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Valgamaal tunnustati parimaid 

ettevõtjaid

Parima uustulnuka auhinna saanud OÜ Toidupada esindaja Krista 
Tiidot (vasakul) õnnitleb Otepää vallavanem Merlin Müür.

Lendav auto Otepääl

Konkursi eesmärk on tunnustada ette-
võtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse 
tegevusega on aidanud kaasa Valgamaa 
arengule.
   „Need ettevõtted, keda täna tunnus-

tame panustavad lisaks oma põhitege-
vusele ja kasumi teenimisele Valgamaa 
tuntuse tõstmisele ning arendamisele. 
Valgamaa ettevõtted paistavad eelkõi-
ge silma sellega, et toetavad võimalusel 
alati maakonna kultuuri ja sporti. Nad 
on ühiskonna alustalad ja neid tuleb 
tunnustada,“ ütles maavanem Margus 
Lepik avakõnes.
   Parimaks tootmisettevõtteks pärjati 

AS Bacula, mis toodab Puka vallas 
Aakres laias valikus moose, kontsent-
reeritud mahlajooke ning jäätise- ja 
jogurtilisandeid. 2012. aastal saadi Vete-
rinaar- ja Toiduametilt tunnustus uute 
toidugruppide käitlemiseks – nüüd võib 
uute toodetena valmistada ja müüa 
seeni ja seenetooteid, hoidiseid (ka 
köögiviljadest) ning mett. AS Bacula 
näol on tegemist stabiilse ja pideva too-
tearendusega tegeleva ettevõttega, mis 
on esindanud Valgamaad nii erinevatel 
konkurssidel, messidel kui ka televisi-
oonis ja toonud seeläbi maakonnale 
positiivset tuntust.
   Ka konkursi teise kategooria võit 

läks Puka valda – tunnustuse „Parim 
teenindusettevõte“ pälvis Kristamus 

OÜ Greete Motell. Tegemist on oma-
näolise ja atraktiivse ettevõttega, mida 
iseloomustab kõrge teenindustase ja 
mitmekülgsed teenused. Lisaks maju-
tusele ja toitlustamisele pakutakse ka 
aktiivse puhkuse veetmise võimalusi, 
sportimist jms. Ettevõte on pannud õla 
alla mitmete piirkonna spordivõistluste 
korraldamisele.
  Parim uustulnuk on seekord aga OÜ 

Toidupada Otepää vallast. Ettevõte 
on tegutsenud alates 2010. aasta sügi-
sest ning selle tegevust iseloomustavad 
areng, uudsed teenused ja ideed. Ette-
võte pakub maalähedast ja lihtsat toitu, 
mida valmistatakse valdavalt elaval tulel 
– pajas, pannil või sütel.
   OÜ Toidupada on edukalt toitlus-

tanud mitmeid suurüritusi (Otepää MK 
etapp, Lõuna-Eesti Ralli jne). Lähiajal 
on aga metsade rüpes avamisel kohvik 
ning õppeköök.
   Tunnustuse „Ettevõtluse edendaja“ 

osaliseks sai Tiiu Voitk, kes on ette-
võtjana ja ettevõtlusorganisatsioonide 
aktiivse liikmena andnud oma panuse 
Valgamaa ettevõtluse arengule. 2012. 
aastal käivitatud MTÜ Christine Gild 
turundab Tõrva kõrtsihoones Tõrva-
Helme turismipiirkonda ning tutvustab 
mulgi kultuuri ja käsitööd. 2012. aastal 
asutatud OÜ Tõrva Meistrid, mille 
juhatuse liige Tiiu Voitk on, pakub tööd 
piirkonna käsitöö- ja suveniiride val-
mistajatele. Lisaks Tiiu Voitkile on ette-
võtlusalase tegevusega haaratud kogu 
tema pere: kaks poega ja abikaasa on 
ettevõtjad.
   Konkursi komisjon otsustas seekord 

välja anda eriauhinna parima noorte 
algatuse eest – auhinna saajaks oli 

MTÜ VeniVidiVici. 2011. aastal Otepää 
Gümnaasiumi noorte poolt ENTRUM-
programmi raames käivitatud Eesti-
sisese- õpilasvahetuse projekt on olnud 
üliedukas, tõestanud oma jätkusuutlik-
kust ning toonud Valgamaale kuhjaga 
tuntust.
   Konkurss „Valgamaa ettevõtluse 

auhind“ viidi läbi kuuendat korda ning 

selle korraldajateks on Valga Maava-
litsus, SA Valgamaa Arenguagentuur, 
MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit ja 
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu. Kon-
kursile esitati ühtekokku 17 nominenti, 
kes kõik olid toimuvale tunnustusüritu-
sele palutud.

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
KAJA MÕTS

11. mail tunnustati Otepää Kultuurikesku-
ses valla aasta emasid ja anti sünnikirjad 
uutele ilmakodanikele. Otepää valla aasta 
ema on Pühajärve Põhikooli loodusainete 
õpetaja Pille Kangur.
   Valla aasta ema tiitlile laekus kaheksa 
kandidaati: Pille Kangur, Helve Täär, Ene 
Raudsepp, Maarika Olesk, Tiiu Orasson, 
Merle Tammela, Angela Veerpalu ja Piret 
Drenkhan.
   Aasta ema nominente tunnustasid val-
lavanem Merlin Müür ja volikogu esimees 
Aivar Nigol (pildil) valla tänukirjaga, nomi-
nente tänas Otepää Naisseltsi esinaine 
Riita Aader. Aasta ema Pille Kangur sai 
lisaks valla tänukirjale hinnalise meene 
naisseltsi poolt, milleks on keraamika-
kunstnik Aivar Rumbolti autoritöö.
   Emadepäeva kontserdil said sünnikirjad 
25 last: 13 tüdrukut ja 12 poissi, kes on 
sündinud ajavahemikul 1. oktoober 
2012–31. märts 2013.
   Kontserdil esinesid Otepää Muusika-
kooli õpilased Varju Tederi, Jane Lööndre, 
Merike Roobi ja Anne Are juhendamisel, 
teadustajarollis oli Lii Peterson. Hiljem 
ootas nii lapsi kui ka emasid kohvilaud. 
   Täname Karupesa hotelli, Pühajärve 
Puhkekodu, Maie Niitu ja Merle Tammelat 
ning Otepää Kultuurikeskust emadepäeva 
tähistamisele kaasa aitamast!
   Otepää valla aasta ema konkurssi kor-
raldas Otepää Naisselts koostöös Otepää 
vallaga.

MONIKA OTROKOVA

Otepää aasta ema 
on Pille Kangur

Teisipäeval tunnustati Sangaste 
Seltsimajas  Valgamaa ettevõt-
luspäeval konkursi „Valgamaa 
ettevõtluse auhind 2012“ võit-
jaid. 

25. maist 2. juunini toimuvad Otepää-Palupe-
ra piirkonnas rahvusvahelised motovarjurite 
võistlused. 1. juunil kella 17.00 on Tehvandi 
staadionil LENNUSHOW. Saab näha mehi-
tamata lennuaparaate, erinevaid lennuki-
mudeleid, täismõõtmetes mootorvarjusid, 
kahekohalist traiki ja lendavat autot.
   Tule kogu perega ja vaata ise! Publikule 

üllatusi otse taevast. Sissepääs tasuta.
   NB! Reservaeg on 31. mai.

4. juunil tähistame Eesti lipu 129. sünni-
päeva rongkäiguga Lipuväljakult Otepää 
kirikumõisasse. Kes soovib rongkäigust 
osa võtta, ootame teid koos oma asutuse 
lipuga kell 9.45 Lipuväljakule.
   Täiendav info: Sirje Ginter, 5343 5173 

sirje.ginter@otepaa.ee.

Head Otepää asutused, 
organisatsioonid ja 
seltsingud!

4. juunil 2013 on Eesti lipu õnnistamise 
129. aastapäev. Otepää tähistab seda 
piduliku rongkäiguga, mis kulgeb vallmaja 
eest Kirikumõisasse, toimub traditsioonili-
ne lipuheiskamine Kirikumõisas. Õhtul on 
Otepää kirikus kontsert-jumalateenistus, 
kus teenib EELK Otepää Maarja koguduse 
õpetaja Marko Tiirmaa, esineb Siiri 
Sisask.
Vastavalt Eesti lipu seadusele, heiskavad 
4.juunil lipu kõik riigi- ja kohaliku omava-
litsuse asutused ning avalik-õiguslikud 
juriidilised isikud. Eesti lipu võivad heisata 
ka kõik teised.
Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol 
kutsus üles lipupäeval heiskama rahvus-
lippu. „Otepää on Eesti lipu häll, tähista-
gem siis Eesti lipu päeva meie kodulinna 
ehtimisega sini-must-valgete lippudega,“ 
ütles Aivar Nigol. „Järgmisel aastal on 
Eesti lipu 130. juubel, ettevalmistused sel-
le väärikaks tähistamiseks on juba alanud. 
Esimese sammuna lõime kultuurisilla 
Peterburi Jaani kiriku ja Otepää vahele 
maikuu algul, kui Eveko koor Peterburis 
esinemas käis ning Otepää vald kinkis 
Peterburi Jaani kogudusele külalisteraa-
matu. Kavatseme kindlasti rahvuslipule 
pühendatud üritustega jätkata.“
   Otepää vallavanem Merlin Müür sõnas, 
et lipupäeval korraldatav rongkäik on saa-
mas ilusaks traditsiooniks. „Kutsun kõiki 
Otepää organisatsioone ja seltsinguid 
üles osalema rongkäigul oma lippudega, 
õhtul on kõik oodatud kirikusse kontsert-
jumalateenistusele. Väärtustagem ja 
hoidkem oma rahvuslippu!“
   Head Eesti lipu 129. sünnipäeva!

Otepää peab Eesti lipu 
sünnipäeva



24. mai  2013

Otepää Gümnaasiumi 1. klassi astuvate laste 
lastevanemate koosolek toimub
esmaspäeval, 3. juunil k.a. kell 18.00 

algklasside majas 3. korrusel 
ruumis 302.

Kaasa võtta sünnitunnistuse 
koopia ja koolivalmiduskaart. 

Avaldus-ankeet täidetakse kohapeal.
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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 7. juunil.

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

DETAILPLANEERINGUD

Otepää Vallavalitsuses 

15.05.2013
 Väljastati Pasila OÜle ehitusluba Otepää valla Nüpli külas 

Põhjakalda maaüksusel (katastritunnus 63602:002:0040) 
ehitise (suvemaja) püstitamiseks.
 Väljastati Pasila OÜle ehitusluba Otepää valla Nüpli külas 

Taga-Kalda maaüksusel (katastritunnus 63602:002:0034) 
ehitise (tiik) püstitamiseks.
 Väljastati Pasila OÜle ehitusluba Otepää valla Nüpli külas 

Kaldanurga maaüksusel (katastritunnus 63602:002:0032) 
ehitise (tiik) püstitamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek OÜ Pasila väikeehitise (var-

jualune) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla 
Põhjakalda (katastritunnus 63602:002:0040).

 Kinnitati EE Võrguehitus AS taotlusel projekteerimis-
tingimused Otepää vallas Koigu külas Soka alajaama F2 
nõuetekohasuse tagamise elektriprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Mati Ivask taotlusel projekteerimistingimused 

Otepää vallas Otepää külas Väike-Juusa kinnistule (kata
stritunnus63602:002:1441) abihoone ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Kinnitati Indrek Jaks taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Mägestiku külas Paju kinnistule 
(katastritunnus63601:001:0400) elamu ja abihoonete ehi-
tusprojekti koostamiseks.
 Nimetati Valga maakonnas Otepää vallas Otepää lin-

nas J. Hurda tn 6 kinnistuga nr 367740, katastritunnusega 
55601:004:0400, piirnev vaba maa J.Hurda tn 6b katastriük-
suseks. Piirneva kinnistu J. Hurda tn 6 kinnistu omanikuks 
on Statoil Fuel&Retail Eesti AS (registrikood 10180925 asu-
koht Tallinn Tornimäe 2). J. Hurda tn 6b krundi suurus 564 
m² ning maa sihtotstarve ärimaa (002; Ä).

 Nimetati Valga maakonnas Otepää vallas Otepää lin-
nas J. Hurda tn 6 kinnistuga nr 367740, katastritunnusega 
55601:004:0400, piirnev vaba maa J.Hurda tn 6a katastriük-
suseks. Piirneva kinnistu J. Hurda tn 6 kinnistu omanikuks 
on Statoil Fuel&Retail Eesti AS (registrikood 10180925 asu-
koht Tallinn Tornimäe 2). J.Hurda tn 6a krundi suurus 159 
m² ning maa sihtotstarve ärimaa (002; Ä).

 Kinnitati Jüri Makarov taotlusel projekteerimistingi-
mused Otepää vallas Nüpli külas Väike-Poslovitsa kin-
nistule (katastritunnus63601:003:1662) majandushoone 
ehitusprojekti koostamiseks.

 Väljastati Solarcom OÜle ehitusluba Otepää valla 
Otepää linnas Tehvandi põik 2 maaüksusel (katastritun-
nus 55601:004:0240) ehitise (elamu) püstitamiseks.

 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm 
isikut.
 Jäeti rahuldamata kaks taotlust korraldatud jäätmeveo-

ga liitumisest vabastamiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Pühajärve tee 11 katastriük-

sus (katastritunnus 55601:004:1460, registriosa nr 1382240) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-
nidele järgmiselt: 
1.1. katastriüksuse (pindala 0,0832 ha) kohanimeks 
Pühajärve tee 11, koha-aadressiks Pühajärve tee 11, 
Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve 
– elamumaa (001;E); 
1.2.katastriüksuse (pindala 0,1454 ha) kohanimeks Kevade 
tn 6a, koha-aadressiks Kevade tn 6a, Otepää linn, Otepää 
vald, Valga maakond, sihtotstarve – elamumaa (001;E).
 Peeti võimalikuks jagada Pühajärve tee 30 katastriük-

sus (katastritunnus 55601:004:1740, registriosa nr 1741340) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-
nidele järgmiselt:
1.1. katastriüksuse (pindala 0,0927 ha) kohanimeks 
Pühajärve tee 30, koha-aadressiks Pühajärve tee 30, 
Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve 
– elamumaa (001;E); 
1.2. katastriüksuse (pindala 0,0124 ha) kohanimeks Hariduse 
tn 5a, koha-aadressiks Hariduse tn 5a, Otepää linn, Otepää 
vald, Valga maakond, sihtotstarve – elamumaa (001;E).
 Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 54 eurot.
 Määrati koduteenus ühele isikule.
 Määrati kahele isikule sünnitoetust kogusummas 768 eurot.
 Anti nõusolek Võimlemisklubile “Rütmika” (registri-

kood: 80046097, Kalevi 71-8, 50103 Tartu) viia läbi Otepää 
valla haldusterritooriumil õppetreeningkogunemine ajava-
hemikus 10.06.-16.06.2013. a (toimub Otepää Gümnaasiumis 
ja Otepää Spordihoones) vastavalt esitatud taotlusele.

 Anti MTÜle Bossanova (registrikood 80292235, asukoht: 
Põllu 17, Otepää linn) luba korraldada 18. mail 2013. a kell 
13.00 kuni kell 23.00 Otepää vallas Nüpli külas Tehvandi 
Spordikeskuses, Otepää linnas Keskväljakul ja Otepää 
Kultuurikeskuses avalik üritus - Üle-eestiline linetantsi-

AMETLIK INFO

jate maavõistlus.
 Väljastati kaheksa ehitusluba Otepää vallas seoses 

Turismiinfokeskuse infotahvlite projekti esitamisega EASle.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm 

isikut.

07.05.2013
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
 Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätmeve-

oga liitumisest vabastamiseks.
 Kinnitati EE Võrguehitus AS taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas Arula külas Lotamõisa F2 
rikete vähendamiseelektriprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Nüpli külas Ojaoru kinnistu liitumis 
elektriprojekti koostamiseks.

 Määrati matusetoetust ühele isikule summas 128 eurot.
 Määrati puudega inimese toetus erivajadusest tingitud 

lisakulude kompenseerimiseks kahele isikule kogusum-
mas 17,90 eurot.
 Kinnitati Aares Fjodorov taotlusel projekteerimistin-

gimused Otepää vallas Sihva külas Aaraini kinnistule 
(katastritunnus 63601:002:0039) tootmishoone ehitus-
projekti koostamiseks.

 Kinnitati OÜ Pasila taotlusel projekteerimistingi-
mused Otepää vallas Nüpli külas Kaldanurga kinnis-
tule (katastritunnus 63602:002:0032) tiigi ehitusprojekti 
koostamiseks.

 Kinnitati OÜ Pasila taotlusel projekteerimistingi-
mused Otepää vallas Nüpli külas Taga-Kalda kinnistule 
(katastritunnus 63602:002:0034) tiigi ehitusprojekti koos-
tamiseks.

 Kinnitati OÜ Pasila taotlusel projekteerimistingi-
mused Otepää vallas Nüpli külas Põhja-Kalda kinnistule 
(katastritunnus 63602:002:0040) suvila ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Kinnitati Pärnu EKE Projekt AS taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas Pühajärve külas Tehase 
kinnistule (katastritunnus 63601:001:0058) olmehoone 
laiendamise ja rekonstrueerimise ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Kinnitati Otepää Lihatööstus Edgar OÜ taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää vallas Vana-Otepää külas 
Edgari-Küüni kinnistule (katastritunnus 63602:001:1860) 
reoveepuhasti ehitusprojekti koostamiseks.

 Kinnitati Toomas Raudsepp taotlusel projekteerimis-
tingimused Otepää vallas Otepää külas Siimu kinnistule 
(katastritunnus 63602:001:0002) garaaži ehitusprojekti 
koostamiseks.

 Väljastati MTÜ Tartu Spordiselts Kalev ehitusluba 
Otepää valla Arula külas Madsa Puhkeküla maaüksusel 
(katastritunnus 63601:002:1611) ehitise (pumpla, ehitus-
registri kood 111034836) rekonstrueerimiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Kaitseministeeriumile 

väikeehitise (puurkaev) püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Pilkuse küla Väike-Juhani (katastritunnus 
63602:002:0005).
 Väljastati Ain Fjodorovile ja Aares Fjodorovile ehi-

tusluba Otepää valla Sihva külas Aaraini maaüksusel 
(katastritunnus 63601:002:0039) ehitise (saematerjalide 
varjualune) püstitamiseks.

 Väljastati Karupesa Hotell OÜ ehitusluba Otepää 
valla Nüpli külas Karupesa maaüksusel (katastritun-
nus 63602:002:0760) ehitise (hotell, ehitusregistri kood 
111019610) laiendamiseks.
 Väljastati Üllar Sau taotlusel kasutusluba Otepää val-

las Otepää linnas Tehase tn 2a kinnistul (katastritunnus 
55601:001:0150) asuvale abihoonele ja kasutusluba Otepää 
vallas Otepää linnas Tehase tn 2a kinnistul (katastritun-
nus 55601:001:0150) asuvale elamule.
 Määrati Otepää valla Sihva külas asuva 2,9160 ha suu-

ruse katastriüksuse (katastritunnused 63601:002:0039) 
kasutamise sihtotstarbeks: 100% tootmismaa (003;T).
 Nimetati Valga maakonnas Otepää vallas Nüpli külas 

Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi kinnistuga nr 
700140, katastritunnusega 63602:002:2032, piirnev vaba 
maa Tehvandi teeäär 2 katastriüksuseks.
Piirneva kinnistu Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi 
kinnistu omanikuks on SA Tehvandi Spordikeskus (regist-
rikood 90007715 asukoht Otepää vald Nüpli küla).

 Anti MTÜle Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts 
(J. Hurda 5A, Otepää) luba korraldada 18. mail 2013. a 
kell 8.00 kuni kell 15.00 Otepää linnas J.Hurda tn 5 esi-
sel platsil, J. Hurda, Tähe ja Jaani tänavatel avalik üritus 
– Kevadlaat.

 Anti MTÜle Klubi Tartu Maraton (registrikood 
80038037; asukoht: Laulupeo pst 25, 51007 Tartu) luba 
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 12.05.2013. 
a ajavahemikus kell 06.00-18.00 avalik üritus SEB 31. Tartu 
Jooksumaraton.

AMETLIK INFO

Detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku ja avaliku arutelu 
tulemused

Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimus 15.04.2013–13.05.2013. Avaliku väljapaneku ajal 
ettepanekuid, vastuväiteid ega küsimusi ei esitatud. 
   Avalik arutelu toimus 15.05.2013 kell 16.00 Otepää 
Vallavalitsuse nõukojas. Avalikul arutelul viibis 1 koda-
nik, kes tundis huvi hoonete paiknemise kohta kinnis-
tul. Samuti soovis kodanik näha üldpilti, kuidas uued 
hooned sobituvad olemasolevate hoonetega (Info: Enelin 
Alter,enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

26. aprilli Otepää Teatajas ilmusid haljastusspet-
sialisti Ülle Kübarsepa kontaktandmed, kus 
lauatelefoni number oli vale.

Vabandame eksituse pärast! 

Õiged kontaktandmed:
tel. 506 4991, 7664 807,
e-post: ulle.kubarsepp@otepaa.ee.

vastuvõtuaeg: E: 10.00-12.00, kabinett 205,

Tähelepanu!
Alates 1.juulist 2013 haktakse allpool suhtelise 
vaesuse piiri elavatele lastega perekondadele 
maksma vajaduspõhist peretoetust. Vajadus-
põhise peretoetuse suurus on alates 1. juulist 
2013 kuni 2014 aasta lõpuni 9,59 eurot kuus 
ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja 
enama lapsega perele.
   Täiendav info vajaduspõhisest peretoetu-

sest: Katre-Liis Treufeldt, 766 4826, katreliis.
treufeldt@otepaa.ee ja Otepää valla kodulehelt: 
www.otepaa.ee.

Vajaduspõhine peretoetus

Pühajärve Põhikool, MTÜ Kappermäe Selts,  
MTÜ Otepää Loodusselts ja Keskkonnaamet
kutsuvad lapsi vanuses 9-15aastat
VIII Otepää piirkonna laste

LOODUSLAAGRISSE 10.-12. JUUNIL.
Liigume jalgratastega ja ööbime Kappermäe 
seltsimaja juures telkides.
Registreeru: pille@pyhajarve.edu.ee või helista 5665 
3807, Pille. Korraldajad: Pille ja Peeter Kangur, Tarmo 
Evestus, Margit Turb. Projekti rahastab KIK.

Teatame teile, et alates 20. maist alustas tööd perearstide registratuur. Registratuuri uus telefoninum-
ber on 76 55230. Ka perearsti lauatelefonile helistades vastab teile meie registraator Kadri Loigu.
   Registratuur telefon töötab tööpäevadel 8–14 ja teisipäeval 8–16. Registraator registreerib vastu-

võtuaja kas perearstile või pereõele, võtab vastu soove korduvretseptidele. Teiste probleemide korral 
ühendab registraator teid perearsti kabineti lauatelefoniga, saate rääkida kas õe või arstiga.
   Uus süsteem muudab vastuvõtuaja saamise telefoni teel lihtsamaks ning kiiremaks, ühtlasi vähen-

dab ka telefonikõnede koormust kabinettides. Usume, et kellelegi ei meeldi olukord, kus arsti vastu-
võtul viibides heliseb 2–3 korda telefon ja arst on sunnitud tegelema teiste probleemidega samal ajal 
kui vastuvõtule tulnud patsient peab ootama. 
   Palume niisiis kasutada telefoninumbrit 76 55230 ja teile vastab meie registraator Kadri, kes lahen-

dab probleemid kiiresti ja asjatundlikult. 
Meeldivale koostööle lootma jäädes Otepää perearstid

Teade Otepää perearstide patsientidele

Muistne Otepää Linnamägi ja selle ümbrus on 
oluline mälestusmärk, tegemist on meie kul-
tuuriloos väga tähtsa kultuuripärandi objekti-
ga. Mäe kõrgemas osas paiknes Otepää linnus, 
madalamas esialgu avaasula, alates 11. sajandist 
eeslinnus. Vanimad arheoloogilised leiud päri-
nevad I aastatuhande algusest pKr.
   Seega on Linnamäel ja selle ümbruses kate-

gooriliselt keelatud mootorsõidukitega liiklemi-
ne.
   Tähtis on kaaskodanike abi, vandaalitsemis-

test ja keelu rikkumistest teatada politseisse.

MONIKA OTROKOVA

Head Otepää valla 
elanikud!

Eveko koor võõrustas Peterburi 
naiskoori

19. mail toimus Otepää kirikus Peterburi nais-
koori MiLadies Chorus kontsert. See oli jätk 
Peterburi Jaani kirikus alguse saanud Otepää ja 
Peterburi kultuurisidemete sõlmimisele.
   Naiskoori olid tervitama tulnud Otepää 

Eveko koori lauljad. Kontserdi avasõnad ütles 
EELK Otepää Maarja koguduse õpetaja Marko 
Tiirmaa.
   MiLadies Chorus saabus Otepääle Leedust, 

kus peeti koorifestivali Kaunas Cantat. Koori 
dirigendi Ljudmilla Krasiltšikova sõnul sai 
Peterburi naiskoor festivalil oma kategoorias 
esikoha. Eveko koori dirigendi Vilve Maide 
teine koor, Emajõe laulikud, saavutas samal fes-
tivalil oma kategoorias samuti esikoha.
   Pärast kontserti kutsusid Eveko koori liikmed 

Peterburi naiskoori kohvilauda, kus vahetati 

ühiseid muljeid ja kogemusi.
   Peterburi MiLadies Chorus naiskoor on 

loodud 2007. aastal. Kooris laulavad naised 
vanuses 18-26 aastat. Koor on esinenud mitmel 
pool Venemaal kui ka välisriikides ning saanud 
tunnustusi rahvusvahelistel võistlustel. 
   2013. aasta maikuu alguses esines Otepää 

Eveko koor Peterburi Jaani kirikus. Eveko koori 
kontserdil viibis ka Peterburi naiskoori MiLadies 
Chorus esindaja, kes just tookordsel kohtumisel 
avaldas soovi esineda 19. mail Otepääl.
  Toimunud kontserdi korraldasid Otepää vald, 

EELK Otepää Maarja kogudus, Otepää Kul-
tuurikeskus ja Eveko koor. Venemaa kontaktide 
loomisel abistas OÜ AM Marketing.

MONIKA OTROKOVA

Doonoripäev Otepääl

29. mail kella 10.00-13.00 toimub 
doonoripäev Otepää kiirabis. 

Tähelepanu, 
kinnistuomanikud!
Tuletame teile meelde, et kinnistuomanikul on 
kohustus teostada heakorratöid kinnistu või ehi-
tisega külgneval puhkealal (koristamine, muru-
niitmine).
Teeme oma linna ilusaks!
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KULTUURIÜRITUSED

SPORDIÜRITUSED

Otepää kultuurikeskuses

25. mai kell 10-14 Tasuta riiete jagamine. Korraldavad 
Otepää jsk. naiskodukaitsjad. Info: Rita 5663 8474.

29. mai kell 19.00 Kontsert “ Kevade kutse”. Sarjas “Meistrite 
Akadeemia” Alla Popova (sopran), Andreas Lend (tšello), Ralf 
Taal (klaver). Kavas kaunis klassikaline muusika – Puccini, 
Dvorak, C. Gounod, jt. Pilet 4/2 €. Sooduspilet (üli)õpilane/pensio-
när. Piletid müügil kultuurikeskuses enne kontserti.

 1. juuni kell 11-14 KEVAD-SUVINE PEREPÄEV kultuurikesku-
se pargis. Info: Jana 5348 4391

 1. juuni kell 17.00  Lastekaitsepäeva kitarrikontsert. 
Esinevad H.Elleri nimelise muusikakooli kitarriõpilased. 
Kontsert on tasuta.

 4. juuni kell 10.00  Lipupäeva rongkäik vallavalitsuse eest 
Kirikumõisasse.

 kell 10.20  Lipu heiskamise pidulik tseremoonia Kirikumõisas.
 kell 19.00  Kontsert-jumalateenistus EELK Otepää Maarja 

kirikus. Siiri Sisask – oma laulud.
 5. juuni kell 20.00 Tantsuõhtu plaadimuusika saatel. Pilet 2 €. 

Info 765 5212.
 6. juuni kell 15.00  Otepää Avatud Noortekeskuse kirbuturg 

kultuurikeskuse terrassil. Info: Jana 5348 4391.
 9. juunil kell 12.00 Rahvusvaheline õueskudumise päev. 

Kohtume Otepää kultuurikeskuse terrassil. Kaasa pooleliolev 
töö või vardad ja lõng. Vihmase ilma korral kultuurikeskuses. 
MTÜ Karukäpp

12. juuni kell 19.00 Kontsert “Suve kutse”. Sarjas “Meistrite 
Akadeemia” Sigrid Kuulmann (viiul), Marko Martin (klaver). 
Kavas kaunis klassikaline muusika – Tšaikovski, Saint-Saens jt. 
Pilet 4/2 €. Sooduspilet (üli)õpilane/pensionär. Piletid müügil enne 
kontserti.

19. juuni kell 20.00 Tantsuõhtu plaadimuusika saatel. Pilet 2 €. 
Info: 765 5212.

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

KINO
24. mai kell 17.00 „Kruudid“. Perefilm. Action, seiklus, 

animatsioon. KRUUDID on seikluskomöödia, mis viib meid 
tagasi eelajaloolistesse aegadesse ning mille keskmes on 
maailma esimene perekond, kes asuvad uskumatule teekon-
nale pärast seda, kui ootamatult hävib koobas, mis neid seni 
ohtude eest kaitsnud on. Filmi pikkus: 1 h 39 min. Pilet 1,60 €.

26. mai kell 09.00-11.00  Otepää matk marsruudil Vana-
Otepää - Kastolatsi (sihtpunkt) – Otepää Veevärk, Helle Tallo, 
tel. 5661 4884 

26. mai kell 17.00  FC Otepää vs Tõrva JK, Tehvandi staadion
29. mai  Otepää orienteerumiskolmapäevak, 

Kääriku, Voldemar Tasa tel. 5150 092
29. mai kell 19.00  Väikeste karikavõistluste 1/16 finaal FC 

Otepää vs Tartu SK 10 II, Tehvandi staadion
30. mai kell 18.00 Otepää discgolfipäevak, Tehvandi discgolfi 

park, Tauno Tõld tel. 525 4844
 1. juuni orienteeruvalt kell 17.00-21.00  Tehvandi Lennushow 

– Maailma karikaetapi motovarjuspordis 2013 avaüritus, 
Tehvandi staadion, Paap Kõlar tel. 505 1015

 2. juuni  SEB 32.Tartu Rattaralli, Klubi Tartu Maraton
 5. juuni  Otepää orienteerumiskolmapäevak, 

Kirikuküla, Voldemar Tasa tel. 5150 092
 6. juuni kell 18.00  Otepää discgolfipäevak, Tehvandi discgolfi 

park, Tauno Tõld tel. 525 4844
 9. juuni kell 09.00-11.00 Otepää Matk marsruudil 

Munamägi – Nüpli - Servamägi (sihtpunkt) – Aedlinn, Helle 
Tallo tel. 5661 4884 

 9. juuni kell 17.00  FC Otepää vs Navi Vutiselts, Tehvandi staadion

NOORTEÜRITUSED

Kolmapäeval, 22. mail kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi aulas 
eksamikontsert. Üles astuvad neidudekoor ja ansambel 
Charlie. Juhendaja: Triinu Aasaroht. 

Laupäeval, 1. juunil kell 11.00–14.00 Otepää kultuurikeskuse par-
gis kevad-suvine perepäev. Lastele batuudid, näomaalingud 
ja palju muud põnevat. Täiskasvanutele sportlikud võistlused. 
Lisainfo: www.noortekeskus.otepaa.ee või Jana Rohumets 5348 4391. 
Korraldavad Otepää ANK ja Kultuurikeskus.

Neljapäeval, 6. juunil Kultuurikeskuse platsil kirbuturg. Tule osta, 
müü ja vaheta või teeni taskuraha. Registreeri end müüma: 
jana.rohumets@otepaa.ee või 5348 4391. 

Otepää Muusikakoolis toimuvad
3. ja 4. juunil kell 12.00-18.00 VASTUVÕTUKATSED:
   klaver ,akordion, viiul, erinevad puhkpillid (klarnet, trompet, 

tromboon, tuuba, altsarv, plokkflööt); 
   muusikaline eelkool (5-7aastastele lastele);
   klassikalise kitarri huviõpe (2aastane rühmaõpe lastele, kes 

on vähemalt 10aastased ja omavad isiklikku kitarri või pilli 
kasutamise võimalust).

   Ette valmistada üks laul! Koolitare 7 II korrusel. Info tel. 765 
5109, muusikakool@otepaa.ee.

Teisipäeval, 21. mail kell 13.00 toimub Otepää Muusikakooli 
KONTSERT lasteaedadele.

Kolmapäeval, 29. mail kell 17.30 toimub muusikakooli saalis 
ettevalmistusklassi KEVADKONTSERT.

Vanarahva ütluse järgi loetakse tibusid sügisel, 
kuid lasteaias toob just kevad kokkuvõtete tege-
mise aja. Alljärnev on väike pilguheit lõppevale 

õppeaastale Otepää Lasteaias.
   1. jaanuaril täitus lasteaial esimene tegutsemisaasta, 

mille me suures jõuluootuses ja aastavahetuse melus 
unustasime. Küll aga tähistasime mõlema maja sünni-
päevi: Võrukaela maja sai 22 ja Pähklikese majal täitus 
40. tegutsemisaasta.
   Lasteaed Pähklike oli 2011. aasta maist liitunud 

Tervist Eedendavate Lasteaedade võrgustikuga. Laste-
aedade liitumisel koostasime tegevuskava, millesse kaa-
sasime ka Võrukaela maja ning nüüd kannab Otepää 
Lasteaed tervist edendava lasteaia nime. Aprillis 2013 
läbisid Võrukaela maja kahe rühma meeskonnad  Las-
tekaitse Liidu „Kiusamisest vaba lasteaia“ koolituse ja 
lasteaed omab nüüd ka selle metoodika rakendamise 
sertifikaati. Tegelikkuses hakkame neid põhimõtteid 
kasutama küll alles sügisest seetõttu, et ise end põjali-
kult teemaga kurssi viia ja ka lastevanemaid toimuvasse pühendada.
   Kuna Tervise Aregu Instituudi poolt väljapakutud psühhosotsiaal-

se keskkonna küsitlusvormid tundusid hästi sobivat hindamaks õppe-
aasta väärtusteemaliste eesmärkide täitmist, katsetame sellel kevadel 
endalegi uut lahendit rahulolu-uuringu läbiviimiseks. Sellest on meile 
sobivalt välja jäetud füüsilist keskkonda puudutav valdkond, mis põh-
justas eelmise uuringu tulemuste põhjal enim rahulolematust ning oli 
samas raskesti parandatav. Elame ju uue lasteaiahoone ootuses ja suuri 
muutusi senistes majades pole mõttekas teostada.
   Hiljuti olid meil emadepäevad: Pähklikese majas igal rühmal eraldi, 

Võrukaela majas kolme rühma ühise ettevõtmisena lasteaia õuel. 
Kuna viimatimainitud perepidu on värskelt meeles ja üllatas vanemate 
suure huvi, rohke osaluse ja rikkalike tänusõndade poolest, siis sellest 
kevadlaadast ka pisut põhjalikumalt. Laadaprogrammi esimese osana 
tuli ettekandele muusikaline etendus „Rongisõit“, mis tekitas publikus 
elevust. Laulud valis ja õpetas lastele esimest aastat muusikaõpetajana 
töötav ning end edukalt sellel alal tõestanud Helis Teearu. Liikumise 
seadis Ene Raak, kes on muuhulgas lasteaiaelu värvikamaks muutnud 
mitmete majaväliste esinejate toomisega erinevatele üritustele. Nii ka 
sellel laadaõhtul üllatuskülaliste näol: järsku vaatas lasteaia köögiaknast 
välja ei keegi muu kui Karlson ise ja varsti olid kohal ka Pipi ja Lotte. 
Propelleriga tegelaseks kehastus Otepää Gümnaasiumi huvijuht, kes on 
meiega korduvalt koostööd teinud, kaasates nüüdki esinemisse kooliõ-
pilasi. Laadalt ei puudunud õnneloos, mille peavõiduks oli Pühajärve 
Spa & Puhkekeskuse ujula perepääse. Abiks oli ka Oteks AS. Toimus 
heategevuslik taimelaat, mille tulu on planeeritud lastele mänguasjade 
ostmiseks. Laada kogutulu taimemüügist ja õnneloosist oli 222 €, mis 
ületas korraldajate ootused. Toimusid ühismängud, avatud oli kohvik 
kokkade endi valmistatud tervisliku kaerakoogiga. 
   Laadaidee andja, kava koostaja ja ürituse vaimne juht oli Liana Vihm. 

Kui taimede ettekasvatamisse panustasid kõik, siis kiire ja täpne müü-
gitöö oli usaldatud Järvi Härmale. Meeli Menning hoolitses loosiõnne 
eest. Kuulutuste ja reklaamiga tegelesid kaks nooremat rühma. Kogu 
maja meeskond oli tegevuses, keegi ei jäänud kõrvaltvaatajaks. Kii-
dusõnu selle ürituse sujuva läbiviimise eest väärivad küll kõik – lapsed, 
vanemad, laadakülastajad ja korraldav meeskond!
   Suuremad ühisettevõtmised töötajatega on olnud õppereis Palamuse 

lasteaeda, jõulupeod ja väärtusarenduse koolitus. See aeg on olnud üks-
teise tundmaõppimise ja kokkukasvamise aasta.
   Meeldiv, kui su ees avanevad tuttavas inimeses tahud, mille ole-

masolust varem aimugi pole olnud. Selliseks üllatajaks on olnud Päh-
klikese majast liikumisõpetaja Merike Kattai, kes näitas oma näitleja-
võimekust, kehastudes ühtviisi hästi nii tuletõrjekoer Nubluks kui ka 
pirtsakaks printsessiks. Lavastus „Printsess Pirri päev“ tuli ettekandele 
tüdrukutepäeval märtsi alguses. Head kombeõpetust andva loo kirjutas, 
lavastas ja dekoreeris Marika Soidra, kes on muuhulgas majas tuntud 

kui kunstnik, kes igaks ürituseks muudab saali väga kauniks.
   Meeskonnatöö ehedaks näiteks Pähklikese majas on olnud südame-

nädala võimlemishommikud aprillis, kus viis õpetajat (Meeli Rammul, 
Merike Kattai, Karin Uibopuu, Eti Golubeva ja Ulvi Tamme) viiel 
hommikul igaüks eraldi võtsid vastutuse viia läbi kõigi rühmade liiku-
mistegevused. Ja veel millisel tasemel! Nendel hetkedel tunnen uhkust, 
et sellised inimesed töötavad lasteaias!
   Õpetajatöö pakub palju isiksusliku arengu võimalusi. Oleme ühiselt 

arutlenud lasteaia põhiväärtuste üle ning jõudnud tõdemusele eeti-
kanormide ja motivatsioonisüsteemi vajalikkusest. Aasta jooksul olen 
kogenud väga heal tasemel väärtuskasvatuslikke eesmärke kandvaid 
avatud üritusi ja tegevusi. Sisekoolitustena on edukalt rakendunud ise-
seisev enesetäiendus. Valminud on suurepärased õpetajate omaloodud 
väärtuskasvatuslikud metoodilised materjalid ehk lihtsamalt öeldes 
õppemängud ja näitvahendid. Pilvi Levin oli siinkohal suurim üllataja 
omavalmistatud tundekasvatusliku mänguga „Tunde bingo“, mis pälvis 
Miljon Miksi OÜ agendi suure huvi mänguidee turustamisel. 
   Pisut kiidusõnu ka laste aadressil. Aprilli lõpus maakondlikul lau-

luvõistlusel „Valgamaa Laululaps 2013“ saavutas 3-4aastaste laste 
vanuserühmas II koha Loore All, kelle juhendajaks oli Meeli Rammul. 
Katriin Ilves sai samal laulukonkursil 5-7aastaste vanusegrupis eripree-
mia musikaalse esituse eest. Tema juhendajaks oli Helis Teearu. Otepää 
laululapse eelvoorust pääsesid edasi ka Eliise Greete Keemu (3-4a) ja 
Lisandra Liivamägi (5-7a). Mõlemal juhendajaks Meeli Rammul. Karl 
Silmere osales veebruaris Valgas poistelaulu konkursil. Noore talendi 
võistlusel Otepää Kultuurikeskuses aprilli algul osales Pähklikese 
majast seitse last.
   Grethe Linda Veermets esindas lasteaeda Eesti Pensionäride Ühen-

duste Liidu ülevabariigilisel joonistuskonkursil „Koos vanaemaga/koos 
vanaisaga 2012“. Sellega sai Otepää Lasteaed ainsaks maakonnas esile 
tõstetud osalenud lasteaiaks parimate hulgas. Sajajalgse rühma laste 
kunstitööd osalesid vabariiklikul konkursil „Loom, lind ja inimene“, 
mille korraldas Kadrioru kunstimuuseum. Lapsi juhendasid Eha Seppa 
ja Marika Soidra. Konkursil osalenud tööd on vaatamiseks üleval Päh-
klikese maja koridoris.
   Ees on kooliminevate rühmade laste lõpupeod, mis mõlemas majas 

algavad reedel, 31. mail kell 17.00. Pähklikese avatud uste päevale 
ootame 29. mail kell 10 kõiki esmakordselt lasteaeda tulevaid lapsi koos 
vanematega. Sama päeva õhtul toimub lastevanemate üldkoosolek, et 
tutvustada ja selgitada uue õppeaasta rühmanimekirjade koostamise 
põhimõtteid.

MERIKE TIIMANN, Otepää Lasteaia õppealajuhataja

Lasteaias loetakse tibusid kevadel

„Rongisõit“ Võrukaela kevadlaadalt.

Tänavu lõpetas Otepää Muusikakooli neli tublit ja andekat muusikut 
– kolm akordionisti ja üks pianist. Need olid: Maris Turb – akordion, 
lõpetas kiitusega, õpetaja M.Roop; Vivian Mitt – akordion, lõpetas kii-
tusega, õpetaja M.Roop; Grete Liivamägi – akordion, õpetaja M.Roop 
ja Ketryn Õun – klaveri üldõpe, õpetaja A.Are.
   Suur tänu kõikidele õpetajatele ja lapsevanematele, kes kogu õppeaja 

vältel lapsi õpetasid ja toetasid. On rõõmustav, et Otepää Muusikakooli 
käesoleva aasta lõpetajate seas on mitmeid väga andekaid noori, kellel 
oleks põhjust jätkata õpinguid muusika alal.
   Kindlasti olete kasvanud palju teadlikumaks kontserdipublikuks, 

oskate muusikat rohkem hinnata ja loodan väga, et jätkate edaspidigi 
pilli mängimist, sest muusika on hea kaaslane nii nukratel kui ka rõõm-
satel hetkedel. Soovin teile jätkuvat muusikaarmastust, südamest tule-
vaid valikuid ja palju õnne.

Otepää Muusikakooli direktori kt. MERIKE ROOP

Otepää Muusikakooli 36. lend

Keskkonnaamet on saatnud Otepää Vallavalitsusele kirja, kus soovib
seisukohta uuringuloa andmiseks võimaliku liivamaardla avamise 

eesmärgil.
Uuringuruum asub Valga maakonnas Otepää vallas eramaal 

katastriüksusel Oriku (katastritunnus 63601:003:0780). Uuringuruumi 
teenindusala pindala on 4,34 ha.

Täiendav info: Mairo Kangro 766 4810; 53033035

Uuringuloa taotlus

Muudatused lasteaiarühmas Pipi 

Otepää vallavalitsus valmistab ette riigihanget Pühajärve Põhikooli 
lasteaia rühmade üleviimiseks Pühajärve Põhikooli hoonesse. Riigihan-
ke eesmärk on leida töövõtja, kes teeks põhikooli ruumides vajalikud 
ettevalmistustööd, et need vastaksid lasteaia nõuetele. Loodetavasti 
saavad lasteaiarühma Pipi lapsed alustada uutes ruumides juba eelo-
leval sügisel.
   Alates 2013/2014 õppeaastast avatakse Pühajärve Põhikooli laste-

aiarühma Pipi juures täiendav lasteaiarühm 14le lapsele.
   Täiendav info: Miia Pallase 766 8555
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AMETLIK INFO Palupera vald ja aasta 2012

järgneb 

Koolist
   Koolisisest tegevust rikastasid stiilipäev „Filmikan-

gelased”, kus kohal olid rahvaloendajad, mitu Zorrot, 
ühikarotid jt.; traditsiooniline I veerandit lõpetav mate-
maatikaalane viktoriin; pahupidipäeval täitus maja 
uute pahupidi poiste ja tüdrukutega;  atmosfääripä-
ev; murdeeast käis 5.-7. klasside õpilastele rääkimas 
Tartu Seksuaaltervise Kliiniku arst-noortenõustaja 
Nele-Triin Lott; Eesti Vähiliidu projekti „Ära suitse-
ta, tubakas tapab“ raames andis loengu Hanno Egipt; 
emakeelepäeval toimus kõnevõistlus ja lahendati 
ristsõnu; spordi- ja vastlapäev; mõisapargi maijooks; 
iseseisvuspäeval mängiti ühiselt Heli Nurgeri näi-
dendit „Eesti rahva lugu“; emadepäevale pühendatud 
kevadkontsert; tutipäev ja viimase koolikella aktus; 
õpetajatepäev „uute õpetajatega”; kooli sünnipäeva 
tähistati raadioviktoriiniga mõisakoolidest, valmi-
sid sünnipäevatordid ja välja sai pandud rändkarikas; 
korraldati mitmeid näitusi ja võistlusi; kuulutati välja 
jõulurahu ja jõulupeol esitati näidendit „Päkapikkude 
vennaskond ehk jõulumemme tagasitulek“.
   Õppetööd rikastati mitmekülgselt ka kooliväli-

selt. Koostöös Otepää Looduspargi ja Vapramäe-
Vellavere-Vitipalu Sihtasutusega osaleti mitmes 
keskkonnaalases ühistegevuses, õppeprogrammis; 
muuseumipäeval käidi Tartus Eesti Rahva Muu-
seumis tobedate rekordite päeval; osaleti Juhan ja 
Jakob Liivi etlusvõistluse Valgamaa voorus; 8. klass 
käis ekskursioonil Tallinna Teletornis ja Kanal 3-
s; kooliümbrust ja loodust õpiti koos ELO-katega 
tundma GPS-iga seiklusmängu kaudu; 1.-3. klass 
sai osa Eesti Põllumajandusmuuseumi program-
mis „Rukkileib ja või meie laual“; 6.-9. klass käis 
Teadlaste ÖÖ raames Tartu Õlletehase muuseumis 
ja vaatas AHHAA teadusteatri etendust „Koogist 
kakaks“; 4.-9. klass käis õppepäeval Äksi Jääaja 

algus OT nr 4
Keskuses; klaveriõpilased andsid aasta lõpus kont-
serdi Konguta koolis. 

Lasteaiast
MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaias alustas direktori-

na tööd Lea Miller.
   Moodustati lasteaia uus nõukogu – MTÜ Hellenur-

me Mõis esindajad Vambola Sipelgas ja Maimu Noor-
hani, Palupera vallavalitsuse esindaja Terje Korss, las-
teaia direktor Lea Miller, õpetaja Lia Kiisk ning lapse-
vanemate esindajad Andres Rattasepp ja Mae Juske.
   Kooli saadeti lasteaia 17. lend, 7 poissi.
   Sügisest 2012 on lasteaed taas ühe segarühmaga.
   Käidi matkamas Neeruti metsaradadel; anti kontserte 

hooldekeskuse eakatele; peeti koduvalla päevi ja meis-
terdati viltimistehnikas koduvalla vaip, mis ehib nüüd 
Hellenurme kultuurimaja seina; külastati Tartu Zoo-
loogiamuuseumi; korraldati liikumispäev Hellenurme 
mõisapargis (ühisprojekt „Liiklusvanker“ koos kooliga); 
jätkati jalgpallitreeningutega; osaleti Vapramäe-Vella-
vere-Vitipalu SA õppeprogrammi “Sügis” sügismatkal; 
leivanädala raames külastati Ülenurme Põllumajandus-
muuseumi; tähistati sõbrapäeva sõpradega koolis, vas-
tlapäeva, südamenädalat, kevadpühi, emade- ja isadepä-
eva, kadripäeva, lasteaia 18. sünnipäeva pildinäitusega, 
jõulusid; tellida sai oma rühmakaaslaste käejälgedega 
särke; käidi Elvas vaatamas Viljandi Laste- ja Noortete-
atri etendust „Kuidas päkapikust saab jõulumees!“. 
   Maanteeameti projekti „Liiklusvanker“ raames 

valmistasid Palupera põhikooli seitse 8. klassi poissi 
tööõpetuse õpetaja juhendamisel ainetundides 
talv läbi liikluskasvatuse õppevahendeid Hellenur-
me lasteaiale. Lasteaed sai kevadeks liiklusmärgid, 
vigursõiduelemendid, vöötraja ja foori. Puitmaterja-
liga aitas kohalik ettevõte OÜ Nõuni Puit & Tooted.  

Palupera Vallavolikogu istungil 
9. mail 2013:

 Võeti teadmiseks Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutuse juhatuse esimehe Gea Järvela ettekanne, 
tutvuti Vapramäe loodusmajaga.

 Kuulati SA Otepää Turism juhatuse liikme Margo 
Krüünvaldi ettekannet ja arutleti ettepaneku üle mää-
rata sihtasutuse nõukogusse Palupera valla esindaja(d). 
Üksmeelselt leiti, et nõukogus tuleks osaleda vähemalt 
kahe liikmega (valla turismiteenuse arendaja põhitege-
vuselt ja kohaliku omavalitsuse esindaja).
 Kinnitati Palupera valla põhimääruse uus 

redaktsioon.
 Kehtestati huvihariduse toetamise kord.
 Anti ülevaade MTÜ Nõuni Purjeklubi väljatöötatud 

kodukorra eelnõust Nõuni algkooli kinnistule rajatava sauna- 
ja endise koolihoone osas. Kodukorra täiendamine jätkub. 

 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera 
vallas Hellenurme külas asuv maa-ala suurusega 4,9 
ha, nimetusega „Mõisamaa“.  Maa on vajalik seaduses 
sätestatud ülesannete täitmiseks, tagamaks võimalu-
sed põllumaata elanikel toota põllumajandussaadusi. 
Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust ja Palupera 
vallavalitsuse määratust on maa-alal 100% maatulun-
dusmaa. Ehitisi maa-alal ei asu ja nende rajamist pole 
munitsipaliseeritavale maa-alale ka ette nähtud.

 Vallavalitsusel lubati müüa Pastaku külas Väike-
Päiva hoonestatud kinnistu (katastritunnusega 
58201:001:0024) kirjalikul enampakkumisel. Alghind 
eksperthinnangul 7000 (seitse tuhat) eurot. Vallavalitsusel 
töötada välja enampakkumise tingimused.

 Muudatused Palupera valla 2013. a. eelarves – suunati 
180 eurot Nõuni kultuurimaja eelarvesse meie tantsijate 
transpordile Valgamaa tantsupeole 8. juunil ja 8820 eurot 
hajaasustuse programmi, mis avatakse taotlejatele uuen-
datud tingimustes tõenäoliselt augustikuus 2013.a.
 Arutleti Palupera valla seisukohti seoses haldusre-

formi läbiviimisega tõmbekeskustel põhineva mudeli 
taustal. Teema juurde tullakse taas järgmisel istungil.

 Anti ülevaade juba sõlmitud hankelepingutest  inves-
teeringuteks, Hellenurme lasteaias õppivate eelkooliea-
liste laste arvust järgmistel aastatel. Otsustati vastata 
eitavalt I.T. ettepanekule vahetada korter elamu vastu.

Palupera Vallavalitsuse istungil 
8. mail 2013 korraldati:

 Tunnistati edukaks pakkumuseks Nõuni küla Kullipesa 
reoveepumpla renoveerimise tööprojekti koostamisel 
Kompaktfilter OÜ (12017690) pakkumus 600 eurot käibe-
maksuta. Nimetatud mahus lubati vallavanemal sõlmida 
Kullipesa reoveepumpla renoveerimise tööprojekti koos-
tamise hankelepingule lisa ja uueks lepingu lõpptähtajaks 
saab 2. august 2013 .a.

 Anti üks õppetoetus kõrghariduse omandajale 40 eurot, 
üks toetus lapse 1-aastaseks saamisel 100 eurot, üks sõn-
nitoetus 130 eurot ja kaks matusetoetust á 130 eurot.

Kaks pärandihoidja sõlge 
toodi Palupera valda

Juba seitsmendat korda toimus Valgamaa 
Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi poolt ellu-
kutsutud rahvakultuuriga tegelejate tunnusta-
mine koos Valga Maavalitsusega. Tõrva Kirik-
Kammersaalis anti üle pärandihoidja sõled, 
mis on Valgamaal esemelist, rahvakunsti ja 
kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind.
   Tänavu lisandusid tunnustatavate hulka 
ka kultuuritöötajad. Palupera valda tuli kaks 
pärandihoidja sõlge viiest.
   Käsitöösõlg Andres Rattasepale. Talle 
meeldib katsetada ja vormida erinevaid 
materjale, tohutöödest olid mõned näidised 
välja pandud ka Tõrvas. 2012. aastal korraldas 
ta pärandtehnoloogia sügiskooli suure kire ja 
südamesoojusega.
   Rahvatantsusõlg määrati Anita Pavlovale. 
Kui väljapaistvaimaks sündmuseks maakon-
nas oli edukas esinemine uute tantsude kon-
kursil Tallinnas, mille korraldajaks olid Eesti 
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ja SA 
Laulupidu, siis Anita tants „ Süda on nooruse 
värav“ pääses finaali.
   Andres ja Anita! Soovime meiegi teile jätku-
valt häid ideid! Oleme teie üle väga uhked. 

TERJE KORSS

Vasakult Ilmar Kõverik, Ene Kaas, Andres 
Rattasepp, Anita Pavlova ja Thea Leitmaa.

Maaelu Arengukava 2007-2013 toetusest meede 
3.2. (rakendusüksus PRIA) kaudu eraldati Palupera 
staadionile multifunktsionaalse spordiväljaku 
(mini-arena) projekteerimis- ja ehitustöödeks, 
omanikujärelvalve teostamiseks ja väljaku hool-
damiseks vajaliku lumefreesi soetamiseks 57500 
eurot. Projekti omaosalust aitas taotlejal MTÜ 
P-RÜHM summas 4250 eurot tagada kohalik oma-
valitsus. Tööprojekti koostas Klotoid OÜ, ehitustöid 
tegi OÜ Gelom, omanikujärelvalve Aktsiaselts 
AA-LAN.
   Kahe aastaga ehitatud mini-arena on nüüd 
valmis ja asub jooksuovaali edelapoolses sektoris. 
Amortiseerunud alusdrenaaž asendati uue 
lisadrenaažiga (100 jm), mis aitab kõrge pinnase-
vee taseme korral katendialust pinda kuivana hoi-
da, vältida talviseid külmakerkeid ja sellega katendi 
ebatasaseks muutumist. 
   Mängijaid ootab kahevärviline väljak – punakas-
pruun mänguala, millel ümbrus on roheline. Kunst-
murukate on kvaliteetsest polüetüleenmaterjalist, 
20 mm liblepikkusega ja täiteliivaga.  Aed ümber 
väljaku on sügavimmutatud hööveldatud puitlau-
dis, väravaga ja selle kohal ca 10aastase garantiiga 
pallipüüde kapronvõrk silmaga 40x40 mm, mis on 
kuumtsingitud metallpostidele trossiga kinnitatud 
tugevdatud ja ilmastikukindel. 
    Multifunktsionaalseks saab mini-arenat nime-
tada selle mitmekesiste kasutusvõimaluste tõttu, 
erinevate sportmängude väljakujoonte värvus on 
erinev. Mini-arenal on saalijalgpalli väljak oma piiri-
dega ja 2x3 m väravatega, tenniseväljak kahe tenni-
se põrkeseinaga 3,75x2,5 m diagonaalselt väljakul, 
võrkpalliväljak paigaldatavate postide ja võrguga. 
Neli tennise- ja võrkpallivõrguposti on kinnitatavad 
hülssidesse. Lisaks kaks korvpallilauada kettidega 
rõngastega. Väljakut valgustab pimedal ajal üks 
10 m metallist kaitselülitiga kahe prožektoriga val-
gustusmast. Staadioni välisäärele jooksuraja äärde 
paigaldati lisaks viis ühe valgustiga 10 m valgus-
tusmasti. Välisvalgustuse juhtimiseks on lülituskilp, 
mida juhitakse hämarareleega. Väljaku lähedal 
on kastmis- ja jääväljaku rajamiseks plastkaev ja 
maakraan, veehüdrant. Jäähoki mängimiseks ja 
uisutamiseks ongi vajalik lumefrees, millega talvel 
saab jäält lume eemaldada. Lisaks on lumefrees 
talvisteks hooldetöödeks, 2 prügikasti, 4 pinki, 2 
saapaharja sissepääsuluukide juurde paigaldami-
seks ja kastmisvoolik 50 jm.
   Väljaku haldamiseks ja hooldamiseks koostab 
MTÜ P-RÜHM peagi ka kodukorra.

Palupera staadionile 
valmis mini-arena 

Palupera vallavalitsus, enampakkumise korral-
dajana, müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel 
hoonestatud kinnistu Väike-Päiva, katastritunnus 
58201:001:0024, sihtotstarve 100% elamumaa, 
suurus 15865 m². 
   Kinnistu iseloomustust, enampakkumise tingimu-
si, läbiviimise korda jm loe Palupera valla veebile-
helt www.palupera.ee. Samas ka avalduse vorm, 
mille esitamise tähtaeg on 4. juuni kell 15.00.

Väike-Päeva kinnistu 
kirjalik enampakkumine

Palupera valda on vallavalitsuse tellimusel paigal-
datud 14 avalikku segapakendi konteinerit ja 6 
paber- ja kartongipakendi konteinerit, mis on kasu-
tamiseks kõikidele Palupera vallas asuvatele isiku-
tele, kes soovivad viisakalt oma pakendist vaban-
eda. Valgamaa taustal oleme kõige enam elaniku 
kohta konteinereid omav omavalitsus. 
   Konteinerid on varustatud kleepsu(de)ga või 

tekstiga, kus tutvustatakse, mida võib sinna panna. 
See teenus on tarbijale tasuta ja nii saab kokku 
hoida olulise mahu olmejäätmete konteinerist, 
mille eest tasume koduses majapidamises tekkinud 
olmejäätmeid üle andes.
   Segapakend on pandimärgita pakend, pandiga 

koormamata. Segapakendi konteinerisse viska-
miseks korja kotti eraldi näiteks hambapastatuub, 
šampoonipudel, kilekotid, piimakotid, ühekorra-
söögiriistad, nakkekile, alumiiniumfoolium, õli-
pudel, plastist toidu- ja joogipakend (jogurt, või), 
metallkaas, -kork, konservikarp, ketšupipudel, 
majoneesipudel, kosmeetika- ja hooldustoode-
te pakend jms. Pakend on ka pakendi osa – kork, 
kleebis, kinnitusklamber, doseerija jms. Segapa-
kend peab olema puhas ja kokkupressitud. Kuid 
pakend ei ole teekott, juustu ümbritsev vahakile, 
vorsti ümbritsev kile jms. – need saab visata vaid 
olmejäätme konteinerisse.
   Tagatisraha märgiga (pakendil etikett, ribakood, 

EPP/PET embleem) pakend on pandipakend. Kui 
tagatisraha märk pakendil hävineb, rändab seegi 

pakend segapakendi konteinerisse.
   Paberi- ja kartongikonteinereid on paigaldatud 

Palupera valda 6 ja ka see teenus on tasuta. Need 
pole vanapaberi konteinerid. Siia võib panna puhta, 
lahtilõigatud, kokkupressitud kartongist piima- 
ja mahlapakid, pappkastid, -karbid, paberkotid, 
jogurti- ja mahla kartongpakendid, kirjaümbrikud 
ja muu paber- ning papp-pakendi. Selle konteine-
ri kasutajaid on kindlasti vähem, sest paljud meist 
omavad küttekollet ja enamuse (kiletatut ei või!) 
võib nendest jäätmetest ära põletada. 
   PROBLEEM: pakendikonteinerite tühjendajatel 

tuli hiljuti teade, et meie segapakendi konteiner on 
täis olmejäätmeid, ehitusprahti (konkreetselt Palu-
pera raudteejaam, Räbi küla ainukene konteiner 
jms). See tühjendus tuleb vallal eraldi tellida olme-
jäätmete vedajalt, teenuse eest tasudes. Kui pole 
selgeks saadud, mida kuhu panna võib, või tegut-
setakse pahatahtlikult, tuleb see konteiner ära viia. 
Seega peab ka pakend minema siis kas kaugemale 
konteinerisse või oma olmejäätmete konteinerisse, 
ise tühjenduse eest tasudes. 
   Ja lõpuks, suurjäätmed (vaip, mööbel, uks, aken, 

madrats jne., mis olmejäätmete konteinerisse ei 
mahu võib panna oma olmejäätmete konteineri 
kõrvale, korralda koostöös veoettevõtjaga nende 
esemete äravedu. Muidugi tasub suurjäätmete 
omanik selle teenuse eest siis eraldi.
   Lisainfot: http://www.palupera.ee/content/view/

41/65/

Meeldetuletus jäätmete sorteerimisest ja probleemid

Reedel, 10. mai õhtupoolikul võis näha Nõuni kul-
tuurimaja uksest sisenemas nii rahvariietes naisi, 
pidulikes riietes lapsi kui ka soliidses riietuses 
isasid. Algamas oli kontsert „Sulle laulan oma kau-
nimad laulud, sulle tantsin oma toredamad tantsud 
kallis ema, vanaema, naabritädi...“. 
   Peo avasõnad lausus volikogu esimees Vambola 

Sipelgas. Esines äsja munast koorunud Palupera 
valla naiskoor, tantsulusti ja laululurõõmu jagasid 
lauljad ning tantsijad nii siit kui sealtpoolt valla 
nurgast. Külakosti tõid ka nooremad paarid, kes 
juba viis aastat treeninud, kes kuusteist tundi – aga 
silm säras ja aplaus oli tugev. Tänusõnad juhendaja-
tele, kes oskavad nii memmed kui ka neiud, tüdru-
kud ja poisid laulmisest, tantsimisest panna rõõmu 
tundma. Kui aga lava täitus lastega, kõigil käed päi-
kesekollaseid nartsisse täis ja laul suus, kippus lausa 
pisar silmanurka. Ei jäänud ühegi emme, vanaema, 
vanavanaema ega tädi pihud tühjaks, ikka saatjaks 
ja kõrvu paitamas laste laul. 
   Ja siis kandsid poisid sisse suure, suure tädi Esta 

meisterdatud tordi, millest sai igaüks suu magu-
saks. Kõlama hakkas Rõuge Riina lustlik pilliviis 

Lihtsalt armas pidu Nõunis

ja lauluhääl, mis kutsus kõiki kaasa laulma ja tantsu 
lööma. Ega üllatused sellega ei lõppenud, maha 
sai peetud traditsiooniline tordioksjon. Algata-
jaks oli naisselts 16 aastat tagasi ning eesmärgiks 
toetada lastekaitsepäeva läbiviimist. Seekord vahe-
tasid omanikke viis torti ja mõnus karbitäis musti-
kaid.Oli lihtalt armas pidu sõprade ja pere seltsis.

Pidu nautinud vanavanaema

MTÜ HELLENURME MÕIS ERALASTEAIAST 
SAADETAKSE KOOLI 18. LEND

Lasteaias, 30. mail kell 16.30 lõpetavad:
 1. Karl Markkus Metslind
 2. Martti Miks
 3. Tormi Rattasepp
 4. Roosi Raudsepp
 5. Heidi Udeküll
 6. Natalie Uuemaa
Head kooliteed soovivad koduvald ja MTÜ Hellenurme Mõis!

Hei-hei, Palupera-Puka valla lapsed vanuses 8-18!

On alanud registreerimine Valgamaa noorte loo-
duslaagrisse 30. juuli-2. august. Koostöös Kaitse-
liidu Valgamaa Maleva ja mitmete omavalitsustega 
korraldatakse noortelaager Rulli lasketiirus, kus 
kogenud instruktorite juhendamisel õpitakse mat-
ka- ja loodustarkusi.
   Registreerimine kuni 31. maini 
Marika Uibo, Puka vald - 56159789 ja Marika Viks, Palupera 
vald - 53465648.
   Täpsem infot: palupera.ee ja noored.palupera.ee kodule-
helt. Kaimo Vahtra 5146384, Kalev Lõhmus 5139071
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15. mail jõudis lõpule järjekordne va-
bariiklik koolimeedia konkurss, kus
meie tublid noorajakirjanikud said 
taas tunnustuse osaliseks. Teist aas-
tat tegutsev koolitelevisioon OGTV
pälvis kõrgeima tunnustuse, vasta-
tes ainukesena tõelise saate formaa-
dile. Tublid teletegĳad on abiturien-
did Ingrid Kelder ja Kadri Palmiste 
ning kümnenda klassi noormehed
Saamuel Stepanov, Erkki Teder, 
Randel Uibopuu, Martin Krüünvald 
ja Kevin-Markus Toover. 

Koolilehe vastutav toimetaja Eve 
Kurvits (12.a) tunnistati vabariigi 
parimaks uudisintervjuu autoriks.
Tema lugu uuriva ajakirjanduse val-
last „Kool ilma peata“ võite lugeda ka 
tänasest ajalehest. Nii koolilehed kui 
ka telesaated on kä esaadavad kõigile 
huvilistele kooli kodulehel.
    Meediaõpe on Otepää Gümnaasiumi
üks paljudest „nägudest“ ning õnneks
on meie noortel tahtmist ja jõudu aja-
kirjandusega jõudu katsuda. Igal ke-
vadel, kui järjekordne lend tublisid 
ajakirjanikuhakatisi kooli lõpetab, on
õpetajalgi hing hell. Loodan, et kuu-
leme vabariigi meedias edaspidigi
meie tublide lõpetajate Ingrid Kelderi, 
Kadri Palmiste ja Eve Kurvitsa nime,
olgu siis tele-, raadio- või ajalehemaas-
tikul.

Marika Paavo, meediaõpetaja

11. aprillil sai lõpu meie kooli nn direkto-
risaaga: Otepää vallavanem Merlin Müür
vabastas koolidirektor Aivo Meema ame-
tist tervislikel põhjustel. 7. detsembril 2012 
esitati Meemale kahtlustus kooli varaliste
vahendite omastamises. Samal päeval taan-
das Aivo Meema ennast ajutiselt koolĳuhi 
ametist ning ka vallavolikogu tööst, lootu-
ses lähiajal oma ametipostile siiski naasta. 
Järgnevad kuud viibis härra Meema hai-
guslehel, mis andis lõpuks ka põhjuse ta
töölt ametlikult vabastada. Vabariiklikule
ajakirjandusele on Otepää Gümnaasiumi
direktori lugu olnud mahlakas maiusroog, 
mida on mälutud iga kandi pealt. Meie kooli 
noorajakirjanikud, kelle tegevust Meema 
oma tööaastate jooksul igati toetanud ning 
arendada aidanud, on selles kontekstis ehk
ainukesed, kellele ta hea meelega intervjuu 
on andnud. Tõsi, tol hetkel ei aimanud veel 
keegi, et õpilaste poolt armastatud koolĳuht
oma kabine i enam ei naase. Tänases kon-
tekstis julgeme käesolevat usutlust lausa
eksklusiivintervjuuks nimetada.

Meediaklass

Kool on meie teine kodu – nii armastatakse 
öelda. Õpilastena sammume oma igapäevast 

rada, mõtlemata sealjuures, kui oluline on see, et 
keegi meid juhiks ja meie heaolu eest vastutaks. 
Direktori kabinet pole just paljudele avatud, sinna 
minnakse ikka mingil kindlal põhjusel. Koolĳuht 
näitab end õpilastele avalikel üritustel ja peab
tähtsaid kõnesid. Meie koolipapa Aivo Meema on
olnud meeldiv erand – ta on õpilasi lahkelt vastu
võtnud nii oma kabinetis kui kõnetanud koridoris.
Tema pidupäevakõnede sõnum on tunginud ka 
õpilaste hinge. Aga mis juhtub siis, kui kool jääb
ühel hetkel täiesti ootamatult ilma peata? Just nii 
juhtus meiega möödunud aasta jõulude eel, kui
kooliraadio eetris teatas  direktor Aivo Meema, et 
peatab oma töösuhte antud ametis.
Kooliperele tuli väga ootamatult Teie avalik 
esinemine kooliraadios, kus teatasite, et pea-
tate oma töösuhte antud ametis, ning teave,
et Teid süüdistatakse rahaliste vahendite
omastamises. Kuidas seda kommenteerite?
Tegelikult, et täpsem olla, esitati mulle möö-
dunud aasta detsembris kahtlustus. See 
summa oli 2028 eurot. Mind kuulati üle ja
ma olen kahtlustuse sisust aru saanud, aga
asjades, milles mulle kahtlustus on esitatud, 
ma isiklikult ei nõustu.  Praegu olen  nagu
kuum friikartul palavas õlis: mulle on esita-
tud kahtlustus, aga mi e süüdistus, mis oleks 
võib-olla parem variant, sest siis ma teaks,  
milles mind süüdistatakse.  Kui kohus on
öelnud, et ma olen süüdi, siis järelikult olen 
süüdi. Ma ei oska teistmoodi neid asju selgi-
tada.  Ajakirjandus  ja erinevad inimgrupid 
tahavad juba eelnevalt mind süüdi mõista, 
aga ma ei tea muud organit peale kohtuor-
gani, kes saab tegelikke ja loodetavasti õigeid
otsuseid teha. 

Inimestel on sageli kombeks kohut mõista 
enne tõe selgumist. Kas olete tundnud enda 
suhtest mingit kriitilist meelestatust ning 
kuidas suhtuvad teisse kolleegid Otepää 
Gümnaasiumis?
Loomulikult olen märganud inimesi, kes tun-
nevad sellest rõõmu ning on mind juba eos 
süüdi mõistnud. On ka neid, kes on kaastund-

likud ja ootavad ära selle hetke, kui tõde on
selgunud, ning kindlasti on neid, kes on se-
gaduses.  Neid kolme sorti inimesi on ka kol-
leegide hulgas. Ma olen seitsme aasta jooksul 
direktorina saanud nii palju koolitusi ja koge-
musi aru saamaks, et inimesed ongi sellised. 
Muidugi ei ole ma rõõmus, et mind on juba
süüdi mõistetud, aga inimesi muuta ei saa
ning sellega tuleb leppida. Vahel optimistina
lohutan ennast sellega, et enam hullemaks 
minna ei saa, kuigi tegelikult ikka saab küll.

Kuidas hindate OG praegust olukorda, kui
kool on justkui ilma peata?
Mul on hea meel, et need inimesed kooli-
majas, kellega me erinevaid projekte ja töid
tegime, on ikka olemas ja töötavad ennast-
salgavalt edasi. Direktori rasket vankrit veab
hetkel õppealajuhataja. temal on kahtlemata 
kõige raskem vanker vedada. Loomulikult ei 
ole aga mõistlik, veel vähem kasulik, et üks 
struktuur on pikalt ilma juhita. Koolile on see 
eriti ohtlik.

Millisena näete OG-d viie aasta pärast?
Muretsen gümnaasiumiosa jätkusuutlikkuse 
pärast. Tänasel päeval pole kellelgi kohalikest 
poliitikutest aega kooliprobleemidega tege-
leda, aur kulutatakse mujale ära. Praeguste 
haridusreformide käsitluses tundub palju-
dele, et meie väikesel gümnaasiumil pikk
perspektiiv puudub. Sellega on tõsiselt vaja
vaeva näha ja mi e ainult koolil, vaid ka
omavalitsusel. Kool on kõige suurem võt-
meküsimus ning seejuures polegi võib-olla
tähtis, kes direktoritoolil istub, vaid just see, 
kuidas ta gümnaasiumi eest võitleb.  Otepää
Gümnaasiumi traditsioonid on seda väärt, et
keskharidus siinmail jääks püsima. Kui täna 
küsida, mis saab minust tulevikus, siis het-
kel ma seda veel ei tea, kuid üks on kindel: 
oma kooli pärast valutan ma alati südant ning 
rõõmustan ka tulevikus tema kordaminekute
üle. 

Nüüdseks juba endist koolidirektorit küsitles 
Eve Kurvits

Meie koolis on juba neljandat aastat kor
koolisisene päevikukujun
gus selgitatakse 
lipäeviku kujund

Päevikukujunda
jalikult läbitöötatu
sandlikke ja natuke
eelmistel aastatel on
vandit, siis sel aasta
lõppvalimis osales 1

Esimese valiku teg
les igast klassist 4 õp
aineõpetajad. Kolm e
torit olid: Rober Poska
ja kolmandat kohta ja
ning Grete Liivamägi. 
sid Teiloora Ojastele. N
päevikuga. Tublid tegĳ
Maris Sala, Ketrin Kivim
Urke, Geiti Karo, Meriliis
Liisu Kojus.  Aitäh kõig
valikut teha! 

Õpilaste tungival palv
päevikuga, mida saab ise 
päevikutest, mida olete ise
peaasta lõpus näitus. Lood
julged osalema!

Enim hääli sai 7. klassi poisi Roobert Poska  päevikukavand

12.-18. maini oli Otepää Gümnaasiumis 
külas Piskovitši kooli delegatsioon 
Pihkvamaalt 2 õpetaja ja 5 õpilasega, 
keda võõrustas peamiselt meie kooli
10. klass. Selline kohtumine sai teoks
tänu omanäolisele projektile, milles 
osaleb 4 Lõuna-Eesti gümnaasiumi
Vastseliinast, Põlvast, Viljandist ja
Otepäält. Eesmärgiks on arendada 
keeleõpet ning õppida tundma naa-
berriigi kultuuri. Külaskäigule eelnes 
väga põhjalik LAK (lõimitud aine- ja
keeleõpe) –koolitus, mille läbis meie 
kooli 6 õpetajat. Nädala jooksul tutvu-
sid meie idanaabrid kooliga, külasta-
sid tunde ja spordimuuseumi, lõbut-
sesid seikluspargis ja bowlingus, said 
põhjaliku ülevaate Otepää ja Tartu  
vaatamisväärsustest, käisid vastu-
võtul vallavalitsuses. Suur vastutus
sel nädalal langes kahtlemata vene 
keele õpetajatele Tiia Rootsmaale ja
Ene Visterile, keda jõudumööda toe-
tasid teised projektis osalenud: Kaja 
Oja, Kirsti Vuks, Marika Paavo, Ülle 
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Kümmel ja projektĳuht Margot Keres.
Tublid olid mõistagi ka meie õpilased,
kes vene noortega tegelesid.
   Hüvastĳä  oli kurvameelne, sest
meie külalised ei raatsinud Otepäält
lahkuda. Sügisel ootab ees meie õpi-
laste vastuvisiit. Küllap on sellistel 
kindla õppimise eesmärkidel külas-
käigud produktiivsed ja noori inimesi
keeleõppele ärgitavad.

Projektis osalenute nimel 
Marika Paavo
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OG õpilasesindus on käinud koos juba mit-
meid aastad. Meie liikmed on aktiivsed Otepää 
Gümnaasiumi 6.-12. klassi õpilased, kes käivad
koosolekutel ühisel eesmärgil muuta koolielu või-
malikult huvitavaks.

  Sel aastal on läinud ÕE-l väga edukalt. Oleme 
korraldanud palju erinevaid üritusi, millega ta-
hame tavalisele koolirutiinile särtsu juurde anda.
Meie kõige menukamad e evõtmised on kindlasti 
diskod, mis toimuvad igakuiselt klubis Come Back. 
Suuremate sündmuste, näiteks jõulude ja halloweeni
puhul toimuvad riietumiskoodiga diskod, mis meel-
divad kõige rohkem noorematele kooliõpilastele.
Väga hea kostüümi puhul lubame parimatele tasuta 
sissepääsu. Sel aastal tegime ka jõulude ajal heate-
gevusliku disko, mille tulu 150 eurot  annetasime
Valga kodutute loomade varjupaigale.
   Lõppeva õppeaasta kõige esimene suurem üritus 
toimus koostöös Otepää Avatud Noortekeskusega,
kui korraldasime õpetliku vabalavaga  AIDS-i vas-
tase ürituse. Naistepäeva eel valiti meie koolis Miss
ja Mister. Traditsiooniks on saanud ka iga-aastane 
Playback, mida korraldasime lausa kahel päeval,
sest osavõtjaid oli tohutu hulk ning nad kõik olid
kõvasti vaeva näinud.
  Lisaks ürituste korraldamisele tegeleme ka väljas-
pool kooli ühiselt vabatahtliku tööga. Talvel käisime 
kohvikus L.U.M.I jõulupargis abis ning nüüd, keva-
del Pühajärve talgutel.
Õpilasesindus tegeleb aktiivselt edasi ka järgmisel 
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õppeaastal uute ja huvitavate ideedega. 

Sille Sööt, Annika Tiideberg,  Gertrud Aasaroht 
(X klass)

Seoses uue õppekavaga on 11. klassidel tarvis 
koostada uurimus või sooritada praktiline töö ja 
seda komisjoni ees kaitsta. 21. mail tutvustasidki 24
noort oma töid kooli aulas, kuhu lisaks hindamis-
komisjonile olid kuulajateks ja eeskuju saamiseks 
kutsutud ka 10. klassi õpilased. (Meenutuseks: OG 
soliidses eas vilistlased mäletavad aegu, kui kodu-
uurimise konverents oli meie iga-aastane tava.)

Tööd olid tehtud nii individuaalselt kui ka gru-
piti, viimased eelkõige praktiliste töödena. Allpool 
vaid paar näidet praktilistest töödest. Olgu lisatud, 
et üks suur grupitöö (Maiken Vähi, Lise  Segar, 
Mari-Ly Kapp) on sõbrapäeval heategevuskont-
serdina ning sellele eelnenud korjanduspäevadena 
juba teostatud ning meedias ka kajastatud.

Marika Paavo, üks juhendajatest

15. mail toimus Tehvandi staadionil jalgpallipäev. 
Omavahel võtsid mõõtu 5.-7. klass ja 8.-10. klass. 
Nooremast vanuserühmast tuli võitjana lahingust 
välja 7. ja vanemast grupist 10. klass. Seoses jalgpal-
lipäevaga korraldati ka paar lisavõistlust. Üks neist
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oli jalgpalli- teemaline viktoriin ja plakati joonista-
mise võistlus. Viktoriini võitsid Aleksander Alev 
6. a, Merit Müür ja Markus Punnar 8.a ja Andres 
Aaliste 9.b klassist. Plakati joonistamise võistlusel
saabus suur hulk väga andekaid töid. 

Võistluse korraldamine ja e evalmistus oli Robert
Segari, Marten Pullese ja Tormi Oja kohustuslik
praktiline töö. Päev läks korda: selgitati parimad 
klassid jalgpallis ja kõik said kõvasti sporti teha. 

Tormi Oja, XI klass 

Lilli Laur valis omale praktilise uurimistöö rah-
vatantsu teemal. Töö käigus valmis omaloomingu-
line eesti rahvatants „Noorte lust“ iiri muusikale. 
Tantsu esmaesitlus toimus tööde kaitsmisel sega-
rühm “Nuustaku Noored“ poolt. Laiem publik saab
tantsu näha Otepää Gümnaasiumi tantsupeol 30.
mail spordihoone saalis. Tants valiti ka noorte sega-
rühmade kavasse Valgamaa tantsupeole. Valgamaa 
tantsupidu „Tantsusammul läbi Valgamaa“ toimub 
8. juunil 2013 Valgas. 

Kaire Ojavee, töö juhendaja

Märkamatult astub suvi kevade kandadele
ning kooli lõpuni on jäänud vaid loetud nä-
dalad. Nii mõnigi abiturient, kellel kõik lõpu-
eksamid sooritatud, naudib päikeselisi ilmu
samal ajal, kui teised veel lõputuna näivates
konsultatsioonides  halle ajurakke pingu-
tavad, et veel enne viimast eksamit midagi 
pähe kinnitada. Kaksteist aastat on läinud 
nagu linnutiivul ning kooli lõpu lähenemisel 
leian end tihti mõtlemast vaevarikkale, kuid
toredale teekonnale, mis siiani jõudmiseks 
läbida tuli. 

Kui inimestel palutakse meenutada oma koo-
liaega, siis paljude mõ ed liiguvad mööda
koolis juhtunud huvitavate seikade radu. Nii 
mõtlen minagi esimese asjana kohe klassiga
korda saadetud vimkade peale, alustades 
tahvlisvammide vahutama panemisest kuni 
klassĳuhaja auto toidukilega  katmiseni, öis-
tele uitamistele Palangas klassiekskursiooni
ajal, totratele e eastetele kooli Playbackil ning
pikale veninud kehalise kasvatuse tundidele.
Mälestused ongi kõige suurem kink, mille en-

daga koolist kaasa saan. 
Peale kallite meenutuste ja lugude on kool 
mulle pakkunud veidi teistsuguseid kogemusi
ja võimalusi, kui võib-olla teistele omaks on
saanud, mistõ u mängib Otepää Gümnaasium 
minu tulevikuvalikute osas väga tähtsat rolli. 
Kuigi laulupisik on minus alati olemas olnud,
siis põhikoolis lastekooriga ühinemine oli just
see õige samm, mis mind suuremale muusi-
kalainele lükkas. Võimalus laulda erinevates
koorides, ansamblites ja solistina ei ole kokku 
mulle siiski pakkunud nii suurt rahuldust kui
muusikaõpetaja abistamine kooride juhenda-
misel. Kõige suurem rõõm on näha, kuidas 
poiste-, laste- või hobikoori neiud ja noorme-
hed edukalt esinevad, ning teadmine, et mina
olen andnud oma panuse nende õpetamisele, 
on nagu kirss tordil. 
Otepää Gümnaasiumi ajaloos ei ole veel mi e 
keegi teinud koolilõpueksamit muusikas. Olles 
esimene, tunnen, et pean selle eriti edukalt 
sooritama, et tulevased abituriendid oleksid 
julgemad valima just seda eksamit. Siiani pole
kellelgi erilist e ekujutust olnud, mida selline 

eksam võiks endast kujutada. Olen kokku pan-
nud toreda neidudekoori, kellega poole aasta 
pikkune töö ei ole alati olnud lust ega lillepidu,
vaid tõsine, kohati ka võimatuna näiv e evõt-
mine. Siiski, nüüd oleme nii kaugel, et eksa-
mikontsert ei tundu enam nii hirmuäratavana 
nagu varem. Siiski tõdesin, et minu eksamitu-
lemus sõltub paljudest teistestki.
“Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus,” 
ütles kirjandusklassik Tammsaare. Jah, tõesti, 
pikk ja raske teekond on ennast ära tasunud,
sest eksamikontsert on kui minu kooliaastate
kulminatsioon- kõik tegemised aastate jook-
sul on mind just selle hetkeni viinud. Hinges 
on ärevus, sest ühtlasi on selle kontserdiga ka 
minu koolielu Otepää Gümnaasiumis ümber 
saanud ning ees ootab veel veidi ähmane tule-
vik, mis tänu teadmistele, kogemustele ja ini-
mestele, kes kooliajal minu ümber on olnud,
siiski kirgastes värvides udu tagant paistab.
Olen uhke, et õppisin just Eesti vanimas maa-
gümnaasiumis!

Triinu Aasaroht, abiturient

26.- 28. aprillil korraldas Noorte Meediaklubi Otepää Gümnaasiumis 
vabariikliku multimeedialaagri 2013. Kolme päeva jooksul õpiti noorte 
juhendajate abiga tegema kvaliteetseid raadio- ja telesaateid.  

Laagri eesmärgiks oli tekitada koolinoortes meediapisikut, mis innustaks
neid rohkem  tegelema koolitelevisiooni ja –raadioga. Meediahuvilisi oli 
üle Eesti kokku tulnud 86 ning ka tegevusi jagus kuhjaga. Noored said 
paarikümne tudengi juhendamisel õppida, kuidas koostada huvitavaid 
raadio- ja televisioonisaateid, alates idee sünnist kuni eetrisse minekuni.
Õpilased jaotati 8 rühmaks, kellel erinev ülesanne ja suunitlus.
    Kõik päevad olid vilka tegevusega täidetud. Õpitubadele vahelduseks
tehti heli- ja videosalvestusi ka Otepää tänavatel, kus intervjueeriti koha-
likke elanikke. Igal võimalikul hetkel lasti otse-eetrisse järjekordne saade.
Laagri viimasel päeval toimus kõikide valminud tööde esitlemine, mille 
käigus pidi näitama uusi õpitud teadmisi. „Ainult nii, intensiivselt ma-
terjali sukeldudes õpivadki noored meie neljandat võimu – ajakirjandust 
- tundma ja ise selles kaasa lööma. Tore, et meie kooli moodsad tehnilised
võimalused tervele vabariigile mingil moel kasu toovad,“ tõdes Otepää 
Gümnaasiumi meediaõpetaja Marika Paavo.  
     Oma ajakirjaniku kogemusi jagasid laagrilistele ka 3 tuntud meediatege-
last: Mihkel Kärmas, Astrid Kannel ja Madis Aesma. Laagri peakorraldaja 
Piia Puuraid oli lootusrikkalt optimistlik: „Kindlasti saavad siinsed noored
laagrist palju kasulikke teadmisi, mida rakendada oma koolimeedia töös.
Kes teab, ehk just nendest noortest meediahuvlistest saavadki tulevased
ajakirjanikud.“

Killu VäVV liste, X klass

O t e p ä ä  G ü m n a a s i u m i  6 . b  k l a s s  o s a -
l e s  Ta r t u  L õ u n a k e s k u s e  k o r r a l d a t u d 
„Volbrimüsteeriumil“ ning sai pressiteadete 
kategoorias I koha.

Kutse „Volbrimüsteeriumil“ osaleda sai Otepää 
Gümnaasiumi meediaklass seetõ u, et on va-
remgi silma paistnud Tartu piirkonna noorte 
meediae evõtmistes. Konkursile oodati töid 
kahes kategoorias: pressiteateid ja videoklippe.
Kuigi meie koolis on viimasel ajal aktiivsed just
filmitegĳad, esindasime oma kooli seekord hoo-
pis pressiteadete valdkonnas. „Kuna gümnaasiu-
miõpilastel on praegune periood kõige töömahu-
kam ja 6. b klass organiseerib just selleteemalist
üritust, siis otsustasingi selle töö neile pakkuda,“ 
selgitas meediaõpetaja Marika Paavo, miks se-
dapuhku meie kooli nii noored „ajakirjanikuha-
katised“ esindasid.
    Mõistagi pole pressiteate kirjutamine nalja-
asi, sest selle kriteeriumid on väga konkreetsed,
seetõ u tuli algul koos õpetajaga kõvasti pead 
murda, kuidas materjal kokku panna. Lõpuks jäi
sõelale 3 kanget tüdrukut: Kadri Ann Jurs, Katre
Krüünvald ja Pille-Riin Merilo, kes otsustasid
põhjaliku töö käsile võ a, peamiseks eesmärgiks 
mi e võit, vaid hoopis kogemus, soov midagi 
uut õppida. Et juba esimese korraga nii hästi 
läks, on rõõm seda suurem. 
    Auhinda käidi vastu võtmas pidulikul lõpu-
üritusel Tartu Lõunakeskuses 27. aprillil.

Toimetus

Mihkel Kärmas õpetab noortele uurivat aja-
kirjandust.
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Kui kõik ausalt ära rääkida, nagu oli,
pean ma alustama sellest, et Otepää 
Gümnaasiumi algklasside õpilased on ol-
nud väga tublid õppimises ning aktiivsed 
nii koolis kui ka väljaspool kooli toimu-
vatel üritustel.

Traditsioonilisel sügise sünnipäeval toi-
munud Nunnu näitusel osalesid paljud
lapsed oma toredate meisterdustega sügis-
andidest. Õppeaasta algul oli meie kooli
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sünnipäev – Otepää Gümnaasium 105, toi-
mus meeldejääv sünnipäeva aktus ja näitus.
Tähelepanuta ei jää ka meie kooli õpilaste 
isad ja emad. Isadepäeval oli isadele sportlik
üritus. Emadepäeva tähistati meisterdades
erinevates õpitubades. 

Alles need päkapikud piilusid ringi ja 
käis jõuluvana – jõulupeo teemaks olid aas-
taajad, kus paralleelklassid said loosi tahtel 
e evalmistada ühe aastaaja. Ja kui jõuludest 
kevade poole liikuda, siis III veerandi vii-
masel nädalal toimus õpetaja Kaja Oja eest-
vedamisel emakeelenädal, kus lapsed said 
panna proovile enda teadmisi emakeelest. 
Toimus ka matemaatikanädal – õpetaja Ene
Must valmistas e e peastarvutamise üles-
anded ja pani kõik huvilised pead murdma
nuputamisülesannetega.

Tore on lastel end ümber kehastada mõ-
neks Eesti või lausa välismaa staariks iga-
aastsel Playbackil. Eriti meeldejäävad olid 
18. ja 19. aprillil toimunud näidendite tunnid. 
Noorte näitlejate südamed pani põksuma
saalitäis rahvast, publikuks olid Otepää laste-
aia lapsed ja suuremad koolikaaslased. Kõik
klassid koos oma õpetajatega olid e e val-
mistanud toredad näitemängud. Õppeaasta 
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jooksul on osaletud ka paljudel erinevatel 
spordivõistlustel. 

1.a klassi 18 poisist-tüdrukust on saanud 
sõbralik pere, kellele meeldib koos olla, õp-
pida, laulda, tantsida. Ükski päev ei möödu

p p

meil naeru ja kallistusteta. Mitme kuu jooksul 
võtsime vapralt osa Miksikese pranglimise
võistlusest. Kuigi olime seal kõige noore-
mad, pääses Martin poolfinaali. Järgmisel 
aastal osaleme kindlasti jälle ja siis oleme 
kõik veelgi tublimad. Õppeaasta jooksul 
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oleme käinud õppekäikudel Otepää ümb-
ruses, päästeametis, hambaravi kabinetis.
Toredad on olnud klassiõhtud, teatriskäigud 
Vanemuises, kus nii mõnigi sai päris esimese 
teatriskäimise kogemuse. Aprillis, näidendite
päeval, sai publik nautida 1a klassi näitlejate 
e eastet etenduses „Kakuke“. Võtsime osa ka
playbackist. Koit Toome ja Ge er Jaanina  as-
tusid üles Rasmus ja He i- Maarja. (Õpetaja
Pille Möll)

1. b klassil on sel õppeaastal olnud päris huvi-
tav. Oleme käinud Tartus teatris: talvel vaatasime 
“Kosmonaut Lo et” ja kevadel “ Ninasarvik
O ot”. Hästi toredad olid meie esimesed klas-
siõhtud. Oleme osa võtnud kooli poolt korralda-
tud üritustest: stiilipäevad, emakeelepäeva vik-
toriin, matemaatika nädal. Kogu klass võ is osa
pranglimise võistlusest, kus kõige paremini läks
Mark Ragnaril. Toredad olid näidendite tunnid. 
Osalesime ise näidendiga 

“Rebaseonu ja kilpkonnaonu”, kus mängi-
sid Grete, Kadi; Anni Lii, Gerda, Fred ja Vahur. 
Meeldejääv oli Peterburi tsirkuse etendus. 
Klassis on tublid spordilapsed, kes mängivad
jalgpalli, tegelevad mäesuusatamise, iluvõimle-
mise, kergejõustikuga. (Õpetaja Merike Laiv)

2. a klassi lapsed olid tublid pranglĳad
– Valgamaa poolfinaali jõudsid Kadi Vikard, 
Mairo Majak ja Lauri Leis. Lauri osales Valgamaa 
pranglimise finaalis ja saavutas 8. koha. Et ar-
vutamine hästi välja tuleks, käime igal nädalal 
arvutiklassis ning õpime ka I-padidega.

Õppeaasta jooksul oleme koos paral-
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leelklassiga vaadanud toredaid etendusi:
„Kunksmoorimäng“, „Lo e jõulupidu“ ning 
„Pe son ja Findus“. Vahva üritus oli Playback, 
kus ka sellel aastal pälvisid meie klassi lapsed 
publiku lemmiku tiitli, seekord siis tüdrukute 
esituses Lady Gaga „Bad Romance“, nimiosas 
Keiu Vakmann. Poisid olid vaprad sõjaväelased. 
Näidendite päeval oli kogu klass laval ahvikes-
tena, kes näppasid Mütsikaupmehelt – Klaara
Käämerilt mütsid ära. Kõik lapsed said teha 
käed mullaseks ja külvata oma väikesesse lille-
po i erinevaid seemeneid Klaara ema juhenda-

misel. Iga päev hoolitsetakse oma taimede eest. 
Lisaks eelnimetatud tegevustele oleme käinud 
erinevatel õppekäikudel ja pidanud toredaid 
klassiõhtuid. (Õpetaja Kaire Ojavee)
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2. b on alati osa võtnud kooli poolt korraldatud 
üritustest. Playbackil astus O  Leplandina üles
Janno Vidrik  ja tegi meeldejääva e easte. Tublid
olid dramatiseeringu esitamisel Liisu Kojus, 
Helena Nuia ja Eliise Peerna. Jõululuuletuste 
konkursist võ is osa Liisu Kojus, kes pääses 
kümne hulka. Kõige meeldejäävamad üritused
on olnud teatriskäigud Tartusse koos paralleel-
klassiga. Viimane etendus toimus teatrikodus, 
mis asub mänguasjamuuseumi kõrval. Ühtlasi
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saime ka muuseumitundi külastada, mis jäi las-
tele meelde eriti põnevana. Igal veerandil toimus
meil klassiõhtu. Kord nädalas käime arvutiklas-
sis pranglimas, teeme onkonte, täidame mate-
maatika e-töövihikut, mängime põnevaid õppe-
mänge. Tublid pranglĳad olid Janser Jax Lang,
Liisu Kojus, Karl Martin Raid, Maribel Teder,
kes pääsesid poolfinaali maakonnas. Huvitav
käik oli kooli muuseumi, kus küsimusi jätkus
terveks tunniks, selle jätkuks oli ka ekskursioon
Põlva talurahva muuseumi. Käisime õppekäigul 
postkontoris, osalesime programmis „Tean tu-
lest“ Otepää päästekomandos. Kõige põnevam
on koolis, kui õpetaja toob klassi iPadid. Siis 
saab arvutada, nuputada, oma raamatu valmis
teha, voltida põnevaid mänguasju. (Õpetaja
Kaja Oja)

3. b klassi õpilaste jaoks on õppimine väga 
oluline. Lisaks sellele on osa võetud mitmesu-
gustest võistlustest ja konkurssidest. Markus, 
Merelle, Uku, Annemari, Kristjan ja Helen on
tublid pranglĳad. Kõik kuus õpilast pääsesid 
Valgamaa pranglimise poolfinaali. Markus ja 
Annemari pääsesid edasi Valgamaa pranglimise 
finaali. Sellel õppeaastal võtsid kolmanda klassi

õpilased esmakordselt osa matemaatikavõistlu-
sest „Känguru“, meil oli kõige tublim Merelle.
Veel on osa võetud ERSO plakativõistlusest
„Hans ja Grete“, joonistusvõistlusest „Minu lem-
mikauto“, kirjandivõistlusest „Minu tuleviku
Eesti“, fotokonkursist „Minu kodu kõige vanem 
asi“ ja Euroopa Patendiameti joonistusvõistlu-
sest „Leiutised ja Euroopa“. Näidendite tunnis 
esines III b klass kogu koolile kaasajastatud
muinasjutuga „Naeris“. Käidud on huvitavatel
õppekäikudel: oleme uurinud seeni, tutvunud
esivanemate eluolu ning rõivastusega, saime osa 
20. sajandi alguse koolitunnist ja nägime, kuidas 
töötavad tänapäeval päästeteenistuse töötajad.
Hoolega on õpitud liiklust, et maikuus sooritada
jalgra uri eksam. (Õpetaja Tiie Jaaniste)

4a  on  külas tanud toredaid  e tendus i 
Vanemuises, korraldanud õppekäike Tartu tä-
hetorni ja Tartu paberimuuseumi. Sisukas oli 
ka õppekäik Otepää valda, kus vallavanem 
Merlin Müür tutvustas eluolu ja tööd Otepää 
vallas. Igal veerandil on toimunud ülitoredad 
klassiõhtud. Meeleolukaimaks olid Pühajärve
Puhkekodus bowlingu mängimine ja vastla-
päev Otepää tuubipargis. Täname ka lapseva-
nem Ülle Mündit, kes kostitas meid maitsvate 
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vastlakuklitega ja kuuma teega. Vapramäe-
Vellavere-Vitipalu Sihtasutus korraldas Eesti 
haridusasutuste lastele matkamängu võistluse.
Ise tuli välja valida matkarada, läbi viia tegevu-
sed matkarajal ja need ka üles täheldada. Meie
klass osales selles võistluses väga edukalt tee-
mal „Fotojaht Pühajärve matkarajal“. Tulime 
auhinnalisele kohale. Väga tublilt esindasid
Valga maakonna õpioskuste olümpiaadil meie 
kooli Susann Vahrušev, Erik Sume ja Veronika 
Maide, kes saavutasid 2. koha. (Õpetaja Heli 
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Laikask)

4.b üritas sel aastal võimalikult paljudest 

võistlustest-konkurssidest osa võ a, lähtudes
deviisist, et tähtis pole mi e võit, vaid osavõ .
Osalesime keskkonnateemaliste plakatite võist-
lusel „Kuidas sa us ese prügimäele“, A. Perviku 
80. sünnipäevale pühendatud e elugemise ja
jõululuuletuste lugemise konkursil, joonistasime
eriotstarbelisi autosid, kuhu saime saata vaid
poiste loomingut. Võtsime osa HTM-i loomekon-
kursist „Sõnavigurid“, lasteombutsmani ja Eesti
Lastekirjanduse Keskuse kirjutamisvõistlusest 
„Lapse hääl“, kaitseministeeriumi kirjandivõist-
lusest „Minu tuleviku Eesti“. Dramatiseeringute
päevaks kirjutasime igaüks oma näidendi, mil-
lest esitasime terve klassiga Laureni õpetliku
loo.

Maakondlikel olümpiaadidel olime sel aastal 
üsna tublid: matemaatikaolümpiaadi 4. klassi-
dele võitis Lauren Mae, õpioskuste olümpiaadi 
esikoha tõi meie klassile võistkond koossei-
sus Kadi Ruukel, Romek-Andreas Reigo ning
Lauren Mae. Känguru ülemaailmsest võistlu-
sest osavõtjate hulgas oli meie Lauren jälle väga 
tubli: Eesti 4222 osavõtja seast 15. koht. Koos 4.a-
ga käisime juba eelpool nimetatud õppekäikudel
ja teatrietendustel. Seiklesime seikluspargis (mis 
paljudelt tõsist eneseületamist nõudis), võtsime
osa orienteerumismatkast ja Valgamaa koostöö-
mängudest Valga maakonna sünnipäeva puhul. 
(Õpetaja Ene Must)
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Enne, kui saame kõik koos hõigata „Kä e on
jõudnud suvi...“ on mudilaskooridel ees ootamas
esinemine kooride kontserdil ning osalemine 
Mudifestil Suure-Jaanis. Noored rahvatantsĳad
seavad oma tantsusammud juba traditisoonilisel 
Otepää Gümnaasiumi tantsupeol 30. mail ning 
Valgas maakonna tantsupeol. Ja siis ta saabubki 
– kauaoodatud suvi – pärast teguderohket õp-
peaastat!

Algklasside õpilaste ja õpetajate nimel kokku pan-
nud õpetaja Kaire Ojavee. 
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Detailplaneering näeb ette, 
et lasteaia hoone hakkab 
paiknema Otepää linnas 

Staadioni, Koolitare tn 6 ja Koo-
litare tn 8 vahele jäävad maa-alal, 
Otepää Gümnaasiumi lähedal. 
Planeeritud maa-ala suuruseks 
on 3,5 ha. Eraldi alana on kavan-
datud avatud mänguväljak, mida 
saavad kasutada kõik ümbruskon-
na lapsed. 
   Uude lasteaia hoonesse on 

planeeritud 10 rühma kokku 
200le lapsele. Hoone on osaliselt 
ühe-, osaliselt kahekorruseline 
ja lähtub modernistlikest print-
siipidest. Hoone kavandamisel 
on kasulike näpunäiteid võetud 
Soome lasteaedade normidest 
ning konsulteeritud ka Otepää 
lasteaia töötajatega.
   Detailplaneeringu koostamise 

ajal on toimunud mitmeid koo-
solekuid ja avalikke arutelusid. 
Põhiliselt kerkisid koosolekutel 

üles küsimused seoses liikluskor-
raldusega. Selleks, et leida pare-
maid lahendusi liikluskorralduse 
osas, kaasatati detailplaneeringu 
menetlemisel ka liiklusspetsialis-
te. Läbi lasteaia ala on planee-
ritud jalakäigutee, mille kaudu 
pääseb gümnaasiumist ohutult 
Tehvandi staadionile. 
   Lasteaia territooriumil, 

Munamäe-poolsel osal, on ett-
enähtud parkla 30le autole. 
Ohutuse mõttes on parklas liiklus 
ühesuunaline, sisenemisega 
Munamäe tänavalt ja väljumisega 
Tehvandi tänavale. Lisaks sellele 
näeb detailplaneering ette Kooli-
tare tänava ühesuunaliseks muut-
mist. Munamäe–Kopli–Tehvandi 
tänavatele rajatakse jalgtee, mis 
on liiklusohutuse tagamiseks pla-
neeritud ühele poole tänavat.
   Kehtestatud detailplaneeringu 

alusel koostatakse lasteaiahoone 
projekt. Kavandatava lasteaia ter-
ritooriumi suurendamiseks ning 
hoone eksiisis ühe rühma ruumi 
lisamiseks tuli Otepää vallal osta 
ehitusalasse jääv Koolitare 6a kin-
nistu. Kinnistu turuväärtus selgus 
AS Arco Vara poolt koostatud 

eksperthinnangu põhjal. Hetkel 
on kinnistu omanikuga sõlmitud 
kokkulepe, et kuni reaalsete ehi-
tustööde alguseni on omanikul 
luba kinnistul elada. 
   Otepää lasteaia ehitamise 
finantseerimiseks on planee-
ritud kasutada EL struktuuri-
fondide abi perioodil 2014–2020. 
Teatavasti on Vabariigi Valitsus 
teinud põhimõttelise otsuse, et 
sel perioodil eraldatakse vahen-
deid uute lasteaiakohtade loomi-
seks. Samuti näeb Otepää valla 
sotsiaalhoolekande arengukava 
2012–2016 ette uue lasteaia ehi-
tamise. 
   Otepää lasteaia detailplanee-

ringu planeerimistööd tegi Artes 
Terrae OÜ, hoone eskiisi valmis-
tas U-disain.

Uus lasteaia hoone lahendab 
ruumipuuduse

Praegu tegutseb Otepää las-
teaias 9 rühma, kus käib 
kokku 172 last. Lasteaial 

on kaks maja – Pähklike ja Võ-
rukael. Mõlemad hooned on aga 

Kehtestati Otepää lasteaia 
detailplaneering

paraku amortiseerunud ning ei 
vasta enam kaasaegsetele nõue-
tele. Võrukaela maja asub kor-
terelamus ning Pähklikese maja 
vajab laiaulatuslike rekonstruee-
rimistöid. 
   Otepää lasteaia direktori 

Marju Ilistomi andmeil ei jätku 
aga praegu kõigile soovijatele 
lasteaiakohti ning tekkinud on 
järjekord. Kui vaadata Otepää 
vallas elavate lasteaiaealiste laste 
arvu, siis ei ole ka lähiaastatel 
võimalik tagada kõigile soovija-
tele lasteaiakohti. Lasteaia hoo-
lekogu ettepanekul on suuren-
datud laste arvu rühmades mak-
simaalse lubatud arvuni, kuid ka 
see ei lahenda antud olukorda.
   Seega aitab uue lasteaiahoo-

ne ehitamine lahendada laste-
aiakohtade puuduse. Samuti 
paraneb Otepää vallas alusha-
riduse kvaliteet ning luuakse 
paremad võimalused noortele 
peredele oma töö- ja pereelu 
planeerimiseks.

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht 

MONIKA OTROKOVA

Vahetusõpilased: ”Meil oli huvitav 
õppeaasta Pühajärve Põhikoolis

Oleme kaks saksa tüdrukut. Sel õppeaastal oleme olnud vahetusõ-
pilastena Eestis ja õppinud Pühajärve Põhikoolis. Saksamaal elame 
mõlemad Alam-Saksis, teineteisest umbes 200 km kaugusel. 
Kui me eesti kooli õppima asusime, nägime, et siin on saksa kooliga 

võrreldes erinevusi. Saksamaal on teistsugune koolisüsteem. Esimene 
kuni neljas klass on ühes koolis ja pärast neljanda klassi lõpetamist 
võib valida kolme erineva koolitüübi vahel. Me lähme mõlemad Sak-
samaal gümnaasiumisse, aga mitte ühte ja samasse.
   Meie koolid on suuremad kui Pühajärve Põhikool. Maike koolis 

käib umbes 1800 õpilast ja töötab 130 õpetajat , Rieke koolis umbes 
800 õpilast ja 70 õpetajat (see on suhteliselt väike kool). Ka meie 
klassides on rohkem õpilasi, gümnaasiumis on ühes klassis tavaliselt 
25-35 õpilast.
   Meil pole ka nii palju olümpiaade, on ainult matemaatikas. Ka 

luulekonkursse, nagu Eestis, meil ei ole. On ainult raamatutest ette 
lugemise võistlused saksa, inglise, prantsuse keeles ja meie murdes 
– alamsaksa keeles. Spordivõistlusi on palju vähem, kui siin Eestis. 
Nüüd oleme osa võtnud paljudest võistlustest.
   Meil ei kesta suvevaheaeg kolm kuud. Meil on vaheajad kaks 

nädalat sügisel, talvel ja kevadel ning kuus nädalat suvel. Kõik kokku 
on see 12 nädalat ehk kolm kuud.
   Erinevused on mitte ainult koolisüsteemis, vaid neid võib märgata 

ka igapäevaelus. Üks või kaks nädalat tagasi olime Tallinnas ja tulime 
koju täistunniekspressiga. See oli meeldiv ülatus! Igaühel on ees oma 
väike teler. Saab filmi vaadata või muusikat kuulata. On võimalus ka 
netis käia ja sudokut lahendada. Niisuguseid busse meil Saksamaal 
pole, vähemalt meie ei ole näinud. 
   Sama on ka eKooli ja ID-kaardiga. Me ei ole kuulnud, et kuskil 

on eKooli-sarnane süsteem. Ja Saksamaal ei saa ID-kaardiga veel nii 
palju teha kui siin Eesti ID-kaardiga.
   On tore, et saime olla Eestis. Oli väga huvitav õppeaasta. Põnev on 

elada eesti peredes ja teada saada eestlaste kommetest. Meie jaoks 
oli see väga edukas aasta, nüüd oskame ka eesti keeles suhelda.

MAIKE BRANDT ja RIEKE SCHÄFER

Saime juurde palju loodusteadmisi
Otsustasime osa võtta loodusharidusprojektist „Silma ilma“. Nelja 
nädala jooksul tegime kindlal kellaajal ilmavaatlusi (temperatuur, 
pilvisus, pilvetüübid, sademete liigid ja hulk, rõhkkond, tuule tugevus 
ja suund). Kirjeldasime ka aastaajalisi muutusi (esimesed kevadlilled, 
putukad, rändlinnud jne). Igal nädalal oli ka lisaülesanne: lumevaat-
lus, tuulelipu meisterdamine, kahe Eestimaa piirkonna ilma võrdle-
mine, ilmavaatluse ja ametliku ilmaennustuse võrdlemine, kümme 
mõistatust ilma ja ilmastiku nähtuste kohta. Tulemused selguvad 20. 
mail.
   Juba teist õppeaastat järjest osalesid meie kooli 5. ja 6. klassi õpi-

lased metsaviktoriinis. Vastuste otsimisega tegelesime nii loodusõpe-
tuse tundides kui ka kodus. Kõige raskemaks küsimuseks osutus 
vanaaegsete metsatööriistade tundmine. Saime juurde palju teadmisi 
loodusest. Tänutäheks saavad kõik tublid vastajad RMK kompassi, 
mis aitab meil metsaradadel teed leida. 
   29. aprillil toimus Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses noorte 

metsanduslik orienteerumisvõistlus. Meie koolist oli võistlemas 
kaheksa võistkonda. Tubli kolmanda koha saavutas 5. klassi võistkond 
koosseisus Hendrik Aaliste, Gabriel Õun ja Karl-Markus Toover. 
Kontrollpunktides oli vaja määrata puu liik, kõrgus ja läbimõõt ning 
tunda uluki koljut. Finišisse jõudnud, saime diplomi ja karastusjoogi. 
Sellest toredast päevast saime energiat kooliaasta lõpuspurdiks.  

Pühajärve Põhikooli 6. klass

Otepää vallavolikogu keh-
testas oma aprillikuu istungil 
Otepää lasteaia detailplanee-
ringu. 

Matk Võhandul

Käisime 6. mail 5.-9. klassiga Võhandu jõel kummipaatidega mat-
kamas. Meil oli ka giid, kes õpetas meid, kuidas käituda ja paadis 
töötada. Valisime kaks rühma, mõlemas oli üheksa liiget. Vesi oli 
külm, aga kõigil oli väga lõbus.

GABRIEL ÕUN

Aastast 2004 on Keskkonna 
Investeeringute Keskus 
ehk KIK toetanud Püha-

järve Põhikooli loodushariduslik-
ke projekte.
   Eelmisel aastal kirjutasime 

KIK-le projekti “Teadlaste päevad 
Pühajärve Põhikoolis 2012 sügis”. 
Projekti maksumus 3057,40 eurot. 
17ndat aastat järjest alustame 
õppeaastat „Tere, kool“ matkaga. 
Seekord olime Vastseliinas. Uuri-
sime Vastseliina linnust, matkasi-
me ja lahendasime mitmeid prak-
tilisi ülesandeid Piusa jõe ürgorus 
koos Keskkonnaameti giididega. 
Lasteaialapsed valmistasid ise 
odrajahust kakke.
    19. oktoobril 2012 oli meie 

kooli II teadlaste päev. Päev algas 

põneva teadusteatri etenduse-
ga Eesti Füüsika Seltsilt. Seejä-
rel toimus töö mitmes rühmas. 
Kaartide tegemist ja rakendusi 
näitasid Regio geograafid. Tal-
linna Ülikooli Ökoloogia Instit-
uudi töötoas räägiti mee analüü-
sist, lapsed said mett maitsta ja 
vaatasid mikroskoobiga õietol-
mu. Eesti Füüsika Seltsi noored 
tegid ja seletasid füüsikakatseid. 
Margit Turb Keskkonnaametist 
rääkis lasteaia lastele mesilastest, 
näitas kärgi ja mett ning lõpuks 
söödi ühiselt meega saia.
   Projekti raames toimusid ka 

kaks loengut. Hans Orru Tartu 
Ülikooli Tervishoiu Instituudist 
rääkis õhusaaste mõjust tervisele 
ja toitumisteadlane Mai Maser 
tervislikust toitumisest.

   15. novembril 2012 matkasid 
20 rabahuvilist räätsadega  Levo 
Tohva juhtimisel Meenikunno 
rabas. Räätsadega pääses rabas 
kohtadesse, mis muidu jääksid 
ligipääsmatuks.
   Teiseks poolaastaks kirjutasime 

uue projekti „Loodusharidusli-
kud üritused Pühajärve Põhikoo-
lis 2013 kevad“ ja saime KIK-lt 
6858.59 eurot.
   15. märtsil 2013 toimus putu-

kateadlase Urmas Tartese loeng 
„Ega loodus ei hammusta“, kus 
huvitavate fotode abil sai selgeks, 
et putukad ei olegi nii hirmuära-
tavad.
   6. mail oli kevadine kummi-

paadimatk Võhandu jõel. Matka 
korraldas Toomas Pärle VeeTee 

OÜst. Osalejad kogesid kevadise 
suurvee jõudu omal nahal.
   Tulemas on veel õuesõppepä-

ev Koolirannas koos Tõnu Jür-
gensoniga, õppereis Kõrvemaale 
ning VII Otepää piirkonna laste 
looduslaager. 
   Rohkem infot meie KIK pro-

jektide kohta leiad kodulehelt 
http://pkprojektid.weebly.com/
   Täname Keskkonna Investee-

ringute Keskust Pühajärve Põhi-
kooli projektide rahastamise eest 
ja kõiki koostööpartnereid huvi-
tavate tegevuste läbiviimise eest.

PILLE ja PEETER KANGUR, 
Pühajärve Põhikool

Pühajärve Põhikooli 
KIK-projektidest 2012/2013 õ.-a 

Lõppeval 2012.-2013. õppe-
aastal osalesid Pühajär-
ve Põhikooli 4. klassi õpi-

lased eTwinningu/ Sõpruskoo-
lid Euroopas projektis „Read, 
Draw and Play“ (Loe, joonista 
ja mängi). Koostööd tehti Poola, 
Taani, Malta ja Rumeenia kooli-
de õpilastega.
   Projekt keskendus 5-10aastaste 

laste lugemisharjumuse arenda-
misele. Kogu õppeaasta jooksul 
lugesid lapsed erinevaid raa-
matuid ja muinasjutte ning tut-
vustasid loetud raamatuid ka 
teiste sõpruskoolide õpilastele. 

Koostöö käigus harjutati enda 
tutvustamist inglise keeles, tut-
vustati oma kooli, joonistati loetu 
kohta pilte, püüti ära arvata teiste 
riikide õpilaste joonistatud jutte, 
koostati esitlus oma lemmikraa-
matu kohta ja õpiti tegema inte-
raktiivset postrit. 
  Märtsi lõpus valiti kõikide osa-

levate koolide õpilaste ühine lem-
mikraamat, milleks sai „Puna-
mütsike“. Seda juttu esitasid kõik 
oma emakeeles ja õpetajad panid 
videosalvestused spetsiaalsesse 
projektiblogisse, kuhu salvesta-
ti ka kõik eelnenud ülesanded. 

Projekti lõputööna lavastatakse 
„Punamütsike“ kõikide riikide 
õpilaste koostöös.
   Projekt „Read, Draw and Play“ 

saavutas Eesti eTwinningu pro-
jektikonkursil 37 esitatud projekti 
hulgas auväärse II koha, kõikides 
osalevates riikides rahvusliku kva-
liteedimärgi ja ka Euroopa kvali-
teedimärgi. Auhinnaks saadud 
klaasist tiigrikäppa saab näha 
Pühajärve Põhikooli auhinna-
kapis ning õpilased saavad lisaks 
tunnustusele osaleda kaasaegse 
tehnikavidinate kasutamist õpe-
tavas töötoas.

   Aitäh teile, tublid 4. klassi õpi-
lased ja abivalmid kolleegid pro-
jektis aktiivse osalemise eest!

LEMBI OJA, Pühajärve Põhikooli 
inglise keele õpetaja, eTwinningu 

projekti eestvedaja

Edukas eTwinningu aasta 
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Magus koolitund Aakres

SÜNNID

Puka Vallavolikogus 
16.05.2013

 Kinnitati Puka valla 2013. aasta I lisaeelarve.
 Kuulati informatsiooni OÜ Puka Vesi tegevuse käivi-

tamisest ja muudeti põhikirja.
 Nõustuti MTÜga Puka Priitahtlikud Pritsumehed 

avaliku kasutamise ja tasuta rendilepingu sõlmimisega 
vallamaja lähistel asuva katastriüksuse (60803:001:0014) 
kasutamiseks. Seoses sellega kavandatakse ellu viia Puka 
turuplatsi rajamise projekt, hilisemalt samale katastriük-
susele ehitada tuletõrje päästetehnika hoidmiseks 
garaaž.
 Määrati Puka valla 2012. majandusaasta aruande audi-

teerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
 Valiti revisjonikomisjoni liikmeks Jaanis Veskimets 

ning k innitat i komisjoni koosseisus esimees 
Kalle Põldmägi, liikmed Irja Sõnum ning Jaanis 
Veskimets.  

AMETLIK INFO

Viktoria Väikene                   8. mail

Esti Kittuse näitus ”Minu aed” Tartus

Vallasekretär Anita Kallis viibib puhkusel 
alates 13. maist kuni 31. mai k.a.
Vastuvõtt teisipäeviti kella 9.00–12.00.
Info tel: 5100177.

Teade

Puka Vallavalitsus 

kuulutab välja konkursi

Puka lasteaia direktori
ametikoha täitmiseks.

Direktori ülesanne:
on tagada Puka vallas Puka lasteaia tulemuslik töö 

ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise 
nõukogu ja hoolekoguga.

Nõudmised kandidaadile:

• vastavus haridus- ja teadusministri 26.08.2002. a 
määruse nr 65 „Pedagoogilise kvalifikatsiooninõuded“ 
§ 3-s sätestatud kvalifikatsiooninõuetele;
• juhtimiskogemus;
• arvuti kasutamise oskus;
• hea pingetaluvus, organiseerimisvõime ja vastutus-
tunne
• väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime, korrektsus, 
loovus ja eneseväljendusoskus.
Kasuks tuleb:
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
• autojuhilubade olemasolu
Tööle asumise aeg on 05.06.2013

Kandideerimisel esitada 31. maiks 2013 kirjalik avaldus, 
elulookirjeldus, haridust ja ametikohale vastavust tõendavate 
dokumentide koopiad, visioon tulevasest tööst Puka lasteaia 
direktorina, kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks 
peetavad dokumendid aadressil: Puka Vallavalitsus, Kooli 
6 ,Puka alevik, Puka vald 67217 Valgamaa või e-aadressil 
Vallavalitsus@puka.ee.

Info tel 503 2442 (vallavanem Heikki Kadaja).

Koolis küsitakse lastelt juba varakult, kelleks 
nad tahavad saada. Ilus on ju unistada laul-
jaks ja baleriiniks saamisest. Kuid kui suur 

töö tuleb ära teha enne lavale pääsemist, seda me 
ei kujuta ettegi. Aga et oleks veidi lihtsam otsus-
tada, on hea külastada erinevaid ettevõtteid juba 
kooliajal, et saada aimu kuidas see päris töötege-
mine käib. Selleks on koolides inimeseõpetuse õp-
pekavas kohaliku ettevõtte külastamine. Pole uudis 
seegi, et Aakre lapsed juba lasteaias külastavad igal 
sügisel ametite nädalal meie koduküla ettevõtteid, 
asutusi, põllumehi ja talusid. 
   Otsustasime sel aastal minna vaatama kuidas 

moosi tehakse. Tunnis valmistasime 2. ja 3. klassi-
ga ette küsimused meid huvitavate teemade kohta. 
30. aprillil võtsidki meid vastu AS Bacula juhataja 
Vahur Vuks ja peatehnoloog Ana Vink. Esimene 
asi toiduaineid töötlevasse ettevõttesse sisenemisel 
– juuksed kilemütsi alla, ette põll ja jalga kilesus-
sid. Nägime päris lõbusad välja, just nagu mõned 
lumemöldrid oma maani põlledega. Vahur Vuks 
rääkis ettevõtte ajaloost ja arenemisest. Puudu 
ei jäänud ka magus osa, sest saime maitsta ja ära 

arvata erinevate toodete koostist. Maasika ja kirsi 
tundis ära iga laps, aga teiste marjadega oli veidi 
raskem. Üllatuseks saime maitsta ka ühte uut 
mahlajooki, mis polnud veel tootmisse läinud. Nii, 
et olime esimesed maitsjad väljaspoolt ettevõtet. 
Igal juhul kiidame heaks – võib tootma hakata! 
Maitsmise ajal saime teada kõike uute toodete 
valmimise kohta alates mõttest kuni valmistoo-
teni. Järgnes ringkäik tootmishoones ja ladudes. 
Parajasti oli pooleli kirsimoosi keetmine, mida võis 
ka lõhnast ära arvata. Tuleb mõõta õiged kogused 
marju ja suhkruga segatud pektiini, ülejäänu teeb 
juba masin ise. Töö tundus huvitav, nii et otsusta-
sime – seda tööd võiks tulevikus teha küll.
   Täname AS Bacula sõbralikku kollektiivi teist-

moodi koolitunni eest! Saime kingituseks kaasa 
purgikese oma lemmikmoosi. Meie kinkisime 
moosimeistritele laste ühiselt joonistatud pildi 
kõikidest marjadest, millest saab moosi teha. Ja 
pildi keskel meie laste lemmikmoos. Milline? 
Pole kahtlustki – muidugi Aakre maasikamoos! 
Mmmm!

Õpetaja LIINA LAASER

Esti Kittuse personaalnäitus avati 14. mail 
Tartu Raekoja platsi E-kunstisalongis. Esti 
on kauaaegne teatri- ja maalikunstnik. Alates 

2004. aastast on ta Puka Kunstikooli juhataja. 
   Esti on ise öelnud enda näituste kohta järgmist: 

„Alates 2005. aasta sügisest olen grupinäitustel 
oma kooliaegse sõpruskonnaga esinenud viimasel 
kaheksal aastal. Kunstnikena töötasime erineva-
tel erialadel, kuid maalida armastasime vabal ajal 
kõik. Nii sündisid meil ühised näitused Viljandis, 
Pärnus, Kuressaares, Valgas, Tartus ja Tallinnas. 
Personaalnäitusi on mul viieaastaste vaheaega-
de järel olnud neli. Seekordsel, E-Kunstisalongi 
näitusel Tartus on enamus pilte siidimaali tehni-
kas. Siidimaali tehnikas on ka kardinad. Ühed on 
moonide suurendusega ja teised valgete liiliatega. 
Selline tehnika kasvas välja akvarellist. Värv voolab 
riidel paremini kui paberil. Lisaks neile on ka akva-
relle ja õlimaale. Kaks õlimaali on 47 aastat tagasi 
maalitud portree emast ja autoportree. Need on 
meenutuseks õpingute algusest Tartu Kunstikoolis 
kuuekümnendatel koos sõpruskonnaga.“

   Esti maalid on värviküllased ja looduslähe-
dased, neilt õhkub koduaia soojust ja lillede ilu. 

Kunstnik otsib motiive tavaliselt enda kodukan-
dist. Mäletan, kuidas ta illustratsioonide tarbeks 
hobuseid maalis või kunstikooli õpilastele suvep-
raktikaid korraldas. Võrtsjärve maalides sõnas 
üks poiss, et tema küll aru ei saa, kuidas Esti 
neid värve näeb, et järve pinna peab nii värvili-
seks tegema! Aga värve oskab Esti tõesti näha 
ja nendega oma loomingut rikastada. Lastele 
on Estil alati uusi ideid ja põnevaid väljakutseid 
pakkuda. Näiteks tehti üheskoos isegi nukuteat-
ri nukud ja mängiti nukunäidendit. Maalitakse 
kõike, alates leivapätsist kuni mootorratta Jawani, 
mida eksponeeriti Puka Kunstikooli 2. korruse 
kunstiklassis. Maalitundides käib ka modelle, 
viimati oli näha seal tüdrukut koeraga. 
   Sõnadega ei oskagi kirjeldada seda tunnet, mis 

õhkub nii Esti enda kui tema õpilaste maalidelt. 
Neid peab tingimata ise nägema. Estile palju 
inspiratsiooni ja nobedat pintslit ka edaspidiseks!

Puka Keskkooli infojuht EVE MÄEORG

Meie käsitöötuba sai Anne Perlovi mõtetes alguse 
juba 4 aastat tagasi. Ta soovis luua paiga, kuhu 
saaksid kokku tulla erinevat käsitööd tegevad 
inimesed, kus oleksid uute oskuste omandamiseks 
ja enesetäiendamiseks õpitoad, koht, kus käsitöö 
tegijad saaksid eksponeerida omaloomingut. 
Samas on õdus koht mõtete vahetamiseks ja suht-
lemiseks. Tänu Anne südikale tegutsemisele ongi 
Puka valla naisperel selline armas kooskäimise 
koht olemas. Kui Anne õpetab meile õmblemist, 
siis Inga Sarapik heegeldamist ja kudumist.
   Kui Puka pritsumeeste kuulsus saadab meie 
kandi mehi ammustest aegadest, siis loodame, et 
nende Marid oma näpuosavusega on neile vääri-
kad kaaslased.
   Soovime Annele kannatlikkust, tarmukust ja 
teravat mõttelendu meie silmade-sõrmede õigel 
kursil hoidmisel.
   Palju, palju õnne sünnipäeval!

Parimate soovide ja tänuga, Sinu Pritsumehe 
Marid.

Pritsumehe Maride sünnilugu

E-kunstisalongi perenaine Tiia Karelson (pare-
mal) õnnitleb Esti Kittust näituse avamisel.

Aakre koolilapsed koos Vahur Vuksiga AS 
Bacula moositööstuses.

Puka alevikust kadunud punakat värvi koer (kolli) 
Rommi. Infot koera kohta oodatakse telefonil 5667 
4617.

Valga Maavalitsus, SA Valgamaa Arengu-
agentuur, MTÜ Valgamaa Omavalitsus-
te Liit ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 

kuulutasid välja konkursi Valgamaa ettevõtluse 
auhind 2012. Eesmärgiks oli tunnustada Valgamaa 
ettevõtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse tegevu-
sega on aidanud kaasa maakonna arengule.
   Parima teenindusettevõttena tunnustati Puka 

vallas Soontaga külas Väikese Emajõe kaldal 
asuvat OÜ Kristamusele kuuluvat Greete Motelli. 
Juba eemalt paistab silma eriline, massiivsetest 
palkidest ehitatud hoone. Külastajad küsivad 
kohe, kas palgid on eestimaised? Jah, seda need 
on. Seest on hoone hubane, teenindav personal 
lahke ja sõbralik. Motellis töötab 7 inimest, vaja-
dusel kaasatakse abilisi. 
   Ettevõte tegeleb majutuse, toitlustamise, 

aktiivse puhkuse ja spordivõimaluste pakkumis-
te ning muude valdkondadega. Motelli lähistel 
on suur spordiväljak. Korraldatakse spordi- ja 
lastelaagreid. Soovi korral tellitakse külastajate-
le seiklusmänge (paintball, fotojaht, vibulaskmi-
ne jne). Suvel on motelli külastatavus eriti suur. 
2012. aastal oli see ca 2000 inimest. Mööda jõge 
tullakse Tartust kaatritega, veedetakse mõnusalt 
aega looduses viibides, sportides, saunamõnusid 
nautides jne. Motelli üüritakse pulmapidudeks, 
seal korraldatakse koolitusi, seminare. Maailma 
kettaheitjate paremik veedab mõnusalt vaba aega 
Greete Motellis. 

Parima tootmisettevõttena tunnustati Puka 
vallas tegutsevat AS i Bacula, mis on asu-
tatud 1989. aastal samanimelise koopera-

tiivina, Puka vallas tegutseb ettevõte 1996. aas-
tast. Ettevõte ostis ühe endise kolhoosiaegse tühja 
loomafarmi hoone ning ehitas selle ümber, 2006. 
aasta algusest toimub renoveeritud ja kaasajas-
tatud ruumides tootmistegevus. 

   Ettevõte toodab suures valikus moose, kont-
sentreeritud mahlajooke, jäätise- ja jogurtilisan-
deid nii suurköökidele, tööstustele kui ka kondiit-
ritele. Ostetakse kokku erinevaid marju ja puuvil-
ju, 2012. aastast ka seeni.
   Aakres alustati tootmistegevust kolme töö-

tajaga ja toodeti kahte liiki moosi. Praegu on 
nimekirjas 20 töötajat ja toodanguks üle 80 eri 
nimetuse. Tootmine on keskkonnasõbralik ja ter-
visele ohutu, toodanguks  kasutatakse kohalikku 
toorainet. Töötajatest on Puka valla elanikke 13. 
Tööle käiakse veel Rõngu, Sangaste ja Tarvas-
tu vallast. Töötajate arvu suurenemine ja vähene 
tööjõu liikuvus näitab, et ettevõte on stabiilne, hea 
sisekliimaga ja töötajasõbralik. 
   2009. aasta oli ASil Bacula tähtis aasta, sügisel 

tähistati koos oma töötajate ja koostööpartnerite-
ga 20. sünnipäeva. 2011. aastal valmis oma firma 
treiler, tutvustav videoklipp, mis pandi kokku loo-
mingulises grupis (http://talentarena.ee/videod/
aakre-moos).
   2012. aastal osaleti uute toodete piirkondlikul 

konkursil „Eesti Parim Toiduaine 2012“. Hinda-
miskomisjon märkis ära tootesarja SAHVTID, 
Eesti Toiduainetööstuse Liit autasustas ettevõtet 
diplomiga. Eelmisel aastal saadi tunnustus Veteri-
naar- ja Toiduametilt uute toidugruppide käitlemi-
ses. Nüüd võib uute toodetena valmistada ja müüa 
seeni ja seenetooteid, hoidiseid (ka köögiviljadest), 
mett.  
   Eesti Televisiooni saatesari „Ilus Maa“ kajastas 

2012. aastal ettevõtlike inimeste tegemisi Eestimaa 
eri paikades. Videoloos ILUS MAA „Aakre moo-
sitegijad“ oli juttu Valgamaal Puka vallas Aakres 
tegutsevast kodumaisel kapitalil põhinevast ette-
võttest AS Bacula (Vaata videolugu https://arhiiv.
err.ee/vaata/ilus-maa-aakre-moositegijad).

Puka Keskkooli õpilaste juba traditsiooniks 
saanud emadepäeva kontsert toimus Puka Rah-
vamajas 10. mail. Lapsed olid kaua selleks ette-
valmistusi teinud ja nüüd oli emadel-vanaemadel 
võimalus kahe tunni jooksul nautida toredat kont-
serti. Õpilased laulsid, lugesid luuletusi, tantsisid ja 
esitasid lühinäidendeid. Rahvatantsudega esinesid 
1.-3. klassi ja 5.-8. klassi rahvatantsurühmad. Loov-
tantsuga esines kultuurimaja tantsutrupp. Näiden-
di “Kevadpidu metsas” esitasid 1. ja 4. klassi õpi-
lased, 2. klassil oli näidend “Pilleke paksus metsas” 
ja 3. klassil värssnäidend “Hiir rätsepaks”. Kontsert 
algas mudilaskoori esinemisega ja lõppes lastekoo-
ri lauludega. Seejärel tänasid õpilased oma vane-
maid. Lapsed kinkisid emadele-vanaemadele lille-
kimpe, õnnitluskaarte, kallistusi ja kingitusi. Aitäh 
lastele toreda esinemise eest!

Õpetajad EVE MÄEORG ja MARJU SARAPUU

Emadepäeva kontsert toimus reedel, 10. mail 
Puka Rahvamajas. Publikuks olid meie emad ja 
vanaemad. Pealtvaatajaid oli terve saal täis. Kont-
serdil esinesid õpilased 1.–7. klassini. Mina esinesin 
näidendis ja laulsin laulukoorides. Näidendis olin 
ma lepatriinu, kes metsas lennates ära väsis ja lehel 
puhkama jäädes magama jäi. Enne esinemist ma 
veidi pabistasin, aga kõik läks hästi. Kodus küsisin 
ema käest, et kuidas talle meie kontsert meeldis ja 
ema vastas: ”Väga meeldis!” Pärast kontserti kin-
kisin ma emale lille, mille potiümbrise punusin aja-
leheribadest.

TRIIN KASK, 4. klass

Puka Keskkooli 
õpilaste emade-
päeva kontsert

Greete Motell ja AS Bacula said 
maakonna ettevõtlusauhinna

Foto: Eve Mäeorg
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Nublu ja batuutidegaSangaste Vallavalitsuses 

 Väljastati ehitusluba Ruth Kõivule Pringi külas asuval 
Metsanotsu kinnistul abihoone püstitamiseks, Elektrilevi 
OÜle Tiidu külas Kesa-Agro kinnistu – Väike-Niidusaare 
kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, komplektalajaama, 
jaotuskilpide ja liitumiskilpide ehitamiseks, Victor Trettile 
Restu külas asuval Madise kinnistul abihoone püstitamiseks 
ja Elektrilevi OÜle Lossiküla külas asuva Valitsejamaja 
kinnistu elektrivõrguga liitumise püstitamiseks.
 Kehtestati 10. maini Sangaste vallateedel liikluspiiran-

guna mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8 tonni.
 Tunnistati lihthanke “Sangaste-Keeni kergliiklustee 

ehitamine” edukaks pakkumuseks OÜ Teearu Grupp 
pakkumus maksumusega 298 185,19 eurot (koos käibemak-
suga).
 Eraldati vallaeelarve reservfondist eakate sotsiaalhoole-

kande asutustele 5000 eurot, et toetada mittetulundusü-
hingut Sangaste Asundused inventari soetamisel.
 Anti Triplex Eesti OÜle ilutulestiku korraldamise luba 

23. mail 2013. a ajavahemikul kell 23.30 – 24.00 Lossiküla 
külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku kor-
raldamiseks.
 Nõustuti kümne maaüksuse riigi omandisse jätmisega 

riigi reservmaana.
 Nõustuti Keeni külas asuva Jäätmejaama katastriüksuse 

jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Jäätmejaama 
ja Viilhalli.
 Määrati Lauküla külas asuva Karjalauda ehitise teenin-

damiseks vajaliku maa suuruseks 19 660 m².
 Vabastati kümme isikut korraldatud jäätmeveoga liitu-

misest.
 Tehti sotsiaalkindlustusametile ettepanek peatada lapsele 

ettenähtud peretoetuste maksmine lapse emale, kuna ta ei 
täida kohustust last kasvatada ning jätkata peretoetuste 
maksmist last kasvatavale kasuvanemale.
 Määrati aprillikuu toimetulekutoetus kümnele isikule 

kogusummas 1465,51 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku 
avaldus.
 Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused kuueteistkümnele isikule kogusum-
mas 334,16 eurot.

 Määrati sünnitoetus viiele isikule kogusummas 640 
eurot.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 43,40 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 

kulude katmiseks toetus neljale isikule kogusummas 205 
eurot.
 Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus 

kahele isikule.
 Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.
 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parki-

miskaart.

AMETLIK INFO

Kutsume kõiki 25. mail algusega 12.00 

Keeni Noortekeskuse talgutele.

Toimub ka Kirbuturg algusega kell 16.00 ning töötuba 
“kõlbmatust kõlbliku meisterdamine!”

Talgulistele pakutakse süüa ja juua!

Täpsem info facebookis või noorteka koduleheküljelt!

15. mai toimus Sangaste lasteaed Kratilas traditsi-
ooniline perepäev. Juba varahommikul ootas lapsi 
lasteaeda tulles üllatus – lapsevanem Kalle Kaardi 
organiseerimisel oli lasteaia õueala muutunud 
batuutide abil põnevaks mängumaaks. Hüppamist, 
ronimist ja möllamist jagus terveks päevaks. 
  Õhtupoolikul aga saabusid lasteaia hoovile kaks 
väikest päästeameti värvides sõiduautot ning üks 
suur ja ehtne tuletõrjeauto. Igapäevaselt vähenäh-
tav tehnika ei jätnud kedagi külmaks ning uudista-
jaid jagus kõikjale. 

   Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valga büroo 
spetsialisti Kristel Undi eestvedamisel said oma 
teadmisi tule- ja veeohutusest täiendada nii suured 
kui ka väikesed. Praktiliste oskuste kinnistamiseks 
olid kaasa võetud veega täidetud vahukustutid, 
millega ehtsa tule kustutamisel olid ametis eeskätt 
poisid ja nende isad. 
   Ka päästjate varustus kiivri, saabaste ja vesti näol 
tekitas pika proovijate järjekorra. 
   Mõnusa elevuse ja sära laste silmadesse tõi koer 

Nublu ilmumine, kes, nagu alati, oli autosse kaasa 

pugenud. Päästeameti külaskäigu lõpetas MTÜ 
Sangaste Vabatahtliku Tuletõrjeühingu vabataht-
lik Rein Areng, demonstreerides tuletõrjeauto 
võimalusi voolikust kustutamisel survevee abil. 
   Perepäev jätkus õhtutundideni batuutidel lus-

tides. 
  Lasteaiapere nimel soovime tänada kõiki, kes 

panustasid meie perepäeva õnnestumisse! 
 

MAIRE MURUMAA, 
Sangaste lasteaed Kratila direktor

Ükspäev mõtlesin poest tulnuna vaadata,  mis 
siis sinna kotti sai ja mis midagi maksab. 
Võrdlesin tulemust kahe aasta taguse hin-

nanguga olukorrale turukotis ja klõnks käis läbi. 
Kogu kupatus kokku oli vähemalt kolmandiku 
kallim kui siis. 
  Kui hinnad purevad, siis ilulood riigi edust rõõ-

mustavad torkides. Torgivad hinnakäärid ja halle-
luuja edule, mis inimest soojendama pole jõudnud. 
Vähemalt sel määral, nagu pidulikud arvud viita-
vad. Mitte see, et riigil asjad väga pahasti oleks, aga 
ausalt võiks rääkida asjust ja oma rahva heaks enam 
teha. See pidev maani kummardamine üliväga vaba 
turumajanduse ees ei ole minu meelest teps mitte 
nii kasulik väikesele riigile, kui seletada püütakse. 
Vaba konkurents näiteks loomaaias tähendaks ju 
seda, et palju  väikeste loomade puure jääks tühjaks 
ning ,,võitjad“ pööraks oma pilgud juba väljaspoo-

le puuri ja müüri. Õiglane ja vaba konkureeri-
mine on ikka sarnaste kaalukategooriate vahel. 
Mitte nii, et maadlusmatil peaks ,,õiglast duelli“ 
200kilone jõuram ja 50kilone  kärbeskaallane. 
 Hinnatõusud ongi ju eelkõige tingitud õhumüü-

gimajanduse kasvust ja tegeliku tootmise kolimi-
sest itta. Oma osa annab ka ülepingutatud eurobü-
rokraatia  ja ,,kilekotikasum“ müüjale ja jäätme-
käitlejale. Minu ostukorvist kolmandik läks pärast 
kauba lahtipakkimist pakendiprügikasti. Ehk siis 
sai kinni makstud ka 15 minutit,,kilesilitamist„ 
letist prügikastini.
 Hinnatõusud oleks ilmselt väiksemad, kui soo-

sitakse suuremaid ühishankeid kaubandusele 
riikliku tasandi süsteemiga toiduainete jt. esma-
tarbekaupade osas. Praegu takistab seda pühaks 
kuulutatud erakonkurents ja teatud ärihuvid. Nii 
müüaksegi pärismaalastele läbi kümne vahenda-

ja hangitud kaupa, mille killustatud partiid hinda 
veel omakorda tõstavad. Müüa saab ju hästi, sest 
keegi suurt ei protesti ja tasane vingumine kel-
lelegi hirmu peale ei aja. Pealegi saab ju lääne 
kolmanda järgu kaupa siin müüa esimese sordi 
hinnaga (vaadake meie puuviljalette ja võrrelge 
näiteks Hollandiga! Muidu on ju ilus küll, aga 
sama asi on seal ikka veel ilusam).
 Purevate hindade pulm meie poodides on  

vähemalt osaliselt tahtmatus ja oskamatus asjaga 
tegelda riigi tasandil ning lömitamine vabaturu 
mantrat lausuvate ja oma turul domineerimise 
eelist kasutavate kontsernide ees.
 Meilgi oleks vähem muret, kui hinnad nii ei 

pureks.
 Mõnusa ja õiglase maksmise nimel:

KAIDO TAMBERG Sangastest.

Purejad hinnad ja elu

Kolmapäeval, 15. mail läksime klassiga Tobra hobuste 
tallu ratsutama. Tobra hobused oli suured. Me nägime 
Eesti sporthobuseid. Ühel hobusel olid vahvad vuntsid.
   Kõigepealt tutvustati reegleid. Meile valmistati ette 
kaks hobust. Panime kiivrid pähe ja läksime ratsutama. 
Igaüks sai sõita 4 kopliringi. Isegi kõige väiksem, 
2aastane Emma-Lotta sõitis. Meile kõigile meeldis väga 
ratsutada. Me saime veel tuttavaks vahva vetelpääste-
koera Mõmmiga. Tema oli kõikide sõber.
   Kui kõik olid hobustega ratsutanud, asusime kaasa-
võetud toidumoona kallale. Kõhud täis, meeleolu hea, 
asusime tagasiteele. Oli tore õhtupoolik.

Kokkuvõtte tegid: MARLEEN, CATHARIINA, INGRID, 
REIKO, MARIANA, HANS-HANNES

Klassiõhtu ratsatalus

Juulikuus toimub Eestis folkloorifestival Baltica, 
mis toob kokku üle 2000 laulja, tantsija ja pillime-
he mitmelt maalt ja pakub võimalust osa saada 
ehedatest pidudest mitmes Eesti paigas. 
   Mitmekülgset tegevust – kuulamist, osalemist, 
õppimist, meisterdamist on Baltical kogu perele 
väikestest suurteni ja enamusele neist sündmus-
test on ka prii sissepääs. Ehe India tantsudraama, 
Sloveenia ja Leedu tantsijad, Eesti kandlemän-
gijad, Keenia ja Läti trummimäng – neid kõiki 
võib Baltical kohata.
   Tänavusuvine festival algab Tartust, mis täitub 

mitut sorti pesadega, kus saab tutvuda eri maade 
muusika, tantsude, laulude ja muu pärimusega. 
Õhtul toimub Vanemuise kontserdimajas vägev 
pidu: eesti ja teiste rahvaste tantsud ja laulud.
   Edasi liigub festival kahes suunas – Valgamaale 

ja Virumaale – maapäevad toimuvad Sangastes 
ja Iisakus. Sangastes on lisaks õhtusele pärimus-
peole päev täis heinateoga seotud ettevõtmisi, 
õpitube. Elu lööb kihama ka samas toimuv laat, 
kus põhirõhk värskel kohalikul meel, leival ja 
muul kohalikul toodangul. Iisakus keskendutakse 
kohaliku pärimuse vaatlemisele mitme eri nurga 
alt.
   Festivali kaks viimast päeva viivad peolised Tal-

linna, Kalamaja hoovidesse, Kultuurikatla aeda 
ja Salme kultuurikeskusesse, kus ootab samuti 
põnev, õppimist ja elamusi täis päevakava. Vii-
masel päeval on Baltica päralt kogu Vabaõhu-
muuseum, kus eri paikade pärimus lööb õitsele 
taluhoovides, aga lauludest kihavad ka mets ja 
merеrand.
   Loe lähemalt www.folkloorinoukogu.ee.

KAIRI LEIVO

Festival, mis peab tähtsaks kohalikku päri-

Muudatused busside 
sõiduplaanides
Alates 1. juunist muutuvad kaugbussiliinide 312 
Valga-Sangaste-Otepää-Tartu ja 330 Antsla-
Sangaste-Otepää-Tartu sõiduplaan. 
   Liinil 312 Valga-Otepää-Tartu ei ole edaspidi 
käigus seni Valgast kell 13.45 ja 18.30 väljunud 
reise ning Tartust kell 10.00, 16.00 ja 20.30 
väljunud reise. 
   1. juunist väljub buss Valgast kell 7.30 ja uue 
ajana Tartust kell 19.45. Esmaspäeval ja laupäe-
val Antslast kell 8.25 väljunud bussiliin hakkab 
alates 1. juunist väljuma kell 6.00. 
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Üürile anda keskküttega korter 
Otepääl. 5113980.

Üürin Otepääl 1-2 toalise korteri 
otse omanikult. Tel 5299372

Soodsalt ostetakse pesumasin 
(Riga, Vjatka), mis töötab ilma tsent-
raalse veesüsteemita. 5228000.

Aedade-terrasside ehitus. 5675 
3918

Otepääl üürile anda ahiküttega era-
maja. Võimalik üürida 2 kahetoalist 
ka eraldi. 2 WC, 2 dušširuumi. Tel. 
5648 9230

Müüa kuivi küttepuid kohaletoomi-
sega. tel. 5055702
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AIMAR KUKIN
22.11.1967-16.05.2013

Siiras kaastunne lähedastele.

ANDRES MINN
25.07.1957 - 11.05.2013

Arula küla leinab Ruusa talu 
peremeest.

OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud 
küttepuid koos kohale toomisega. 
Info telefonil 5383 7099

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu. 51978500

Viljapuude lõikamine ja ohtli-
ke puude langetus. Tel 5162812, 
www.arboristid.ee

Müüa lõhutud küttepuud koos 
kohaleveoga. Tel. 5117109

Tänavakivi paigaldus, maakivitööd. 
www.arolagrupp.eu, 56972037

Müüa lõhutud küttepuid (lehtpuu, 
al. 26 eurot/rm, kask 32 eurot/rm) 
Hind koos veoga. Koorem 6 rm. 
Tel  5394 6271

KU U LU T U S E D

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

Aeg andis teist mul tagasi,
ei emasüdant – iialgi...

 

LAINE VÄÄRSI
18.05.1923-02.02.2007

Mälestame meile väga kallist 
mammat 90. sünniaastapäeval 
tänutundes – tütred peredega.

AARE KIRSIPUU
26.06.1934-18.05.2013

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa- ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee

ELLI SCHÜTS 
14.04.1927-16.05.2013

HEIDI ja RAIDO TAKSO

4-, 6- ja 8kohaline.

Tel. 5071 256

Head alanud kevadet!

Toimetan Otepää ja Lõuna-Eesti kinnis-
varaturul maaklerina juba 2003. aastast.
   Kui Teil on soov osta või müüa oma 
kinnisvara ja vajate selleks kohaliku 
spetsialisti abi, siis võtke minuga julgelt 
ühendust.
   Leiame koos lahenduse!
Tänud!

Janek Moros, 
tel. +372 529 4294, info@varaleidja.ee

Nuustaku Pubi

ootab suveks tööle

KLIENDITEENENDAJAID,
KÖÖKI ABITÖÖLISI.

Info: veiko@nuustaku.ee, 
tel. +372 5299713

Tänu!

Hästi tore oli püha-
päeval, 19. mail suvistepü-

hal Otepääl Techne tanklast 
bensiini tankida, sest toreda 

elamuse sai kauba peale, kus-
juures soojast südamest. 
Siin-seal kased, levis just 

pannilt tulnud pannkookide 
lõhn, mida oli ülimõnus maius-

tada koduaia õunamoosiga. 
   Aitäh ning vahvaid mõtteid 

ja tegusid edaspidiseks!

Rõõmsalt üllatunud klient

Teed võivad lahku minna, 
kuid mälestus jääb sinna, 

kus koos kord olime...

Südamlik kaastunne Priidule 
perega kalli isa, äia ja vanaisa

TIIT LOIGU
surma puhul.

Alajaama elamu 2 pere.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line 
hinnasoodustus. 
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
   reakuulutuse rida (26 tähemärki)       2,00 EUR;
   tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused   4,00 EUR;
   kuulutus luuletusega        6,00 EUR;
   kuulutus fotoga         8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende all-
asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk  290x380 mm 350.- EUR;

 1.2 ½ lk  142x380, 290x190  180.- EUR;

 1.3 1/3 lk  290x130, 93x380  140.- EUR;

 1.4 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 100.- EUR;
 1.5 1/8 lk  93x144, 142x95, 290x46   60.- EUR;
 1.6 1/12 lk  93x95, 190x46, 44x190   45.- EUR;
 1.7 1/24 lk  93x46, 44x95    30.- EUR;

Seoses töömahu 
suurenemisega 
suvisel perioodil 

otsime
Kääriku Spordikeskusesse 

TOATEENIJA-KORISTAJAT 
ja KÖÖGI ABITÖÖLIST.

Töö sobib ka noortele, 
väljaõpe kohapeal.

INFO tel. 530 51265
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Laadal osalejate majade numbrid:
   Tamme pst.  13, 14; 17; 18;
   Kolga tee        6, 27; 
   Uus tn.          10;
   Vahtra tn.       1.

KEVADINE

 AEDLINNA 
ÕUELAAT 

pühapäeval, 26. mail
kel l  11-14. 

Laat toimub osalevate aedlinlaste koduõuedel.

Tulija võib leida kodutehnikat, istikuid, ehteid, 
loodustooteid, lasteriideid, raamatuid, 

kudumeid jpm
 

Välistatud pole ka kuum jook ja pirukas.
Uudis: Tamme pst. 13 töötoas saate juhendaja abil teha 

maalinguid/pilte kohapealt ostetud või kaasavõetud 
savipottidele/anumatele.

Ootame külla kõiki huvilisi!
Aedlinna seltsing

Tähelepanu!  
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Võta kaart kaasa ja laadale!

10

P

P

P

6

1

  Teel Euroopa Liidu Komisjoni peamajja õnnestus näha 
ka Kesk- ja Lõuna-Euroopale nii tavapärast meeleavaldust, 
kus keset ringliikluse platsi olid plakatite ning ruuporiga 
tulnud oma sõnumit edastama Etioopia moslemid.
   Komisjonihoones võttis meid vastu Signe Ratso, kes 

töötab Kaubanduse peadirektoraadi direktorina ehk liht-
samalt öelduna suhtleb ELi esindajana kolmandate riiki-
dega kaubandusküsimustes (praegu on nt aktuaalne vaba-
kaubanduslepingu võimalik sõlmimine USAga). Tema 
ettekanne oli väga huvitav ning uhkust tekitav, et üks eesti 
naine nii kõrgele positsioonile on tõusnud ning teeb suuri 
tegusid. Temalt saime ka teada, et Euroopa Liidu institut-
sioonides töötab üldse kokku üle 400 eestlase.
   Viimasena külastasime Eesti Alalist Esindust, kus enne 

asus Saksa kohvi- ja šokolaaditootja Jacobs. Seal saime 
ülevaate haridus- ja teadusvaldkonnast Euroopa Liidu 
kontekstis ning tõdeda, et eesti ametnikud on Eesti eest 
väljas, meile olulisi prioriteete esiplaanile tuues ja hoides 
(nt põlevkivi, geenitehnoloogia jne). Südame tegi soojaks 
ka maja esiaknal jooksnud animatsioon, kus läbi mõnusa 
huumoriprisma kutsutakse suurelt Eestit külastama.
   Ametliku päevaprogrammi lõpetas tutvumine belgia 

rahvusköögiga imetoredas restoranis Brüsseli vanalinnas. 
Meie jaoks kiirtoiduna tuntud friikartulid on Madalmaa-
des tõelise au sees juba uusajast. Hoidudes belglasi solva-
mast, peaks neid sööma ainult paksu majoneesi kihi seest 
(mitte kasutama ketšupit). Suuremat heameelt valmista-

eurokvartali betoon ja klaas, keskeuroopalikud nuku-
majad, gooti kirikud ja rohelusse uppuvad, nööri mööda 
pügatud prantsuse aiad. Kindlasti on see linn uut külas-
tamist väärt. 
   Suur tänu Eve Paavelile Riigikantseleist!

URVE SARV ja MARIKA VIKS Palupera Põhikoolist 
ning KERSTI SALUJÕE Puka Keskkoolist

sid meie grupile siiski kreve-
tisalat ning merekarbid. 
  Teist päeva alustasime 

linnaekskursiooniga, mida 
oli mõnus teha bussiga, sest 
väljas kallas vihma. Meie 
soome rahvusest, kuid juba 
aastaid Brüsselis elav giid 
näitas imeilusaid parke, 
kuningalossi, Atomiumit ja 
teisi Belgia pealinna süm-
boleid. Loomulikult läks jutt 
ka rahale. Nüüd elame tead-
misega, et belgia kolleegid 
saavad meist sadu kordi suu-
remat palka linnas, kus kin-
nisvara ning toit pidid olema 
odavamad kui Helsingis.
   Lähedalt saime imetleda ka Brüsseli sümbolit, Pissi-

vat Poissi, mille turismiatraktsiooniks saamine oli olnud 
kohalikele siiski üsnagi ootamatu (kas teate, et selle  
lähedal on ka Pissiv Tüdruk, kes alles kogub populaar-
sust?). Brüsseli raekoja kõrval asub aga imekena arhitek-
tuurimälestis, kus omal ajal olid härrased Marx ja Engels 
üht hiljem inimkonna mõttemaailma muutnud raamatut 
kirjutanud.
   Brüssel on väga eklektiline linn, kus on kokku saanud 

Eesti õpetajad käisid Euroopa pealinnas
Keset imelist maikuud saime meie, kolm allakirjuta-
nut, võimaluse külastada Euroopa pealinna Brüsselit 
ning n.ö käega katsuda Euroopa Liitu. Tegu oli õppe-
reisiga õpetajatele, kes osalesid EL teemaliste õppe-
materjalide võistlusel. Kokku osales reisil 24 õpetajat.
   Meie esmane tutvumisobjekt oli Euroopa Parlamen-

di peahoone, kus igapäevaselt töötavad Eesti heaks 
meie 6 saadikut. Nendest ühega, Vilja Savisaar-Too-
mastiga, õnnestus meil ka kohtuda. Eurosaadik rääkis 
parlamendi tööst, euroliidu eelarvest ja Rail Balticast, 
mille temaatikaga ta transpordi ja turismi komitee liik-
mena on põhjalikult tegelenud. 
   Parlamendikompleks on suur ja eurokoridorid tun-

dusid tõesti lõputud. Kahjuks ei õnnestunud vaadata 
parlamendi peamist tõmbenumbrit, suurt assambleesaa-
li, kuna see on remondis. Aga kõik EL institutsioonid on 
väga populaarsed külastuskeskused, sest vähemalt meie 
giid seal majas ruttas ühe grupi juurest teise juurde. Eestist 
pidavat aasta jooksul seal käima umbes 50 gruppi. 
   Parlamendi kõrval asub Parlamentaarium ehk inte-

raktiivne õppekeskus, kus saab tutvuda lähemalt nii 
parlamendi tegevuse kui ka ELiga laiemalt. Tehnilise 
vidina abil, mis nägi välja nagu nutitelefon, oli võima-
lik eestikeelse audiogiidiga tutvuda Euroopa Liidu 
ajaloo, liikmesriikide ning ka selle kodanikega. Eel-
kõige tundus see koht väga sobivat õpilasgruppidele, 
kes suure innuga uudistasid ja ringi käisid.


