetud majavarede 
ja kolhoosiehitiste vahel. Ajalugu oli siin seisma 
jäänud ja selle dekoratsioonid mädanenud.
   Kui saime Novgorod-Staraja Russa trassile, 

algas jälle asfalt ja 21 sajand. Taastatud, taastami-
sel ja hulgi veel varemetes kirikud, uusehitised ja 
piduehtes linn. Napilt jõudsime parkida auto ja 
kohe algas ilutulestik. Volhovi jõel Kremli ees seis-
vatelt laevadelt algas kanonaad ja kullavihm kestis 
ca pool tundi. Kui võimas vaatemäng sümfooni-
ahelide saatel oli lõppenud, kerkisid püssirohust 
kergenenud laevad poole parda võrra vees kõrge-
male ja tahmaste nägudega õnnelikud inimesed 

läksid koju piduõhtu viina jooma ja pliine sööma. 
Meie ka. Koerad olid juba ilutulestiku alguses 
minema jooksnud..
   Mõnus pidu sai maitsva söögi-joogiga peetud, 

ilmaelu parandatud ja muljed jagatud. Hilishom-
mikul algas meie tuleku peamine huvipunkt – 
lennushow. Kõigepealt pilluti alla langevarjureid, 
kes tegid igasugu trikke ja maandusid nii vette 
kui ka maale. Kõik said igal juhul ülevalt alla. Siis 
tuli grupp sportlennukeid rahvast kiljutama ja 
kõrgema pilotaaþi trikke tegema pardiparvedega 
vaheldumisi. Seejärel salk reaktiivlennukeid tegi 
sama asja hulga suuremal kiirusel. Lennukid jäid 
kõik taevasse.
   Siis tuli laevade paraad eesotsas purjefregatiga, 

kust rahvast tervitas Suur Peeter ise. Seal oli ka 
üks Eesti lipuga viikingilaev Saaremaalt. Linnas 
jätkusid üritused rajoonide teatraliseeritud paraa-
diga, presidendi isikliku ratsapolgu esitlusega ja 
kontsertidega. Õhtul lisaks veel Venemaa estraa-
ditähtede galakontsert.
   Järgmine päev väisasime veel vürst Rjuriku 

(üks kolmest varjaagist, keda Venemaad valitse-
ma kutsuti ja kes on see oluliseim mees Vene riigi 
loomisel) elupaika. Novgorod on suursugune ja 
isepäine iidne linn oma rohkete kirikute ja kul-
tuurikihiga. 
   Koju tagasisõiduks valisime tee läbi Porhovi 

ning seekord puupulki hammaste vahele vaja 
polnudki. Piiriületus oli ladus ja kiire ning 
kodumaa ilus. Kokkuvõttes on Venemaa väisa-
mist väärt koht, külalislahke, natuke nostalgiline 
ja samas kiiresti moderniseeruv.
   Hea kogukond ja armsad naabrid! Et ka teil 

oleks vahel aega, tahtmist ja võimalust kiigata 
naabrit lähemal ja kaugemal!

Ilusat ja mõnusat meile kõigile!
KAIDO TAMBERG

Tiiruke Novgorodimaal ehk kuidas elab 
suur naaber

Sangaste lasteaed Kratila osales kevadel Alpina vär-
viprojektis „Lihtne värvida- lihtne aidata!” ning 
osutus üheks väljavalituks. Korraldatud heatege-

vusliku projekti raames saime suure koguse tasuta värve 
lasteaiale uue ilme andmiseks. Caparoli tootebrändi Alpina 
korraldatava projekti eesmärgiks ongi suunata tähelepanu 
Eesti lasteaedade olukorrale ja näidata, et koostegemisega 
on võimalik ka rasketel aegadel head teha.
   Juunikuu lõpus saabusid kauaoodatud värvid ning 

töödega võiski alata. Plaanis oli anda värske ilme sõime- 
ja liitrühma kõikidele ruumidele. Seega pidi augustikuuks 
värvitud saama üle 700 m2 seinapinda ning lisaks veel 
radiaatorid, erinevad kapid ja siseuksed. 
   Kõige mahukamaks ja raskemaks osutusid eeltööde-

na erinevate pindade ettevalmistamine: lihvimine, puhas-
tamine jne. Aeganõudvamaks ja eeldatavast pikemaks 
kujunes aga värvimistööde teostamise aeg. Lapsevane-

Sangaste seltsimajas 
9. novembril kell 12.00

Sangaste Pensionäride ühingu 
”HÄRMALÕNG” 

aruande-valimise koosolek.
Valime uue juhatuse.

Liikmetel osavõtt kohustuslik!

Sangaste lasteaed Kratila muutus Caparoli
värviprojekti toel värvilisemaks

mad osalesid värvimistöödel omast vabast tahtest ja vabast 
ajast, enamus töid tehti kõigile sobiliku paindliku graa ku 
alusel. Oma panuse andis Sangaste Vallavalitsus, kelle toel 
soetati töödeks vajalikud vahendid ning saadi lisatööjõud.
   Selle suure projekti käigus muutusid meie rühmaruu-

mid säravamaks. Magamistoad said uue meresinise tooni, 
rühmaruumid maheda lilla ja õrna rohelise katte ning 
esikud lõbusad kollase- rohelisekirju ning kollase- oranzhi 
tooni. Lisaks ilmestab sõimerühma esiku seinapinda meie 
maja eripära ja rahvuslikkust rõhutav ornamentika.
   Sangaste lasteaed Kratila suured ja väikesed tänavad 

kõiki, kes meie projekti õnnestumisel abiks olid! Aitäh 
teile!
   Värviuuenduse võitnud lasteaedade piltidega on või-

malik tutvuda projekti “Lihtne värvida – lihtne aidata” 
kodulehel.

Sangaste lasteaed Kratila direktor MAIRE MURUMAA

Hea õpetaja kuu Keeni 
Põhikoolis

1. - 7. oktoober ÜTLE ÕPETAJALE AITÄH!

Külla on kutsutud eakad õpetajad, kooli töötajad 
valivad kollektiivist mõnusa ja sõbraliku kolleegi, Sangas-
te Vallavalitsus kutsub kooli töötajad Sangaste lossi õpe-
tajate päeva tähistama. 

8. - 14. oktoober LAPSEVANEM, TULE KOOLI!

Lastevanemate nädala eesmärk on kaasata lasteva-
nemad ja vanavanemad kooli ja õpilaste tegemistesse 
ning anda vanematele võimalus kiigata klassiruumi ning 
tutvuda õpetaja tööga. Fookuses on ka õpetaja ning lapse-
vanema vaheline koostöö, mille kaudu mõlemad osapoo-
led võidaksid. Oodatud on kõik  huvitavad ettepanekud!

15. - 21. oktoober ÕPILANE, TUNNE TÖÖMAAILMA!

Karjäärinädalal tutvustame õpilastele erinevaid elu-
kutseid, kaasates selleks ka lastevanemaid ja vilistlasi. 
Kutsume õpetajaid ja õpilasi üles koolis arutlema selle 
üle, milline on hea õpetaja ja milline on hea õpilane ning 
kuidas oma käitumisega kujundada hea õpikeskkond.  

22. - 28. oktoober ÕPILANE, LÖÖ KAASA!

Õpilaste nädalal kutsub valla noortekeskus õpilasi kaasa 
lööma sügisesel koolivaheajal toimuvatel sündmustel – 
lahutama meelt, aga samas mõtlema ka tulevikule.
   Loe lähemalt: www.opetajakuu.ee või facebook.com/

opetajakuu.ee.
Koolis toimuvast saab lugeda ekoolist või www.keeni.

edu.ee. 
Keeni Põhikooli õppealajuhatja SAIMA TELL

Eakate pidu koos 
HEINO TARTESEGA
Sangaste seltsimajas

3. oktoobril 
kell 12.00

Eriti on oodatud 2012. aasta juubilarid.

Pakume sünnipäevatorti.

Transpordivajadusest anda teada
hiljemalt 1. oktoobriks telefonil 7669 040.

LAUA KATAME ÜHISELT!
Lisainfo Lea Korbun.

Ostame kasvavat võsa
 ja väheväärtuslikku puud. 
Teostame erinevaid raideid.

RSG Invest OÜ, 

tel. 5688 1135

Mina ja minu kogukond

Lõpuks ometi on hakatud väärtustama eneseteadmust 
ehk identiteeti. Kes ma olen ja kus on minu juured. Kõrge 
eneseteadvus on võtmeks edukaks hakkamasaamiseks nii 
töökeskkonnas kui isiklikus elus.
   Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu Koolituskeskus 

korraldab esimest korda pärimuskultuuri koolituse San-
gastes. Kutsume inimesi kaasa mõtlema ja arutlema oma 
juurte, pere ja suguvõsa pärimuste üle. Arutelu eestveda-
jad on Ene Lukka-Jegikjan, Tiiu Jaago, Koidu Ahk.
   Koolitus toimub kahel laupäeval, 31. oktoobril ja 1. 

novembril Sangaste Seltsimajas. Ootame mehi ja naisi, 
noori ja vanu, kes peavad ennast Sangaste  või Valgamaa 
elanikeks! Koolitus on tasuta. Seda rahastavad Euroopa 
Sotsiaalfond ja Eesti riik.
   Koolitusjuht: Ene Lukka-Jegikjan (tel 5624 0043), 

registreerimine: http://www.folkloorinoukogu.ee/Minu_
identiteet_ja_minu_kogukond_Sangastes_834.htm.

Kui maad, nii muudu; kui lindu, nii laulu. 
Sangaste

TEATED

Tule verd loovutama Tartu Verekeskus ootab
10. oktoobril 

10.00 Sangaste seltsimajas
12.00 Keenis Noortekeskuses
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ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

KU U LU T U S E D

Hea sõber

TÕNU PUKK
Mälestavad lapsepõlvesõbrad 

kodutänavalt.

Kaastunne Enele, Liidile, 
Andrusele.

TÕNU PRIIDIK 
17.01.1960-21.09.2012

See valu, mis südames teil, 
see kaotus, kurbus ja lein, 

paneb kaasa tundma ka meid.

Südamlik kaastunne Urmasele 
perega kalli 

HELGI RIIVIKU
kaotuse puhul. 

Agrimix OÜ

Südamlik kaastunne Merike Laivile

ISA
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

TÕNU PRIIDIK

Avaldame kaastunnet omastele.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Südamlik kaastunne Meelis
 Ilvesele kalli

TÕNU PRIIDIKU
kaotuse puhul.

Töökaaslased Pühajärve 
Puhkekodust.

Südamlik kaastunne Merikese 
perele kalli 

isa, äia ja vanaisa 
surma puhul.

Perekond Pulles

HELGI-MARIE RIIVIK 
15.09.1932-23.09.2012

Männikooremultš, 5197 8500

Müüa turbabriketti kojutoomisega, 
tel. 5066684

Müüa pakitud kütteklotse ja pliidi-
puid. Vedu tasuta. 505 6107

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu. 51978500

Lõhutud küttepuud koos kohaletoo-
misega. Hind alates 26 eur/rm. Tel 
509 3453; 765 4300

Müüa 4 kitse (2 noort, 2 vana, paari-
tamata). Tel. 5552 4382.

Müüa kuiv lepp 50 cm, 505 6867

Müüa soodsalt kuivi küttepuid. Tel. 
5131 968

Otsin hoolsat ja usaldusväärset 
koduabilist, nädalas paariks korraks. 
Telef. 5564 6690

Ratsutamisvõimalus nädalavahe-
tustel Ponimaal Neerutis. Kontakt 50 
10 751, ponimaa@ponimaa.ee

Müüa Nõunis toidukartulit ”Lauta”. 
Info tel 5645 7495, Maret

Antiigi ja 
vanavaraga
tegelev kauplus Otepääl 
Aedlinnas Kolga tee 24A 

ostab ja võtab müüki: 

vanaaegset mööblit, 
lampe, portselanesemeid 
(kujukesed, nõud jne), 
maalid, joonistused, 
metallesemed, post-
kaardid, märgid, 
klaasesemed.

Abi hindamisel ja
 konultatsioon kohapeal või 

tel. teel: 
5251936 Tõnu, 

mail:info@krooniantiik.eu.

Mälestame head naabrit

TÕNU  PRIIDIKUT

Avaldame kaastunnet omastele.

Perekond Holts

pakub tööd

METALLITÖÖPINKIDE
OPERAATORILE

Kandidaadilt eeldame:
• korrektsust ja töötahet,
• kasuks tuleb eelnev töökogemus,
• tehnilist taiplikkust.

Parmet AS pakub:
• kaasaegseid töötingimusi,
• konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainfo:
• väljaõpe kohapeal.

Töö sobib  ka hakkajale naisterahvale

CV saata faksile 766 0040 või e-postile parmet@parmet.ee

 Lisainfo tel 766 0044.

Parmet AS

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

AGU SELGE 
31.08.1920-06.09.2012

MILVI SISASK 
13.05.1942-13.09.2012

Südamlik kaastunne Lydiale perega 
kalli poja 

TÕNU PUKKI 
kaotamise puhul.

Sõbranna Alli

Südamlik kaastunne Liidile poja, 
Enele venna ja Andrusele onu 

TÕNU PUKKI 
kaotuse puhul.

Perekonnad Pihl, Meema, Nigula, 
Koonik, Maidla, Terve, Roosbaum, 

Rätsepso.

Südamlik kaastunne lähedastele 
kalli 

TÕNU PUKKI 
kaotuse puhul.

Eevi perega

Mälestame klassivend

AGU OLVETIT
Sügav kaastunne abikaasale ja 

tütrele perekonnaga.

Otepää Keskkooli 26. lend

Avaldame kaastunnet Lehtele õe

MILVI SISASKI 
kaotuse puhul.

Perek. Margusson, Pukk, Evelin, 
Endla ja Astrid

Teade
Neeruti kooli kokkutulek toi-
mub 29. septembril algusega 
kell 13.00 J.Hurda tn 5.
Kaasa võtta piknikukorv.

Korraldajad

Aeg annab kõik 
ja võtab ka…

Mälestame naabrinaist 

MILVI SISASKIT
Avaldame kaastunnet Olevile ja 

Margusele.
Aleksandra, Talvi ja Rein, Kristi 
ja Maret peredega, Madis, Tiina 

ja Janika

Südamlik kaastunne Merikesele 
kalli isa

AGU OLVETI
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi algklasside 
õpetajad, Krista, Rutti

Mälestame kallist

HELGI RIIVIKUT

Südamlik kaastunne lähedastele.

Perekond Reidolf

Noor pere otsib 
Vidrike külla 

lapsehoidjat 
1,5 aastasele lapsele. 

Transpordi organiseerimise 
võimalus.

Tel  5663 8248, 5059 519

Sepo Seeman monokomöödias 

EESTI MEES JA TEMA POEG

Kolmapäeval, 29. novembril
kell 19 Otepää Kultuurikeskuses.

EESTI MEES JA TEMA POEG on tuntud 
karikaturisti ja stsenaristi Peep 
Pedmansoni näidend, mis on 

kirjutatud nimelt Sepo Seemanile.

Iga mees on poeg ja tavaliselt ka isa. See on imelihtne ja imeselge. 
Sellest Sepo sel ühe-mehe-õhtul räägibki. Inimeselt inimesele.
   “Vaadake seda last, kes te kunagi olite! Seda väikest poissi… või 

tüdrukut! Kui puhas oli tema hing ja kui siirad tema soovid, ja kuidas 
ta uskus, et ka maailm on tema vastu sama hea ja aus. Kui te üldse 
kellelegi siin elus midagi võlgnete, siis on see tema – see teie pisikene 
mina sealt lapsepõlvest! Austa teda kasvõi nii palju, et täida kasvõi 
üks tema unistus! Kui sa ei jaksa enam hakata kosmonaudiks või 
maadeavastajaks, siis jäälõhkuja kapteniks võiksid ju veel üritada? 
Või vähemalt lähed ja sõidad kelguga sellest kuradi pumbamaja 
järsemast servast alla, kust teised julgesid, aga sina, see väike poiss, 
ei julgenud. Või lähed ja saadad siiski selle armastuskirja nüüd ära, 
mille sa 1. klassis kirjutasid, aga sahtlipõhja peitsid? Või mine anna 
vastu hambaid sellele tõprale, kes kuivati juures su isa kohta halvasti 
ütles. Ja kui sa ise oledki juba kasvõi 75, siis see mölakas on ju juba 
80. Nüüd oled sina temast tugevam. Nii et kui sa vähegi oled mees…. 
või naine, siis tee teoks kasvõi üks tema unistus. Ja kui sa tervet unis-
tust ei jaksa teoks teha, tee siis pool! Aga tee!”
 (Katkend Peep Pedmansoni näidendist “Eesti mees ja tema poeg”)

Piletid 10 ja 8 (sooduspilet) eurot müügil Otepää Kultuurikeskuses 
ja Otepää Turismiinfokeskuses. 

Info tel.765 5212, 5804 3215.
Kohtumiseni etendusel!

Kohaliku omaalgatuse programmi 
taotluste esitamise tähtaeg on 

1. oktoober.

Taotlused tuleb vastaval vormil esitada maavalitsusse.
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Sügislillede ja aiasaaduste näitus-
konkursi tulemused
15. - 22. septembrini toimus Techne Töökoja tanklas sügislillede ja aia-
saaduste näitus-konkurss. 
   MTÜ Nuustaku Ühisturg tänab näitusele toodud väga ilusate ekspo-

naatide eest osavõtjaid: Maret Arrak, Mare Jürgenson, Riho Kivi, Kadi 
Kriisa, Andre Kukk, Hendrik Kukk, Merike Kukk, Tiiu Kukk, Merike 
Otsing, Reet Terandi, Urve Tiimann, Marika Viks ja Leida Vutt.
   Sügislillede arvestuses pälvis esikoha ja 25 liitrit bensiini Mare Jür-

genson. Aiasaaduste arvestuses sai esikoha ja 25 liitrit bensiini Hendrik 
Kukk.

MTÜ Nuustaku Ühisturg juhatuse liige KARL MÕTS

Otepää Suveteatri etenduse Pühajärve 
sõda ja rahu tagasiside
Eelmises Otepää Teatajas ilmus küsitlus etenduse „Sõda ja rahu“ 
kohta.
Tehniliste probleemide tõttu ilmus küsimustik Otepää valla kodulehe-

le www.otepaa.ee nädal hiljem. 
   Kodulehel saab küsitlusele vastata kuni 5. oktoobrini 2012.
   Kõikide vastajate vahel loositakse peaauhinnana välja 3 ruumimeet-

rit kasepuid ning Otepää valla meeneid.
   Head vastamist!

Selle aasta viimastel päevadel sulgeb 
SEB Otepää pangakontori, kuid pai-
galdab juba septembris uue ja moodsa 

sularaha sisse- ja väljamakseautomaadi ning 
hakkab järgmisest aastast pangalepinguid sõl-
mima postkontoris asuvas Postipangas. Seega 
säilivad Otepääl seni pakutud pangateenused 
koos personaalse teenindusega ning lisaks pi-
keneb pangateenuste osutamise aeg.
   „Tehingute arv SEB kontorites on aastaga 

langenud ligi kolmandiku võrra ja samavõrd 
on kasvanud interneti- ja mobiilipanga kasu-
tamine. 67 protsenti Otepää kontori tehingu-
test on olnud sularaha sisse- ja väljamaksed 
ning 25 protsenti maksed ehk teenused, mida 
saab soodsamalt tarbida pangaautomaa-
ti kasutades. Paigaldame käesoleval aastal 
Otepääle moodsa sularaha sisse- ja väljamak-
seautomaadi, et nii era- kui ka äriklientidel 
oleks võimalus teha oma pangaoperatsioone. 
Uues automaadis saab sooritada ka määratud 
makseid ning see hakkab paiknema Lipuväl-
jak 28 asuvas Konsumi kaupluses,“ andis üle-
vaate SEB Lõuna Regiooni juht Indrek Lass.
   92 protsenti Otepää kontori tehingutest 

saab seega tulevikus sooritada automaadi 
vahendusel. Ülejäänud kaheksa protsenti 

olid kontode avamised ja lepingute sõlmimi-
sed, mida saab uuest aastast teha postkon-
toris asuvas SEB Postipangas. Postipangas 
saab teha kõiki peamiseid pangateenuseid, 
lisaks lepingute sõlmimisele teha ülekan-
deid, maksta sularaha kontole, võtta välja 
sularaha, saada ülevaadet kontojäägist jne. 
Postipangas kehtib sama hinnakiri, mis SEB 
kontoriski.
   „Oleme pööranud tähelepanu, et üleminek 

uutele pangakanalitele oleks meie klientidele 
võimalikult mugav. Uue automaadi ülessead-
misel jääb meie teenindajatel piisavalt aega, 
et kliente nõustada automaadi kasutamisel. 
Lisaks pangaautomaadile on SEBle oluline, 
et meie kliendid saaksid vajadusel personaal-
set teenindust. SEB on juba üle kümne aasta 
pakkunud oma teenuseid Eesti Posti vahen-
dusel Postipankades, mida on Eestis üle 
kahesaja. Seega säilivad Otepääl kõik seni 
pakutud pangateenused ja ka personaalne 
teenindus, mida pakume uuest aastast liht-
salt postkontoris asuva Postipanga kaudu,“ 
lisas Indrek Lass.
   Muudatuse tulemusena on pangateenus-

ed Otepääl ka ajaliselt enam kättesaadavad. 
Kui varem oli pangakontor avatud 9-18 vaid 

esmaspäeviti ning muudel tööpäevadel kella 
16ni, siis Postipank on avatud vahemikus 9-18 
kõigil tööpäevadel ja lisaks ka laupäeval 9-12. 
Sularahateenuste osas on võimalused veelgi 
laiemad – sularaha sissemakseid saavad nii 
eraisikud kui ka äriettevõtted teha nüüd 
iga päev kella 9-22ni. Seega ei sõltu uudse 
masina paigaldusega Otepää elanikud enam 
sedavõrd pangakontori lahtiolekuajast, vaid 
neil on enam vabadust valida, millal oma 
pangaasju ajada. „Eestimaalaste tarbimis-
harjumused on viimase kahe aasta jooksul 
muutunud kiiremini kui eelneva kümnendi 
jooksul. Näiteks on Otepääl kontor peami-
seks pangakanaliks kuuele protsendile klien-
tidest. Postipanga kaudu saame ka tulevikus 
teenindada personaalset suhtlust hindavaid 
kliente, moodne pangaautomaat aga aitab 
suurel hulgal klientidest oma peamise kon-
toriteenuse ehk sularaha sissemakse muga-
vamalt korda ajada. Seega ma usun, et uuest 
aastast vastab meie teenus enam otepäälaste 
ja nende külaliste vajadustele,“ võttis kokku 
Indrek Lass.

SEB pressiteade

Otepää pangateenused liiguvad kontorist 
moodsasse pangaautomaati ja Postipanka

vallavolikogu esindus soovib jätkuvalt 
kohtuda SEB panga esindajaga. Vaja on 
pidada läbirääkimisi, kuidas saaks Otepää 
vald kaasa aidata pangakontori tegevuse jät-
kamiseks Otepääl.
   Olgugi, et panga sõnul säilivad kõik teenus-

ed, ei asenda automaat ega ka Postipank 
professionaalset teenindust, see ei asenda 
inimest. Muidugi peab pank, kui kasumlik 
ettevõte, arvestama oma ressurssidega, kuid 

kõike ei saa rahaks ümber arvestada. Otepää 
on koht, mis on ümberkaudsetele valdadele 
tõmbekeskuseks. Lisaks sellele toimuvad siin 
rahvusvahelised kultuuri- ja spordiüritused, 
seega kasvab siinsete klientide hulk hooajal 
mitmekordseks. Otepääl pangakontori kaota-
mine mõjutab oluliselt mitte ainult ühte valda, 
vaid kogu piirkonda laiemalt.
   Kahjuks tuleb nentida, et viimase aja aren-

guid, mille tagajärjel ettevõtjad ja teenindus-
asutused kolivad äärealadelt keskustesse. 
Kuid inimesed ei ela ainult keskustes, inime-
sed elavad ka väljaspool suuri linnu.
   „Kui me tahame, et Eesti oleks tervikuna ka 

tulevikus jätkusuutlik, tuleb panustada võrd-
selt kõikidesse regioonidesse, raha ei saa olla 
ainuke argument,“ ütles Otepää vallavolikogu 
esimees Aivar Nigol. „Asutuste ja ettevõtete 
sulgemine äärealade linnades on tugeva mär-
gilise tähendusega – see muudab äärealade 
linnad vähemtähtsateks asukohtadeks, kuhu 
ei tasu tulevikus investeerida ega ka midagi 
suuremat planeerida. Seega ei saa me leppida 
sellise olukorraga, kus raha loeb rohkem, kui 
inimene. Kutsume siinjuures SEB panka üles, 
kui vähegi võimalik, säilitama pangakontorit 
Otepääl – seda inimeste, mitte raha pärast!“

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Pangaautomaat ei asenda inimest
20. septembri Valgamaalasest sai lugeda SEB 
panga teadaannet SEB kontori sulgemise 
kohta Otepääl alates 1. jaanuarist 2013.
   Otepää valla esindajad on avaldanud soovi 

kohtuda panga esindajatega, et arutada pan-
gakontori sulgemisega seonduvat ja kuulata 
panga esindajate selgitusi. Panga esinda-
ja kohtus küll vallavanemaga, kuid kahjuks 
ei saanud ta ajanappuse tõttu kohtuda ka 
Otepää vallavolikogu esindajatega. Otepää 

Eesti Spordiselts Kalev 
integratsioonilaagrit 
Otepääl toetasid:

Euroopa 
Kolmandate Riikide 
Kodanike Integreerimise Fond

Eesti otsib noori häid eeskujusid!
Juba viiendat aastat järjest kuulutavad Eesti noorteühendused välja 
konkursi „Hea Eeskuju”. Otsime koolinoori, kelle pealehakkamine, 
sihikindel töö ja võime kaasa haarata teisi on muutnud meie kodukan-
di ja elukeskkonna paremaks. Konkursi võitjale on välja pandud sti-
pendium 1300 euro väärtuses. head eeskuju võitjaid tunnustab kon-
kursi patroon Riigikogu esimees Ene Ergma. 
   Esitatud kandidaatidest kirjutatud lugusid hindab Ene Ergma 

juhitav žürii paljude noorteorganisatsioonide ning ühiskonnategelas-
te osavõtul. Lõppvooru pääsenud k15 kandidaati tunnustab Tallink 
reisiga Rootsi. Parimaiks hinnatud kandidaatide esitajaid premeerib 
Viru Keskus kinkekaartidega 500 euro väärtuses. Stipendiumi 1300 
eurot paneb välja Stockmann.
   Hea Eeskuju 2011 konkursi võitis Järvamaa poiss Erki Vellama. 

„Erki on poiss, keda vaadates tekib küsimus, kas tema päevades on 
ikka sama palju tunde, kui teistel temaealistel? Seda sellepärast, et 
ta lihtsalt jõuab teha palju rohkem, kui mõni teine,” kirjutas Väätsa 
Põhikooli huvijuht Evelin Puntso. Erki initsiatiivil said tema kodukan-
di noored endale skatepargi. Taoline vaba aja veetmise võimalus oli 
ainulaadne kogu Järvamaal, sest toona ei olnud Paide linna noortel 
ekstreemspordiharrastajatel oma harjutamiskohta. Erki sõnul on 
kõige olulisem öelda “aitäh“, sest see viib kõige rohkem edasi: „Sellist 
tunnustust on vaja, sest Hea Eeskuju ja teiste sarnaste tiitlite kaudu 
tänatakse neid, kes aitavad nõrgemaid või teevad omakasupüüdmatult 
teistele head. 
   Hea Eeskuju kandidaate saavad esitada kõik inimesed, kes usuvad, 

et kandidaadi tublid teod oma kogukonna heaks vääriksid tunnustust. 
Kandidaatide esitamiseks on vaja tema lugu ning põhjused, miks on 
just see noor tiitlit väärt, saata Hea Eeskuju žüriile: www.noortekon-
verents.ee/eeskuju.
   Kandidaate saab esitada kuni 31. oktoobrini. Tänusündmuse auhin-

nagala toimub noortekonverentsi Lahe Koolipäev raames 20. novem-
bril Rahvusooperis Estonia.
   Heaks Eeskujuks võib saada igaüks, kes on hakkama saanud omapä-

rase ja eeskujuliku teoga, on vastutustundlik, hooliv ning õpib 7. – 12. 
klassis või kutsekeskkoolis.
   Hea Eeskuju on viiendat aastat toimuv kõige laiapõhjalisem silma-

paistvate kooliõpilaste tunnustamissündmus. 2011. aastal esitati kon-
kursile ligi 100 lugu. Lugusid esitati isegi värsi- ja proosavormis ning 
noortest, kes on avastanud uusi loomaliike kuni õpilasteni, kes vara-
hommikul laudas lehmi ja lambaid söödavad.

Lisainfo: Merilin Piipuu, Hea Eeskuju tänusündmuse peakorraldaja. 
Telefon: 56 481 413, e-post: merilin@noortekonverents.ee.

25. septembril toimus Pilkuse küla seltsima-
jas Tornimäe detailplaneeringu eskiisi avalik 
arutelu. 
   Detailplaneeringu põhieesmärk on Eesti ja 

NATO kaitsevõime tõstmiseks õhuseire rada-
riposti rajamine. Eskiisi arutelul olid kohal 
Kaitseministeeriumi ja Otepää valla esinda-
jad, planeeringu koostajad AS-st Ramboll 
Eesti, Pilkuse küla elanikud ning Otepää 
valla elanikud.
   Tutvustati Tornimäe planeeringu lähte-

seisukohti ning eskiislahendust. Planeeringu 
koostamise käigus on läbi viidud esmased 
geodeetilised ja geoloogilised uuringud. 
Nende tulemustest lähtuvalt ja soovist viia 
radaripost olemasolevast asustusest võima-
likult kaugele on eskiislahendusega tehtud 
ettepanek riigikaitsemaa sihtotstarbega maa-
ala asukohta muuta võrreldes algselt planee-
rituga. Esialgselt kavandatud alast loodepoo-
le jääva uue planeeritava ehitusala ja lähima 
majapidamise vahekaugus on ca 400 (tornist 
ca 500 m). Samuti on muutunud helikopte-
riplatsi ja radarijaama töötajate tarbeks vaja-
liku eluhoone asukoht, neid ei planeerita 
enam radaripostiga samale kinnistule ega ka 
mujale mäe laele ehitada. Ehitiste asukoha 
muutmisega soovitakse säästa rohkem loo-

duskeskkonda ja kasvavat metsa.
   Suurt tähelepanu pälvisid juurdepääsutee-

de võimalikud asukohad. Kuna tegemist on 
reljee lt ja geoloogiliselt keerulise asukoha-
ga, siis esitati teede ehituse kohta kokkutul-
nute poolt ka palju küsimusi. Planeerijad kin-
nitasid, et teedeehitus kavandatakse võimali-
kult loodussäästlikult. 
   Lähimate kuude jooksul peaksid selguma 

detailplaneeringu ala lõplikud uuringutule-
mused, millele tuginedes koostatakse detailp-
laneeringu põhilahendus, mis esitatakse val-
lavalitsusele vastuvõtmiseks ja avalikule väl-
japanekule suunamiseks. Detailplaneeringu 
avalik väljapanek kestab 4 nädalat ning selle 
aja jooksul on võimalik planeeringulahendu-
sele esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastu-
väiteid.
   Lisaks eskiisi arutelule toimus 19. septem-

bril Pilkuse külaelanikega koosolek, kus Kait-
seministeeriumi esindajad selgitasid radari-
posti asukoha valikut. Koosolekul osales ka 
Tartu Ülikooli prodekaan, füüsika ja tehni-
kateadlane Mart Noorma, kes andis ülevaate 
elektromagnetlaine toimimisest ja radari töö-
põhimõtetest. 

   Täiendav info: Enelin Alter, 766 4820

Toimus Tornimäe detailplaneeringu 
eskiisi avalik arutelu

Linnamäe koristustalgud
Head vallakodanikud!
   Kutsume kõiki linna heakorrast huvitatud 
Otepää valla elanikke 5. oktoobril kell 13.00 
Linnamäele koristustalgutele! Koristame Lin-
namäe nõlva, lõikame võsa ja korjame prügi. 
Võta kaasa oma tööriist!
   Talgulistele pakub suppi Otepää Vallavalitsus.
Teeme üheskoos Otepää korda!
   Täiendav info: Mairo Kangro, 766 4810; 
5303 3035, Mairo.Kangro@otepaa.ee

Valitakse maakonna aasta noort ja 
noortesõpra
Valgamaa Noortekogu kuulutab taas välja konkursi Valgamaa linnan-

oore, maanoore ja noortesõbra tiitlile.
   Kas tead noort, kes on teinud selle aastaga rohkem kui keegi teine 

sinu sõpradest? Võib-olla aga on ta lihtsalt tore ja abistav sõber, kelleta 
tunduks elu Valgamaal kurb.
   Kas tead endi seas noortesõpra, kelle toest, heast nõust ja jõust 

noored tunneksid puudust?
   Aga noortesõpra, tänu kellele, on saanud toetust mõni noorte idee?
   Aastast aastasse näeme me enda kõrval kedagi tegutsemas. Pakume 

talle oma abikätt või lihtsalt jälgime seda kõrvalt. Meis ei tärka aga 
mõte, et võiksime teda selle eest tunnustada. Teadmine, et tema tege-
misi on märgatud annab jõudu, et jätkata. Just praegu on avanenud 
võimalus tunnustada Valgamaa noort ja noortesõpra!
   Oma sõpra, tuttavat, asutust või organisatsiooni saad tunnustada 

saates meile vabas vormis taotluse, kuhu on märgitud kandidaadi nimi, 
sünniaeg, kontaktandmed (postiaadress või e-posti aadress), lühike 
iseloomustus ning 2012. aastal silmapaistnud tegevused või saavutused 
ehk kandidaadiks esitamise põhjus. Palume võimalusel lisada kandi-
daadist foto. 
Lõppu lisage oma nimi ja kontakt ning saatke 1. oktoobriks e-posti 

aadressil  noortekogu@valgamaa.ee.
   Valgamaa aasta linnanoore, maanoore ja noortesõbra tiitlid antakse 

pidulikult üle 10. oktoobril Valga kultuuri-ja huvialakeskuses toimuval 
Valgamaa Noortekonverentsil.

Õpilasleiutajate riiklik 
konkurss ootab osalejaid
Oodatakse leiutisi, mis lahendavad kellegi 
igapäevaelu probleeme või kitsaskohti.
   Konkursile esitatakse leiutised kolmes 
vanuserühmas:
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass
Kõige vanema vanuserühma idee peab olema 
ka reaalselt teostatav.
   Tähtaeg on  31. oktoober .Auhinnafond: 
25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad 
parimaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. 
Esemeline auhind on edukaimale koolile.
   Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde 
esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi 
kodulehelt: http://www.etag.ee/teaduse-po-
pulariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/
   Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, 
preemiafond tuleb Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumist. Auhindu annavad ka AHHAA 
teaduskeskus, Energia Avastuskeskus ja Eesti 
Ameerika Suursaatkond. 


