
6. aprillil kell 14.00 

Otepää Gümnaasiumi saalis

Otepää laululaps 2014 

Laulukonkursi juhend ja registreerimisinfo 
Otepää valla kodulehel.

 
Info: 5804 3215

Asutatud
1932

Reede, 14.  mär ts  2014     Nr  4 (377)

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot

Otepää piirkonna ettevõtjate ümarlaud
18. märtsil kell 15.00 Otepää Raekoja III korruse saalis.

Päevakava:
Kell 15.00–15.30      Otepää valla areng ja uued väljakutsed 2014.-2017. aastatel – Jaanus 

Raidal, Otepää Vallavolikogu esimees ja volikogu eelarve-majandus-turismikomisjoni esimees.
  Kell 15.30–16.00      Valgamaa Arenguagentuuri ettevõtmised ettevõtluse valdkonnas
Otepää piirkonna jaoks – Rein Org, Valgamaa Arenguagentuuri juhataja. Arenguagentuuri 
konsultant annab ülevaate Valgamaa Arenguagentuuri võimalustest ettevõtluse toetamisest 
nii riigi kui ka EL fondide kaasabil.
   Kell 16.00–16.30     Otepää piirkonna arengusuunad turismis, „Otepää bränd“ – 
Ene Reedi, SA Otepää Turism juhataja.
   Diskussioon ja arutelud.

Head lugejad, kallid Otepää 
piirkonna naabrid!

Otepää tähistas Vabariigi aastapäeva kontserdiga

6. veebruaril 2014. a toimunud kaheksa 
valla ümarlaual arutati võimalikku 
koostööd erinevates valdkondades ja 
leiti, et ühine infoleht võiks olla üks 
naabervaldade koostöövorme. 

Tänase lehe puhul on tegemist esma-
kordse projektiga ja see on finantsee-
ritud Otepää valla poolt.

Tänane Otepää Teataja on ka tava-
pärasest mahukam. Lisana on kaasas 
kaks korda aastas ilmuv värvitrükis 
koolileht, mille panevad kokku Otepää 
Gümnaasiumi ning Pühajärve Põhi-
kooli õpilased.

Soovime kõigile head lugemist!
Toimetus

Regionaalminister 
rääkis Otepääl 
haldusreformist

1932. aasta märtsis asutasid Otepääle 
trükikoja ostnud Linda ja Elmar Praks 
Otepää Teataja. Lehe esimene number 
ilmus 18. märtsil 1932.

Esimesel aastal trükiti 39 lehenumb-
rit mahuga 4-8 lehekülge. Alates 1935. 
aasta 21. numbrist seisis lehe nime all: 
”Otepää, Kambja, Rõngu, Sangaste ja 
Urvaste ümbruskonna häälekandja”.

Pärast sõda kohalikku lehte enam ei 
vajatud.

Otepää Raekojas toimus 5. märtsil omava-
litsuskorralduse reformi Lõuna-Eesti aru-
telu „Tugevate omavalitsuste reform avab 
uued võimalused“. Haldusreformi-teemali-
ne arutelu tõi kohale terve saalitäie huvilisi, 
tuldi Veriorast Alatskivini. Päevakava oli 
tihe ja asjalik, elav arutelu kestis üle 3 tunni.
Arutelu avas haldusreformi projektijuht Su-
lev Valner. Regionaalminister Siim Valmar 
Kiisler rääkis omavalitsuskorralduse re-
formi seaduseelnõust. Oma kogemusest 
elust ühinenud omavalitsuses andis üle-
vaate Viljandi vallavanem Ene Saar. 5. no-
vembril 2013. a. moodustus Paistu, Pärsti, 
Saarepeedi ja Viiratsi valdade ühinemisel 
uus omavalitsusüksus Viljandi vald. 

Tervisekeskuste rajamisest tõmbekes-
kuste taustal andis ülevaate Piret Simmo 
Sotsiaalministeeriumist. Siseministeeriu-
mi regionaalarengu osakonna juhataja 
Liis Palumets tutvustas uut regionaala-
rengu strateegiat ja euroraha võimalusi 
kuni 2020. aastani.

Palju küsimusi tekitas koolivõrgu üm-
berkorraldused seoses halduskorralduse 
muutustega, sellest andis ülevaate Hari-
dus- ja Teadusministeeriumi nõunik Piret 
Sapp.

Osalejaid tervitas Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Raidal. „Nõupidamine oli 
vaieldamatult väga vajalik, seda näitas ka 
kokkutulnute suur arv,“ lausus Jaanus Rai-
dal. „Kas praegune reform kannab nime 
riigi- või haldusreform, pole minu meelest 
suuremat tähtsust, tähtis on, et pärast liit-
misi, ühendamisi ja kaardistamisi toimuk-
sid ka sisulised muutused.“ 

Jaanus Raidali arvates tuleks reformi 
teostades muuta ka KOKSi ning kohali-
ke omavalitsuste volikogude valimiste 
seadust. „Kogenud poliitikuna leian, et 
meil tuleks depolitiseerida tänased valla-
valitsused ja muuta need ametkonnapõ-
hiseks, see tähendab, et vallavalitsust 
juhiks direktor (manager). 

Seda põhimõtet on rakendatud paljudes 
Euroopa riikides, eeskätt just Põhjamaades,“ 
selgitas Jaanus Raidal. „Poliitikat teeks ja 
juhiks sellisel juhul vallavolikogu ja siis oleks 
tagatud võimude lahususe printsiip, mida 
näeb ette ka meie põhiseadus. See kind-
lustaks stabiilsema arengu kohalikus oma-
valitsuses.“ Raidal lisas ka, et tema meelest 
on haldus- ehk riigireform möödapääsmatu, 
sellest on aru saanud nii omavalitsusjuhid kui 
ka erinevad poliitilised jõud riiklikul tasandil.

MONIKA OTROKOVAOtepää aukodanikku Maie Niitu õnnitlesid vallavanem Kuldar Veere ja 
volikogu esimees Jaanus Raidal.

Talvepealinn tähistas Eesti Vaba-
riigi aastapäeva 23. veebruaril 
Otepää Gümnaasiumis kontserdi-

ga, kus esines ETV tütarlastekoor Aarne 
Saluveeri juhendamisel.

Lisaks neile esinesid otepäälastele 
külalised Moldovast Nisporeni maa-
konnast, rahvatantsu- ja laulutrupp 
“Moştenitorii”. Külalised viibisid Val-
gamaal pikemat aega ning tutvusid ka 
Otepää vaatamisväärsustega. Nisporeni 
maakond on Valga maakonna sõprus-
piirkond.

Volikogu esimees Jaanus Raidal andis 
üle Otepää aukodaniku tiitli ja märgi 
Otepää lihatööstuse Edgar juhile Maie 
Niidule. Vastavalt statuudile antakse 
aukodanikule rahaline preemia, mille 
väärtus on aukodanikuks nimetamise 
aasta aastaarv eurodes.

Maie Niit pälvis 22. veebruaril maa-
vanema ja omavalitsuste liidu esimehe 
vastuvõtul ka Valga maakonna kõrgei-

1989. aasta tõi kaasa Otepää Teataja 
taassünni. Otepää ärkas igas mõttes. 
Esimesel aastal (7. dets. 1989-21. nov. 
1990) ilmus 11 lehenumbrit. 

Kaasaegse, so ajalehemõõdus Otepää 
Teataja esmanumber jõudis lugejani 14. 
märtsil 1997. aastal. 

Suurenes ka lehe piirkond, sest 
Otepää Teatajaga olid liitunud Pühajär-
ve, Palupera ja Puka vald. 

Alates 1999. aastast ilmus Otepää 

Teataja kord kuus. 
2004. a kevadel saadi kaubale 

Kroonpressi trükikojaga ja see koostöö 
kestab senini.

2006. aastal liitus ajalehega Sangaste 
vald ning tolle aasta märtsist taastati 
Otepää Teataja väljaandmine kaks kor-
da kuus. Otepää Teataja tiraaž kasvas 
siis 4200ni. 2006. aasta teisest poolest on 
leheruum jagatud valdade vahel ära – iga 
vald sai oma kindlad leheküljed.

Nime poolest on Otepää Teataja küll 
ajaleht, olles aga omavalitsuste rahastada, 
oleks õigem teda nimetada infoleheks. 

Vahepealsetel aastatel on proovitud 
Otepää Teataja piirkonda laiendada, pa-
raku pole läbirääkimised teiste naaberval-
dadega seni andnud tulemusi. 

Mitmed lugejad on soovinud, et leht 
võiks ilmuda igal nädalal, sest muidu ei 
mäleta enam eelmises kirjutatut. Seegi 
soov ootab paremaid aegu.

Lehe tegijad on kogenud, et naaberval-
dade inimeste esialgne mõningane võõ-
ristus on kiiresti möödunud. Võib hoopis 
kuulda, et inimestele meeldib saada lehest 
infot ka naabrite kohta ning on, millega 
oma tegemisi võrrelda.

Toimetus

Esimene Otepää Teataja ilmus 82 aastat tagasiTänane Otepää Teataja num-
ber jõuab 6380 postkasti. 
Lisaks tavapärasele luge-
jaskonnale saavad lehe ka 
Urvaste, Valgjärve, Rõngu ja 
Kanepi valla elanikud. 

Seega jõuab Otepää Teataja 
seekord vähemalt 16 000 ini-
meseni.

ma autasu – Valgamaa Vapimärgi.
Vallavanem Kuldar Veere tunnustas 

vallakodanikke Silva Talit ja G4S tööta-
jat Taimar Saart vapra teo eest. Eelmise 
aasta detsembris sattus Otepää linnas 
uppumisohtu noor mees, kelle elu tublid 
vallakodanikud päästsid.

Otepää Gümnaasiumis oli avatud 
Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevust 
tutvustav näitus koos relvade väljapane-
kuga.

24. veebruaril toimus jumalateenistus 
Otepää Maarja kirikus, seejärel asetati 
pärjad Otepää Vabadussamba jalamile.

Vabariigi aastapäeva kontserdi korral-
das Otepää Kultuurikeskus koostöös 
Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Valla-
valitsusega, aastapäeva aitasid tähistada 
Otepää kaitseliitlased, naiskodukaitsjad 
ja EELK Otepää Maarja kogudus.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Naisselts ja Otepää vallavalitsus ootavad 
kandidaate 

Aasta ema aunimetusele. 
Ettepanekute esitamistähtaeg on 15.aprill.

Ettepanekud palume esitada e-maili aadressile ylle.
perv@mail.ee või tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita Aaderile. 

Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt rubriigis 
http://www.otepaa.ee/omavalitsus/aukodanikud/aasta-ema.
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Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Austatud Pilkuse küla elanikud
Ootame teid külakoosolekule

20. märtsil kell 18.00 külamajja.
Teemaks

 Arengukava 
 Aastaplaan
 Jooksvad küsimused  
 Koosolekust osavõtt on väga vajalik.

Otepää Vallavolikogu istungil 

20.02.2014
 Võeti vastu Otepää valla 2014. aasta eelarve.

Otsustati kinnitada Otepää Gümnaasiumi põhimää-
rus.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 19.05.2005. a mää-

rust 9 “Otepää valla tunnustuste avaldamise korra keh-
testamine”.

 Määrati avalikuks kasutamiseks kolm erateed: 1.1. 
Viksi tee pikkusega 265 meetrit (paikneb registriossa 
nr 1754140 kantud 1768 m² suurusel kinnistul Viksi tee, 
katastritunnus 63601:003:0087, transpordimaa 100%, 
asukoht Otepää vald, Pilkuse küla. 1.2. Juusa-Peetri tee 
pikkusega 652 meetrit (paikneb registriossa nr 427540 
kantud 18,51 ha suurusel kinnistul Juusa-Peetri, katastri-
tunnus 63601:002:1384, maatulundusmaa 100%, asukoht: 
Otepää vald, Sihva küla ja registriossa nr 1753840 kantud 
21 213 m² suurusel kinnistul Järve-Peetri, katastritun-
nus 63601:002:0038,maatulundusmaa 100%, asukoht: 
Otepää vald, Sihva küla. 1.3. Lüüsjärve-Kaarnaoru tee 
pikkusega 344 meetrit (paikneb registriossa nr 2107940 
kantud 3,0 ha suurusel kinnistul Vana-Järvesaare, 
katastritunnus 63602:001:2260, maatulundusmaa 100 %, 
asukoht: Otepää vald Otepää küla; registriossa nr 313040 
kantud 7,9 ha suurusel kinnistul Saare, katastritunnus 
63602:001:0580, maatulundusmaa 100 %, asukoht: Otepää 
vald, Vana-Otepää küla ja registriossa nr 1832540 kantud 
11 052 m² suurusel kinnistul Kaarnaoja, katastritunnus 
63602:001:0172, maatulundusmaa 100%, asukoht: Otepää 
vald, Vana-Otepää küla.
 Vaadati läbi vallavanema avaldus. Otsustati avaldus 

rahuldada.
 Otsustati kinnitada Otepää valla ametiasutuse struk-

tuuri, teenistuskohtade koosseisu, põhipalga vahemikud 
ja palgamäärad.
 Otsustati, et vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel 

ja kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all olevate 
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute 
juhatuste ja nõukogude liikmetel tuleb esitada 5. märt-
siks 2014. aastaks vallavalitsuse kantseleisse informatsi-
oon seotud osapoolte kohta.

 Otsustati maksta Otepää Vallavolikogu esimees 
Jaanus Raidalile isikliku sõiduauto kasutamise eest 
ametiülesannete täitmisel hüvitist 64 eurot kuus.

 Otsustati muuta Sihtasutuse Otepää Spordirajatised 
põhikirja.

 Toetati OÜle Otepää Lihatööstus Edgar (registrikood 
10051180) välisõhu saasteloa andmist.

Otepää Vallavalitsuses 

05.03.2014
 Peeti võimalikuks jagada Risttee katastriüksus 

(katastritunnus 63602:003:0970, registriosa nr 1451340) 
kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 
plaanidele.
 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Seeri alajaama 

fiider F4 0,4 kV maakaabelliinide ja liitumiskilbi püstita-
miseks Otepää vallas Pühajärve külas.
 Kinnitati Toomas Appo taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Pilkuse külas Otijärve kinnistule 
(katastritunnus 63602:002:0622) abihoonete ehituspro-
jekti koostamiseks.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 10 isikut.
 Sõlmiti ASga G4S (registrikood: 10022095, aadress: 

Paldiski mnt 80, 10617 Тallinn ) Otepää linnas Lipuväljak 
13 asuva asutusehoone I korruse ruumi nr 111 (suurus 
13,7 m²) kasutusse andmiseks alates 01.01.2014. a täht-
ajatu, kuid mitte pikem kui 5 aastat kestev, tasuline üüri-
leping.
 Määrati kuuele isikule sünnitoetus kogusummas 1344 

eurot.
 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 

96 eurot.
 Määrati 50 % kooli-ja lasteaiatoidu toetus ühele vähe-

kindlustatud pere lapsele.

AMETLIK INFO

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Margit Prede, 
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
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.

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 28. märtsil.

 Anti Ruf Eesti AS (registrikood: 10324175, asukoht: 
Kadaka tee 52, 12915 Tallinn) luba korraldada ilutulestik 
Otepää vallas Nüpli külas Tehvandi Spordikeskuse terri-
tooriumil 10.03.2014. a ajavahemikul kell 20.00 kuni kell 
21.30.
 Anti AS Pühajärve Puhkekodu (registrikood: 

10149335, asukoht: Pühajärve küla, 67406 Otepää vald) 
luba korraldada ilutulestik Otepää vallas Pühajärve 
külas Pühajärve Puhkekodu AS territooriumil 
05.03.2014. a ajavahemikul kell 19.50 kuni kell 19.55.

 Anti Eesti Koolispordi Liidule (registrikood: 
80086369, asukoht: Merivälja tee 24, 11911, Tallinn) luba 
korraldada Tehvandi Spordikeskuses 09.03.-14.03.2014. 
a avalik üritus ISF koolide maailmameistrivõistlused 
suusatamises.
 Anti otsustuskorras kuni 10. märts 2015. a MTÜ 

Otepää Perekeskus (registrikood: 80334324, asukoht: 
Kopli 12-3, 67403 Otepää) tasuta kasutusse Otepää lin-
nas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse äri-
ruum nr 300 vastavalt plaanile.

 Kehtestati liikluspiirang Otepää valla kohalikel 
teedel.

26.02.2014
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Tikestu katastriüksus 

(katastritunnus 63601:003:0021, registriosa nr 2598440) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriük-
suse plaanidele.

 Peeti võimalikuks jagada Hurma katastriüksus 
(katastritunnus 63601:003:0018, registriosa nr 2598440) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriük-
suse plaanidele.

 Väljastati Otepää Lihatööstus Edgar OÜ ehitusluba 
Otepää valla Vana-Otepää külas Uue-Koidu maaük-
susel (katastritunnus 63602:001:1810) ehitise (äravoo-
lukraavi) püstitamiseks.
 Väljastati KÜ Keskuse 5 taotlusel kasutusluba 

Otepää vallas Otepää külas Keskuse vkt 5 kinnistul 
(katastritunnus 63602:001:1770) asuvale rekonstru-
eeritud (fassaadid) kortermajale.

 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 
256 eurot.
 Anti EO Eesti Ühendus (registrikood: 80319218, 

asukoht: 48444 Siimusti, Jõgeva maakond) luba kor-
raldada Otepää valla haldusterritooriumil 05.03.-
06.03.2014. a avalik üritus Eesti Eriolümpia Baltimaade 
Talimängud.
Väljastati taksoveoluba Kaarnaoru OÜle (äriregistri 
registrikood: 12235122, asukoht: Kaarnaoru, 67418 
Vana-Otepää küla, Otepää vald).

 Kutsuti sihtasutuse Otepää Spordirajatised 
nõukogust tagasi nõukogu liikmed Mairo Kangro, 
Ahto Saar ja Aivar Pärli. Määrati sihtasutuse Otepää 
Spordirajatised nõukogu liikmeks kolmeks aastaks 
isikute nõusolekul: Teet Reedi, Viljar Teder, Peeter 
Kangur.

 Eraldati plaanitava pearaha maksest MTÜle 
Tantsuklubi Feeling Good ettemaksuna transpordi-
arvete katteks 210 eurot.

19.02.2014
 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusum-

mas 96 eurot.
 Anti Marika Einile luba korraldada Otepää valla 

Pilkuse külas asuval Pilkuse järvel ja selle lähiümbru-
ses 22. veebruaril 2014. a alates kell 09.00 kuni kell 
16.00 avaliku üritus – Pilkuse lahtised karikavõistlused 
talipüügis.
 Anti Samm Tulevikku OÜ (registrikood 11460087, 

asukoht: Pärnu mnt 28, Tallinn) luba korraldada Otepää 
vallas Otepää linnas ja Pühajärve külas 22.06.2014. a 
alates kell 18.00 kuni 24.06.2014. a kell 03.30 avalik 
üritus – Pühajärve Jaanituli 2014.
 Kinnitati Alar Koppeli taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Mägestiku külas Lohu kin-
nistule (katastritunnus 63601:001:2061) elamu ja abi-
hoonte ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Elering AS taotlusel projekteerimistin-

gimused Otepää vallas Otepää külas Otepää 35/10 
kV jaotla kinnistule (katastritunnus 63602:001:1490) 
Otepää AJ 110 kV hoone (ehr kood 220245681) laien-
damise ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Vana-Otepää külas Tõoste 
alajaama fiider F1 kliendiprobleemi lahendamise elekt-

AMETLIK INFO

SÜNNID Armin Normet         7. märtsil

Otepää valla teedel kehtestati looduslikest mõjudest tingitud ajutine liikluspiirang mootorsõidukitele, mille 
registrimass on üle 8 tonni. Piirang kehtib kuni 30.04.2014.

Suurema registrimassiga mootorsõiduki liiklemine avalikult kasutataval kohalikul teel on lubatud Otepää Val-
lavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

Kehtestatud liikluspiirangu rikkumise eest kohaldatakse teeseaduses sätestatud vastutust. Liikluspiirangu 
rikkuja on kohustatud hüvitama valla avalikule teele tekitatud kahju. Antud liikluspiirang ei laiene riigiteedele.

Otepää vallavalitsuse 05.03.2014 määrus nr 2-6-1 (Otepää valla hooldada olevate maanteede nimekiri) http://
avalik.amphora.ee/otepaa/document.aspx?id=91616.

MONIKA OTROKOVA

Otepää valla teedele kehtestati koormuspiirang

2014. aasta eelarve mahuks on kavandatud 4 400 
769 eurot. Võrreldes 2013. aasta eelarvega on 
maht vähenenud 9,8 %. Eelarve tulubaasi struk-
tuuris moodustavad põhitegevuse tulud 87,7 %, 
finantseerimistegevuse tulud 2,9 % ning likviidse-
te varade kasutusele võtmine 9,4 %. 

Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud  
3 858 385 eurot, mis on 4,5% suurem eelmisel 
aastal planeeritust. Tulubaasi kasvu võimaldavad 
füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasv ning toe-
tuste mahu suurenemine. 

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 3 781 
882 eurot. Põhitegevuse struktuuris moodustavad 
tööjõukulud 53%, majandamiskulud 34% ning 
toetused 13 % kuludest. 2014. aasta eelarves suu-
renesid tööjõukulud (töötasu koos riiklike maksu-
dega) kokku 195 820 eurot. Eelkõige suurenesid 
madalamalt tasustatud haridus- ja raamatukogu-
töötajate palgad. Majandamiskulud vähenesid 42 
150 eurot ning toetused 39 450 eurot. 

Kõige enam vahendeid on suunatud hariduse-
le. 2014. aasta eelarvest kulub selleks 2 085 483 
eurot. Majandusele koos keskkonnakaitsega on 
planeeritud 648 523 eurot ning kultuurile ja vaba 
aja kasutamisele 418 691 eurot, valitsemisele koos 

Otepää valla 2014. aasta eelarvest

Palume viia lõigutud puuoksad ja kevadkoristusest tek-
kinud leheprügi Otepää jäätmejaama (Kastolatsi küla, 
Otepää). Biolagunevaid jäätmeid võetakse vastu T-R 
10.00-18.00 ja L 10.00-15.00, jäätmete vastuvõtt maksab 
0,130 eurot/kg.

Endisesse ladustamiskohta Hundisoole on okste ja prügi 
mahapanek rangelt keelatud!      Otepää vallavalitsus

Kaitseminister autasustas Otepää valla esindajaid

Otepää vallavalitsuses on tööl uus vallasekretär
Alates 4. märtsist on Otepää Vallavalitsuses tööl vallasekretär Janno Sepp koor-
musega 0,6 ametikohta.

Janno Sepp töötab osakoormusega ka Sangaste vallavalitsuses vallasekretärina. 
Ta on lõpetanud Miina Härma nimelise Tartu 2. Keskkooli ja 1994. aastal Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonna. Janno Sepp on töötanud ka Tõlliste vallasekretärina.

Vallasekretäri tööülesanneteks on valla kantselei juhtimine ja asjaajamise, 
õigusalase ja ettevõtlusalase töö korraldamine.

Janno Sepa kontaktandmed: Janno.Sepp@otepaa.ee, tel. 766 4802, 5303 3030.
Vastuvõtt E kell 10-12. (vajalik etteregistreerimine!)

Enn Sepma volitused volikogu liikmena on vastavalt 
tema avaldusele peatatud tähtajaliselt alates 01.03.2014. 
a kuni 31.08.2014. a;

Urmas Kuldmaa volitused volikogu liikmena vastavalt 
tema avaldusele on peatatud tähtajatult, kuid mitte lühe-
maks kui kolmeks kuuks (s.o kuni 31. maini 2014. a). 

Otepää valla valimiskomisjon määras volinike asen-
dusliikmeteks Külli Uibo ja Peeter Kanguri.

Tähelepanu!

Kaitseminister Urmas Reinsalu autasustas vaba-
riigi aastapäeva puhul mitmeid Rõuge ja Otepää 
valla esindajaid kaitseministeeriumi teenetemär-
giga. Kuldrinnamärgi said Otepää vallavolikogu 
liikmed Aivar Nigol ja Merlin Müür. Kaitseminis-
teeriumi hõberinnamärgi said ka Otepää vallasek-
retär Neeme Sild ja endine Otepää valla planee-
ringute spetsialist Enelin Alter.

„Need inimesed on andnud Eesti riigikaitsesse 
panuse, mis väärib tunnustust,“ ütles kaitseminis-
ter Reinsalu. „Nad on langetanud omavalitsustes 
töötades keerulisi otsuseid, mis on põhjustanud 

poleemikat ja pikki arutelusid, kuid on päädinud 
riigikaitset toetavate lahendustega.“

Kaitseminister tunnustas aktusele kutsumise-
ga ka tublisid valgamaalasi nagu noorte kotkas-
te noortejuhti Sander Ööbikut, naiskodukaitsjat 
Mari Mõttust, kaitseliitlasi Heldur Tellmanni, 
Riho Karut ja Aleksander Mõttust, Valgamaa 
maleva instruktorit Kaimo Vahtrat ja kaitseliitlast 
ning EELK Otepää Maarja koguduse vaimulikku 
Marko Tiirmaad.

Kaitseministeeriumi avalike suhete nõunik 
ARTUR JUGASTE

reservfondiga 324 068 eurot, sotsiaaltegevusele 
koos tervishoiuga 287 455 eurot ja avaliku korra 
tagamisele 17 662 eurot. Kulude protsentuaalne 
jaotamine on toodud graafikus.

Planeeritavad investeerimiskulud moodustavad 
valla eelarvest 10,3 %. Põhivara soetamiseks on 
planeeritud 423 386 eurot. Suurim investeering on 
eelmisel aastal alustatud Otepää Kultuurikesku-
se renoveerimine, mille esialgseteks kuludeks on 
planeeritud 267 200 eurot. Osa kuludest kaetak-
se laenuraha abil, osa eelmisel aastal kasutamata 
jäänud rahade arvelt. Valla teedele ja tänavatele 
investeeritakse 75 000 eurot. 

2014. aastal lõpetatakse Otepää Lasteaia pro-
jekteerimine, põhikooli lasteaiarühmale soeta-
takse voldiksein ning rajatakse mänguväljak. Veel 
panustatakse vallale kuuluvate hoonete turvalisu-
sele - tulekahjusignalisatsiooni ning turvauste pai-
galdamisele.

2014. aasta eelarve ja seletuskirjaga saab tutvuda 
Otepää valla kodulehel rubriigis Valla eelarve.

Raamatupidamis- ja finantsteenistuse 
juhataja ÜLLE VEEROJA
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KULTUURIÜRITUSED
 22. märtsil kell 12.00 Otepää vallamaja 3. korruse saalis 

vabariiklik paarismälumäng Aarne Steinbachi mälestuseks. 
Osalema on oodatud lisaks Eesti parematele ka kõik Valgamaa julgemad. 

  1. aprillil kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Otepää linna 
78. sünnipäeva kontsert.

  6. aprillil kell 14.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Otepää 
Laululaps 2014. 

Otepää Avatud Noortekeskuses 
lõbusad teisipäevad! Igal teisipäeval toimub vahva tegevus-
meisterdame, küpsetame või vaatame lastefilme! Tegevused 
algavad 17.30! Täpsem info noortekeskuse kodulehel!
 Tulevased üritused Otepää ANKis:

14. märtsil  Puzzle challenge ehk puzzlevõistlus! Al-
gus 16.00. 
 Kevadvaheajal Otepää ANK avatud:

16. märtsil  13-20.00  Mälumäng! “Tunne muusikat”, 
algus 15.00.

18. märtsil  Väljasõit! Täpsem info kodulehelt.
20. märtsil  Noortekas avatud 13-20.00, toimub joo-

nistus- ja jutuvõistlus teemal “Suve ootuses”. Osa saab 
võtta terve päeva jooksul, täpsem info kodulehelt!

21. märtsil  Noortekas avatud 13-20.00. Salati val-
mistamise töötuba + filmiõhtu. Töötoa algus 15:00, filmi 
vaatamine 16.30 ja 18.00!
Täpsem info ürituste kohta: www.noortekeskus.otepaa.ee  
rubriigist: tegevuskava kalender!

 Valgamaa Noor Talent 2014 tuleb taas!
Noor Talent toimub laupäeval, 5.aprillil Otepää Gümnaa-

siumi aulas algusega 18.00!
Osalemiseks registreeri end ankeedi alusel Merit.

Nigula@otepaa.ee. Registreerida saab alates 10. märtsist 
1.aprillini! Ankeedi ja täpsema info leiad Noortekeskuse ko-
duleheküljelt www.noortekeskus.otepaa.ee.

Otepääl toimusid lahtised meistri-
võistlused rühm- ja iluvõimlemises

Pedajamäe küla vastlad

Otepää Aedlinna Seltsingu koosolek 

pühapäeval, 16. märtsil kell 11.00 
Tamme külalistemajas.

Ootame kõiki aedlinna peresid, kes on 
huvitatud Naabrivalvega liitumisest.

Hädaldamine ei anna midagi, sellega on veel 
hullem; pea püsti, rind ette ja elus edasi. 
    (Kaika Laine)

Öeldut silmas pidades otsustasidki Otepää 
aedlinna aktiivsemad inimesed, et tuleb luua 
oma aedlinna ühendus. Ikka selleks, et naaber 
tunneks naabrit, et kaitsta oma huve, väljenda-
da ühiseid seisukohti, teha midagi üheskoos. 
Tegutsemise vormiks valiti seltsing. Eesti 
seadused lubavad valida kolme liiki tegutse-
misvormi vahel: mittetulundusühing (selts), 

sihtasutus ja seltsing. Seltsing on kõige lihtsam, 
arusaadavam ja bürokraatiavabam tegutsemi-
se vorm.  

Tänavu 1. veebruaril tähistasime oma selt-
singu 3. sünnipäeva. Ruumi eest täname 
Tamme Külalistemaja. Kolme aasta tegevust 
hinnati edukaks ja jätkuvalt usaldati seltsingu 
juhtimine Ene Keldrile. Enla Odamus on selt-
singu spordijuhiks ja Tõnis Vajakas Naabrival-
ve projekti koordinaatoriks.

Seltsinglaste (27 liiget) tegevus on ikka 
vabatahtlik ja kõik tegemised on välja kuju-
nenud inimeste ja perekondade omavahelisest 
suhtlemisest.   

2014. aasta on kultuuriministeerium kuulu-
tanud liikumisaastaks deviisi all „Terve Eesti 
eest.“ 

Ka Aedlinna Seltsing on käesoleva aasta 
eesmärgiks seadnud seltsinglaste tervise tugev-
damise läbi tervisespordi. Igal reedel kell 8.30 

toimub Pühajärve Spaas vesiaeroobika Enla 
Odamuse juhtimisel ja tulemas on teisigi spor-
diga seotud tegevusi. Kutsume kõiki aedlinn-
lasi osa saama kõigest sellest positiivsest, mida 
liikumine pakub.

Jätkub oma kodukoha ajaloo uurimine. 
Ene Kelder kavandab juba teist osa raamatule 
MINEVIKU MEENUTUSED.

Koostöös vallaga püütakse jõudu mööda 
kaasa aidata ka mõningate olmemurede 
lahendamisele.   

Selleks, et üheskoos naabritega kodu ja 
koduümbrus turvalisemaks muuta, et häda 
korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaata-
jaks, on loomisel naabrivalvesektorid. See on 
ka koosoleku põhiteemaks. 

Iga uus mõte on teretulnud ja väärib aruta-
mist. 

Otepää Aedlinna Seltsing

Otepää Aedlinna Seltsing tegutseb

riprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Toomas Kreeki taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas Truuta külas Mäeotsa 
kinnistule (katastritunnus 63602:003:0027) abi-
hoone ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek FinEst Timber 

OÜ väikeehitise (suvila ehitusregistri kood 
111026058) rekonstrueerimiseks asukohaga 
Otepää vald Vidrike küla Hipo (katastritunnus 
63601:003:0040).
 Väljastati FinEst OÜle ehitusluba Otepää valla 

Vidrike külas Hipo maaüksusel (katastritunnus 
63601:003:0040) ehitise (elamu) püstitamiseks.  

Väljastada FinEst OÜle ehitusluba Otepää valla 
Vidrike külas Hipo maaüksusel (katastritunnus 
63601:003:0040) ehitise (garaazh) püstitamiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Kuuse katastriük-

sus (katastritunnus 63601:001:1143, registriosa 
nr 852540) kaheks katastriüksuseks ning mää-
rata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vas-
tavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

 Nimetati Valga maakonnas Otepää vallas 
Pühajärve külas Raja kinnistuga nr 2004240 
(katastritunnus 63601:001:1144), piirnev vaba maa 
Tootsi katastriüksuseks. Piirneva kinnistu Raja 
kinnistu omanikuks on OÜ Eksiiv (registrikood 
11104079 asukoht Otepää vald Otepää küla).
 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutus-

kõlbmatu printer HP LaserJet 5M maksumusega 
1 763,96 eurot.

AMETLIK INFO

LUGEJA KÜSIB

Head Otepää Teataja lugejad!

Palun saatke oma küsimused Otepää elu-olu 
kohta Otepää Teataja toimetuse e-posti aad-
ressile: teataja@otepaa.ee või kirja teel: Lipu-
väljak 13, Otepää 67405, Otepää Teataja.

Toimetus edastab need vastamiseks ja avaldab 
hiljem lehes vastused. 

Kultuurikeskuse remonditööd on täies hoos. 
Hoone I etapi rekonstrueerimistööde käigus 
vahetatakse saali-, galerii- ja lava kohal olev 
katus. Kuna tööde käigus selgus, et saali- ja 
lavalae konstruktsioonid on ohtlikud, siis lam-
mutatakse täielikult olemasolevad laed ning 
vahetatakse välja lagede kandekonstrukt-
sioonid ja taastatakse laed algsel kujul.

Ehitustöid finantseeritakse 100% valla 
eelarvest, tööde lõpptähtaeg on 15. aprill 
2014. a. Töid teeb Hansa Ehitus Eesti AS.

Ehitustööde tõttu pole aga Otepää valla 

kultuurielu sugugi soiku jäänud. Kultuurikes-
kus korraldab üritusi, kasutades saale Otepää 
Raekojas, Otepää Gümnaasiumis, Palverän-
duri kirikus jne. Ka kultuurikollektiivid saavad 
kokkuleppel proovideks neid ruume kasutada, 
Otepää vald tasub vajadusel ruumide rendi. 

Meie perspektiine eesmärk on Kultuuri-
keskus täielikult renoveerida, selleks loodame 
leida rahastamisvõimalusi Euroopa Liidu 
struktuurfondidest.

Abivallavanem MARGIT PREDE

Kuidas edeneb Otepää Kultuurikeskuse 
remont? 

22.-23. veebruarini peeti Otepääl lahtised 
meistrivõistlused rühm- ja iluvõimlemises, kus 
osalesid ka külalisvõistlejad Soomest.

Võistlustel osalesid võimlemisklubid Tallin-
nast, Tartust, Narvast, Pärnust, Kohtla-Järvelt, 
Sillamäelt, Paidest, Viljandist, Elvast ja Ote-
päält. Kokku 215 iluvõimlejat. 

Rühmvõimlemise rühma “Siidisabad” tüd-
rukud (juhendaja Elsa Sinijärv) said võistlustel 
esikoha. „Siidisabades“ tegid kaasa ka Otepää 

Suusaorienteerumise juu-
nioride maailmameist-
rivõistlused toimusid 
tänavu Eestis. Võisteldi 
Ida-Virumaal Pannjärve 
suusakeskuses.

Otepää spordiklu-
bi võistleja Andres Saal 
oli kõigil kolmel individuaaldistantsil esika-
hekümnes. Sprindis jäi tema kohaks 12., lühi-
rajal 14. ja ühisstardist sõidetud pikal rajal 17. 
koht.  

Vaatamata ilmataadi tujukusele toimusid Pedajamäe küla 
vastlad laupäeval, 1. märtsil. Käisime matkal mööda oma küla 
põlde, metsi ja heinamaid. Kõigil oli põnev mütata kohtades, 
kuhu muidu igapäe-vaselt ei satu. 

Peale matka kogunesime Nikluse järve äärde, kus tegime 
lõket ja sõime hernesuppi, küpsetasime vorste ja jõime kuu-
ma teed. Nii lastel kui ka täiskasvanutel oli tore lustida jää-
karussellil, uisutada peegelsiledal järvejääl ja mängida hokit. 
Vahepeal sai maitsta vahukooreseid vastlakukleid ja ennast 
soojendada lõkke ääres. Rääkisime vanadest vastlakomme-
test ja selgitasime välja parima mõistatuste tundja. 

Vana kombe kohaselt meisterdasime põhust, riideräba-
latest ja toigastest oma küla Metsiku, kelle kõhtu said kõik 
panna paberile kirjutatud kujul oma halvad harjumused ja 
kombed ning mille me lõpuks lõkkes ära põletasime. Viimaks 
jagasime auhinnad pikima jääliu laskjale, tublidele matkajate-
le ja osavatele uisutajatele. 

Oli väga tore õhtupoolik. Tänan kõiki osavõtjaid!
HELEENA JÕGI

Otepää noored võistlesid juunioride
maailmameistrivõistlustel

Gümnaasiumi õpilased Karmen Matsalu ja 
Augustiine Tamme.

Individuaalvõistlusel esinemisel sai Karmen 
Matsalu hõbemedali rõngakavas. Augustii-
ne Tamme kaotas võimlemisvahendi ja pidi 
seekord leppima kuuenda kohaga. 

Võistlused korraldas võimlemisklubi 
„Rütmika“ ja seda toetas Otepää vald. 

MONIKA OTROKOVA

Taliolümpiamängude järel 
toimusid USAs Presque 
Isle’is juunioride laskesuus-
atamise maailmameistri-
võistlused, kus Grete Gaim 
(Oti spordiklubi/Zahkna 
Tiim) sai 7,5 km sprindis 
21., jälitussõidus 18. ja indi-
viduaaldistantsil 14. koha. 
Olümpial Sotšis oli Grete Gaim naiste 15 km 
distantsil 58., 7,5 km sprindis 71. ja teatesõidus 
16.

MTÜ Karukäpp üldkoosolek toimub 
25. märtsil kell 18 aadressil: Lipuväljak 13 ruumis 303.

Päevakord:
Koosoleku rakendamine, põhikirja muudatused, juhatuse 
valimine, tegevuskava koostamine, jooksvad küsimused.

MTÜ Karukäpp juhatus

24. veebruaril toimus Otepääl Hurda tn. pe-
tangiväljakul iga aastane triode turniir OTE-
PÄÄ TALV. Osa võttis 6 segatrio võistkonda 
(2 Võrust, 1 Tartust, 1 Valgast, 1 Tõllistest ja 1 
Otepäält). Turniiri võitis Valga.

Tänan osalejaid! 

Turniiri organisaator TÕNU AINSOO

Petangiturniiri 
Otepää talv võit-

sid valgalased

KUTSUME KÕIKI SEMINARILE “KOOL ja KOGU-
KOND 2014 – suurem teadlikus hariduse ja töö harmooni-
listest valikutest”

Aeg: laupäev, 29. märts 2014, kell 10.00-14.00.
Koht: Pühajärve põhikool, Sihva küla, Otepää vald.

Seminari esineja: TIINA SAAR

Julgustame ja kutsume seminarist osa saama just kõiki noori, 
eriti teid, kellel on koolilõpetamine lähedal.

Tiina Saar räägib karjäärivalikust ja eeldustest õnnelikuks 
(töö)eluks.

NB! Seminar on noortele tasuta!
Täiskasvanud osalejatele 1-2 eurot annetusena.
OSALEMA ON OODATUD KÕIK HUVILISED!
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PROJEKTID

Palupera Vallavolikogu istungil

4.03.2014  
  Kuulati ja võeti teadmiseks Otepää konstaablijaoskonna 

esindajate ettekanne valitsevast õiguskorrast Palupera 
vallas 2013. Toimus arutelu, küsimuste-vastuste ring. 
  Kuulati ja võeti teadmiseks SA Otepää Turism esindaja 

ettekanne: sihtasutus eile-täna-homme ja koostööst, või-
malustest, soovidest Palupera vallaga. Toimus arutelu, 
küsimuste-vastuste ring.

  Toimus Palupera valla 2014. aasta eelarve II lugemine. 
Eelarve võeti vastu kogumahus 1 123 518,65 eurot. 
Reservfondi suuruseks on 52 519,65 eurot.
  Kinnitati Palupera valla tervisenõukogu põhimäärus.
  Toimus Koduteenuste osutamise korra I lugemine.
  Vaadati üle kehtivat Palupera valla üldplaneeringut, 

ülevaatusega jätkatakse.
  Teet Saul tutvustas oma ettepanekuid seoses Nõuni 

Purjeklubi rekonstrueerimistöödega Nõuni algkooli kin-
nistul oleva sauna osas. Volikogu ei näinud vajadust ega 
võimalusi mittetulundusühingu arendustegevusse, mis 
seotud Leader-meetme rahastusega, sekkuda.

  Arutati Nõuni algkoolihoone kasutamise kodukorda, 
selle sobivust veel sõlmimata kokkuleppega hoone ava-
likuks kasutamiseks. Aruteluga jätkatakse, kaasates sot-
siaaltöö valdkonna ametnikud, komisjoni jt.

Palupera Vallavalitsuse istungil

21.02.2014 korraldati:
  Kiideti heaks ja kinnitati Tarmo Märsś i esitatud pro-

jekti “Lande talu salvkaev” aruanne hajaasustuse pro-
grammist. Toetuse saajale kantakse arvelduskontole 
lõplik summa toetusest, s.o. 120,82 eurot.

  Kiideti heaks MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed 
arengukava 2014-2016 ja suunati dokument avalikusta-
misele ajavahemikuks 25.02-25.03.14. Arengukava sisulise 
osaga saab tutvuda Palupera valla veebilehel, Palupera 
valla noorte veebilehel ja lasteaia enda veebilehel.
  Võeti arvele Neeruti külas endisel Ronni 11 talumaal 

asuv elamu Vahe-Saare. Hoone haldajaks määrati val-
lavalitsus.

  Võeti arvele Urmi külas endisel Vaenda 11 talumaal 
asuv elamu Väike-Vaenola. Hoone haldajaks määrati 
vallavalitsus.

  Kuulutati välja ja otsustati korraldada lihthanke e-
menetlusega riigihange nimetusega “Palupera mõisa-
kooli akende vahetus, ehitustöö osutaja hankimine”. 
Vastutavaks isikuks riigihankel ja hindamiskomisjoni esi-
meheks määrati vallavanem Terje Korss. Komisjoni kuu-
luvad veel vallasekretär Heldi Laks, maakorraldaja Tõnu 
Kukk, pearaamatupidaja Merike Terve ja vallavolikogu 
vastava komisjoni aseesimees Kaido Lokk. Kinnitati rii-
gihanke hankedokumendid.

  Määrati veebruarikuul täiendavat sotsiaaltoetust 11 
isikule kogusummas 260,72 eurot.
  Määrati veebruarikuul hooldajatoetust 19 isikule kogu-

summas 352,78 eurot.
  Määrati kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud 

perele ühekordne toetus 20 eurot/pere, ühele perele era-
korraline toetus kriisiolukorra puhul 20 eurot ja kahele 
kutsekooli lõpetajale toetus 30 eurot/lõpetaja.

  Määrati veebruarikuul toimetulekutoetust 5 perele 
kogusummas 948 eurot.

  Kinnitati Pärgi kinnistu avaliku kirjaliku enampakku-
mise läbiviimiseks moodustatud komisjoni protokoll ja 
tulemus – enampakkumise võitja E.L pakkumus 1006 
eurot jääb kinnistu lõplikuks müügihinnaks.

26.02.2014 korraldati:
  Määrati ühele kutsekooli lõpetajale toetus 30 eurot 

ja ühele lapsevanemale toetus lapse 1.a. saamisel 100 
eurot.

  Arutati 4. märtsil vallavolikogu istungil päevakorda 
tulevaid teemasid.

7.03.2014 korraldati:
  Palupera mõisapargi majandushoone põhiprojekti koos-

tajana kvalifitseeriti OÜ Marksi Maja. Nende pakkumus 
töö teostada maksumusega 400 eurot käibemaksuta tun-
nistati vastavaks ja edukaks.

  Nõuni algkooli kinnistul geoloogiliste uurin-
gute ja aruande koostajana kvalifitseeriti OÜ 
Rakendusgeoloogia. Nende pakkumus töö teostada 
maksumusega 490 eurot käibemaksuta tunnistati vas-
tavaks ja edukaks.

  Kuulutati välja ja otsustati korraldada lihtmenetlu-
sega riigihange nimetusega “Palupera mõisapargi tiigi 
puhastamine ja korrastustööde osutaja hankimine”. 
Vastutavaks isikuks riigihankel ja hindamiskomisjoni esi-
meheks määrati vallavanem Terje Korss. Komisjoni kuu-
luvad veel vallasekretär Heldi Laks, maakorraldaja Tõnu 
Kukk, pearaamatupidaja Merike Terve ja vallavolikogu 
vastava komisjoni aseesimees Kaido Lokk. Kinnitati rii-

AMETLIK INFO Valiti Palupera valla aasta tegu 
2013

Rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt 
EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmeh-
hanismi vahendusel

Toetuse saaja: Palupera Vallava-
litsus. Partnerid: Palupera põhi-
kool, MTÜ P-RÜHM, MTÜ 
Avatud Hellenurme Noortekeskus ja MTÜ Tant-
suklubi Mathilde.
Projekti maksumus: 47 229,40 eurot (sellest toetus 
40 144,99 eurot).
Projekti lühikirjeldus: 

2014.–2015. aastate kestel Palupera vallas, Palu-
pera mõisakooli väljakujunenud kogukonnakesku-
ses, kaasates kogukonda: 

restaureeritakse Palupera lindla seestki mahus, 
mis võimaldab kevadest sügiseni kogukonnal ja 
külalistel hoonet kasutada; 

puhastatakse mõisapargi koosseisu kuuluv tiik ja 
korrastatakse selle ümbrus; 

2014. aasta kevadisel talgupäeval Teeme Ära! 
juhendaja juhendamisel rajatakse mõisapargi res-
taureerimisprojekti järgselt mõisakooli esiväljakule 
roosipeenar ja tagaväljakule püsikutest istutusala; 

korraldatakse piirkonna 8 isikule giidikoolitus, 

põlema panna.
Tore ja õpetlik hommikupoolik meile kõigile.

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed,
õpetajad ANNE RUUBEL ja LIA KIISK

kes võtaksid edaspidi enda 
kanda piirkonna külaliste 
vastuvõtmise; 

korraldatakse restaureeritud lindlas õpitubasi, kus 
õpetatakse oskusi, mida ammustel aegades iga talu 
peremees valdas; 

luuakse ja valmistatakse mõisakooli meene, 
antakse välja almanahh ning korraldatakse mõisa-
koolis 12 kontserti külastusmängu Unustatud 
mõisad raames.

Projekti tegevustest, teavitusüritustest ja käigust 
saab peagi täpsustatud infot valla veebilehelt: www.
palupera.ee.

Projektijuht TERJE KORSS

Tööaeg – 1 koht (0,75 Hellenurme noortekeskus 
+ 0,25 Palupera pritsikuur).
Tööle asumise aeg – aprill 2014. 
Tööülesanded 

Kavandada, korraldada, koordineerida noortele 
(7-26a) vaba aega sisustavaid tegevusi.

Nõustada noorte omaalgatuslikke projekte, 
arendada noorte vastutust.

Propageerida ja toetada noorte omaalgatust.
Otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi 

ja -vahendeid.
Töötada välja ja osaleda noortekeskusele vajali-

ke dokumentide, kavade väljatöötamisel.
Propageerida mitteformaalset õppimist ning 

töökasvatust.
Ruumide korrashoid.
Soovitused kandidaadile

Varasem noortega töötamise/koostööprojektide 
kogemus, hea pingetaluvus, huumorimeel, aktiiv-
sus, organiseerimisvõimelisus, usaldusväärsus, 
enesekindlus, suhtlemisoskus, soovitavalt vähe-
malt omandamisel kõrgharidus (erialaks noorsoo-
töö, pedagoogika, sotsiaaltöö, psühholoogia või 
kultuur), B-kategooria autojuhiluba ja võimalus 
kasutada sõiduautot, inglise keele oskus ametiala-
se sõnavara valdamisega, hea arvuti kasutamise 
oskus, projektijuhtimise kogemused.

Omalt poolt pakume
Rutiinivaba tööd, arenemisvõimalust, koolitusi, 
paindlikku töögraafikut, kuupalka 355 eurot.
CV-d ning motivatsioonikirja, kus toodud ära 
ka nägemus esimesel aastal teostamist vaja-
vast ootame hiljemalt 24. märtsil aadressile: 
palupera@palupera.ee. 

Info: Terje Korss, 5174740, terje@palupera.ee. 
Meie noortest ja valla noortevolikogust http://noo-
red.palupera.ee/.

Hellenurme lasteaias toimub loodusõpe
Hellenurme mõisahoones asuvas lasteaias õpitakse 
loodust tundma mõisapargis ja õuealal. Terve talve 
on olnud akna taga lindude toidulaud, kus oleme 
jälginud kaheksat erinevat linnuliiki, millised mär-
kisime ära ka 24. jaanuaril aialindude loendusel.

Vastlapäeval mängisime pargis orienteerumis-
mängu, kus lapsed said näidata lugemisoskust, 
sõnade moodustamist ja looduslike takistuste üle-
tamist. Mäng lõppes maja ees kivi juures, kus oli 
täpsusvise ja üllatus.

Otepää looduspargi töötajad Margit Turb ja Jan 
Ruukel sõitsid 17. veebruaril meie laste-aeda, et 
tutvustada „Koduümbruse loomade“ programmi. 
Vihmase ilma tõttu olime toas ja kuulasime huvi-
tavaid lugusid rebasest, oravast, saarmast, nutri-
ast, kärbist, mingist ja nugisest. Lapsed said silita-
da loomade karva ning võrrelda selle pehmust ja 
karmust. Tegevuse lõpuks meisterdasime mesi-
lasvahast küünla, mida saab koos täiskasvanuga 

Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
Toetus – taotlusvooru „Arvuti teel juhitavad 
seadmed õppetööks“ käigus eraldati mikrokont-

rollerite arendusplaatide ja robootika komplektide 
ning nende riistvaraliste lisade soetamiseks 536,94 
eurot.
Projekti lõpp – 30.04.2014.
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gihanke hankedokumendid. Riigihange kuulutati 
välja valla veebilehel.
  Jagati Päidla külas asuv Kolga kinnistu ja muudeti 

Väärsi kinnistu piire järgnevalt: maatulundusmaa 
sihtotstarbega jäävad katastriüksused Kalalombi 
(4,33 ha), Kolganurga (3,78 ha), Kolga (17,91 ha), 
Teeääre (12832 m²), Ruunamäe (3,25 ha), Palumäe 
(5,56 ha), Liisukärja (2,56 ha), Liisukääru (3,91 ha) 
ja Kolga (8,53 ha). Transpordimaa sihtotstarbega 
jäävad Raiga-Rõbi-Nõuni-Lutike tee (8754 m²) ja 
Metsatee (2191 m²).

  Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Eringe 
10/04 kV komplektalajaama, 10 kV ja 0,4 kV maa-
kaabelliinide väljaehitamiseks.
  Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside kor-

rastamisest määrati viie Kollo 24 katastriüksuse 
uueks lähiaadressiks Kollo, ühe Veski katastriük-
suse uueks lähiaadressiks Veski võpsiku, ühe Veski 
katastriüksuse uueks lähiaadressiks Veskipõllu, 
ühe Kirmi-2 katastriüksuse uueks lähiaadressiks 
Vana-Kirmi, ühe Elva I katastriüksuse uueks lähi-
aadressiks Veere ja ühe Soka-3 katastriüksuse 
uueks lähiaadressiks Repnamäe. 

  Jagati Hellenurme külas asuv Mäe-Tinni kin-
nistu uuteks katastriüksusteks järgnevalt: maa-
tulundusmaa sihtotstarbega jäävad katastriük-
sused Mäe-Tinni (19,12 ha), Tinnipõllu (6,35 ha) ja 
Tinnituka (2049 m²). Mäetööstusmaa sihtotstar-
bega jääb katastriüksus Hellenurme karjääri (3,68 
ha) ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus 
Koolitare-Vahtra tee (2749 m²).

  Väljastati projekteerimistingimused Palupera 
põhikooli (majandushoone) projekteerimiseks.

  Anti Rally Estonia OÜle luba korraldada 17-19. 
Juulil 2014 Palupera valla haldusterritooriumil ava-
liku rahvusvahelise autospordiüritusena “Rally 
Estonia 2014”. Määratleti kohustused ja õigused 
ning vastutavaks isikuks määrati Silver Kütt.

AMETLIK INFO

Peremehetute ehitiste 
hõivamise teated

Palupera Vallavalitsus teatab, et on pereme-
hetute ehitistena hõivanud ja arvele võtnud 
järgmised ehitised:

1.Urmi külas endisel Vaenda 11 talumaal 
asuva Väike-Vaenola elamu (ehitisregistri 
kood 120541840). Hoone viimane teadaolev 
haldaja oli Endla Tämm (surnud).

2.Neeruti külas endisel Ronni 11 talumaal 
asuva Vahe-Saare elamu (ehitisregistri kood 
120691563). Hoone viimane teadaolev haldaja 
oli Evald Lakovits (teadmata kadunud).

Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud 
ehitiste peremehetuks tunnistamise kohta, 
esitada need kirjalikult Palupera Vallavalitsu-
sele, aadressil 67514 Valgamaa, Palupera vald, 
Hellenurme, hiljemalt 15. mail 2014.

Hellenurme-Palupera 
piirkonna noortejuhi konkurss

Uuele traditsioonile on algus tehtud. Palupe-
ra kandi rahvast kutsuti märkama toredaid 
tegemisi ja neist ka teada andma. Tunnus-

tamine toimus Eesti Vabariigi 96. aastapäeva pidu-
likul tähistamisel Nõuni kultuurimajas. 

Aktuse avas Palupera Põhikooli klaveriringi 
õpilase Argo Jentsoni hingestatud ja suurepära-
ne Chopini esitus. Edasi järgnes volikogu esimehe 
Vambola Sipelga ning vallavanem Terje Korsi tervi-
tuskõne ning tegijate tänamine. 

Seekord esitati kaks tegu
1. tegu: „Palupera valla aasta tegu on meie arvates 
värske, omaküpsetud leiva nägu. See on meie kum-
mardus veskiemand Maele ja tema perele, kes 
on võtnud südameasjaks Eestis ainukese töötava 
vesiveski taastamise ja käigus hoidmise.Uuest lei-
vakojast on saanud tore kooskäimise koht, kus nii 
meie valla külaeitedele kui ka rahvale lähemalt ja 
kaugelt, pakutakse võimalust osaleda leivateol. 
Mae toimetamist märkas ka eelmisel aastal Valga-
maa Arenguagentuur ja Valgamaa Partnerluskogu 
ning tunnustas teda Aegahoidvate tegevuste eest,“ 
kirjutasid Palupera valla külaeided.

Tänuks Maele Palupera Käsitöökoja poolt kase-
tohust märss.

2. tegu: „Palupera Põhikooli direktor Svetlana 
Variku võiks olla Palupera valla aasta laste vaimu-
hariduse andja 2013. Läbi erinevate projektide ja 
tegevuste on Palupera Põhikoolis õppivad õpilased 
ja koolitöötajad saanud osa eri teatrietendustest, 

õppeprogrammidest Palupera mõisahoone seinte 
vahel ja väljaspool kooli. Maakoolis õppivatele 
vähemkindlustatud perede lastele on väga vajalik 
saada välja oma kodumiljööst ja näha ning kogeda, 
mida tehakse kodukohast kaugemal. Iga selline 
käik avardab silmaringi, tekitab elutervet uudishi-
mu Eestimaal toimuva vastu,“ kirjutasid Palupera 
kooli töötajad.

Tänuks Svetlanale Otepää kunstnik Ave Kruus-
maa kujundatud savist seinataldrik.

Pidu jätkus tordi ja kohviga ning lõpetuseks oli 
meeldiv võimalus nautida Valga Kungla muusikalit-
rupi etendust „Nõiutud“. Sügav kummardus noor-
tele ja juhendaja Siirile ning muidugi väga vaprale 
helimehele, kes on suutnud kooli ja töö kõrvalt 
lavaküpseks saada nii ehedalt mõnusa lavatüki 
laulude, vahvate kostüümide ja südamest tuleva 
tehatahtmisega. 

Ka meie sõbrad Rootsist olid meeldivalt üllatu-
nud lihtsalt armsast ja südamlikust ühisest kooste-
hatahtmisest. 

Lõpetuseks katke Svetlana Variku tänukõnest: 
„Inimesed ei saa päikesest paremad olla. Päike 
põletab nende samade kiirtega, millega ta annab 
sooja ja valgust. Päikesel on plekid. Tänulikud 
räägivad valgusest ja soojusest, tänamatud plekki-
dest.“ 

Armastage siis valgust ja soojust ja ärge häbene-
ga seda ka teistele kiirata!

MARIKA VIKS
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Tänases paljude võimalustega ühiskonnas on sageli raske 
õigeid otsuseid langetada. Kui aga sellist oskust õpetada ini-
mesele võimalikult varakult, on hilisemas elus tegutsemine 

juba tõhusam. Just sellisest põhimõttest lähtub Otepää Gümnaa-
siumi uus gümnaasiumiastme õppekava.

Kui viimastel õppeaastatel eeldas gümnaasiumi riiklik õppe-
kava igas gümnaasiumis kolme õppesuunda, alustasid praegus-
ed abituriendid Otepääl õpinguid oma valikul loodus-, huma-
nitaar- või reaal-majandussuunal. 2013. aasta sügisest ei ole aga 
õppesuunad gümnaasiumis enam kohustuslikud. Sellest lähtuvalt 
otsustati Otepää Gümnaasiumis pakkuda tulevastele gümnasisti-
dele hoopis mitmekesisemaid valikuvõimalusi ja sellega kaasne-
valt õpetada noori langetama oma huvidest ja isikupärast lähtu-
vaid valikuid.

Sügisest on 10. klassi astujal võimalik õpingud vastavalt oma 
soovidele ja huvidele neljandiku osas ise kujundada. Lisaks riigi 
määratud kohustuslikele kursustele peavad õpilased valima vähe-
malt kolm õppeainete moodulit ning saavad täiendada oma vali-
kut nii moodulite kui üksikult väljapakutud kursustega. Moodul 
on loogiline tervik, mis koosneb kas 4 või 6 kursusest ning hõlmab 
erinevate valdkondade teoreetilisi kursusi ja praktilisi tegevusi. 
Valida on võimalik järgmiste moodulite vahel:

Majandus           Tehnoloogia           Meedia          Loodusained
Riik ja ühiskond         Humanitaaria         Turism         Loovus
Liikumine ja tervis           Riigieksamite ettevalmistus

Moodulisüsteem võimaldab laiapõhjalisemat haridust ning loob 
eeloskused nii kutsekooli- kui kõrgkooliõpinguteks. Mooduli-
te süsteem on heakskiidu leidnud nii kooli hoolekogus kui ka 
õpilasesinduses, õppekava muudatuse kohta oli võimalus arva-
must avaldada ka kõigil õppenõukogu liikmetel.

Aeg eeldab meilt mitmekesiseid teadmisi ning erinevaid oskusi 
ning just seda püüame oma õpilastele anda. 

Otepää Gümnaasiumi direktor KÜLLE VIKS

Põhikooli lõpetaja, kui soovid astuda sügisel Otepää Gümnaasiu-
misse, on sul kasulik teada, et:
• sul on võimalus õppida ühes Eesti ilusamas ja hea tehnilise 

baasiga koolihoones; 
• koolil on kaasaja nõuetele vastav õpilaskodu;
• 10. klassi vastuvõtmise aluseks on 9. klassi lõputunnistu-

se kõigi hinnete keskmine vähemalt 3,6 ning vähemalt rahuldav 
käitumise hinne; 
• kõigile soovijatele toimub kokkulepitud ajal õppenõustami-

ne moodulite valikuks, nõustamisele võib kooli õppealajuhataja 
juures aja kokku leppida ja tulla juba alates 5. maist. Info telefonil 
766 8242, kool@nuustaku.edu.ee;
• avaldusi gümnaasiumi 10. klassi astumiseks võetakse õpilas-

kandidaadilt vastu kooli kantseleis 16. juunist kuni 30. juunini, 
vabade kohtade olemasolul 21. augustist kuni 28. augustini.

Õpilaskandidaat esitab:
• avalduse (täidetakse koolis),
• isikuttõendava dokumendi (ID-kaart või pass),
• 9. klassi lõputunnistuse koos hinnetelehega,
• tervisekaardi,
• kaks dokumendifotot.

Muutuvas 
maailmas peame 
ka ise muutuma

Üle poole kooliaastast 
möödus linnutiivul ja 
on aeg teha vahekok-

kuvõtteid. Nendesse kuudesse 
on jäänud taas huvitavaid klas-
siväliseid tegemisi, aga eelkõi-
ge palju õppimist. Igal aastal 
on esile kerkinud mitmeid usi-
naid õppureid, kes tahavad ja 
suudavad koolitöö kõrvalt veel 
rohkem süveneda ning oma 
teadmisi või oskusi maakond-
likul tasemel proovile panna. 

Praeguseks on enamik 
aineolümpiaade Valgamaal 
toimunud ja meie õpilased 
on end taas mitmel alal tões-
tanud. Geograa aolümpiaa-
dil saavutas Isabel Mae I koha 
ja Markus Punnar III koha. 
Emakeeleolümpiaadil sai 
Helen Tiisler III koha. Mate-
maatikas jagus pea igasse klas-
siastmesse tublisid võistlejaid: 
4. klassis Robin Värk I koht, 
5. klassis Erik Sume ja Lauren 
Mae I-II koht, 6. klassis Krist-

Säravamad tähed olümpiaaditaevas
jan Marcus Sulaoja I koht, 8. 
klassis Isabel Mae II koht, 10. 
klassis Margit Saal I koht, 11. 
klassis Sten Teemant II koht. 

Maakondlikul muusika-
olümpiaadil oli terve maakon-
na peale esindatud ainult 
Otepää Gümnaasium ja nii 
jagasidki meie õpilased sõbra-
likult kohad omavahel: 6.-7. 
klassi arvestuses I koht Kerstin 
Ojavee, II koht Annela Jürgen-
son ja III koht Laura Kriisa; 
vanemas astmes sai Gert-
rud Aasaroht I koha ja Laura 
Danilas II koha. Ajaloo olüm-
piaadil said 6. klassi õpilased 
koguni viis esimest kohta, neist 
kolm paremat olid Albert Unn, 
Enelin Terav ja Marit Maribel 
Pulles. 8. klassis sai Maris Turb 
II koha ja Isabel Mae III koha, 
9. klassis tuli Markus Punnar I 
kohale, gümnaasiumi arvestu-
ses sai Killu Väliste I koha ja 
Janet Laas III koha.

Esmakordselt toimus maa-

kondlik kunstiolümpiaad, 
kus ka meie uudishimulikud 
kunstiõpilased osalesid ja Mia 
Melanie Saar 7. klassist saavu-
tas väga tubli II koha. 

Lisaks aineolümpiaadidele 
toimuvad igal aastal ka erine-
vad ainealased või -ülesed 
võistlused. Otepää Gümnaa-
siumi õpilased on edukalt 
esinenud infootsingu võistlu-
sel, Euroopa Liidu viktorii-
nil, kodanikupäeva viktorii-
nil ja matemaatikavõistlusel 
„Nuputa“.

Tavaks on, et maakonnas 
hea koha saavutanud õpilased 
saavad end proovile panna ka 
vabariiklikes voorudes. Muusi-
kaolümpiaadi vabariiklik voor 
on juba toimunud ja 20 osale-
ja hulgas said meie õpilased 
Laura Danilas ja Gertrud 
Aasaroht hõbediplomi ning 
Kerstin Ojavee pronksdiplomi. 
Ajaloos ootab vabariiklik voor 
Markus Punnarit ja „Nuputa“ 

võistlusel saavad veel edasi 
võistelda 5.-6. klassi võistkond 
koosseisus Lauren Mae, Erik 
Sume, Albert Unn ja Kristjan 
Marcus Sulaoja.

Lisaks esikolmikusse pääse-
nutele jätkus meie koolist 
osalejaid veel teistelegi kohta-
dele. Õpilaste huvi end proovi-
le panna on olnud suur ja kõigi 
õpilaste taga on alati tublid 
õpetajad. Kui õpilase osaks 
on õppida, uurida, harjutada, 
siis õpetaja osaks on kindlas-
ti juhendada, selgitada, aega 
leida ja lõpuks ka mitme eest 
närveerida. 

Soovin, et õpilastel jätkuks 
ikka uudishimu uusi teadmi-
si saada ja õpetajatel jätkuks 
jaksu oma õpilasi innustada! 
Kooliaasta pole veel lõppenud 
ja küllap lisandub kevadel nii 
mõndagi huvitavat.

OG õppealajuhataja 
MARGOT KERES

On olemas inimesi, kes räägi-
vad, kui kiire neil on ning 
kuidas aega on liiga vähe. 
Õnneks leidub ka noori, kes 
suudavad jagada oma aega 
ning olla edukad mitmel erine-
val alal. Üks selline tubli neiu 
on Otepää Gümnaasiumi 8. 
klassis õppiv Isabel Mae.
Olümpiaadid, sport ja treene-
ri amet
Võib öelda, et Isabel on sel 
õppeaastal olnud Otepää 
Gümnaasiumi silmapaist-
vaim õpilane. Just tema on 
esindanud meie kooli kõige 
edukamalt maakonna olüm-
piaadidel matemaatikas, eesti 
keeles, bioloogias, geograa as 
ning ajaloos. Kõigil neist on ta 
saavutanud koha kuue parima 
seas. Geograa a olümpiaadi 
esikoht on talle kuulunud lausa 
kaks aastat järjest. Ja nagu 
kõigest sellest oleks veel vähe,  
alustas ta möödunud sügisest 

treeneriametiga. Nimelt käib 
neiu kaks korda nädalas abis 
3-4aastastele iluvõimlejatele 
treeninguid andmas.
Tagasihoidlikkus on voorus
Ajalooõpetaja Heivi Truu 
kirjeldab Isabelli kui vaikset, 
kuid väga kohusetundlikku ja 
hea loogikaga õpilast. „Tund-

 „Eesmärk on tähtajaga unistus“
     (Napoleon Hill)

OLED OODATUD LAHTISTE USTE PÄEVALE
18. märtsil kell 11

Sellel päeval:
• saad ülevaate gümnaasiumi uuest õppekavast ja sisseastumise tingimustest;
• tutvustab kooli õpilasesindus huvitegevuse ja spordiga tegelemise võimalusi;
• koostad oma huvidest lähtuvalt endale ise võimaliku õppekava;
• tutvud kaasaegse koolikeskkonnaga ja elamisvõimalustega õpilaskodus;
• saad osa Otepää Gümnaasiumi koolilõunast.

Otepää Gümnaasiumis õppimiseks on palju häid põhjusi, näiteks:

• Sul on võimalus valida just Sinule sobiv õppekava, mis koosneb riikliku
 õppekava ainetest ja OG loodud vaheldusrikkast ja huvitavast moodul-
 süsteemil põhinevast ainevalikust.

• Otepää Gümnaasiumi õppekava on üles ehitatud märksõnadele vabadus, 
 vaheldusrikkus, mitmekesisus, paindlikkus ja suurem isiklik panus.

• Gümnaasiumiõpe on korraldatud nii, et toetaks õpilase individuaalsetest 
 eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist.

• Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevusega on loodud õppekeskkond, mis 
soodustab õpilaste iseseisvat õppimist.

• Sinu õpingud algavad individuaalse õpinõustamisega.

Valgamaa parimas koolis ootavad Sind
koostöövalmis koolipere, vahvad koolikaaslased ja

mitmekesised vaba aja veetmise võimalused!

Kohtume juba 18. märtsil!
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Üheksanda klassi lõpetanutel 
seisab silme ees raske otsus 
– kas jätkata õpinguid güm-

naasiumis, kutsekooolis või asuda 
tööle. 

Kuigi Otepää Gümnaasium on 
näidanud head konkurentsivõi-
met, tahavad ikka mõned põhikoo-
li lõpus „parematele jahimaadele“ 
minna. Möödunud kevadel meie 
gümnaasiumi lõpetanud noored 
on aga rahul, et lõpetasid just Eesti 
vanima maagümnaasiumi – Otepää 
Gümnaasiumi.

Oma värskeid meenutusi jaga-
vad Ingrid Kelder, kes õpib Tartu 
Kutsehariduskeskuses multimee-
diumi/veebispetsialisti eriala, Kadri 
Palmiste (Tallinna Ülikooli Balti 
Filmi- ja Meediakoolis (BFM) rist-
meedia tootmine), Triinu Aasa-
roht (muusikapedagoogika Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias), 
Holger Kukk (TTÜ tööstus- ja 
tsiviilehitus), Eva-Maria Oja (TÜ 
geenitehnoloogia), Anne-Mai Niit
(TÜ majandusteadus), Moonika 
Einaste (TÜ Pärnu Kolledži turis-
mi- ja hotelliettevõtlus) ja Mari-
Liis Uprus (TÜ õigusteadus).

Kuidas on Otepää Gümnaasium 
mõjutanud sinu erialavalikut?

Ingrid: Õppides 3 aastat Otepää 
Gümnaasiumi meediagrupis, sai 
mulle selgeks, et meedia on see, 
millest ma lahti ei saa. Olen teinud 
nii raadiot kui ka ajalehte, seal-
hulgas olnud OGTV algataja ning 
seejärel selle eestvedaja 2 aastat.

Kadri: Meediaklass muutis mu 
erialapisiku veel suuremaks. Kuid 
see polnud kindlasti ainuke tegur – 
tegelesin ka kooliväliselt fotograa-

aga ja mingil määral lmindusega.
Triinu: OG on minu erialava-

likut kõige rohkem mõjutanud. 
Suurim eeskuju on mulle minu 
muusikaõpetaja, kelle suur pühen-
dumus oma töösse ja muusikasse 
süstisid minusse soovi minna just 
seda eriala õppima.

Eva-Maria: OG andis võimalust 
osaleda õpikodades, kus TÜ tuden-
gid käisid tutvustamas oma eriala 
ning juhendasid sellega seotud 
praktilisi ülesandeid. Bioloogia 
õpikoda on ehk minu erialavalikut 
mõjutanud päris palju.

Anne-Mai: Otepää Gümnaasiu-
mis on küllaltki laialdane valikai-

nete võimalus. Tuleb valida vaid 
endale meelepärane aine ja seda 
õppida. 
Mida on Otepää Gümnaasium 
sulle ellu kaasa andnud?

Eva-Maria: Teadmise, et õige 
suhtumisega on võimalik ka n-ö 
maakoolis saavutada sama häid 
tulemusi kui eliitkoolides, ning 
üleüldse on kõik siiski mõtlemises 
kinni.

Holger: Sain positiivse ellusuh-
tumise ning julguse ennast ausalt 
väljendada.

Anne-Mai: Paljude väärtuste 
hulgas tooksin esile analüüsiosku-
se, oskuse ennast väljendada ja teis-
tega paremini koostööd teha.

Moonika: Sain sealt kaasa soovi 
alati midagi korda saata ning olla 
parim oma tegudes. Hobikoor 
süstis suure armastuse muusika 
vastu. 
Miks soovitaksid teistel Otepää 
Gümnaasiumisse õppima tulla?

Kadri: Leian, et Otepää 
Gümnaasium on väga heal tase-
mel ning väga paljude erinevate 

võimalustega kool, tuleb vaid  ise 
vaeva näha.  

Anne-Mai: Selles koolis on 
õpetajad, kes teevad oma tööd 
pühendumusega, arvestades seal-
juures ka õpilaste soove ja vaja-
dusi. Lisaks sellele asub kool väga 
looduskaunis kohas ning seal on 
suurepärased sportimisvõimalused, 
laulukoorid ja palju muid võimalusi 
tegeleda erinevate huvialadega. 

Mari-Liis: Kuna Otepää 
Gümnaasium on äsja renovee-
ritud, on selles olemas kõik tehni-
lised ja muud võimalused edukaks 
õpinguks. Spordihuvilistele on 
ilmselt Otepää Gümnaasium 
parim valik, kuna selle lähedu-
ses on maailmatasemel spordi-
keskus. Muusikaarmastajatele on 
koolihoone kõrval asuv muusika-
kool, kus saab paljusid eri instru-
mente õppida ning gümnaasiumis 
tegutsevad kõrgel tasemel koorid. 
Lisaks kõigele sellele on koolipere 
väga sõbralik ja kokkuhoidev ning 
õhkkond õppimist soosiv.

Värskeid vilistlasi intervjueeris 
ANNIKA TIIDEBERG (XI) 

Hea haridus on võti tulevikku
Meie elu on tihedalt seotud sellega, missuguseid 
valikuid me teeme. Nii oli ka minu valikuks olude 
sunnil vahetada kooli enne olulisi lõpueksameid. 

Teadsin, et koolivahetusega kaasnevad riskid ja 
uues õpikeskkonnas võib esineda ka mõningaid 
tagasilööke, kuid nagu öeldakse, kes ei riski, see 
šampust ei joo.

Mis on see, mis mulle Otepää Gümnaasiumi 
juures eriliselt meeldib?

1. Imetlusväärne keskkond. Sellist hubast, uhket 
renoveeritud hoonet pole just paljudel omavalit-
sustel. Kindlasti on boonuseks kohvik, kust saab 
osta nii saiakesi kui ka päevatoitu. Suure pere 
tunde tekitab asjaolu, et väiksemad ja suuremad 
lapsed käivad ühes koolis. See omakorda kasvatab 
ühtekuuluvustunnet ja kindlasti on gümnaasiumi-
rahvas algkoolilapsele ka eeskujuks. Tore on seegi, 
et koolidiskol ei tehta vahet, kas oled abiturient või 
1. klassi juntsu. Küllap on lapsevanemalgi mure-
tum, kui tema järeltulijad ühes ja samas majas oma 
koolipäeva veedavad.
2. Tööõhkkond. Mujalt tulijale torkab silma sõb-
ralikkus ja abivalmidus nii õpilaste kui õpetajate 
tasandil. Kui enamasti peetakse koolielu stressiroh-
keks, siis selle maja seinte vahel erilist pingesei-
sundit ei tunneta. Õpetajad, kellega ma seni olen 
kokku puutunud, on olnud minule kui abituriendile 
vastutulelikud. Lähenev kevad ja lõpetamiseks ette 
nähtud ainepunktid sunnivad pingutama nii mind 
kui ka õpetajaid.
3. Pikk söögitund. Paus keset koolipäeva, kus on 
võimalik nii lõunastada kui ka kooliasjadega tege-
leda, annab päris meeldiva lõõgastuse. Meeldiv 
on see, et ei pea kiirustama, sest tunni ajaga saab 
toitu tõeliselt nautida, aga ka õpetajatega kohtuda, 
nõu küsida, telerit vaadata või klassikaaslastega 
suhelda. Teine pool päevast edeneb tänu sellele 
tunduvalt jõudsamini.
4. Ühine vastutus. Olen kogenud, et minu edu-
kuse eest on võtnud vastutuse ka õpetajad, kes 
püüavad igati õpilast toetada kas või eksamiteks 
valmistumisel. Tundub, et see on meie ühine mure. 
Pean tunnistama, et siiani polnud mul erilist aimu 
eksamite sisust ega korraldusest, aga täna võin 
juba julgema tundega neile vastu minna.

Eelnevalt nimetatud aspektid on selge näide sel-
lest, miks tuleks mõnikord võtta riske. Ma ei taha 
10 aasta pärast avastada, et olen jätnud midagi 
tegemata, vaid tahan olla kindel, et olen endast 
andnud kõik, saavutamaks edu.

JANE KUKK, abiturient (meediaklass)

Muusikaolümpiaad on aineolüm-
piaadidest kõige mahukam ja 
mitmekülgsem ning selleks valmis-
tumine nõuab palju aega ja pühen-
dumist. Koosneb ta viiest osast: 
kirjalik töö, eelnevalt kirjutatud 
kontserdi- või muusikalavastuse 
arvustus, noodist laulmine, soolo-
laulu esitamine ning omalooming. 

Valgas toimunud piirkondli-
kust voorust pääsesid meie koolist 
edasi Gertud Aasaroht (XI), 
Laura Danilas (IX b) ja Kerstin 
Ojavee (VI b). Üleriigilise olüm-

Muusikahuvilised vabariiklikul olümpiaadil
piaadi vanemas astmes võistles 
23 ja nooremas 21 andekat noort 
inimest. Konkursi tase oli sel aastal 
väga kõrge. Omaloomingu voorus 
oli teoseid, mille loojaiks võiks 
pidada professionaalseid heliloo-
jaid. 

Kirjalik voor ning arvustuse 
kirjutamine olid minu jaoks kõige 
hirmuäratavamad ülesanded, kuid 
imekombel läksid need väga hästi. 
Kirjutasin arvustuse muusikalist 
„Grease“. Kirjaliku vooru küsi-
mused olid koostatud 2013. aasta 

ajakirjade „Muusika“ kohta, oli ka 
mitmeid silmaringi küsimusi. Kirja-
likku töösse lisandus veel muusika 
kuulamine. Noodist laulmise tule-
musi ei osanud ette ennustada, 
sest keegi ei teadnud, missuguse 
raskusastmega harjutuse nad loosi-
ga tõmbavad. Soololaulu ma eriti 
ei kartnud, laulsin Sven Lõhmu-
se laulu „Sun owers“ ning saat-
sin ennast kitarriga. Omaloomin-
guks kirjutasin laulu, millele tegin 
Tallinna vooruks neljahäälse seade, 
et pakkuda natukene rohkem 

konkurentsi oma kaasvõistlejatele. 
Minuga koos laulsid Eesti Muusi-
ka- ja Teatriakadeemia esimese 
kursuse tudengid. Seda laulu saat-
sin samuti kitarriga. Arvan, et see 
andis mu esinemisele palju juurde. 

Kõik meie õpilased olid väga 
tublid: vanemas astmes pälvisid 
Laura Danilas ja Gertrud Aasaroht 
mõlemad hõbediplomi ning noore-
ma astme esindaja Kerstin Ojavee 
sai pronksdiplomi.  Õpilaste juhen-
daja on õpetaja Eve Eljand.

GERTUD AASAROHT (XI) 

Tütarlaps Taga-Karpaatiast

Vahetasin kooli ega kahetse

Tänapäeval räägitakse üha enam 
lõimumisest ja erinevate rah-
vuste kooseksisteerimisest. 

Meie väikeses koolis pole just 
palju neid, kes võivad oma emakee-
leks nimetada mitut keelt. Abiturient 
Mariia Medvichuk (klassikaaslaste 
seas lihtsalt Maria) on üks nendest 
õnnelikest ja samas ka omapäras-
test noortest meie Eesti ühiskonnas. 
Temperament ja veidi lõunamaalik 
välimus eristab teda selgelt teistest 
koolikaaslastest. 

Viimane kuu on Mariiale olnud 
emotsionaalselt raske, sest tema vane-
mate sünnimaal Ukrainas voolab 
verd ja mõni nendegi sugulane on 
haaratud massirahutustesse. 

Sinus voolab nii ukrainlase kui ka 
eestlase verd, vene keelt räägid kooli-
tunnis täiesti vabalt. Missuguse 
rahvuse esindajaks sa end õigupoo-
lest pead?

Tegelikult voolab minus ainult 
ukrainlase verd. Kuna minu vane-
mad on pärit Ukrainast ning mind on 
kasvatatud sealsete kommete koha-
selt, tunnen ennast siiski ukrainla-
sena. Pole vahet, et olen terve elu 
kasvanud Eestis. 

Sageli arvatakse, et sinusugused 
nn mitme rahvuse juurtega inime-
sed on õnnesärgis sündinud, sest 

juba sünnist saati mitu keelt suus 
on ju tänapäeval suur eelis. Mitut 
keelt valdad ning mis on sinu kodune 
keel? 

Ma valdan puhtalt kolme keelt: eesti, 
ukraina ja vene keelt. Inglise keele-
ga on raskusi. Kodus räägin põhiliselt 
ukraina keeles. Kuid esineb olukordi, 
mil kõneleme harjutamise mõttes ka 
eesti keelt. Arvan, et minu eesti keel 
on tugevam kui ukraina keel. Mulle 
endale meeldib suhelda oma emakee-
les, kuna ma ei taha mingil juhul seda 
unustada, vaid soovin pärandada 
selle oma tulevastele lastele. 

Oleks päris põnev teada, kas mõtled 
eesti või ukraina keeles. 

Sellele on tegelikult päris raske vasta-
ta. Kui ma räägin ukraina keeles, siis 
mõtlen ka selles keeles, kui räägin 
eesti keeles, siis mõtlen jälle eesti 
keeles. Üksi oma mõtteid mõlguta-
des mõtlen vahepeal isegi mõlemas 
keeles.  

Kas tõsiasi, et kodune keel erineb 
koolis kasutatavast, on tulnud sulle 
kasuks või kahjuks? 

Nii kahjuks kui ka kasuks. Kuna 
ukraina ja vene keel on omavahel 
veidi sarnased, siis sain koolis tänu 
sellele vene keelega paremini hakka-

ma. Ukrainast pärit sugulastega saan 
rääkida  ukraina keeles. 

Aga näiteks koolis kirjandi kirju-
tamisel on mul esinenud mõningaid 
raskusi ning sõnade kombineerimine 
lauses on läinud nihu. Samuti on mul 
puudus rikkalikust eesti sõnavarast. 

Oled oma elu jooksul mitmeid kordi 
Ukrainas viibinud. Kuidas seal aega 
veedad?

Me viibime Ukrainas, täpsemalt 
Taga-Karpaatias, tavaliselt suvel. 
Siis on rohkesti heinatöid. Aitame 
maatöödega, külastame sugulasi ja 
veedame suurema osa ajast vana-
ema juures. Samuti oleme puhanud 
soolaste järvede ääres, käinud tõstu-
kitega mägedes loodust nautimas 
ning külastanud muuseume. 

Mulle meeldib väga just vanaema 
juures olla, temaga mõnusalt ja pinge-
vabalt aega veeta ning loomi karjata-
da. Kõige kurvem on sealt lahkuda 
ning hüvastijätmine on alati pisara-
tega lõppenud. Tean ju, et tulen taas 
alles aasta pärast või isegi hiljem. 
Taga-Karpaatia on selline koht, mida 
igatsen tohutult palju. 

Miks otsustasid just meie kooli 
kasuks ja kuidas kaaslased suhtuvad 
ukrainlannasse?

Olin kuulnud Otepää Gümnaasi-

umist väga häid sõnu. Kool ei asu 
minu kodust kaugel, ma ei soovinud  
kodust nii vara lahkuda ehk linna-
elu „nautima“ minna. Klassikaas-
lastelt pole ma küsinud, kuidas nad 
minusse kui ukrainlannasse suhtu-
vad, kuid arvan, et siiski hästi. Ma 
olin neile kasuks vene keele abistami-
sega. (naerukoht).

Gümnaasiumi lõpp on juba käega-
katsutavas kauguses ja tulevikuplaa-
nid kindlasti olemas. Kelleks tahtsid 

aga väiksena saada? 

Tahtsin saada lauljaks, juuksuriks 
või tantsijaks. Praeguseks on need 
soovid muutunud. Ma ei oska öelda, 
mida tulevikus teha tahaksin, kuid 
kindlasti pole see seotud laulmise, 
tantsimise ega juuksuriametiga. Juba 
päris pisikesest peale olen unistanud 
kõhutantsuga tegelemisest. See soov 
on täitunud, kuna kõhutants kuulub 
juba kolmandat aastat minu harras-
tuste hulka. 

Ka meeldib mulle idamaine 
kultuur ning väiksena vaatasin palju 
india armastus lme, küllap seetõttu 
ma kõhutantsu juurde jõudsingi. 

Kindlasti on sul elus tulnud ette 
mõni huvitav juhtum seoses sellega, 
et oled niinimetatud välismaalane. 
Räägi mõnest toredamast episoodist.

Inimesed on üritanud hakata minuga 
vene või inglise keeles rääkima. Mina 
aga omakorda ütlesin, et inglise keelt 
ei oska üldse, kuid vene keelt valdan 
hästi. Pärast üks noormees proo-
vis minuga vene keeles suhelda, aga 
see ei tulnud üldse hästi välja. Sain 
sõbrannadega kõvasti naerda. 

Ukrainas on olnud väga palju 
juhtumeid, kus arvati, et ma olen 
eestlane ega saa nendest aru. Hiljem 
imestati, et oskan siiski väga hästi 
ukraina keelt. 

GRETE MADI (XI KLASS)
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Jaanuaris toimus algklassides nuputamise ja mõis-
tatamise nädal. Peadmurdmist vajavad ülesanded 
oli lastele ette valmistanud õpetaja Merike Laiv. 
Kõigil oli ühiseks ülesandeks vaja meelde jätta 
laual olevad esemed ja need hiljem üles kirjutada. 
Lahendada tuli veel salakirju, mõistatusi, ristsõnu, 
leida puzletükkidele paariline ja mõningaid mate-
maatilisi ülesandeid. IV klassil tuli tunda ka veel 
automarke. Kõige kergemaks osutus asjade meel-
dejätmine. Kõige raskemaks osutusid mõistatuste 
lahendamine ning matemaatilised nuputamisüles-
anded. 

I klasside tublid nuputajad olid Morten Oscar, 
Anlourdees, Sandra, Steven, Melek, Tobias, Peeter, 
Karl ja Robin.

II klasside tublimad olid Eliisa, Annmarie, Rag-
ne, Ketelina, Alessandro-Geron, Kadi, Kristel, Timo 
Tamur.

III klassis olid nupukamad Andre, Lauri, Kadi, 
Liisu, Maria-Liisa, Eliise, Helena

IV klassides said kõige paremini hakkama Airiin, 
Ragne, Agnete, Kreete, Uku, Kristjan, Kert, Karmen, 
Crista, Annemai.

25. jaanuaril toimunud Valgamaa 4. klasside 
matemaatikaolümpiaadist võtsid osa meie kooli 4 
õpilast. I koha saavutas IV b klassi õpilane Robin 
Värk. Väga tublid olid ka Merelle Liivamägi, Uku 
Sau ja Liisi Ruuven.

17.-21. veebruaril toimus juba traditsiooniks 
muutuv algklasside matemaatikanädal, mille 
eestvedajaks oli õpetaja Ene Must. Kõik klassid sel-
gitasid endi hulgast 3 parimat peastarvutajat, kes 
osalesid teisipäeval klassidevahelisel võistlusel. 

I klass, võimalik 40 punkti
1.Peeter Alev  40 p,
2.-3.Morten Oscar Orussaar 39 p,
2.-3.Änni Perv  39 p.
Väga tublid olid ka Brenda Järv, Silver Nõgols, 
Sandra Paalman.

II klass, võimalik 50 punkti
1.Martin Mõttus  47 p,
2.-3.Mark Ragnar Pikk 45 p,
2.-3.Herman Tamme  45 p.
Lisaks olid väga tublid Anni Lii Unn, Grete Kudu, 
Brianna Mõttus.

III klass, võimalik 50 punkti
1.Marie Loog  45 p,
2.Andres Luik  43 p,
3.Liisu Kojus  42 p.
Väga tublid olid veel Keiu Vakmann, Meriliis Ilves, 
Jako Voolaid.

IV klass, võimalik 72 punkti
1.Merelle Liivamägi 70 p,
2.Helen Hein  67 p,
3.Markus Laas  64 p.
Lisaks olid väga tublid Melani Uibo, Ain Erik Vee-
mees, Kreete Kuusk.

Jaanuari lõpus toimus spordimälumängu „Bu-
merang“ kooli voor. Algklassides omas kõige roh-
kem teadmisi eelseisvast taliolümpiamängudest ja 
jalgpalliteemast 3. a klassi võistkond koosseisus 
Hans Markus Danilas, Martti Sarv ja Ivar Všivtsev.

Sportlikud võimed said poisid proovile panna 
poistepäeval, mille korraldas 9. a klassi noormees 
Aivar Kornilov. Nõu ja jõuga aitasid õpetaja Mai-
ve Pulles ja huvijuht Terje Aasaroht. Poisid võtsid 
mõõtu kiiruses, viskasid topispall, hoidsid hantleid 
ja kontrollisid oma teadmisi viktoriinis. Iga ülesan-
de järel pääsesid paremad edasi ja selgus iga klassi 
kõige osavam poiss. Sellel aastal olid parimad:

1. klass Robin Mathias Müür,
2. klass Mark Ragnar Pikk,
3. klass Hans Markus Danilas,
4. klass Edvin Tämm.

Toimetas KAIRE OJAVEE

Õpetajatöö pole praeguses 
ühiskonnas just väga po-
pulaarne, eriti just noorte 

hulgas. Kuid elu on kord juba selli-
ne: ühed peavad mingil hetkel pa-
ratamatult lahkuma, aga loodus te-
atavasti tühja kohta ei salli. Seda 
suurem on rõõm, et käesolevast õp-
peaastast jagab meie õpilastele tar-
kusi koguni 5 uut pedagoogi.

Saksa keele õpetajale Meril Lille-
lehele polnud Otepää võõras paik, 
sest siinses keskkoolis alustasid 
kunagi oma pedagoogitööd ka 
tema vanemad. 

Pedagoogika, seal-
hulgas matemaati-
ka, on Merilit paelu-
nud juba lapseeast 
alates, siiski avastas 
ta ühel hetkel saksa 
kultuuriruumi võlud. Merilile meel-
dib vabal ajal lugeda ja mängida 
lauamänge. Varem tegeles ta jalg-
palliga, kuid nüüd rahvatantsuga. 

Meie koolis meeldivad talle eriti 
head infotehnoloogilised võima-
lused ning suurepärased õpetajad, 
kes on alati valmis rõõmuga aitama. 

Otepää on Merili jaoks väike, kuid 
omamoodi hingega paik, kus on 
turvaline ja mõnus elada. Ta loodab 
siiralt, et Nuustaku ja tema tulevik 
on veel aastaid omavahel seotud.

Loodusega seonduv on Celia 
Hirmole meeldinud juba lapsest 
saati, sest ta on üles kasvanud 
maakohas ja suur huvi erinevate 
elusolendite vastu 
viiski tulevase ameti 
juurde – temast sai 
bioloogiaõpetaja.

Celia tunnis-
tab, et vaba aega 
on vähe, kuid siiski 
meeldib talle lugeda, tegeleda käsi-
tööga. küpsetada, sõita jalgrattaga. 
Eriliseks väärtuseks peab ta kooli-
kollektiivi aktiivsust, mis avaldub 
mitmesugustel üritustel osalemises. 
Õpetajana meeldib talle  töö mitme-
kesisus, selleks on vaja loominguli-
sust kui ka järjepidevust.

Verinoore füüsiku Jaana 
Mihailišina arvates on pedagoo-
gitöö suurim võlu just vaheldusrik-
kus ja rutiini puudumine. Õpila-

sena hindas Jaana heade õpeta-
jate tööd väga kõrgelt. Vaba aega 
on tema uues rollis 
vähe, kuid siiski 
meeldib talle vaada-
ta lme, mängida 
lauajalgpalli ja 
lugeda raamatuid. 
Suvel tegeleb Jaana 
meelsasti fotograa aga. Tema arva-
tes on koolipere hea huumorisoo-
nega, sõbralik seltskond. Jaana 
on Otepääst tõsiselt sisse võetud, 
sest siinne loodus on imeilus ning 
inimesed  rõõmsad. Tulevikus 
sooviks ta õpetada ka robootikat ja 
geograa at.

Klassiõpetajana seisab iga päev 
I klassi juntsude ees meie kooli 
vilistlane Triin Kaur, kes on ka 
Otepääl üles kasvanud ning alati 
unistanud õpetajakarjäärist. Oma 

kodukool meeldib 
talle, sest siin on 
olemas kõik kaasae-
gsed tehnilised 
vahendid ning palju 
andekaid õpilasi, kes 
omakorda esitavad 

Otepää on suurepärane paik, sest siin on 
olemas kõik, mida elamiseks vaja

õpetajale iga päev uusi väljakutseid. 
Vaba aeg kulub Triinul oma isikli-
kele pisikestele lastele.

„Otepää on suurepärane paik 
elamiseks, sest siin on olemas kõik, 
mida on elamiseks vaja. Mulle 
meeldib siinne keskpäevane vaikus 
tänavatel, samuti huvitav maastik 
ja järved,“ kiidab 
k e e m i a õ p e t a j a 
Mariana Naaber
uut kodupaika, 
mida on oma unis-
tuseks pidanud juba 
aastaid. Mende-
lejevi tabeli kõrvalt püüab ta aega 
võtta lugemiseks, õmblemiseks ja 
kudumiseks. Tema jaoks on iga uus 
oskus väärtuslik, seetõttu meeldib 
talle ennast arendada ning palju 
juurde õppida.

Uued pedagoogid on Otepää 
Gümnaasiumi muutnud kind-
lasti rõõmsamaks ning värvilise-
maks, sest nad kõik on väga omapä-
rased ja värvikad isikud, kellest iga 
õppeasutus unistaks. 

KILLU VÄLISTE, meediaklass 
(XI klass)

Kõigil, kes soovivad pärast 
gümnaasiumi edasi õppida, 
tuleks hakata juba varakult 

mõtteid mõlgutama ülikoolist. 
Parim võimalus täpselt kindel 

olla, mida ja miks õppida, on minna 
tudengivarjuks. See avab tilluke-
se ukse hoopis teistsugusesse kohta 
– tudengite maailma. Mul on see 
mõte juba päris kaua küpsenud 
ja lõpuks võtsin julguse kokku ja 
asusingi Tartu Ülikooli poole teele, 
et olla üheks päevaks psühholoogia 
eriala tudengivari. 

Kõigepealt avastasin, et Tartu 
Ülikoolil on lisaks peahoonele veel 
palju teisi hooneid. Pidin saama 
iseseisvalt sotsiaal- ja haridus-
teaduskonna õppehoone juurde. 
Tegin eeltööd Google kaardiga ja 
sain enam-vähem sellest teest aimu. 
Vajaliku maja juurde jõudmine käis 
mul õnneks väga lihtsalt. 

Käisin oma tudengiga kahes loen-

gus. Esimene oli suhete arengust, 
mis algas harjumuspärasest hilise-
mal kellaajal ehk kell 10.15. Enne 
tunni algust oli ruumis atmosfäär 
rahulik ning pingevaba. 

Mul on hea meel selle üle, et mu 
lootused said tõeks – istusin esime-
se loengu ajal suures ringauditoo-
riumis, kus oli üllatavalt mugav 
ja hea õppejõudu jälgida. Seinal 
näidati suurelt slaidiekraanilt esit-
lusi, mis olid täis üpris pikka teksti. 
Vahel läks selle jälgimine keeruli-
seks. 

Imelik oli see, et loengu ajal olid 
kõik kas sülearvutites Facebookis 
või nutitelefonides. Kõige suurem 
üllatus mulle oli aga suur vabaduse 
tunne auditooriumis. Loengu ajal 
paljud rääkisid, mõni nosis toidupa-
la kallal, isegi tualetti minekuks ei 
pidanud luba küsima. 

Ülikoolis on ju peamine see, et 
eksamid saaks tehtud. Kuidas keegi 

eksamitevahelist õppeperioodi sisus-
tab, on inimese enda teha. Isegi 
tunniplaani saab ise koostada. Üli-
õpilane, keda jälitasin, ütles, et koos-
tas kunagi sellise plaani, kus oli reede 
täiesti vaba ehk ta nädalavahetus 
kestis kolm päeva. Kui puududa, siis 
tõendi peab tooma ainult eksamite 
ajast puudumiseks. 

Teise loengu ajal, mille teemaks 
olid emotsioonid, avastasin, 
et samal ajal viibivad tunnis 

inimesed vanuses 19-35 eluaas-
tat. See oli kohati imelik, kui sama 
asja üritas selgeks saada minust 15 
aastat vanem inimene. 

Loeng aga oli tavalist koolitun-
di meenutav, sest toimus klassi-
ruumile sarnases kohas. Pinkide ja 
laudade read olid lihtsalt pikemalt 
üksteise kõrvale asetatud. Selles 
loengus pidid üliõpilased esitlema 
enda kodutööd, milleks oli ettekan-
de loetud ingliskeelsest psühholoo-

Tudengivarjupäeval tasub käia
gialasest artiklist. 

Ma imetlen nende inimeste 
põhjalikkust ja suurt ettevalmis-
tust, sest nad tõesti teadsid, millest 
räägivad. Nende artiklite lugemine 
osutus minu poolt jälitatava tuden-
gi jutu kohaselt väga raskeks, sest 
iga kolmas sõna oli ingliskeelne 
erialasõna ja selle mõistmiseks tuli 
kasutada  sõnastikku. Loeng emot-
sioonidest lõppes kell 14.00. 

Peale seda läksime koos Tartu 
Ülikooli raamatukogu vaatama. 
Sisse ma kahjuks minna ei saanud, 
aga ta lohutas mind, et esmakursus-
lastele tehakse ekskursioon selles 
hiiglaslikus raamatukogus.

Ülikooli avastamise päev läheb 
minu poolt kirja kindlasti kordami-
nekuna. Mu silmaring avardus ning 
sain kinnitust, et psühholoogia on 
minule sobilik valdkond. 

KIRKE RUUVEN, meediaklass (XI)

Otepää Gümnaasiumi 
algklasside tegus veerand

ides on ta väga tähelepanelik ning 
oskab alati vastata. Esile ta aga ei 
tüki, sest see pole tema loomuses. 
Sellegipoolest on ta rõõmsameel-
ne ning oma paljudele kohustuste-
le vaatamata tundides alati kohal,“ 
kiidab õpetaja Truu. 
Teistest paremaks Isabel aga ennast 
ei pea. „Ma pole olümpia- ega mõne 
rahvusvahelise võistluse võitja. 
Ka minul on nõrku kohti,“ sõnab 
ta hoopis. Kõige enam kardab ta 
näiteks ämblikke ning natuke ka 
kõrgust. 
Perekond alati abiks
Isabeli kõige suuremaks eeskujuks 
on isa – suusataja Jaak Mae. Pere-
kond on neiule väga oluline, sest 
neilt saab ta motivatsiooni ja tuge. 
Vahel on aga hoopis nii, et olüm-

piaadideks valmistumisel pingu-
tab Isabel liiga palju ning siis on 
vanemad need, kes soovitavad tal 
aja maha võtta ja natuke puhata. 
Peale isa on tütarlapse iidoliks näit-
leja Elina Pähklimägi, kes on väga 
julge, avatud ja sportlik. 
Otepää Gümnaasium – toetav ja 
suunav
Isabel on rahul, et õpib Otepää 
Gümnaasiumis. Klass on väga ühte-
hoidev ning õpetajad toredad. Kool 
on andnud talle hea võimaluse 
enese proovilepanekuks ning uute 
kogemuste saamiseks. Ta tunneb, et 
on saanud Otepää Gümnaasiumist 
piisavalt toetust, ning soovitab ka 
teistel tulla õppima just meie kooli.

GRETE MADI (XI klass)

 „Eesmärk on tähtajaga unistus“
     (Napoleon Hill)

algus lk.5 Sügisest saadik on Otepää 
Gümnaasiumis tegutsenud uus 
huviring – malering. Maleringi 
õppevahendid on saadud projek-
ti „Male koolidesse“ abiga. Õppe-
komplekti kuuluvad kaks maleõpi-
kut (Barski,V. „Karvin malemet-
sas“ I ja II osa) ning üks töövihik. 
Lisaks veel 10 malelauda koos 
malenuppudega ning üks suur 
demonstratsioonlaud ja metoodili-
ne materjal.

Tööd alustas kolm 2.-4. klassi-
de gruppi, milles õppis kokku 27 
õpilast. Praegu jätkab õpinguid 23 
õpilast, kellest ainult neli on tüdru-
kud.. Õpilased on jaotatud taseme-
te järgi kahte gruppi; on kaks alga-
jate ja üks edasijõudnute grupp. 
Algajate grupis õpivad õpilased 
maleõpiku I osa järgi ning edasi-
jõudnute grupis toimub töö maleõ-
piku II osa järgi. Edasijõudnute 

grupi õpilased peavad ka malerin-
gisisest maleturniiri ning algajatel 
seisab see ees IV õppeveerandil.

2. klassi õpilaste arvates on male 
väga huvitav. Neile meeldivad 
erineva raskuastmega maleülesan-
ded ning lahenduskäikude nuputa-
mine.  

Edasijõudnute grupi õpilas-
te arvates on male tore ja huvitav. 
Malemäng on loogiline, kuid pakub 
samas ka palju põnevust, sest 
kunagi ei tea, kes mängu võidab.

Juhendaja MERLIN JALAJAS

Mõtlemapanev male

TULE TUTVU 
OTEPÄÄ MUUSIKAKOOLIGA!

2.-3. juunil kell 12.00-18.00.
Erialad: klaver, viiul, plokkfööt, klarnet, 

trompet, tromboon, tuuba, saksofon, akordion, 
löökpillid, klassikaline kitarr
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Seekordse haridusteemalise vahelehe materjalid pani 
kokku Otepää Gümnaasiumi koolilehe vastutav toimetaja 
BIRGIT KANNES (XI klass).

14. märts 20148

Aasta lõpus avalikustatud 
rahvusvahelise võrdlu-
suuringu PISA kohaselt 

võib julgelt öelda, et Pühajärve 
põhikooli õpilaste teadmised ja 
oskused on tasemel ning meie 
kooli õpetajad teevad suurepä-
rast tööd. 

Väga head näitajad olid meie 
kooliõpilastel matemaatikas 
ja head näitajad funktsionaal-
ses lugemisoskuses  võrreldes 
Eesti koolide ja OECD näita-
jatega. 

PISA-uuringus hinnati 
õpilaste võimekust saavutusta-
semete kaudu. Kõige kõrgem 
oli kuues tase. Teisele taseme-
le vastavate ülesannete lahen-
damine näitas, kas õpilased 
suudavad oma teadmiste ja 
oskustega igapäevaelus hakka-
ma saada. 

Meie kooli õpilased jäid 
kolmandale ja neljandale tase-
mele, matemaatikas saavutas 
16,3% õpilastest ka viienda ja 
kuuenda taseme punktid.

Rõõmu valmistasid õpilas-
te hoiakud matemaatika õppi-
mise suhtes. 77,7% vasta-

nutest peab matemaatikat 
oluliseks õppeaineks, 100% 
õpilastest väitis, et neist endist 
sõltub täielikult matemaatika-
ga hakkamasaamine ja 100% 
õpilastest ei nõustunud väite-
ga, et kui oleksid teistsugused 
õpetajad, siis pingutaksid nad  
rohkem. 

Rõõmu valmistasid meie 
õpilaste vastused küsimustele, 
mis puudutasid teemat, kuidas 
õpilased ennast koolis tunne-
vad, milline on õpilaste suhe 
kooliga. 

100% õpilastest nõustus 
väidetega, et nad saavad läbi 
enamiku õpetajatega ja kui 
vajatakse lisaabi, siis saadak-
se seda oma õpetajatelt. 100% 
õpilastest ei nõustunud väitega, 
et tunnevad end koolis tõrjutu-
na. 

Kõik PISA testis osalenud 
15aastased õpilased väitsid, 
et nad on koolis õnnelikud ja 
oma kooliga rahul ning kool 
on andnud neile julguse otsu-
seid teha.

PISA on üks meetod koolide 
õpilaste haridustaseme hinda-

miseks. Riigisiseselt toimuvad 
kooliastmete lõpus tasemetööd 
ja põhikooli lõpueksamid. Kool 
saab infot, kuidas ennast aren-
dada, ning õpilane ja lapse-
vanem objektiivse arusaama, 
milline on konkreetsest koolist 
saadud haridus ülejäänud riigi 
taustal. 

Võrdlus on vajalik, et saada 
objektiivset tagasisidet ja  teha 
otsuseid kooli edasiseks aren-
damiseks.

Head tulemused on saa-
vutatud tänu meie kooli 
tublide õpetajate järje-

kindlale tööle. Plusspoolel on 
eesmärgistatud kooliaastad, 
mis pakuvad õpilastele eri-
nevaid tegutsemisvõimalusi, 
osalemine kogu kooliperega 
pranglimisvõistlustel ja erine-
vatel loodusüritustel ning püüe 
toetada haridusliku erivajadu-
sega õpilasi. Kindlasti on oma 
osa ka meie väikesel koolima-
jal, turvalisel keskkonnal ja 
toetaval kogukonnal. 

Mulle valmistavad rõõmu 
koolimajas tegutseva lasteaia 

Rõõm on olla Pühajärve Põhikooli direktor

uued ruumid, nende täituvus 
ja lapsesõbralikud õpetajad. 

Ootan põnevusega kooli 

olümpiamänge, kevadpidu, 
õpilaskonverentsi, lõpuklas-
si õpilaste eksamitulemusi ja 

rahvatantsurühma tantsimist 
Tallinnas.

MIIA PALLASE

Vabariigi aastapäeva tä-
histamine algas kõikjal 
Eestis juba mitu päeva 

varem enne 24. veebruari. Nii 
ka Pühajärve Põhikoolis, kus 
reedehommikune koolipäev 
(21. veebruar) algas piduliku 
aktusega. Pärast ühist hüm-
nilaulmist ja lasteaia liitrüh-
ma laulu „Eesti on mu kodu-
maa“ võis koolipere mõtiskle-
da luuletuse üle, mille esitasid 
5. klassi noormehed. Päevale 
lisas pidulikkust esimese klassi 
laulu- ja kandlemängupõimik. 

Peale esinemisi võis igaüks 
end ära tunda suurelt ekraa-

nilt aula tagaseinal. Klassi-
de intervjueerimise, küsimus-
te koostamise Eesti Vabarii-
gi ja tema ajaloo kohta ning 
videoklipi monteerimise oli 
enda kanda võtnud 9. klass. 
Kaamera ees vastuste andmine 
oli nii mõnegi tavaliselt lobise-
va rübliku kidakeelseks muut-
nud. Õnneks oli ikka ka neid, 
kes teadsid peast  aastaarve ja 
presidentide nimesid. Aktuse 
lõpuks kuulis koolipere „Siberi 
setude lugu“ 9. klassi kandle-
ansambli esituses.  

Pidupäev jätkus Tuuli ja 
Teet Vellingu kontserdi-

ga „Jazz läbi aegade“, kus 
kuulajad said nautida laulja-
tari peenetundelist muusika-
taju ja improviseerimisoskust 
koos professionaalse kitarri-
saatega. Kontserdi käigus anti 
ülevaade jazzmuusika ajaloost 
ja -stiilidest. Kaasaegseid eesti 
popmuusika lugusid pakuti 
kuulata jazzivõtmes. Äratund-
misrõõmu koos meeldiva-
te üllatustega jagus kontserdi 
lõpuni.

PRIIT PETERSON

Vabariigi aastapäeva tähistati 
aktuse ja kontserdiga

Pühajärve Põhikool 

7. veebruaril käisime koos 4., 
5. ja 7. klassiga Tartus Ahhaa 
ja batuudikeskuses. Tartusse 
jõudsime kell 9.30. Liiga vara, 
teaduskeskus oli veel kinni. 

Ahhaas võtsid meid vastu 
kaks giidi. Igaüks sai endale 
rinda nimesildi mõne tuntud 
teadlase nimega. Jagasime 
ennast gruppidesse ja leppisi-
me kokku reeglid. 

Esmalt oli meil töötuba, kus 
õppisime meeli tundma. Saime 
pimesi kompida ja kommi 
süüa, nina kinni. Edasi külas-
tasime näitust „Meeled ja taju“, 
kus pidime erinevaid ülesan-
deid lahendama. Peale näitust 
oli söögipaus. 

Seejärel anti kõigile kitlid 
selga ja kummikindad kätte. 

Uurisime silma siseehitust. 
Lõpuks vaatasime teatrit „Aju 
paljaks“. Seal testiti meie aju 
tööd ja tähelepanelikkust. 
Päev Ahhaas lõppes iga rühma 
kokkuvõttega. 

Päeva lõpetasime batuudi-
keskuses UP. Seal hüppasime 
ja mängisime tund aega. Tore 
päev oli! 

Pühajärve Põhikooli 6. klass

Käisime Ahhaa keskuses

14. veebruaril kogunesime 
päeva algul aulasse. Üheskoos 
tunnustasime sõbralikumaid 
õpilasi, õpetajaid ja klasse. 

Kogu kooliperega tegime 

ühise kalliringi. Seejärel läksi-
me tundidesse.

Päeva jooksul saatsime palju 
sõbrapäevakaarte. Omava-
hel jagasime ka kompvekke, 

... kalliringiga sõbrapäev meie koolis

4. märtsil pidasime koolis 
vastlapäeva. Kuna lund ei 
olnud, siis pidime korraldama 
võistlusi ilma lumeta. 

Seitsmes klass oli võimlas-
se teinud toreda võistlusraja. 
Kõigepealt selgitasime pari-
mad laskesuusatamises. 

Lumeta vastlapäev ja ...
Peale seda oli huvitav teate-

võistlus, milles olid sellised 
alad nagu kotijooks, suusata-
mine ja täpsusvise. Seejärel 
mängisime veel saalihokit.

Orienteerumine toimus 
väljas. See ei olnudki nii lihtne, 
nagu olin arvanud, kuna mees-

konna liikmed seoti teibiga 
üksteise külge kinni. 

Lõpuks, kui kõik võistlused 
olid tehtud, sai iga klass kring-
li. Oli tore päev!

OLIVER KIHO 

õhupalle ja kõike muud head-
paremat.

Kõikide jaoks oli see päev 
kindlasti väga eriline.

LISL LINDA OINUS

12. märtsil külastasid ürituse 
Sihva Sabak raames meie kooli 
seto muusikud Jalmar Vabar-
na ja Kristjan Priks. 

Nad tutvustasid seto muusi-
kat ja kultuuri. Muusikud 
tegid meile seto keele kiirkur-
suse, leelotasid ning mängisid 
kannelt, tamburiini ja lõõtsa.

Külalised tõid meeleolu-
ka vahelduse igapäevasesse 
kooliellu.

Kontsert sai teoks tänu 
Kultuurkapitali toetusele.

LIIS ANTSI ja 
MARIE LEOPARD

Proosateksti lugemise 
võistlusel oli palju ilmekalt 
lugevaid õpilasi. Võistlused 
sujusid hästi. 

Emakeelepäeval, 14. märt-
sil toimub aktus. Sel päeval 
osaleb 5. klassi võistkond Valga 
keskraamatukogu korralda-
tavas viktoriinis ning mitu 
õpilast ja õpetajat kirjutavad e-
etteütlust. 

BIRGIT HELIAN RAHNEL, ESSI 
ANNI ALISA PUSA

10.-14. märtsini toimus meie 
koolis emakeelenädal. Korral-
dati mitmesuguseid võistlusi. 
Viktoriin toimus kahes vanu-
seastmes: algklassid ja 5.-9. 
klass. 

Selgitati välja kõige tublimad 
võõrsõnade oskajad. Võõrsõ-
nade kirjutamises tuli võistel-
da õpetajatelgi. 

Valiti välja ka ilusamate 
käekirjadega õpilased. Selleks 
pidid kõik kirjutama ühe 
teksti.

Sihva Sabak 
koos seto 
muusikutega

Pühajärve Põhikoolis oli 
emakeelenädalal palju 
võistlusi

Lühiuudiseid Pühajärve Põhikoolist
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SÜNNID
Fred Kuvvas             8. märtsil

Uudiseid Puka Keskkoolist

Puka Keskkooli jõusaal 

on avatud E, K, R kell 18.00- 20.00.
Täiskasvanutel ühekordne kasutus 2.-€, 
kuutasu 15.-€,  (Puka valla elanikele soodus-
hinnad täiskasvanutel 1 €, kuutasu 10.-€.), 
õpilastel ühekordne 0.50 senti, kuutasu 4.-€. 
Info telefonil 7669415, Marika Uibo.

Vastlapäeval sai suusatada, 
kelgutada ja hokit mängida

Vastlapäeva rõõmud ei jäänud lume puudumi-
se tõttu Puka koolis olemata. Lustakad spordi-
võistlused peeti kooli võimlas. Võisteldi neljal 
alal: suusatamises, laskesuusatamises, kelgutami-
ses ja hokis. 

Suusatada sai koguni kolmekesi koos ja see oli 
täielik meeskonnatöö. Kuna lund polnud ja kelk 
ei libisenud, siis tuli ühel võistlejal teist vedada. 
Kuna kiirused läksid päris suureks, siis oli pealt-
vaatajatel lõbu laialt. 

Igal alal peeti täpset arvestust ja selgitati välja 
kõige kiiremad, osavamad ja tugevamad vastla-
päevalised. 1.-4. klasside arvestuses sai esikoha 
3. klass. 6.-12. klasside arvestuses sai esikoha 9. 
klass. 

Võrtsjärve talimängud
Puka Keskkooli õpilased osalesid 26. veebruaril 
Võrtsjärve VIII talimängudel lastepäeval. 

Mängud korraldas Viljandimaa Tarvastu vald  
Kärstna Põhikoolis. Sportliku päeva lõppedes 
saadi medaleid nii individuaal- kui ka võiskond-

likel aladel. Võistkondlikult saavutati 2. koht tea-
tevõistluses, mälumängus ja jooksus. Individuaal-
selt said karikad Rasmus Prii ja Karel Sarv.

Mälumängurid Kaur Kadaja, Taavi Eistre, 
Henri Härm, Risto Johanson, Karel Sarv said 
ettevalmistaval perioodil uusi teadmisi Võrtsjär-
vest, kirjandusest, ajaloost, kunstist, spordist.

Vabariigi 96. aastapäeva 
tähistamine

Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva tähistamiseks kor-
raldasime koolis temaatilise mälumängu ja iga 
klass tegi plakati teemal ”Miks ma tahan elada 
Eestimaal?” Plakatiteid tuli esitleda kogu kooli 
ees. Selgitasime iga klassi parima mälumänguri. 

Paar nädalat tagasi saime kutse osaleda Torunis 
Poolas järjekordsel graafikavõistlusel. 

Koos kutsega tuli ka diplom 17. Rahvusvahe-
lisest Laste ja Noorte Kunsti võistlusest osavõtu 
eest 2013. aastal. Teemaks oli siis „Alati roheline, 
alati sinine“. Saatsin Poolasse linoollõike tehnikas 
töid. Osavõtjaid oli 52 riigist 26 367 tööga. Hin-
dajateks olid Poola, Slovakkia, Bulgaaria kunstni-
kud. 

Tänavu on võistlusel teema valik vaba.
ESTI KITTUS

Fotograaf  Puka rahvamajas 
reedel, 21. märtsil kell 10.

Võimalik lasta teha fotot isikuttõendavale doku-
mendile.

Kes soovib tellida fotograafi koju, palun teatada 
vallavalitsusele 14. märtsiks telefonil 76 69412.

Palun jälgige oma isikuttõendava dokumendi 
kehtivusaega.

Taksikutsu kohtus metsisega. Metsis jälgis hoolega 
“sissetungijat”, siis aga tegi koerale selgeks, et met-
sas on vaid üks peremees. 

Kustu jooksis suure hirmuga  nii, et kõrvad olid 
püsti ja “jalad ei puutunud maad”.

Puka Keskkooli parimad 
õppurid 3. õppeveerandil
1.klass   German Ponder, Kelly Tamm, Ingebret 
Liigand
2.klass   Geteri Objartel
3.klass   Rasmus Prii
5.klass   Kadi Prii, Triin Kask,
6.klass   Taavi Eistre, Sandra Kuus
7.klass    Birgith Pedajas
8.klass    Risto Johanson  
12.klass  Anni Suun ja Kersti Undrits

Puka Keskkooli parimad 
aineolümpiaadidel ja 
võistlustel
2013/14. õa piirkondlik ajalooolümpiaad
12. klassi õpilane ANNI SUUN  III koht. Teema „Maa-
ilm 20. sajandi lõpus“.
    
2013/2014. õa piirkondlik emakeeleolümpiaad
ANNI SUUN   I koht  11. ja 12. klassi õpilaste arves-
tuses.

2013/2014. õa piirkondlik matemaatikaolümpiaad
KERSTI UNDRITS   III koht  12. kl. õpilaste arves-
tuses.
ISABEL  POSSUL   II- IV koht  7. kl. õpilaste arves-
tuses.

Matemaatikavõistlus „NUPUTA“  piirkondlik voor
7. kl. võistkond  II- III koht  
Isabel Possul, Henri Härm, Birgith Pedajas.

Valgamaa meistrivõistlused 6.-7. kl. poiste korv-
pallis 
III  koht. Henri Härm, Rene Tamm, Taavi Eistre, Eiki 
Puiestee.

Valgamaa meistrivõistlused põhikooli ja gümnaa-
siumiaste tüdrukud    
II koht  Cärolan Tiirmaa, Gerli Toomsalu, Gerli 
Rosenberg, Annabel Teder, Sandra Kuus, Geidy 
Toomsalu, Kaidi Puiestee, Kersti Undrits.

DUMLE rahvastepalli turniir. Vabariikliku vooru 
alagrupp 1.-3. kl. poisid.
I  koht:  Jaako Possul, Rasmus Prii, Rene Tomberg, 
Ardo Petersmann, Kalev Markus Koort, Sandor 
Šulgin, Ramon Pedajas.

Kuna lumepuudusel sel vastlapäeval liugu lasta ei 
saanud, sõitsime kogu kooliga metsamatkale. Ka 
pisikesed koolieelikud olid vapralt kaasas.

Koolitare talus Soontagal kutsus jahi- ja met-
samees Aare Jaama meid viie kilomeetrisele 
matkarajale osa saama loomade tegutsemisest 
ning looduse ärkamisest. Matkarada oli selline, 
et saaks võimalikult palju näha eri maastikutüü-
pe, loomade elupaiku ja nende elutegevuse jälgi. 
Matka jooksul andis Aare lastele ülesandeid 
ja esitas küsimusi, kiirema õigesti vastaja jaoks 
taskus maiustus. Kohe raja alguses saigi 6. klassi 
poiss Erik ühe neist endale, sest oskas puude ruu-
mimeetri ja tihumeetri mahu erinevust selgitada. 
Ja see sai teistelegi puuriida peal ette näidatud. 

Tutvusime jahikantsli ja loomade püünistega, 
mis ei olegi alati seatud küttimiseks, vaid ka uuri-
miseks ja jälgimiseks. Nägime veel soolakut, eri 
loomade urge, lindudele ja oravatele paigaldatud 
pesakaste. Saime teada, et mäger on rebasest 
puhtam ja hoolikam loom ning ei kergenda oma 
keha kuhu juhtub. Oskame nüüd nende loomade 
elukohtadel vahet teha. Saime teavet ka metsa 
majandamise, metsades leiduvate pärandkultuuri 
mälestiste (sõjaaegsed kaevikud), noorte puude 
vanuse määramise ja paljude muude huvitavate 
teemade kohta. Kogu matka jooksul lisas põne-
vust veel oma asukoha määramine kaardil.  

Einestasime matka keskel “Draakonimäe” püst-
kojas. Vanemad poisid korjasid kuivi oksi ja tegid 
tuld. Jõime kuuma vaarikavarreteed ja sõime 
kaasavõetud toidumoona. Samal ajal näitas Aare 
Jaama erinevaid vahendeid, millega loomade 

häälitsusi matkida. Hiire piiksumise jäljendami-
se saime meiegi selgeks. Kui kõht täis, siis oli hea 
jooksumängu mängida. Äkki käis laste hulgast 
kahin läbi – Karoliina nägi metssiga! Sellega teenis 
terava silmaga tüdruk endale šokolaadi, sest see 
elusuuruses metssea kujutis oligi paigutatud rai-
elangile tagamõttega, et lapsed ümbrust terase-
malt uuriksid. Metsas tasub tähelepanelik olla!

Teekonnal rääkis metsamees õpetlikke lugusid 
loodusest ja loomadest, sekka mõne naljaloogi. 

Aakre lapsed käisid vastlapäeval koos Aare Jaamaga matkal

Oma sõbraliku jutu ja muheda olekuga on Aare 
Jaama üks tore loodusemees, keda võiks teine-
kordki kuulata. Sest meid ümbritsevas looduses 
on väga palju avastamisväärset. 

Täname Aare Jaamat meeldejääva matka eest! 
Samuti täname MTÜ Lilli Looduskeskust ja SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskust Valgamaa 
koolidele keskkonnahariduslike programmide 
organiseerimise eest!

Aakre õpetaja LIINA LAASER

Marge Anette Koorti töö.

Kiidame Sind: Ingebret Liigand, Katarii-
na Oolo, Ardo Petersmann, Eliise Uibo Kaur 
Kadaja, Sandra Kuus, Grete Kõks, Risto Johan-
son, Kristin Laas,  Jörgen Hunt, Kaimar Kosov, 
Kersti Undrits.

PUKA KESKKOOL
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Kohvikklubi

15. märtsil kell 21.00 Sangaste Seltsimajas.

Ans. ANMATINO

Piletid eelmüügist 10 eurot, kohapeal 12 eurot.
Laudade broneerimine ja piletite eelmüük:

Tel 5322 5365 (Raili), 5322 5069 (Laura)

Sangaste raamatukogu kolib

Oli laupäeva, 8. veebruari hommik. Täiesti tavatul 
ajal asutasin ennast minema kooli, sest jah, mitte 
igal laupäeval ei sea lapsevanemad samme kooli 
poole. Aga tavaline polnud sel hommikul isegi 
ilm, sest tavapärane veebruarikuine talveilm on 
asendunud vihmasabinaga. 

Seekord oodati meid kooli filmihommikule ja 
kell 10 tuli ettekandele film „Hoia mind kinni“, 
mida näitasid Andres Aru ja Margit Sarv Tallin-
nast, kes töötavad õiguskantsleri kantseleis laste 
õiguste osakonnas. Algul tutvustasid külalised 
lasteombudsmani tööd ja selgus, et keerulise 
ametinimetuse taga on inimene, kes tegeleb las-
te õiguste kaitsmisega. Külaliseks oli ka Nadežda 
Selivjorstova, psühholoog Valgamaa Noorte 
Nõustamiskeskusest. Et tegemist ei olnud kerge 
meelelahutusliku filmiga, andsid aimu juba sis-
sejuhatavad sõnad külalistelt ja psühholoogilt. 

Ja siis algas üks tund ja 15 minutit kaasaela-
mist filmi kangelastele. Noortele, kelles möllavad 
tunded ja emotsioonid, kes vajavad armastust 
ja lähedust, kes soovivad oma ellu natukenegi 
hoolimist ja märkamist. Ja seda oma vanematelt, 
oma kõige lähedasematelt. Osad neist saavad 
seda ja teised mitte. Mis paneb noori tegema 
valesid valikuid ja langetama valesid otsuseid? 
Miks lõpeb see lugu mõne jaoks nii traagiliselt? 
Kas oleks saanud teha midagi teisiti? See film 
andis osale küsimustest vastused, teistele jättis 
arutamis- ja mõtlemisruumi.

75 minutit kaasaelamist, erinevaid emotsioo-
ne ja valatud pisaraid. See oli hea film, pani mõt-
lema ja peeglisse vaatama, pani endalt küsima: 
kas mina teen ikka kõik selleks, et minu lapsed 
saaksid seda kõike, mida vajasid ka need noored 
selles filmis. Kas oleme teinud kõik, et meie lastel 
ei oleks nii kurva lõpuga lugusid? Või saaksime 
ja peaksime veel rohkem hoolima ja märkama? 

Filmi lõppedes oodati meid kohvipausile, 
mille eesmärk oli ilmselt lasta jahtuda tugevatel 
emotsioonidel ja anda aega pisarate kuivami-
seks. Ja seda aega oli vaja tõesti. Seejärel toimus 
Nadežda Selivjorstova eestvedamisel vestlus-
ring, et üheskoos arutleda nähtu üle. Kõik koos-
viibijad said võimaluse jagada oma tundeid ja 
mõtteid, mis tekkisid filmi vaadates. Ja neid mõt-
teid, emotsioone ja äratundmisi, mida jagada, oli 
tõeliselt palju. On selge, et selline jagamine peale 
taolise filmi vaatamist on väga oluline ja vajalik. 

Lõpetuseks tahan öelda kõikidele lastevane-
matele ja õpetajatele, kes ei saanud sellel korral 
tulla filmi vaatama: kui kusagil näidatakse filmi 
„Hoia mind kinni“, siis minge ja vaadake kindlas-
ti. Film on seda väärt. Ja meie lapsed on väärt, et 
meie seda vaataksime ja teaksime. 

Lapsevanem PIIBE VÄLLO

Valgamaa laululaps 2014 Sangaste, Puka ja Palupera piirkondliku vooru osalejad koos juhendajatega.
Võistluse võitjad on Karoli Kõrkjas 3-7aastaste vanuserühmas; Dagmar Henriette Levin 8-10aastaste 

vanuserühmas; Anette Luik 11-13aastaste vanuserühmas; Timea-Helen Teder 14-16aastaste vanuserüh-
mas (kõigil neil juhendaja Anu Vares) ja Merlicande Lehtsaar 17-19aastaste rühmas (Sille Lõõndre). 

Ootame kõiki teatrihuvilisi

reedel, 28. märtsil 2014 kell 10.00
Sangaste Seltsimajja.

Teatrikuu puhul tuleb külla ja joob koos meiega 
hommikukohvi näitleja 

HANNES KALJUJÄRV.
Laua katame ühiselt.

Pääse 3 eurot.
Täpsem info telefonil 56 56 64 52 (Vaike Tuisk).

Sangaste raamatukogu on märtsis riiklikul tööharjutus-
teenusel osalejate abiga tegelenud ümberkolimisega 
vallamajja, endise Trepi poe ruumidesse. 

Alates 18. märtsist 2014 võetakse kliente vastu juba 
uutes ruumides. Kuna kolimine on töömahukas tegevus, 
siis on märtsi kuus raamatukogu töö häiritud. Vabanda-
me ebamugavuste pärast!  

NB! Sangaste raamatukogu aadress on nüüd: Valga 
mnt 7 Sangaste alevik Sangaste vald 67013, aga telefo-
ninumber 76 90 482 ei muutu. 

Samuti ei muutu raamatukogu lahtiolekuajad: 
T   9-16  K  11-18
N,R  10-17  L  10-16
E, P  suletud

Seoses kolimisega korraldab Sangaste raamatukogu 
tööks mittevajaliku kirjanduse müügi oma endistes ruu-
mides 25. märtsil 2014 kell 10.00-13.00.  

24. märtsil kell 18.00
toimub Keeni koolis 

lastevanemate üldkoosolek.
Päevakord ja informatsioon kooli kodulehel.

Hea Sangaste valla rahvas!

Kutsume teid liikuma ning selle üle ka arvestust pidama. 
Liikuda võib nii jalgsi kui kasutades erinevaid abivahen-
deid: jalgratas, rulluisud, kõnnikepid jne. 

Aasta 2014 on Eestis kuulutatud liikumisaastaks. Selle 
eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate 
osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise alast teadlikkust 
ning panna inimesed rohkem tegelema spordiga. Iga 
inimene peaks liikuma vähemalt 30 minutit järjest kaks 
korda nädalas. 

Ootame teid kõiki kasutama meie oma valla kergliiklus-
teid. 20. aprillil on kokkuvõtete tegemise päev. Täpsem 
info 28. märtsi ajalehes.

Sangaste Vallavalitsus 
Keeni Põhikool

Sangaste valla pensionäride ühendus „Härmalõng“
Sangaste Spordiklubi

Sangaste valla  noortekeskus SVANK2 

Oleme väga vanade traditsioonidega kool, 
ajalugu saab alguse aastast 1860. Esialgu 
2klassilisest algkoolist on kasvanud põhikool. 

Eri aegadel on olnud koolil erinevaid nimesid. 
Vanas Keeni mõisahoones oli õpilasi 200 ümber. 

1988. aastal kolisime uude koolimajja, mis projek-
ti järgi mahutas 240 õpilast. Sellist õpilaste arvu 
pole aga siin majas kunagi olnud. Õpilaste arv on 
vähenenud suure kiirusega just Eesti Vabariigi ajal. 
Hetkel on Keeni kool 111 õpilasega Valga maa-
konnas kõige suurem maapõhikool. 

Õpilaste arv jääb püsima 100 piires. See sõltub 
paljuski meie valla ettevõtetest, sellest, kas noor-
tele inimestele jätkub tööd. Õpilaste arvu vähene-
mine aga ei ole vähendanud saavutatud tulemusi. 
Koolis rakendatakse põhikooli riiklikku õppekava, 
lihtsustatud õppekava ja üks õpilane õpib tugiõp-
pekava järgi koduõppel. Sel õppeaastal asusid meil 
õppima ka uusimmigrandid, kelle jaoks rakenda-
me individuaalset õppekava. 

Kooliks ettevalmistus toimub kooli juures töö-
tavas ettevalmistusklassis viiel päeval nädalas. 
Sellega oleme taganud kooliküpse lapse tuleku 
kooli. Oleme pakkunud kõikidele Sangaste valla 
lastele võimaluse õppida oma valla koolis, olene-
mata tema võimetest. See kõik saab toimuda tänu 
sellele, et vallavalitsus toetab tugispetsialiste ning 
maksab palga ühele ettevalmistusklassi õpetajale. 

1993. a on koolis töötanud muusikakool. Koolis 
on kvalifitseeritud õpihimuline suurte kogemuste-
ga stabiilne õpetajaskond. Lisaks õppekava täitmi-
sele tegelevad õpilased rahvatantsu ja laulmisega. 
Oleme viimase 30 aasta jooksul osa võtnud kõiki-
dest üld- ja koolinoorte laulu- ja tantsupidudest. 

Sport on meie koolis alati au sees olnud. Korv-
pallipoisid saavutasid tänavu maakonnas kahes 
vanuserühmas esikoha. Piirkonnas jäid nad teiseks 
ja lähevad kooli ning valla au kaitsma vabariiklikele 
võistlustele. Ka aineolümpiaadidel on saavutatud 
arvestatavaid kohti. Möödunud õppeaastal osales 
8. klassi õpilane Eleen Jääger üleriigilisel käsitöö-
olümpiaadil. Meie kool osales nelja aasta jooksul 

kahes Comeniuse projektis. Õpilased said keelep-
raktikat ning külastasid mitmeid Euroopa riike. 

Sel õppeaastal alustasime KIVA (kiusamisva-
ba kool) projektiga. Oleme neli aastat olnud kar-
jäärinõustamise pilootkooliks maakonnas. Iga 
aastaga on aktiivsemaks muutunud õpilasesindus, 
kes korraldab huvitavaid ettevõtmisi ja mitmeke-
sistab oma üritustega koolielu. Oleme uhked oma 
vilistlaste üle, kes on asunud edasi õppima. Oleme 
saanud tänukirju auväärsetest gümnaasiumitest, 
kus meie vilistlased on väga edukalt toime tulnud. 
Rõõmu teeb, et Keenis õpib palju vilistlaste lapsi. 

Meie koolihoone on pääsulinnu kujuga, väljast-
poolt kaunite heledate värvidega ja kaugele paista. 
Eesti rahvuslinnud armastavad meid ja ehitavad 
oma pesad kooli katuseräästasse ning rõõmusta-
vad kõiki oma sidinaga kevadel. Täpselt nii on ka 
koolimaja täis rõõmsat sidinat, kus õpilaste, õpe-
tajate, lastevanemate ja kooli töötajate koostöös 
sünnivad paljud head mõtted ja teod.

Meie kool on tugev ja jätkusuutlik maakool. 
Keeni Põhikooli direktor DIANA SARAPUU

Keeni Põhikool – Sangaste valla ainuke kool

Sangaste Vallavolikogu eelarvekomisjon esitas ettepa-
neku-ideekavandi arutada Keeni Põhikooli ja Sangas-
te lasteaia baasil uue ühendasutuse loomiseks. 

Idee on antud arutamiseks hoolekogudele ja kol-
lektiividele. Et igasuguseid võimalikke kuulujutupõ-
hiseid teooriaid pisut pidurdada, räägime asjast nii, 
nagu see eelarvekomisjonil mõeldud oli.

Esiteks. Esialgu on tegu vaid aruteluga kavandi üle, 
mis koosneb kahest etapist. Ka otsuse tegemisest teos-
tumiseni läheks veel mõni aasta aega, mille jooksul on 
asju võimalik veel mitu korda üle vaadata. See tähen-
dab, et kui selline otsus peaks näiteks homme tulema, 
siis ülehomme ega aasta pärast midagi laste ja nende 
vanemate jaoks oluliselt ei muutu.

Teiseks. Kogu idee ise ja kõik pisiasjadki arutatak-
se läbi lastevanematega ning arvamust  küsitakse igalt 
lastega perelt. Alles siis kunagi tehakse lõplik otsus 
arvamuste järgi, kas asutused reaalselt kokku kolida.

Ettepaneku esimene osa on luua ühendasutus 
ühise juhtkonnaga, kusjuures kool jääb Keeni ja las-
teaed Sangastesse. Kuna kool ja lasteaed on eraldi-
võetuna suhteliselt väiksed asutused, siis on otstar-
bekam viia see ühtse juhtimise alla. Seda enam, et 
alushariduslikul moel on nad omavahel väga seotud 
nagunii. Sellega ühtlustuks kahe asutuse omavaheli-
ne koostöö, paraneks võimalused ning oleks paremi-
ni kasutatud ära ühispotensiaal.

Selle otsuse üks põhjus on, et 2015. a algavas 
EU rahastamisperioodil on olemas rahad hariduse 
tarbeks. Raha saab küsida aga vaid taoliste efektiiv-

susele suunatud otsuse puhul (ühendatakse koolid 
või kool ja lasteaed või gümnaasiumid jne). Ühele 
väiksele koolile või lasteaiale raha küsima minnes on 
seda saada väga väike tõenäosus. See tulevikku suu-
natud otsus võimaldaks meil saada korraliku rahasüs-
ti Keeni kooli ja lasteaia ühendhoone remondiks, 
varustamiseks ja juurdeehitise rajamiseks. Ilma EU 
rahata ei suuda me kummagi hoone suuri vajadusi ise 
kunagi katta.

Selleks aga nõuab seadus ka konkursi korralda-
mist juhi leidmiseks asutusele. Laste ja töötajate 
jaoks ei muutuks kummaski asutuses esialgu midagi. 
Kindlasti on närvipinget praegustel asutuste juhtidel, 
sest vähemalt üks neist samal kohal sel juhul jätkata 
ei saa. See on kahjuks aga paratamatu. Kuna mõlema 
asutuse juhid on tublid ja kogenud pedagoogid, siis 
eeldatavasti kandideerivad nad ka konkursil. Edasi 
on võimalikud variandid, mis sõltuvad omavahe-
listest kokkulepetest. Igal juhul on uue juhtkonna 
esimene asi korraldada arutelud lastevanematega ja 
välja töötada tegevuskavad. Kui need tegevuskavad 
leiavad lastevanemate enamuse heakskiidu (ja ainult 
siis!), siis järgneb teine etapp. 

Kool ja lasteaed kolivad kokku Keeni Põhikoo-
li territooriumile. Selleks planeeritakse ruumide ja 
vahendite vajadus, transpordiskeemid jne. Ehitatak-
se mänguväljakud ja vajadusel juurdeehitis lasteaiale 
ning mänguaiad. Samas on siis ka lasteaia käsutuses 
spordiväljak, saal, judoõpe lasteaeda jne. Resursside 
kasutus on oluliselt parem ja asju koos muretseda 
odavam. Rõhutan aga seda, et see saab juhtuda vaid 
siis, kui lastevanemate enamus aasta jooksul sellise 
otsuse teeb. Kui plaan ei sobi, siis asutusi kokku ei 

kolita. Kindlasti on ehitamiseks vajalik ka euroraha, 
mida siis aga ka lootus saada on.

Põhjused, miks võiks pooldada asutuste ühenda-
mist reaalselt

1.Resursside oluliselt parem(ühiskasutus). Juba 
olemasolevaid ja ka rajatavaid asju pole vaja teha 
topelt kooli ja lasteaia jaoks. Võimla, mänguväljakud 
jne. Odavam on üheskoos kütta, süüa teha jne.

2.Tööjõu parem ja õiglasem kasutus. Töötajad 
tegutsevad ühtede reeglite järgi ja neid ka tasustatak-
se samade põhimõtete alusel. Asendused jms on liht-
samad. Koolitada saab kollektiivi kvaliteetsemalt jne.

3.Laps saab juba lasteaiast koolini sujuvama ette-
valmistuse, parem ettevalmistuskvaliteet.

4.Üks hariduskeskus võimaldab paremini korral-
dada logistikat ja bussiliiklust. Ka vanem õde saab 
näiteks nüüd noorema venna bussiga koos koolitul-
les lasteaeda viia-tuua jne.

5.Uus ühendatud asutus on oluliselt konkurentsi-
võimelisem oma võimaluste tõttu. Võimaliku haldus-
reformi korral jääb alles juba tugevam. Kui hakata 
alles siis ühendama, ei pruugi see uues haldusüksuses 
esimene prioriteet olla ja on oht turult kaduda.

Miinused ja küsimused
1.Kohanemisraskused neile, kes on praeguse-

ga harjunud. Teisalt, elu ju läheb edasi ja on vaja ka 
muuta asju ja oskust muutustega harjuda.

2.Sangastest lasteaia kadumine. Usutavasti on 
võimalik asju korraldada nii, et see ebamugavus viia 
minimaalseks laste lasteaeda viimise ühise korralda-
misega. 4 km pole siiski siit Antarktikasse.

3.Mis saab hoonest? Ka praegu on hoone seisu-
kord tänu vajuvale pinnale peaaegu et avariiohtlik. 

Ühendatud anumad

Selle lasteaia nõuetekohaseks korrastamise kal-
kulatsioonid on kohutavalt suurte numbritega 
ja odavam ongi ehitada uus hoone. Samas olen 
kindel, et see hoone osa kasutamata ei jää. Kas 
laieneb pansionaat või on mingi muu variant, 
otsustab juba volikogu. 

4.Kas koolielu ei sega lasteaiaelu? Viimastel 
aastatel on Eestis taolisi otsuseid tehtud palju. 
Võib vahetada kogemuste nendega, kes juba 
teinud. Samuti on aega kõiki detaile, küsimusi ja 
lahendusvõimalusi pikalt veel vaagida.

Sellised olid selgitused mõttele, mille on juba 
eelnevalt välja pakkunud eelarvekomisjoni ja ka 
osad hoolekogude liikmed iseseisvalt. Nüüd on 
see antud siis arutada ka kogukonnale.

Soovime ratsionaalset mõtlemist, et emotsi-
oonid asja iva ei mataks. Tegu on alles mõttega, 
mis viiakse ellu sellisel kujul vaid siis, kui see on 
suurema osa lapsevanemate ja laste huvides.

Ilusat kevade lävele astumist!
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG
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VELLO KÕIV
04.03.1914 - 04.05.1997

100. sünniaastapäeval mälestavad lapsed 
ja lapselapsed peredega.

Mälestus viib meid kallile kalmule,
kus mulla põues puhkab kallis isake.

Seal vaikselt vilgub küünlaleek 
ja unelaulu laulab kevadtuul.

KU U LU T U S E D
Perekond soovib osta maja või ela-
mukrunti Otepääl Tehvandi spordira-
dade lähedusse. Tel. 56565209

Pakutakse tööd kogemustega õmble-
jale Kambja vallas. Töö on huvitav 
ja mitmekesine, ei ole nn. „liinitöö“. 
Otepäält ca 17km. Lisainformatsioon: 
53737383 Aavik Tekstiil OÜ

Ohtlike puude raie & puude hooldus-
tööd. 56 866 157

Ostan korteri Otepääl, 12000 eur, tel 
5036037

Ehitus-remonttööd. 5353 5160

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu 51978500

Puurkaevude puurimine ja puhas-
tamine. Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike, septikute, süvaveepum-
pade müük ja paigaldus. 5021279, 
www.puurkaevumeistrid.ee

Müüa 3 mesipuud koos metallalus-
tega ja GAZ-51 korras mootor. Info 
tel. 55524382.

Müüa 3-toaline korter Otepää kes-
klinnas. Info 5051154

Aedade-terrasside ehitus. 5675 
3918

Müüa lõhutud küttepuid (lepp 
al.28 eurot/RM, kask 32 eurot/RM. 
Hind koos veoga, koorem 6 RM. 
Tel.5394 6271.

Küttepuud. 5459 9484

Lambasõnnik. 5666 6900

Aiamaade ja väikepõldude harimi-
ne väiketraktori mullafreesiga. Tel. 
5297888

Pakume tööd klienditeenindajale.
Tel 56675535

LINDA TRUMMAL 
11.07.1923 - 08.03.2014

Südamlik kaastunne Maiele poja ja 
Anettele venna

KAIDO KIKKASE

kaotuse puhul.
Eha, Arvu, Heikki ja Toivo 

peredega.

OSTAME METSA- 
JA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee

Tel. 5091575
Ants Erik

EINO SAAR 
08.08.1938 - 18.02.2014

Mälestame endist koostööpartnerit

EINO SAART
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ
Karni-Voor OÜ

Mälestame kauaaegset naabrit 

ÜLO AALMAD
16.06.1943 - 21.02.2014

ja avaldame kaastunnet omastele.

Majanaabrid

Mälestame abivalmis naabrit

LEIDIT

Siiras kaastunne Madise perele.

Perek. Saan, Salundi, Orm ja Luule.

Mis tulema peab, see tuleb.
Kelle otsa saab aeg, see läheb.

Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe.

Teatame, et on lahkunud 

KAIDO KIKKAS
03.07.1976 - 07.03.2014

Leinavad omaksed

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Endlale kalli 
elukaaslase

ÜLO AALMA

kaotuse puhul.

Majanaabrid ja Anne

Südamlik kaastunne Maiele ja 
Anettele poja ja venna

KAIDO KIKKASE

kaotuse puhul.

Heino ja Ülle ning lapsed peredega

KAIDO KIKKAS

Siiras kaastunne emale ja õele 
perega.

Naabrid Tamme Külalistemajast.

Mälestame kauaaegset koorilauljat

ALEKSANDER KIKAST

Avaldame kaastunnet lähedastele.

EELK Sangaste Andrease koguduse 
koor ja kogudus.

Mälestame

LEIDI KATTAID
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Mare, Malle, Viive, Virve, Mati ja 
Olev peredega.

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

          - metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

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

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Ortumäe-Oru Põllud ja 
Metsad OÜ

 
Metsa- ja põllu- ning 

rohumaa OST.
Põllumaa 2000– 3200 EUR/ha.

Huvi pakuvad ka 
põllumajandusüksused.

Mob: 5595 2906,
e-mail: marek.ujuk@gmail.com.

16. märtsil kell 10.00 toimuvad PILKUSE KÜLAMAJAS

TARKUSE TUNNID,
ehk koolitus köögivilja kasvatusest.

Korraldavad Otepää ühisturg ja aiandus-mesindusselts.
Kell 12.00 algab KIRBUTURG.

Tule osta, müü ja vaheta!
Sellel kirbuturul külastavad meid Otepää ümbruse MESINIKUD, 
kes räägivad meest, selle omadustest, korjest jne. Müügil MESI.

Info tel.e: Reet, 53823446, Merike, 51974916. MTÜ Pilkuse Külaselts

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;
 1.8 1/48 lk  44x46   20.- EUR.

Kaevan, 
puhastan 
tiike ja kraave. 

Erinevad 
pinnasetööd. 

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee

LEIDI KATTAI 
09.07.1931 - 25.02.2014

LEIDI KATTAI

Mälestame head sõpra ja 
mõttekaaslast.

Siiras kaastunne omastele.

Ester, Ene, Lembit

Mälestame

ÜLO AALMAT

Siiras kaastunne Endlale ja kõigile 
lähedastele.

Ene, Rein, Auli, Endel, Milvi ja Jüri.

Mälestame armast 

LEIDI KATTAID

ja tunneme kaasa omastele.

Liidia, Ene, Tiiu, Sale

PAKUN TAKSOTEENUST 

OTEPÄÄ VALLAS.

Soodsaim Otepääl.

Tel. 5628 0399
OÜ Urmi

Mälestame headnaabrit 

ÜLO AALMAD

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Naabrid Nelli ja Jaan perega.

Õnnitleme kauaaegset 
jahimeest

ELMAR TÄÄRI!

Pühajärve Jahiselts

Otepää Mesinike Seltsi
õppe- ja teabepäev

toimub

22. märtsil kell 10.00
Otepääl J.Hurda 5, Otepää AMS-i majas.

Mesilasperede kevadine läbivaatus, holdus ja ravi.
Lektor Tõnu Hiiemäe.

Info: Aili Konts, 5650 9770. 
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Nuustaku ühisturg ning Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Selts korraldavad 16. märtsil kell 10-12   Pilkuse külaseltsi majas 

köögiviljakasvatuse koolituse.
Tarkuse tunnid ongi mõeldud aiatöö tegijatele, täpsemini köögiviljakas-
vatajatele. Aiapidajatele tuleb tarkuseteri jagama ning küsimustele vas-
tama Räpina Aianduskooli õppejõud. Oodatud on kõik aiandushuvilised, 
osalustasu on 2 eurot.

Täiendav info: Karl Mõts, 508 9416.

SA Otepää Turism ja MTÜ Pühajärve Haridusselts alustavad 

vene keele intensiivkursusega turismiettevõtetele.
Kursuse aeg: 18.03.-29.04. 2014, tunnid toimuvad teisipäeval ja neljapäeval kell 17.30 Karupesa hotellis Otepääl. 
Osalema ootame nii algajaid kui edasijõudnuid. Kursuse tasu 50 EUR inimese kohta.

Kursusel läbitavad teemad:

Hotelli broneering: telefoni kõne, nädalapäevad, kuupäevad, numbrid, tubade kirjeldamine.
Transport ja Otepääle jõudmine: viisad, passid, lennukid, rongid, bussid, autorent, rahavahetus.
Hotelli teenused: tubade koristus, tubade varustus- tekid, padjad, voodid, pesu pesemine, tarvikud.
Muud teenused: juuksur, apteek, kingitused, lilled, suveniirid, arvutiga seonduvad küsimused.
Toit ja toitlustamine: restoranis teenindamine, toiduainete ja jookide nimetused, koostisosad allergiad, erisoovid.
Tervisega seotud küsimused: enamlevinud probleemide ja traumade nimetused, arstiabi soovitamine, massaaž jm heaolu teenused.
Sport ja spordivahendid: spordialad, spordiriided, jalanõud, spordivahendite nimetused, võistlustega seonduvad teemad ja küsimused.
Otepää piirkonna tutvustamine: vaatamisväärsused, Otepää piirkonnas pakutavate aktiivsete tegevuste soovitused ja lühikirjeldused, 
   tee juhatamine, kaardid. Vaatamisväärsused ja kauplused Tartus. Põnevad paigad mujal Eestis nende kirjeldamine. 
Kultuur: venelaste kombed, pühad, traditsioonid, riigipühad. Eesti riigipühade nimetused ja kirjeldamine, eestlaste kombed ja 
   traditsioonid. 
Püüame kursuse teha väga praktilise, et oskasime suvel Otepää külastajaid meeldivalt üllatada!
Rohkem infot: Ene Reedi, SA Otepää Turism, turism@otepaa.ee, tel: 766 1200.

Märts on päikeseküllane teatrikuu, mil 
Otepäägi on saanud oma annuse Eesti kul-
tuuri vereringest. Kohvik-restoranis l.u.m.i 
on terve kuu olnud palju sündmusi, millest 
tasus osa võtta.

12. märtsil möödus 50 aastat ajast, mil 
Soome Vabariigi president Urho Kaleva 
Kekkonen külastas Eestit. Toona oli see 
erakordne sündmus – Nõukogude Liidu 
juhtide kutsel saabus Eestisse pärast Teist 
maailmasõda esimest korda võõrriigi pre-
sident. Selle külastuse käigus Kääriku met-
sades tehtud suusamatk oli märgiline omas 
ajas. Reedel, 7. märtsi õhtul meenutasid 
tegelikke sündmusi kohvik-restoranis l.u.m.i 
paljud huvilised.

Naistepäev on väga paljude jaoks aasta 
üks oodatumaid hetki, et särasilmselt vastu 
võtta pakutud lilli ning kingitusi, mida sel 
päeval jagub. Ajalooliselt on selle päeva 

Vestlusõhtud kohvik-restoranis l.u.m.i

Neljapäeval, 20. märtsil algusega kell 18 olete oodatud Otepää 
looduskeskusesse (Kolga tee 28, Otepää) 

loodusõhtule

JÄÄLIND – SVEN ZACEK.

Käimas on jäälinnuaasta. Tunnustatud loodusfotograaf Sven Zacek 
on jäälindu vaadelnud pea 10 aastat. Sveni juhendamisel saame lähe-
malt tuttavaks selle haruldase ja omapärase linnuga.

Sissejuhatus Otepää Muusikakooli õpilastelt. Loodusõhtu on 
tasuta. Korraldajaks Keskkonnaamet koostöös Otepää Muusika-
kooli ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse läbiviimist toetab SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisainfo: Margit Turb, Kesk-
konnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 518 6747, margit.
turb@keskkonnaamet.ee.

Jäälind.  Foto: Sven Zacek.

tähistamise juured Ameerika Ühendriiki-
des ja reformides, mis pidid tooma naiste-
le rohkem õigusi ning vabadusi. Toonased 
sündmused innustasid Rosa Luxemburgi 
ellu kutsuma 1909. aastal päeva, mil tähista-
da naiste solidaarsust. On ajalooga kuis on, 
tähelepanu naistele 8. märtsil tekitab elevust 
mõlemas sugupooles. 

Kohvik restoranis l.u.m.i olid sel toredal 
naistepäeva laupäeval külas noored muu-
sikud Tallinnast Steven Kopliste & The 
Sound. See on ansambel, kes Rock Cafe’s 
soojendas eelmisel õhtul Smilersit. 

Muusik Toomas Lunge on tuttav pea 
kõigile eestimaalastele. Mees, kes ärkamis-
ajal on lauldes Eestimaa lastega täitnud 
ansambli Justament solistina. Muusikalised 
projektid on mitmekülgse mehe toonud 
kokku teatriga, millega on tal väga tihe side 
tänase päevani, olles mitmete lavastuste 

muusikaline kujundaja. Teatrimaailm on 
kokku viinud Toomase ja Inga, kes tänaseks 
on õnnelik abielupaar. Inga on 2004. aastal 
lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi teat-
riõppe ning töötanud aastaid vabakutselise 
näitlejana. Musikaalne perekond pajatas 
oma tegemistest ning esitas mõned laulud 
kolmapäeval 12. märtsil. 

Üks üritus tuleb teatrikuul veel – 26. 
märtsil kell 19.00 on l.u.m.i-s külas armas-
tatud näitleja Üllar Saaremäe. Rakvere 
teatri kunstiline juht, lavastaja, näitleja 
ning äsja ekraanile jõudnud uue ülipopu-
laarse teleseriaali “Viimane võmm” peao-
saline räägib oma värskelt valminud lavas-
tusest teatris “Ugala” ning muudest tege-
mistest. Õhtu on tasuta.

Tule ja naudi teatrikuud kultuurselt 
l.u.m.i-s!

VEIKKO TÄÄR

Eesti Töötukassa mobiilne nõustamine „TÖÖTA TARGALT!“

08.04. 2014      Otepääl Palveränduri Koguduse saalis (Pärna pst.15)
09.04.2014       Lüllemäe Rahvamajas

Oodatud kõik huvilised. Üritus tasuta!

PÄEVAKAVA

9.00-9.15           Tervitussõnad
9.15-10.10         Riiklikud pensionid, toetused ja hüvitised
             Raja Kutsar, Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist,
             Heli-Malle Sõmer, Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist
10.10-11.00       Maksusoodustused, maksuvabastused
                            Füüsilisest isikust ettevõtja maksud
                            Astra Meinert, Maksu- ja Tolliamet Valga teenindusbüroo 
              vanemspetsialist
11.00-11.10       Seljasirutus
11.10-11.30       Teenused alustavale ettevõtjale
                            Anneli Kattai, Valgamaa Arenguagentuur, ettevõtlus-
              konsultant
11.30-12.10      Töötukassa võimalused tööle aitamisel, töötaja leidmisel
            Merike Metsavas, Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna 
              juhataja
12.10-12.30       Lõunapaus
12.30-13.50       Missuguseid erinevaid võimalusi töötamiseks pakub
                            tööturg?
       •    Palgatöö ja selle alternatiivid
       •    Missugune võiks olla mulle sobilik valik?
                            Millest koosneb töötasu ja millised tegurid selle taset 
             mõjutavad?
               •    Organisatsioonisisene töötasu kujunemine
       •    Organisatsioonivälised töötasu mõjutajad
            Kuidas hinnata oma teenimisvõimalusi tänasel tööturul?
       •    Infoallikad ja nende kasutamine
       •    Töötasude erinevused – millest need tulevad?
       •    Töötajate palgaootused – millised on erinevused?
       •    Millised on minu töötasu ootused?
             Pille Mõtsmees, OÜ Sinekuur juht ja konsultant
13.50-14.00       Tagasiside. Lõpetamine.

Kaugemalt tulijad toob kohale Õpibuss. ÕIGE AEG ON ÕPPIDA.
Õpibussi koordineerib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon 

Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu elu-
kestva õppe programmi raames.

Täpsem info ja soovist kasutada transpordiks Õpibussi, andke palun 
teada telefonil 58700020.

Ühinenud Metsaomanikel on soov kaasata endaga võimalikult 
rohkem selle piirkonna erametsaomanikke. Suurem liikmete arv 
annab parema võimaluse tööde organiseerimiseks ja kindlasti on 
võitu logistikast. Metsaomaniku jaoks on saadav kasu sellest, et ühistu 
abistab esmasel nõustamisel, metsamajanduslike tegevuste läbivii-
misel ja toetuste taotlemisel. Raiete korraldamiseks on ühistul met-
sameistrid. Lisaks viime läbi ühiseid infopäevi. Ühistu tahaks olla 
metsaomanikule võimalikult kättesaadav. Seepärast on võimalik leida 
ühistu esindajat nii Valga-, Viljandi, Rapla- kui ka Pärnumaalt. 

Otepää ja selle lähivaldade metsaomanike paremaks teenindami-
seks on metsaühistul nüüd kontor ka Otepää vallamajas, ruum 315. 
Otepääl aitavad metsaomanikke Kaja Papagoi (tel. 5305 8890) ja Ray 

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud Otepääl
Raiesmaa (51 80 964).

NATURA 2000 erametsa toetus
Kõikidel metsaomanikel, kelle metsamaa jääb Natura 2000 alale 
(näiteks Otepää Looduspargi ala), on võimalik saada riigilt toetust. 
Taotlusvoor on sel aastal planeeritud varasemale ajale - 02.04-
21.04.2014. 

Otepää kontoris saab abi taotluste täitmisel 02.04.; 04.04.; 09.04.; 
11.04.; 16.04.; 17.04.; 21.04. Kokkuleppel ka muudel aegadel. 

Täpsem info www.eestimetsad.ee ja www.eramets.ee või Otepää 
vallamaja.

Ühinenud metsaomanike nimel RAY RAIESMAA


