
Asutatud
1932

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
Otepääl avati lipuloo bareljeefid

21. novembril  avati Otepääl Eesti 
lipuloo bareljeefid, millega skulptu-
raalselt jutustatakse edasi sinimustval-
ge Eesti lipu lugu. Eesti lipu 130. aas-
tapäevale pühendatud bareljeefid paik-
nevad koos kahe varasemaga Otepää 
Maarja kiriku juures. Otepää jätkab 
Eesti lipuloo jutustamist.

Bareljeefide avamisel osales sisemi-
nister Hanno Pevkur. Esines Otepää 
Gümnaasiumi õpilane Gertrud Aasa-
roht, bareljeefid pühitses EELK Valga 
praost Vallo Ehasalu.

Bareljeefide avamisele kokkutul-
nuid tervitas EELK Otepää Maarja 
koguduse juhatuse esimees Jaan Uibo, 
kes selgitas sinimustvalge lipu täht-
sust Otepää ajaloos. Otepää vallava-
nem Kalev Laul ütles, et bareljeefide 
avamine paneb piduliku punkti Eesti 
lipu 130. juubeliaasta.

Siseminister Hanno Pevkur tõdes 
oma kõnes, et seni, kuni meil on või-
malik käes hoida sinimustvalget lippu, 
säilib meie maal rahu ja kindlus. Barel-
jeefide autor, Gea Sibola Hansen ütles, 
et Karjala musta graniiti raiutud lood 
on nüüd tulevastele põlvedele jäädvus-
tatud ning avaldas lootust, et tehtud 
töö on täitnud oma eesmärgi. Tõnis 
Lukas rõhutas, et Otepää on kõige 
sinimustvalgem linn Eestis ning sini-
mustvalge loo jutustamine jätkub siin 
ka edaspidi. Trivimi Velliste sõnas, et 
oleme väga privilegeeritud, kuna meil 

on oma riiklus ja oma rahvas.
EÜSi esimees Märt Kose juhtis 

kuulajate tähelepanu sellele, et Eesti 
lipu bareljeefid kujutavad eesti rahva 
ühiseid rõõme ja õnnestumisi, eristu-
des paljudest teistest mälestusmärki-
dest, mis mälestavad tragöödiaid. Aja-
loolisest sündmusest olid tulnud osa 
saama Otepää Gümnaasiumi õpilased.

Otepää Vallavalitsus koostöös Rii-
gikantseleiga korraldas selle aasta 
kevadel Eesti lipulugu tutvustava barel-
jeefi ideekonkursi, mille võitjaks osutus 
skulptor Gea Sibola Hansen. Konkursi 
eesmärk oli jutustada Eesti lipu lugu 
tervikuna lipu õnnistamispaigas.

Juba 1934. aastast jutustavad lipu-
lugu kaks skulptor Voldemar Melliku 
loodud bareljeefi kirikuseinal. Esimene 
neist märgib sinimustvalge lipu õnnis-
tamist 4. juunil 1884. aastal, teine sini-
mustvalge trikoloori riigi- ja rahvus-
lipuks saamist. Lipu 130. sünniaastal 
loodud bareljeefidest esimene kajastab 
okupatsioonirežiimi poolt keelatud 
sinimustvalgete rahvuslippude massi-
list väljatoomist öölaulupidudel 1988. 
aastal ning Eesti rahva üksmeelt vaba 
Eesti taastamisel. Teine bareljeef selgi-
tab Eesti lipu sünnipäevade tähistamise 
traditsiooni, mille käigus toovad Eesti 
Üliõpilaste Seltsi liikmed sinimustval-
ge Eesti lipu hobuvankril taas Otepää-
le. Bareljeefid avati 21. novembril, sel 
päeval 1918. aastal sai sinimustvalge 

Üle-eestilise Ühisnädala käigus toimus 
Sangaste rahvamajas seminar „Märka 
Tegusaid Ühendusi“, kus lisaks tead-
miste jagamisele tunnustati Valgamaa 
MTÜ ja Väärt Kodupaik 2014 nomi-
nente. Kõik tunnustatud said maakonna 
kujutisega meene ning ruupori. Lisaks 
tunnustas maavanem Margus Lepik 
kõiki tänukirjaga, tuues välja just nende 
vabatahtliku tegevuse erinevates vald-
kondades.

Tegusa kodupaiga tiitli sai Ritsu küla. 
Külaseltsi eestvõttel korraldatakse eri-
nevaid üritusi: jaanipäeva, jõulupidusid, 
külapäeva, viiakse läbi ühiseid suusasõi-
te ja heakorratöid. Ühtlaselt panevad 
külainimesed oma õla alla ka erinevate 
projektide elluviimisele. Üheskoos rajati 
külaplats ja laste mänguväljak ning küla-
keskus jpm.

Ühtehoidev kodupaik 2014 vääri-
liselt pärjati Arula küla. Tegemist on 
Otepää valla suurima külaga, mis tähis-
tas sellel aastal oma 595. sünnipäeva. 
Sealne kogukond on väga aktiivne ja 
üksmeelne. Külaseltsil on oma blogi, 
mis kajastab põhjalikult küla ajalugu ja 
tänapäeva. Ilmunud on ka küla koolielu 
kajastav raamat.

Tiitli õpihimu hoidmise eest pälvis 
MTÜ Pritsumehe Marid, kelle peami-
seks eesmärgiks on käsitöö propagee-
rimine. Hetkel on naiste käsitöö eks-
poneeritud Tallinnas Disainikäsitöö 
Kambris.

Loovuse eest pälvis tunnustuse MTÜ 
Segakoor U-Tuur. Koor osaleb nii valla 
üritustel ja mujal Eestis. 16.liikmelise 
MTÜ repertuaaris on nii koori- kui ker-
gemuusika.
Tunnustuse sai ka MTÜ Stuudio Joy. 

Stuudios töötab üheksa tantsugruppi, 
kolm lauluansamblit ja kakskümmend 
üks laulusolisti. Stuudio on kuulus nii 
oma esinemiste kui multikultuurse liik-
meskonna poolest.

Aasta 2014 teo vääriliseks tunnista-
ti MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus 
Tankla õpilasmalev. Tänu ettevõtlike-
le noortele kui Aile Viksile ja Marek 
Mekile toimus sellel aastal noorte õpi-
lasmalev, mis oma populaarsusega 
kogus üle-eestilise tähelepanu.
Enne MTÜde tunnustamist toimus 

kõigile osalejatele koolitus MTÜde 
koolituskava koostamise kohta. Samuti 

lipp Eesti riigilipuks.
Esimese sinimustvalge lipu pidulik 

pühitsemine toimus 4. juunil 1884. 
aastal Otepääl. Lipu tõid Eesti Üliõpi-
laste Seltsi liikmed – 16 üliõpilast ja 6 
vilistlast, Tartust Otepääle kaheksa-ho-
buselisel vankril. Esialgu oli lipp pei-

detult vankris, kuid umbes 6 km enne 
Otepääd päästeti suuremõõtmeline 
siidlipp sõidutuulde lehvima. Hiljem 
toimus pastoraadis lipu võimas pühit-
semis- ja õnnistamistseremoonia.

Monika otrokova

Maavanem tunnustas Valgamaa MTÜ ja 
Väärt Kodupaik 2014 nominente

Alanud on aasta kiireim aeg, kus igaüks 
meist üritab lõppeva aasta tegemi-
si-toimetusi kokku võtta ning juba teha 
plaane saabuvasse aastasse. Ka mina 
olen tegemas kokkuvõtteid ja mul on 
kolm jõulusoovi, mille täitumine sõltub 
suuresti meist kõigist.

Üksikisiku tulumaks tagab hea 
käekäigu

Otepää valla hea käekäik sõltub suuresti 
üksikisiku tulumaksust, mis laekub riik-
liku maksuna kodaniku elukohajärgsele 
omavalitsusele. Füüsilise isiku elukohaks 
kalendriaastal loetakse kalendriaasta 1. 
jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti 
peetavasse maksukohustuslaste registris-
se kantud elukohta.

Just tänu Sinule, hea Otepää valla 
kodanik, on võimalik muuta koduvalla 
elu paremaks. Seetõttu teen ettepaneku 
kõigile, kes elavad ja töötavad Otepää 
vallas ja ei ole registreerunud Otepää 
valla kodanikuks, teha seda kindlasti 
detsembrikuu jooksul. Seda saab teha 
Otepää Vallavalitsuses II korrusel valla-
sekretäri abi Kristina Reigo juures. 

Minu soov on, et ka vallavalitsuse all-
asutustes töötavad inimesed oleksid kõik 
Otepää valla kodanikud. 

Otepäälase kaart muutub kasum-
likumaks nii ettevõtjale kui ka 
kodanikule

Otepäälase kaardi kasutajatele on teada 
anda paarist uuest muudatusest – oleme 
juba teinud kokkuleppeid, et järgmi-

se aasta auto24 Rally Estonia piletid 
on kaardi omanikele 50% odavam. Ka 
on Kuutsemäe ka Munamäe keskuse-
ga käimas läbirääkimised, et otepäälase 
kaardi omanikud saaksid esmaspäevast 
reedeni mäepileti 50% soodustusega. 

Tuletan aga meelde, et otepäälase 
kaarti saavad taotleda ainult Otepää 
valda sisse registreeritud kodanikud. 
Seega on otepäälaseks registreerumisel 
selgelt nähtavad eelised, kutsun kõiki 
üles ennast valla kodanikuks registree-
ruma ja seda juba detsembrikuu jooksul. 

Tänan teid, kui olete juba registreeru-
nud Otepää valla kodanikuks ning tänan 
juba ette teid, kes registreerute juba sel 
aastal. 

Üheskoos saame teha muutusi 

Pole ju mingi saladus, et edulood algavad 
rahast. Usun jätkuvalt siiralt  imedesse, 
kui juhtub see, et kõik Otepääl elavad 
ja töötavad inimesed ennast valla koda-
nikuks registreerivad, võib Otepää valla 
eelarve kasvada 10-20%. Selle rahaga 
saame aga juba teha nii mõndagi, et 
parandada oma elukeskkonda ja muuta 
seda veelgi atraktiivsemaks. 

Soovin teile kõigile ilusat alanud adven-
diaega ja kaunist jõuluootust!

Jaanus raidal
otepää vallavolikogu 

esimees

Head Otepää Teataja lugejad!

räägiti õpiringidest ja nende läbiviimise 
kogemustest, täiskasvanutele korralda-
tavatest kursustest Valgamaa kutseõp-
pekeskuses ja Karula Rahvuspargis.
Lisaks eespoolnimetatud tunnustatute-

le olid nominendid MTÜ Joude, Kap-
permäe küla, SA Terve Valgamaa, MTÜ 
Christine Gild, MTÜ Parmu Ökoküla, 
MTÜ Käsipalliklubi Käval.
Ürituse koraldasid SA Valgamaa Aren-

guagentuur ja MTÜ Valgamaa Partner-
luskogu

valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
kaJa Mõts

Arula küla esindus
Foto: Kaja Mõts

EELK Otepää Maarja koguduse juhatuse esimees Jaan Uibo ja Otepää 
vallavanem Kalev Laul eemaldasid bareljeefilt katte.  Lipuvalves on EÜS.

26. novembril jõudis Otepääle jõulu-
puu. Lisaks jõulupuule hakkab Otepää 
keskväljakut kaunistama LED-lampide-
ga suusatav lumememm.

Jõulukuusk on 15 m pikk 
ja pärit Tõlliste vallast Väl-
jakülast, Laose-Andrese 
talu Mõttuste perekonnalt. 

Esimesel advendil, 30. novembril, 
süütasid EELK Valga praost Vallo Eha-
salu ja Otepää valla juhid jõulupuul 
advendituled.

Jõulupuu juures esinesid Loore All, 
Carolin Hunt ja päkapikud – Otepää 
linetantsijad. KSeejärel toimus Otepää 
Raekoja saalis Pühajärve Puhkpillior-
kestri advendikontsert.

Talvepealinn oli esimese advendi 
tulekuks valmis: linn oli kaunistatud 
jõulutuledega, lisaks tavapärasele val-
gustusele süttisid Otepääl jõulu-
vanikud Keskväljakul ja suurematel sis-
sesõiduteedel.

Monika otrokova

Talvepealinn Otepää 
sai jõulukuuse
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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: Kalev Laul, 
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 19. detsembril.

Talvepealinna talveturg

21. detsembril kell 11-15.

Turule registreerimine ja info:

Ene, tel. 5615 3357.

2016. aastal tähistame väga tähtsat sündmust 
Otepää ajaloos – möödub 900 aastat Otepää esma-
mainimisest Novgorodi kroonikates. 

Otepää ajalugu on aga vanem – esimesed inim-
tegevuse jäljed pärinevad siitmailt VI sajandist eKr. 
Sellest ajast on saadud ka vanimad arheoloogilised 
leiud Otepää Linnamäelt.

1116. aastal Novgorodi kroonikates mainitakse, 
et siia oli rajatud karupea kujuline linnus. Otepää 
kujunes muistse Ugandi maakonna teiseks kindlus-
tatud keskuseks Tartu kõrval.

Selleks, et ülejärgmisel aastal seda tähtpäeva 

väärikalt tähistada, tuleb ettevalmistustöödega 
alustada juba tänavu, et aegsasti valla eelarves-
se vahendeid planeerida. Plaanis on moodusta-
da Otepää 900 korraldusmeeskond, kuhu võivad 
kuuluda kõik soovijad.

Hea Otepää valla elanik! Kui sul on ideid ja 
mõtteid, kuidas tähistada Otepää 900. aastapäeva 
või kui sa soovid kuuluda korraldusmeeskonda, 
siis palun anna sellest teada 8. detsembriks e-posti 
aadressile: monika@otepaa.ee.

Monika otrokova

900 aastat Otepää esmamainimisest 

TEHASE KATLAMAJA detailplaneeringu lähteseisukohti ja 
eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus algatas 27.10.2014.a istungil korraldusega nr 2-4-508 Tehase kinnistu katlamaja detailplaneeringu 
koostamise.

Planeeritav ala asub Otepää vallas Pühajärve külas ning hõlmab Tehase kinnistu (registriosa nr 1352540; katastritun-
nus 63601:001:0058; pindala 97160 m²; sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa) lõunapoolset osa. Planeeritava ala 
pindala on 17 000 m².
Detailplaneeringu eesmärk on määrata Tehase kinnistule hakkepuidul põhineva energiabloki ehitusõigus. Kavandatak-

se olemasoleva segaküttel (sh õli) katlamaja asendamist keskkonnasõbraliku hakkepuidul töötavat katlamajaga.
Planeeritav ala asub Otepää valla üldplaneeringu kohaselt tootmismaa alal. Kavandatav on kooskõlas Otepää valla 

üldplaneeringuga.
Alal on Otepää Vallavolikogu otsusega 28.08.2000 nr 79 kehtestatud Tehase 2, Savikalda, Saviaugu ja Savikese ning 

selle lähiümbruse detailplaneering.
Võimaliku olulise keskkonnamõju väljaselgitamiseks koostatakse eelhinnang, mille alusel otsustatakse keskkonnamõ-

jude strateegilise hindamise algatamise vajadus.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 15.12.2014 kell 17.30 Otepää 

Vallavolikogu saalis.
Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 08.12.2014 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää 

Vallavalitsuses. (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

Otepää Vallavolikogus

20.11.2014

• Lõpetati Otepää valla 2014. aasta teise lisaeelarve 
projekti esimene lugemine ja suunati teisele lugemisele.
• Kehtestati Otepää Vallavalitsuse struktuuri, teenis-

tuskohtade koosseisu ja põhipalga vahemikud.
• Otsustati anda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutu-

sele garantii projekti „Otepää – Vana-Otepää kergliik-
lustee rajamine“ omaosaluse katmiseks summas 36 500 
eurot.
• Otsustati toetada loa andmist Relsiittrans OÜle Ilm-

järve külas asuva Piiri kinnistu omandamiseks. 

Otepää Vallavalitsuses

24.11.2014

• Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa 
Hilda-Rosalie Klimovile, Margus Hendriksonile ja 
Kalle Hendriksonile.
• Nõustuti Pilkuse külas asuva 16,50 ha suuruse maaük-

suse (piiriettepaneku nr AT0803131259) Eesti Vabariigi 
omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maare-
formi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8. Määrati maaüksuse 
kohanimeks Kääre, koha-aadressiks Kääre, Pilkuse küla 
ja sihtotstarbeks maatulundusmaa (011; M).
• Väljastati Henno Invest OÜle ehitusluba Otepää val-

lasiseses linnas Piiri tn 6 maaüksusel ehitise (korterela-
mu, ehitisregistri kood 111029723) rekonstrueerimiseks.
• Väljastati Jan Ruukelile kasutusluba Pilkuse külas 

Tõru maaüksusel asuva ehitise tehnosüsteemi (imbväl-
jak, ehitisregistri kood 220687017) kasutuselevõtuks.
• Väljastati Lembit Üksikule kasutusluba Otepää val-

lasiseses linnas Männi tn 6 maaüksusel asuva üksikela-
mu (ehitisregistri kood 120555049) kasutuselevõtuks.
• Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis 

isikut.
• Tunnustati politseiametnike ja abipolitseinikke.
• Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 51 eksemplari 

raamatuid, kokku summas 64,81 eurot.
• Kanti Otepää Muusikakoolis maha 10 ühikut vähe-

väärtuslikku vara, kokku summas 509,38 eurot.
• Määrati sünnitoetust neljale isikule kogusummas 

1536 eurot.
• Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
• Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusum-

mas 160 eurot.
• Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriürituse 

toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 1.1 Otepää 
Aedlinna Seltsing (taotleja esindaja Ene Kelder) 15. 
detsembril 2014. a toimuva ürituse “Traditsiooniliste 
eesti vorstide valmistamise õpituba” korraldamiseks 
60 eurot; 1.2 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE 
KÜLASELTS (registrikood 80144925, taotleja esinda-
ja Reet Tinno) 10. oktoobril 2014. a toimunud ürituse 
„Kohviõhtu Margus Konnula ehk Contraga“ korralda-
miseks 65 eurot; 1.3 OTEPÄÄ NAISSELTS (registri-
kood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 20. 
novembril 2014. a toimuva ürituse „Kadriõhtu“ korral-
damiseks 80 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS (registri-
kood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 21. 
detsembril 2014. a toimuva ürituse „Talvepealinna 
Talveturg“ korraldamiseks 248 eurot; 1.5 mittetulun-
dusühing KARUKÄPP (registrikood 80186254, taotle-
ja esindaja Mari Mõttus) 25. oktoobril 2014. a toimu-
nud ürituse „Käsitöö-öö“ korraldamiseks 44 eurot; 1.6 
OTEPÄÄ INVAÜHING (registrikood 80051618, taotleja 
esindaja Marika Ein) 1. detsembril 2014. a puuetega ini-
meste päeva korraldamiseks 120 eurot.
• Kinnitati Otepää Lasteaia personali koosseis.
• Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis 

järgmiselt: 1.1 Gertrud Aasaroht (õpilasesinduse esin-
daja); 1.2 Silver Eljand (Otepää Vallavolikogu esindaja); 
1.3 Katrin Karus (vanemate esindaja); 1.4 Greta Maria 
Kivi (õpilasesinduse esindaja); 1.5 Margo Krüünvald 
(vanemate esindaja); 1.6 Toomas Liiva (vilistlaste ja 
kooli toetava organisatsiooni esindaja); 1.7 Jana Mae 
(vanemate esindaja); 1.8 Marika Paavo (õppenõukogu 
esindaja); 1.9 Tiia Tiideberg (vanemate esindaja); 1.10 
Katrin Urke (õppenõukogu esindaja); 1.11 Pille Villems 
(vanemate esindaja).
• Sõlmiti Resolve OÜga (registrikood 12749223, 

aadress Plaado talu, Restu küla, Sangaste vald, Valga 
maakond, 67007) Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 
13 asuva hoone III korruse ruumi nr 321 (suurus 16,3 
m²) kasutusse andmiseks alates 1. detsembrist 2014. a 
tähtajatu, kuid mitte pikem kui 5 aastat kestev, tasuline 
äriruumi üürileping.

AMETLIK INFO

Head Otepää piirkonna sauna-
omanikud ja ettevõtjad!

22. veebruaril 2015 viiakse läbi Euroopa VI saunamaraton Otepääl.

Palume kõiki saunaomanikke, kellel on soov kaasa lüüa ürituse 
korraldamisel võtta ühendust: sirje.ginter@otepaa.ee.

Kõik head mõtted on teretulnud, samuti ootame Teie Saunamaratoni
 eelõhtul toimuvaid üritusi.

pLANEErINgud

01.12.2014

• Väljastati Signiti OÜ-le projekteerimistingi-
mused Pilkuse külas Tülsujärve maaüksusel abi-
hoone ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastati osaühingule Makarov Muusik pro-

jekteerimistingimused Nüpli külas Kivi maaük-
susel puhkemaja laiendamise ja rekonstrueeri-
mise ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastati Ülle Kikkasele projekteerimistin-

gimused Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 7 
maaüksusel korterelamu küttesüsteemi ja soo-
jasõlme rekonstrueerimise ehitusprojekti koos-
tamiseks.
• Väljastati Neeme Suursoole ehitusluba 

Otepää vallasiseses linnas Lille tn 1 maaük-
susel ehitise (korterelamu, ehitisregistri kood 
111025104) korterite nr 1 ja 2 rekonstrueerimi-
seks.
• Väljastati Otepää vallale kasutusluba Otepää 

vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksu-
sel asuva ajutise ehitise (rajatis Otepää Win-
terplace, ehitisregistri kood 220711523) kasutu-
selevõtuks.
• Väljastati Marek Mäele kasutusluba Pilkuse 

külas Väike-Pärna maaüksusel asuva suvila (ehi-
tisregistri kood 120657980) kasutuselevõtuks.
• Määrati ühele isikule matusetoetus summas 

128 eurot.
• Määrati sünnitoetus viiele isikule kogusum-

mas 1344 eurot.
• Väljastati Kärt Kelderile ehitusluba Arula 

külas Tapumäe maaüksusel ehitise (saun, ehitis-
registri kood 111027828) rekonstrueerimiseks.
• Otsustati omandada Ugandi Capital OÜ-lt 

Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 24 kinnistu 
(kinnistu registriosa nr 2142540) koosseisu kuu-
luvad Lipuväljak T2 katastriüksus (katastritun-
nus 55601:004:0042, pindala 46 m², sihtotstarve 
transpordimaa) ja Lipuväljak T3 katastriüksus 
(katastritunnus 55601:004:0043, pindala 155 m², 
sihtotstarve transpordimaa), vahetades need 
Otepää vallasiseses linnas Postipargi kinnis-
tu (kinnistu registriosa nr 2541240) koosseisu 
kuuluva Lipuväljak 24b katastriüksuse (katastri-
tunnus 55601:004:0038, pindala 205 m², sihtots-
tarve ärimaa) vastu.
• Volitati Elektrilevi OÜ-d täitma riigihanke 

„Otepää-Tõikamäe jalg- ja jalgrattatee ehitus-
tööd“ korraldamisega seotud riigihangete sea-
dusest tulenevaid kohustusi, v.a hankelepingu 
sõlmimine.
• Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 52,1 ühikut 

väheväärtuslikku vara, kokku summas 11 410,85 
eurot.
• Kanti Otepää Raamatukogus maha 2 ühikut 

väheväärtuslikku vara, kokku summas 1031,74 
eurot.
• Kanti Otepää Raamatukogus maha 235 

eksemplari raamatuid, kokku summas 661,29 
eurot.
• Kinnitati 2015. aastaks Otepää valla haridus-

asutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslikud 
maksumused järgmiselt: 1.1 Otepää Gümnaasiu-
mi õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 
912,72 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Pühajär-
ve Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik 
maksumus 1656,52 eurot õpilase kohta aastas; 
1.3 Otepää Muusikakooli õppekoha tegevusku-
lu arvestuslik maksumus 1570,16 eurot õppuri 
kohta aastas; 1.4 Otepää Lasteaia majanda-
miskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu 
ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 
2446,45 eurot lapse kohta aastas; 1.5 Pühajär-
ve Põhikooli lasteaiarühma majandamiskulude, 
personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppe-
vahendite kulu arvestuslik maksumus 2684,63 
eurot lapse kohta aastas.
• Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 

250 eurot eelarvereale „Toetused kultuuriorga-
nisatsioonidele ja seltsidele“ mittetulundus-
ühingu EVEKO KOOR tunnustamiseks 25. aas-
tapäeva puhul.

AMETLIK INFO

Head ettevõtjad ja ürituste korraldajad!
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste vaheleht 19. detsembril 2014 Otepää Teatajas. 
Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt oma talviste ürituste kava 10. detsembriks 2014 
e-posti aadressile: monika@otepaa.ee ja koopia teataja@otepaa.ee.

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma suvistest üritustest või teenustest. võimalust!
Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.

21. novembril tunnustati Eesti Politsei 96. aasta-
päeva puhul Otepää valla tublisid politseinikke 
ja abipolitseinikke. Juba traditsiooniks saanud 
jõustruktuuride tunnustamist viib läbi Otepää Val-
lavolikogu korrakaitsekomisjon.

Karupesa hotellis toimunud pidulikul õhtusöögil 
tunnustasid ja tänasid tepää korrakaitsjaid voliko-
gu esimees Jaanus Raidal, vallavanem Kalev Laul 
ning vallavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees 
Kalev Lemmik. Külalisena viibis kohal politsei 
Valga politseijaoskonna juht Tiit Allik.

Otepää valla tänukirjad pälvisid:
abipolitseinik Aleksander Mõttus,
abipolitseinik Voldemar Tilga,

abipolitseinik Madis Mõistus,
abipolitseinik Rita Pärnik,
abipolitseinik Mari Mõttus,
abipolitseinik Urmas Kuldmaa,
abipolitseinik Leonid Liivamägi,
abipolitseinik Erge Vaiksoo,
patrullpolitseinik Varmo Kolk,
patrullpolitseinik Sergei Gergalo,
patrullpolitseinik Mario Kants,
uurija Anu Nigol,
piirkonnapolitseinik Jaanus Kokkonen.

Tubli töö eest tänati veel ka uurija Tiiu Kannest 
ja vanemspetsialisti Marika Vesket.

Monika otrokova

Tunnustati Otepää valla 
politseinikke ja abipolitseinikke



5. detsember  2014

Otepää Gümnaasiumis

15. detsembril kell 11.15 Jõululaat

17. detsembril kell 18.00 Jõulupidu 1.-4. klass

18. detsembril kell 18.00 Jõulupidu 5.-12. klass
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

www.otepaa.ee

kultuuriüritused

  7. dets. kell 16.00  Otepää Raekoja saalis Viljandi linnakapelli 
kontsert.

14. dets. kell 16.00  Otepää Palveränduri kirikus kontsert sar-
jast „Hingemuusika“. Kitarriduo - Jelena Ossipova & Daniel 
Julle. Kavas: Falla, Morel, Abreau jt. Vaba sissepääs.

20. dets. kell 14.00  Otepää Gümnaasiumi saalis eakate jõulu-
kontsert. Esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste. Kohvilaud.

21. dets. kell 11-15.00  Otepää Keskväljakul tAlVeturG 
mitmekesise programmiga.

             kell 14.00 Keskväljakul JÕuluVANAde 
kOkkutulek. Info: Valdur Sepp, seppvaldur@gmail.com

             kell 15-01.02 Keskväljakul algab sea grillimine lahtisel 
tulel. Siga valmib talve alguseks kell 01.02. Grillmeister Tamo Märss.

            kell 16.00 Raekoja saalis Otepää vanamuusika-
 ansambli kontsert. 
            kell 00.40 Keskväljakul tule ja valguse etendus 

„VAlGe tAlV“ (Tuleteater Kelfirius).
            kell 01.02 Otepää talvepealinnaks kuulutamine. 

Ilutulestik. Sea degusteerimine. Glögi. Lõbusad inimesed.

28. dets. kell 17.00  Otepää Palveränduri kirikus kontsert 
sarjast „Hingemuusika“. Oksana Sinkova (flööt), Tatjana 
Lepnurm (harf). Kavas aastalõpu meeleolus muusikat. Vaba 
sissepääs.Talvepealinna avamispidustused

Tänavu saabub talv 22. detsembril 2014 kell 1.02. 

talvepealinna pidustused toimuvad 21. detsembril.
Avamispidustused algavad traditsioonilise talveturuga kell 11.00 Otepää Keskväljakul. Otepää Naisselts pakub laadasuppi, 

kavas on mitmesugused lõbusad mängud kogu perele. Esinevad Otepää isetegevuslased. 

Kell 14.00 tulevad Keskväljakule kokku jõuluvanad.
Sportlik talvepealinn pakub elamusi ka spordisõpradele sellel päeval. Talvepealinna avamispidustuste raames toimuvad 
60. Otepää mängud. Kell 12.00 algavad suusahüppevõistlused Apteekrimäel, kell 12.00 laskesuusavõistlused Tehvandi 

laskesuusastaadionil ning kell 11.00-12.00 toimub linnaorineteerumine. 
Kell 15.00 süütab Otepää grillimeister Tarmo Märss Keskväljakul lõkke ja asub siga grillima, et 

talve alguse esimestel minutitel seda kõigile serveerida.

22. detsembril kell 00.40 toimub Keskväljakul tule ja valguse etendus „Valge talv“ tuleteatri Kelfirius esituses. 

Kell 1.02 saab Otepää talvepealinnaks, võetakse vastu talvepealinna tiitel. Kell 1.05 tervitame talve ilutulestikuga ning 
kõik talve vastu võtnud külalised saavad maitsta grillsiga.

Talvepealinna avamispidustused organiseerib Otepää Kultuurikeskus koos mitmete koostööpartneritega, 
toetab Otepää vald. Talvepealinna ametlik raadio on Sky Plus.

Täpsem kava järgmises Otepää Teatajas ja valla kodulehel www.otepaa.ee.

NII AJARATAS RINGI KÄIND

kalju ruuven 95

Kalju auks kohtume taas 6. detsembril kell 19 
Otepää Gümnaasiumi saalis G. W. Õie komöödia 
”Lambaliha” esietendusel ja sellele järgneval meenutus-
te õhtul kohvikus LUMI.

Jõulukuu kontserdid Otepää Muusikakooli saalis:

Teisipäeval, 9. detsembril kell 17.00 esinevad 
õp. Evelyn Ainlo kitarriõpilased ning Anneli Naruski ja Tuuli 
Vaheri klaveriõpilased.
Neljapäeval, 11. detsembril kell 18.00 esinevad õp. Merike 
Roop´i akordioni- ja klaveriõpilased.
Reedel, 12. detsembril kell 18.00 esinevad Varju Tederi ja 
Milvi Ermi viiuliõpilased.

5. novembril külastas Otepää Talispordimuu-
seumi Läti sportlasdelegatsioon eesotsas kahe-
kordse korvpallurist olümpiavõitja Uljana 
Semjonova ning kelgutamise olümpiavõitja 
Vera Zozulaga.

Otepää Talispordimuuseumi juhataja Jana 
Mae teatel tutvusid lõunanaabrite sporditähed 
Talispordimuuseumiga ning tegid ühise jalu-
tuskäigu Tehvandi staadionil ja lasketiirus, kus 
tutvuti eeloleval talvel toimuvate võistlusrada-
dega. Läti Naiste Spordi Assotsiatsiooni pea-
sekretär Aija Erta tutvustas endisi sporditähti 
koondavat aktiivse liikumise projekti, mille 
raames võetigi ette külaskäik Eestisse ning 
Otepääle.

„Meie muuseum jättis neile väga positiiv-
se elamuse, sest Lätis hoiavad olümpiavõitjad 
oma medaleid kodus, kuna puudub koht nende 

Lõunanaabrite spordikuulsused 
külastasid Otepää Talispordimuuseumit

näitamiseks,“ rääkis Jana Mae. „Lahkudes 
lepiti kokku edasise koostöö osas – vahetasime 
kontakte ning hakkame tulevikus planeerima 
ühiseid näitusi.“

Uljana Semjonova on Läti endine korv-
pallur. Tema pikkus on 2.13 ja jalanumber 
58. Uljana Semjonova tuli Nõukogude Liidu 
koondises olümpiavõitjaks 1976. aastal Mont-
realis ja 1980. aastal Moskvas. Vera Zozula on 
Läti endine kelgutaja. Ta tuli Nõukogude Liidu 
koondises olümpiavõitjaks 1980. aastal naiste 
üksiksõidus taliolümpiamängudel Lake Placi-
dis.

Fotol vasakult: juhataja Jana Mae, Uljana Sem-
jonova ja Vera Zozula. Foto: Talispordimuu-
seum.

Monika otrokova

Otepää Avatud Noortekeskus
Otepää ANK on avatud T, N, R 13-20.00.  Asume vallamaja 

keldrikorrusel!
Info: noortekeskus.otepaa.ee  (vaata ka tegevuskava kalendrit 

kodulehelt!)
Kontakt: Merit.Nigula@otepaa.ee, 5886 7270.

Head spordisõbrad!
Otepää Vallavalitsus soovib tunnustada 2014. 
aasta kõige tublimaid sportlasi. Selleks ootame 
kõigilt spordihuvilistelt ettepanekuid järgmistes 
kategooriates:

 Parim meessportlane
 Parim naissportlane

 Parim võistkond (ka noortevõistkond)
 Parim treener
 Parim noorsportlane (neiu kuni 19a)
 Parim noorsportlane (noormees kuni 19a)
 Parim veteran
NB! Palun märkida ettepanekutes sportlaste saa-
vutused 2014. aastal, treeneri puhul lisada lühike 
iseloomustus. 

Teiepoolset tagasisidet ootame 10. detsembriks 
2014. a meiliaadressil: Harald.Laidre@otepaa.ee.  

Spordispetsialist Harald laidre

Otepää Gümnaasiumi spordihoone sAuN

on külastajatele taas avatud 27. novembrist.

Saun on avatud neljapäeviti kell 15.00-20.00 (naised) ja 
reedeti kell 15.00-20.00 (mehed).

Aasta viimastel nädalatel on saunaajad järgmised:

22. detsember kell 15.00 – 20.00 (naised)
23. detsember kell 15.00 – 20.00 (mehed)
29. detsember kell 15.00 – 20.00 (naised)
30. detsember kell 15.00 – 20.00 (mehed)

Otepää Gümnaasiumi sPOrdiHOONe

on suletud
24., 25., 26. ja 31. detsembril 2014 ning 1. jaanuaril 2015.

26. novembril oli 
Oti pubis külas 
Vahur Kersna, kes 
koos abikaasa 
Liinaga tutvustas 
oma raamatut 
„Ei jäta elamata.“  

Hiljem said kõik 
huvilised soetada 
raamatu autori 
allkirjaga.

1. detsembril tähistatati 
Otepää Palveränduri kirikus 

rahvusvahelist puuetega inimeste päeva
Eakate ja puuetega inimeste terviseprobleemist rääkis Sangaste perearst 
Tatjana Laadi, meelelahutust pakkusid ansambel “Lõbusad lesed” ja 
tantsutrupp “Pääsusilmad”. Kokkutulnuid tervitas vallavolikogu esimees 
Jaanus Raidal ja Otepää Invaühingu esindaja Marika Ein. 

Päeva korraldasid MTÜ Otepää Invaühing ja Palveränduri kirik, toetas 
Otepää vallavalitsus.

Otepää radarijaamas käisid novembrikuus külalised. Külas käi-
sid Naiskodukaitse Otepää jaoskonna esindus ja Otepää valla-
volikogu liikmed ning vallavalitsuse liikmed. 

Volikogu külastuse ajal räägiti ka Kaitseministeeriumi esin-
dajatega Otepää valla ja Kaitseministeeriumi heade kavatsuste 
kokkuleppe täitmisest.

Lp. Otepää Invaühingu liikmed!
Traditsiooniline jõulukoosviibine toimub 

neljapäeval, 11. detsembril kell 14.00 Edgari Trahteris.

Oma osavõtust teada anda hiljemalt 9. detsembriks 
tel. 55628634 Kalev

MTÜ Karukäpp käsitöötuba

  9. detsember kell 18 Lipuväljak 13 III korrus
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post palupera@palupera.ee

www.palupera.ee

Valgesoo rabas 
Palupera Vallavalitsuse istungil 

21.11.2014 korraldati:

• Kiideti heaks ja kinnitati Tõnu Kutsari hajaasustuse 
programmi projekti „Päidla küla Tomsoni talu joogivee-
torustiku ehitus ja kaevuseadmete paigaldus“ esitatud 
aruanne.
• Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 1.01.15 
– 31.12.15. Taotleja järgmisel aastal kinnistul ei ela.
• Määrati novembrikuul täiendavat sotsiaaltoetust 8 

isikule kogusummas 184,04 eurot.
• Määrati novembrikuul hooldajatoetust 14 isikule 

kogusummas 316,98 eurot.
• Määrati novembrikuul toimetulekutoetust 3 perele 

kogusummas 237,65 eurot.
• Väljastati T.P-le liikumispuudega inimese sõiduki 

parkimiskaart tähtajaga 31.11.16.
• Väljastati S.H-le liikumispuudega inimese sõiduki 

parkimiskaart tähtajaga 31.10.15.
• Määrati kahele majanduslikesse raskustesse sat-

tunud perele ühekordne toetus 20 eurot kummalegi 
ja ühele lapsevanemale toetus lapsele prillide ostuks 
summas 41,41 eurot.

1.12.2014 korraldati:

• Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrasta-
misest määrati Palupera külas Ehituskrunt katastriük-
suse uuteks lähiaadressiks Atsi ja sihtotstarbeks määrati 
elamumaa.
• Alustati Neeruti külas õigusvastaselt võõranda-

tud Ronni 11 tagastamata jääva 56965 m² talu maade 
ja 1951.a. konfiskeeritud hoonete kompenseerimise 
menetlust.
• Väljastati kasutusluba korteriühistule Populus Hel-

lenurme külas Populuse kinnistul asuva ridaelamu fas-
saadi soojustamisele ja rekonstrueeritud katusele.
• Kinnitati 2015. aastaks õppekohtade tegevuskulude 

arvestuslikud maksumused ühe õpilase kohta Palupera 
põhikoolis ja Hellenurme lasteaias. Esialgselt kinnita-
tud maksumused võivad eelarve menetlemise käigus 
muutuda.
• Määrati ühele kriisiolukorras olevale perele ühe-

kordne toetus 360,25 eurot.

Novembri lõpus käisid Palupe-
ra kooli õpilased Valgesoo rabas, 
et uurida, kuidas raba valmistub 
talveks. Tegime ilmavaatlusi, uuri-
sime raba pinnase ja vee omadusi, 
vaatlesime ja kirjeldasime rabas 
kasvavaid taimi, üritasime leida 
loomi ning nende tegevusjälgi. 
Õpperetke eesmärgiks oli teha 
kindlaks muutused võrreldes sep-
tembrikuise rabaga. 

Maad kattis õrn lumekirme ning 
libedal laudteel kõndimine nõudis 
omajagu osavust. Kohati oli vee 
pinnal märgata õhukest jääd, kuid 
sambla sees oli pruunikas rabavesi 
veel külmumata. Enamik eelmi-
sest retkest tuttavaid taimi polnud 
oma kitsaid lehti langetanud, vaid 
sinikas oli raagus ning seetõttu 
raskesti äratuntav. Raba tundus 

AMETLIK INFO

HEI-HEI LAPSED

ning muidugi kõik pereliikmed!

Ootame teid pühapäeval, 7. detsembril kell 12

Nõuni kultuurimajja, et koos tähistada 2. adventi.

•	 saate	osa	Tartu	Teatri	lastelavastusest	„Põial-	Liisi“,	mille	
on lavastanud Tess Pauskar.
•	 külla	tuleb	Jõuluvana
Tasuta. Üritust toetab Palupera vald.

*buss ringil: Palupera -Hellenurme teeristi bussipeatus 11.30 – 
Hellenurme – Nõuni.

Info: Marika 53465648.

6. detsembril kell 12 

Nõuni kultuurimajas 

pensionäride ja 
töövõimetuspensionäride

J Õ U L U P I D U

*väike kontsert
*meeleolukas lõõtspillimuusika
*osalustasu 5 eurot
*sõiduauto ringil: Neeruti teeristis kell 11.30 – Tuule tee-

ristis kell 11.45.

Info ja broneerimine tel. 7657333 (raamatukogu).

üsna elutu. Mõned õpilased mär-
kasid kiiresti eemalduvat valgejä-
nest, rabaservas asuv kuklasepesa 
oli pealt külmunud ning polnud 
märkigi eelmisel korral vilkalt 
tegutsevast pererahvast.

Ka meil hakkas vaatamata aktii-
vsele liikumisele külm, õnneks oli 
meie abivalmis bussijuht Vello 
teinud üles lõkke ning selle juures 
saime end soojendada ja tulel 
vorstigi grillida.  

Mõnusat rabaretke jäävad mee-
nutama arvukad fotod ja hool-
salt täidetud töölehed. Ees ootab 
nähtu väljendamine postritena, 
mida iga klass saab demonstreeri-
da koolimaja koridori seinal. 

Tiiu RohTla, Palupera Põhikooli 
loodusainete õpetaja

JÕULUKUU KULTUURIKALENDER Nõunis

		6.	detsember	kell	12	pensionäride	ja	kultuurimaja	taidlejate	JÕULUPIDU.
		7.	detsembril	kell	12	lastelavastus	„PÖIAL-LIISI“.	Külla	tuleb	Jõuluvana.
14. detsember kell 16 tähistame 3. adventi - küpsetame, meisterdame.
21.	detsember	kell	18	JÕULUDISKO.	DJ	Bobo.
27.	detsember	VANA		AASTA	LÕPUPIDU.	Tantsuks	mängib	ansambel	Švips.

Kui sulle meeldib palju kära ja müra teha,
	siis	on	see	info	just	SULLE!	

TRUMMIÕPE PALUPERA 
PRITSIKUURIS 

Kõik algajad on oodatud tundi sel lau-
päeval (06.12) ajavahemikul 11.00-15.00 

Juhendaja:	Edward-Richard	Rikka	

 TRUMMITUNNID DETSEMBRIS: 
06.12 algus kell 11.00 
12.12 algus kell 17.00 
19.12 algus kell 17.00 
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S ellise lihtsakoelise lausega võtab 
Aasta Õpetaja nominent Kaja Oja, 
kes on õpetajana töötanud 28 aastat, 

kokku oma edu saladuse. Ja kõik tema 
tööaastad on kulgenud Otepää Gümnaa-
siumis. See aasta oli koolile erandlik: sama 
tiitli pälvis ka Kaja kolleeg Merlin Jalajas.  

Aasta Õpetaja tiitliga pärjatud staažikas 
algklassiõpetaja Kaja Oja kirjeldab saadud 
au järgmiselt: „See oli meeldiv tunnustus 
ja üllatus, sest ma olen selline, kes vaikselt 
teeb oma igapäevast tööd ja siis, kui teised 
märkavad, on mõistagi hea tunne, et on 
märgatud.“

Tema sõnul on siin töötatud aastad olnud 
kogemusterohked, seitsme lennu jooksul 
on lapsed olnud toredad ja rõõmsad, kuid 
on olnud ka selliseid, kes keeravad närvid 
krussi. Tema meele teeb toredaks, kui 
nii-öelda kirstunaelad tulevad kas koolis või 
tänaval vastu ja ütlevad aitäh. Ta lisab veel, 
et kuigi kevaditi on väike väsimus peal, tuleb 
ta ikka ja jälle 1. septembril rõõmuga kooli. 

Kaja Oja sõnas innukalt: „Millised 
töötingimused, milline maja! Me võime 
sellega uhkustada üle Eestimaa,“ ning 
lisas, et meie koolimaja on avar ja puhas, 

Uuel aastal uutmoodi

A lles see oli, kui kooliaasta algas ja Otepää Gümnaasiumi 10. klassi õpilased 
uut moodi keskharidust omandama hakkasid. Ei ole meie kandis varem 
moodulõppega katsetatud, ikka on proovitud traditsioonilisemat moodi 

kas suundade või kooli valitud kursustega.
2014. aasta kevadel tulid aga õpetajad direktori eestvedamisel kokku ja ragistasid 

mitu kuud ajusid, kuidas gümnaasiumiharidust ja gümnaasiumiastmes õpetamist 
huvitavamaks teha. Ütleb ju gümnaasiumi riiklik õppekavagi, et gümnaasiumis on 
õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase 
tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee.

Moodulipõhine õppekava seda ka võimaldab, sest valikuid on oluliselt rohkem ja 
valiku teeb kooli asemel õpilane ise enda huvidest ning eelistustest lähtuvalt.

Otepää Gümnaasium pakub õpilastele 10 erinevat moodulit, mis koosnevad 4 
kuni 6 kursusest, mis moodustavad ühtse terviku. Mooduleid peab õpilane valima 
vähemalt kolm, nii et õpingud ühekülgseks küll ei jää. Ega õpetajad seda moodu-
leid kokku pannes väga kartnudki, pigem oli ärevus sellest, kas iga kursuse jaoks 
ka tubli õpetaja leitakse või kuidas kõik valikud õppepäeva raamidesse mahuvad.

Tänaseks oleme kolm kuud moodulipõhiselt õppinud-õpetanud ning kool saab 
tõdeda, et tehtud valik oli õige. Õpilased on oma tagasisides ennekõike välja 
toonud võimaluse ise valida, mida õppida, olgu see ammune huvi või hoopis uus 
väljakutse. Samuti meeldib õpilastele, et kõik ained moodulis ei ole ühel aastal, vaid 
on jagatud kolme gümnaasiumiaasta peale. Positiivse küljena on märgitud õpilas-
te ettevalmistust eelseisvaks eluks, sest mitmes moodulis tuleb iseseisvalt töötada, 
osata oma aega jagada ning planeerida, palju on praktilist tööd ja seoseid reaalse 
eluga. Õpetajad on omalt poolt lisanud, et tundides on eneseteadlikumad ja huvi-
tunud õppijad, mooduliainete väiksemad grupid annavad hea võimaluse kasutada 
aktiivõppemeetodeid.

Samas on kool tänulik õpilastele ja õpetajatele nende mõtete eest, kuidas alles 
lapsekingades olevat süsteemi veelgi paremaks muuta, millega arvestada juba uuel 
poolaastal ning järgmisi 10. klassi õpilasi kooli vastu võttes. Aitäh teile, armsad 
õpilased ja õpetajad, et olete kooli toetanud!

ANNELI VETKA, õppealajuhataja

võrreldes ajaga, mil ta alustas internaadi-
majas (praeguses õpilaskodus - toim.) 

Õpetajaameti unistus tuli lastesõbralikul 
Kaja Ojal siis, kui pioneeriajal sai lastega 
tegeletud, ning ta ei ole klassiõpetaja ameti 
valikut mitte kordagi kahetsenud. Tema 
eeskujudeks on olnud eelkõige ta oma kesk-
kooliaegne klassijuhataja Tsirguliina päevilt, 
aga ka tema tädi, Otepää Gümnaasiumi 
kauaaegne füüsikaõpetaja Urve Volmer. 

Algklassid tundusid kutsevaliku hetkel 
talle kõige lihtsamad õpetada, kuid hiljem 
omandas ka keskastme inglise keele õpeta-
ja kutse. Tema praegused õpilased kiida-
vad oma õpetajat nii klassijuhatajana kui ka 
inglise keele õpetajana. 

Pikaaegne kolleeg Marika Paavo jagab 
samuti Kaja Oja aadressil vaid kiidusõnu: 
„Kaja on särtsakas kaaslane, kes reageerib 
kõigele uuele vaimustusega. Paigaltammu-
mine ja mugav äraolemine käivad temast 
kauge kaarega mööda. Ta on meie praegu-
se kooli üks alustaladest, kooli näo kujunda-
jatest.“

MADLI LEHES ja GRETE LIIVAMÄGI, 
meediaklass (Xb)

Mulle meeldib lastega töö

Kaja Oja ja tema 4. b

A dvendiaja saabumisega algab ootamine. Oodatakse rõõmu, õdusust, lund, vaadatakse aastale tagasi ning 
loetakse kokku tehtud teod.

Otepää Gümnaasium tähistab advendiaega iganädalaste advendihommikutega, millest esimese sisustas kõige 
noorem kooliaste. Järgmisel nädalal on teise kooliastme kord ja nii edasi, kuni 17. ja 18. detsembril toimuvate jõulu-
pidudeni välja. Koostegemine ja koosolemine on ju koolielu osa.

Koostegemisi on lahkuvasse aastasse jäänud palju, alates aja puudutamisest suurel suvisel peol või ühistest võistlus-
test, konkurssidest, vahvatest loov- ja uurimistöödest kuni ekskursioonide, õppekäikude ja teemanädalateni välja. 
Aasta lõpus loeme kokku ja oleme tänulikud ja uhked, et pakkusime palju nii enda kooliperele kui ka kogukonnale.

Selle lehe vahendusel on võimalik saada ülevaade osast meie tegemistest.

Rahulikku advendiaega soovides
Otepää Gümnaasiumi direktor KÜLLE VIKS

Aastaring koolis

Otepää Gümnaasiumi 
JÕULUPEOD

17. detsembril kell 18  1.-4. klass
18. detsembril kell 18  5.-12. klass
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S elline lihtne, kuid vettpidav 
mõte on algklassiõpetaja ja 
2014. aasta Valgamaa Aasta 

Õpetaja tiitlile pürginud Merlin Ja-
lajase igapäevane saatja.

Õpetaja Merlini juhatada on 
sellest sügisest 1.a klass. Tema 
esimene lend on nüüdseks jõud-
nud juba viiendasse klassi. Õpeta-
jaks saamise soov kujunes tal välja 
pärast seitsmendat klassi. Kuna 
talle meeldis lastega tegeleda ning 
see oli tema jaoks ka meeldiv, 
kutsuti teda sageli lapsehoidjaks. 
Hea kontakti saavutas Jalajas just 
väiksemate ja nooremate lastega. 
Tänu sellele seisiski ta erialavaliku 
ees – kas lasteaia- või klassiõpetaja. 
Valik langes siiski viimase kasuks, 
kuna tema sõnul on see elukutse 
mitmekülgsem ja loovam. 

Õpetajaamet on Merlin Jala-
jasele andnud mitmeid plusse, 
näiteks enesekindlust, tolerantsust 
ning oskuse mõista kaasinimest 
rohkem. Lisaks on see amet aren-
danud ka suhtlemisoskust. Õpeta-

ja sõnul motiveerivad õpilased teda 
oma eheduse ja siirusega. 

Vabal ajal tegeleb noor pedagoog 
meelsasti iluaianduse ning käsi-
tööga. Lisaks meeldib talle väga 
mängida klaverit ja malet. Vaba 
aega kasutab ta ka enesetäienda-
miseks, näiteks osaleb erinevatel 
kursustel. 

Eelmisel aastal õppealajuha-
tajana töötanud Margot Kerese 
sõnul on Jalajasest nelja aasta jook-
sul, mil ta on Otepää Gümnaasiu-
mis töötanud, saanud järjekindel 
ning tulemuslikult töötav õpeta-
ja, kes on võimeline oma vigadest 
õppima ning aina uuesti ja paremi-
ni püüdma.

Tema tulemuslikku tööd, aktii-
vset tegutsemist ning lastest hooli-
mist on pannud tähele nii eelmise 
lennu lapsevanemad kui kooli juht-
kond. Seetõttu oli õpetaja Merlin 
üks viiest tublist pedagoogist, kes 
pälvis möödunud õppeaasta lõpus 
tollase vallavanema Kuldar Veere 
poolt kehtestatud suurepärase 

õpetaja auhinnaraha.
Küllap on iga õpetaja rõõmus, 

kui tema tööd märgatakse ja väär-
tustatakse. Samas ütleb Merlin 
Jalajas, et ilma teekaaslasteta ei 
tuleks ka tunnustust: „Tänan kõiki, 
kes arvasid mind  Valgamaa Aasta 

Õpetaja tiitlile sobilikuks. Aitäh ka 
kõikidele lastele, keda olen õpeta-
nud, ning lapsevanematele koostöö 
eest! Ilma abivalmis kolleegide-
ta poleks minagi ehk selline, nagu 
olen.“ 
LELLA PRUULI, meediaklass (XI a)

Et õnnelik olla, peab elus kõik tasakaalus olema

Otepää Gümnaasiumi meediaklassis on peatselt 
saabumas vahtkonnavahetus. Terve hulk tublisid 
abituriente, kes kolm aastat on oma vaba aega 
sisustanud uudiste kirjutamise või televisiooni-
saadete monteerimisega, hakkab keskenduma 
koolilõpetamisele. Nende meediatööd meie maja 
seinte vahel saavad peatselt ajalooks. Aga nad on 
jätnud siia sügava ja hästi küntud vao.

Kuid loodus tühja kohta ei salli. Õpetajana 
tunnen rahuldust meie kooli uue, sel sügisel 
käivitunud moodulsüsteemi üle, mille sünni juures 
olen ka ise tegev olnud. See annab näiteks meedia 
suuna valinud 10. klassi õpilasele suurema või-
maluse ja aja pühenduda kas siis tele-, raadio- või 
trükiajakirjanduslikule tööle. Minul juhendajana on 
varasemast rohkem tunniaega nõu andmiseks ja 
teadmiste edastamiseks. Õppetöö on mitmeke-
sisem: tavalise koolitunniga vaheldumisi käiakse 
õppekäikudel ja omandatakse praktilisi teadmisi 
vabariiklikes meedialaagrites.

Viimane suur töörõõm on seotud kodani-
kupäevaga, kus meedianoored said hakkama 
tõelise vägiteoga. Seadsime endale väga kõrged 
eesmärgid: teha üritusest värske uudistesaade ja 
anda välja nii pressiteade kui trükiuudis ka vabariigi 
meediasse. Hirm ebaõnnestumise ees ei vähen-
danud ühelgi noorel tõelist entusiasmi. Nii mõnigi 
kaasõpilane ja ürituse külaline, sealhulgas poliitiku-
dki ütlesid, et algajad reporterid ja operaatorid olid 
väga professionaalsed. 

Meie OGTV esimene tõeline uudissaade läks 
eetrisse 26. novembri õhtul kell 20.30 Tallinna Tele-
visiooni saates „Täna+“. See oli tegijatele väärikas 
töötasu, mis sest et ainult moraalne. Suur panus 
oli siinjuures tublidel reporteritel (Elo Peterson, 
Karl Gustav Aart, Grete Madi ja Randel Uibopuu), 
operaatoritel (Laura Sööt ja Saamuel Stepanov), 
fotoreporteritel (Martin Krüünvald ja Kevin-Markus 
Toover) ja monteerijal ning konsultandil Paul Po-
deratil. Tänu temale areneb ka meie kooli telealane 
tegevus mitmekülgsemaks.

Meie kooli meedia arengusse on sel aastal tub-
listi panustanud ka Grete Liivamägi, Madli Lehes, 
Kevin Kivimaa, Rich-Rodger Männiste, Lella Pruuli, 
Birgit Maranik, Jaanis Mölder, Erkki Teder, Kheit 
Trifanov.

MARIKA PAAVO, meedia mooduli juhendaja

S arnaselt eelmise õppeaasta-
ga korraldavad algklasside 
õpetajad ka käesoleval õp-

peaastal teemanädalaid. Oktoobris 
toimus Tiie Jaaniste eestvõtmisel 
looduse nädal, mida õpetaja kirjel-
dab alljärgnevalt: ”Looduse nädala 
raames toimus fotojaht, kus pildil 
olev loodusobjekt tuli lähiümbru-
sest üles leida. Noorematel õpi-
lastel oli pilte vähem, vanematel 
rohkem. Iga leitud loodusobjek-
ti juures oli lipik. Need tuli kokku 

Esimesest koolipäevast jõuluootuseni
koguda. Pärast sedelite kogumist, 
tuli lahendada ülesanne, mis oli 
klassiti erinev. Kõik rühmad, kes 
looduse nädalast osa võtsid, täitsid 
oma ülesandeid suure innuga.”

Novembris said õpilased oma 
teadmisi näidata info otsimisel. 
Infootsingu nädala korraldas Triin 
Kaur: ”Õpilaste ülesandeks oli ette 
antud allikatest leida küsimustele 
vastuseid. Allikateks olid internet, 
plakat, õpilaspäevik, ajaleht, ajaki-
ri, atlas, teatmeteos, infovoldik, 

kalender ja juturaamat. Igale klas-
sile oli koostatud vastava raskus-
astmega küsimused. Õpilased olid 
väga tubli ning said ülesannetega 
hästi hakkama.”

Detsembris toimub tööõpetu-
se nädal, kus õpilased meisterda-
vad Merlin Jalajase juhendamisel 
erinevaid jõulukaunistusi.
Klassidel on möödunud kolme 

kuu vältel olnud väga toredaid ja 
harivaid ettevõtmisi, millest saaks 
välja anda lausa kroonikaraamatu. 
Siinkohal olgu vaid väike ülevaade 
toimunust.

I a ja I b klassi õpilased osalesid 
Otikeste peol, kus koolikaaslasi ja 
lapsevanemaid üllatati räpistiilis 
etteastega. 

I a klass (Merlin Jalajas) harju-
tas hoolsasti peast arvutamist 
ja osaleb pranglimise võistlusel. 
Peagi on saabumas jõulupidu, mille 
jaoks õpime koos paralleelklas-
siga näidendit. Ka toimus esime-
ne klassiõhtu, mis oli väga tore. I b 
klass (Tiie Jaaniste) osales õppep-
rogrammis „Veest leivani“, mis 
toimus Hellenurme veskimuuseu-
mis. Koguti palju teadmisi leiva 
valmistamise kohta. Kuigi leiva 
tegemine on raske töö, sai omaval-
mistatud kakuke superhea.

LÕK klassi (Krista Aigro) lapsi 
on küll vähe, kuid sellele vaata-
mata on neil olnud vahvaid üritu-
si. teatrietendused nii Viljandis 
kui Tartus on toonud lastele palju 
elamusi, tore oli ka kinokülastus 
Cinamoni, kus vaadati südamlik-
ku filmi suurest sõprusest. Toredat 
klassiõhtut Otepää Noortekesku-
ses meenutatakse siiani.

II b (Ene Must) käis koos II a 
klassiga (Triin Kaur) Viljandis 

teatris „Printsess Luluud“ vaata-
mas. Õpiti klassiõhtuid korraldama 
– siin tulid appi VI b klassi tüdru-
kud Lauren, Meeli ja Kerttu-Liis. 
Praegu käib hoogne valmistumi-
ne advendiajaks ja jõuludeks. Plaan 
on Tartusse teatrisse ja Ülenurme 
jõulumaale minna.  

III a (Pille Möll), IV a (Kaire 
Ojavee) ja IV b (Kaja Oja) klassi 
õpilased külastasid Ugala teat-
rit ja vaatasid etendust ”Arabella”, 
mis pakkus seiklusi, hingeminevaid 
hetki ja pööraseid võitlusstseene. 
„Ahnuse, raha ja kurjuse taustal 
jäi siiski kõlama isa ja tütre vahe-
line armastus. Äratundmine, mis 
on elus tähtis, mida tuleb hinnata 
– selle teema üle saime mõtiskle-
da ka filmi „Pettson ja Findus…“ 
vaatamise järel,“ lisas õpetaja Pille 
Möll.

IV a ja IV b klass külastasid 
Tartu Observatooriumi, kust saadi 
uusi teadmisi taevakehade kohta. 
IV b on oma klassijuhataja alga-
tusel teinud tutvust programmee-
rimisega. „Juba eelmisel aastal 
alustasime programmiga Kodu 
Game Lab, mille abil saab luua ise 
lihtsa arvutimängu. Nüüd alusta-
sime lihtsamate loogika- ja mõtle-
mismängudega, mis läksid järjest 
keerulisemaks. Esimesed sammud 
on tehtud ja oleme valmis jätkama 
järgmiste programmidega,“ sõnab 
õpetaja Kaja Oja.

Sügisel leidsime endale vahvad 
sõbrad Pühajärve Põhikoolist, 
kellega veetsime koos mõnusa 
koolipäeva. Aitäh Pühajärve kooli 
3. klassile ja õpetaja Maiele sooja 
vastuvõtu eest! 

MERLIN JALAJAS, algklasside 
ainesektsiooni juht

Otepää Gümnaasiumis käisid teadliku 
valija päeval erakondade esindajad

Rõõm oma tegusatest 
meediaõpilastest

26. novembril tähistati Otepää 
Gümnaasiumis kodanikupäeva. 
Toimus teadliku valija päev, mille 
raames said 9.-12. klasside õpilased 
võimaluse tutvuda lähemalt kuue 
erakonna esindajate kaudu nende 
parteide maailmavaatega.

Ürituse moderaatoriks oli kohalik 
ettevõtja, tuntud näitleja ja lavasta-
ja Veikko Täär, kes rääkis pikemalt 
teadliku valija päeva üritusest, loosis 
välja erakondadele esinemisjärjekor-
ra ning palus kõigil parteidel puudu-
tada noortele kaht olulist teemat, 
milleks on töövõimalused ning kait-
sepoliitika. 

Päeva esimesel poolel said kõik 
parteid 15 minutit kõneaega, et 
tutvustada oma erakonda ning 
rääkida noortele olulistel teema-
del. Näiteks jäi Eesti Sotsiaaldemo-
kraatliku Erakonna esindaja ja riigi-
kogu liikme Kalvi Kõva huvitavast 
esinemisest kõrvu kõlama lause: 
“Hariduse kõrval on oluline ka hari-
tus“. Lisaks pani mõtlema ka Valga 
maavanema ja Eesti Reformiera-
konna esindaja Margus Lepiku jutt 
majanduse ja julgeoleku olulisusest.

Pärast lõunat jätkus üritus ümar-
laudadena, kus loositi õpilased 
rühmadesse, mille juhtideks olid 
abituriendid. Rühmad mõtlesid küsi-
musi loositud erakondadele ning 
andsid ülevaate oma arvamusest selle 
partei kohta. Seejärel korraldati vali-

mised kohal olnud erakondade vahel. 
Iga õpilane sai endale valimissedeli, 
mille pidi valimiskasti poetama. Võit-
jaks osutus Eesti Sotsiaaldemokraat-
lik Erakond, mille eestkõneleja Kalvi 
Kõva oli noorte arvates kõige haara-
vama jutuga.

Teisele kohale jäänud Eesti Kesk-
erakonna esindaja Heimar Lengi 
arvates oli Otepääl toimunud üritus 
noortele väga kasulik, sest see ärgi-
tas rohkem mõtlema nii poliitika kui 
ka Eesti tuleviku üle. 11. klassi õpila-
ne Kätlin Unt lisas: “Tänase päeva 

kõige suurem kasutegur oli see, et 
sain parema üldpildi erakondadest 
ja nende eesmärkidest“. Tema klassi-
venna Tairo Tee arvates andis üritus 
palju mõtteainet teemadel, mis käsit-
lesid maakohtade elavdamise võima-
lusi ning tasuta bussiliikluse korral-
damist. 

Kodanikupäeva üritust kajastas 
nii sõnas kui pildis koolis tegutsev 
meediaklass ning kohal olid ERR-i, 
TV3-e ja Tallinna TV võttegrupid.

GRETE MADI, XII klass

Foto: Martin Krüünvald (12. klass)

I klasside Otikeste pidu (foto: Kaire Ojavee)
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K äesoleva kooliveerandi esi-
mesel päeval käisid Otepää 
Gümnaasiumis meediat õp-

pivad noored õppereisil Tallinnas. 
Õpilased said ringi vaadata TV3 
majas Annely Adermanni juhen-
damisel ning ETV majas võõrustas 
meid Mai Mikiver.

Päev algas ekskursiooniga TV3 
majas, kus noori võttis vastu alati 
särav ja naerusuine Annely Ader-
mann. Alustuseks vaadati üle 
telesaate „Su nägu kõlab tutta-
valt“ proovivõtted noorte lemmi-
ku Kristel Aaslaiuga. Edasi tutvus-
tati erinevaid stuudioruume, kus 
saime teada televisiooni- ja raadio-
töö köögipoolest. Õnn oli kogu 
seltskonnaga saada üheks minu-

tiks Power Hit Radio otseeet-
ri aega ning Star FMi saatejuht 
Liis Lusmägi rääkis põhjaliku-
malt oma raadiotööst, julgustades 
noori pühenduma meediatööle. 
Meie noor reporter Elo Peterson 
sai harukordse võimaluse interv-
jueerida TV3-e uudisteankrut Sven 
Soiverit.

Õhtupooliku veetsime Eesti 
Rahvusringhäälingu majas, tutvu-
des palju suuremate ruumidega, 
kus valmivad lisaks ETV-s jooks-
vatele saadetele ka muude kanalite 
saated. Saime kuulda ja näha „Tere-
visiooni“ ja „Aktuaalse kaamera“ 
telgitaguseid. Päeva põnevaim osa 
oli aga ETV muuseum, kus noored 
said ise ilmateadustajad ja uudiste-

ankrud olla. Lisaks oli muuseumis 
igasuguseid vanu televiisoreid ning 
trükimasin, mis noortele samuti 
huvi pakkus. 

Meie kooliraadio uudiste lugeja 
Mia Melanie Saar oli päevaga 
rahul: “Mulle meeldis, sest ma sain 
teada, mis ETV-s ja TV3-s tehak-
se ning kes seal tegutsevad. Lisaks 
meeldis ka see, et saime Power Hit 
Radios otseeetris olla ning tore oli 
näha vanu kostüüme ja rekvisiite 
lapsepõlvest tuntud telesaadetest“

Selline õppekäik on üks osa 
meediaõpilaste õppekavast ja 
pakub meeldivat vaheldust tavalise-
le koolitunnile.

GRETE MADI, abituriendist 
meediaõpilane

Meediaõpilaste õppeveerand algas pealinna telestuudiotes

14.-16. novembril osalesid X klassi meedia mooduli õpilased Grete 
Liivamägi, Madli Lehes ja Karl Gustav Aart koolimeedia laagris Elvas.

Peamiselt olid gümnaasiumi noored üle Eesti kokku tulnud selleks, 
et arendada oma meediaoskuseid ning leida uusi tuttavaid. Nende 
kolme päeva jooksul õpiti juurde vastavalt valitud grupile kas trüki- või 
veebiajalehe vallas uusi teadmisi. 

Sisutihedale laagritööle lisasid vürtsi tuntud ajakirjanikud Andrei 
Hvostov ja Krister Paris, kes rääkisid väga põnevaid lugusid ajakirja-
nike ja ajakirjanduse kohta. Õhtuti toimus nn Funfunfun, kus veedeti 
aega lõbusalt koos mängides. Viimasel päeval oli võimalus valida kaks 
valikloengut, mille vastu keegi sügavamat huvi tundis.

Ilmus ka laagrileht nimega Elvas Pressly, mis kajastas nädalavahe-
tusel toimunut ning millesse kõik laagris osalenud oma panuse andsid. 
Kuna kõik artiklid väljaandesse ei mahtunud, saab neid lugeda spetsi-
aalselt laagri jaoks loodud veebilehelt elvgram.wordpress.com. 

Meie kooli esindajatele oli aga laagritöö väga viljakas, sest ajalehte 
pääses läbi tiheda sõela nii Grete kirjutatud laagrielu kajastav arikkel 
kui ka Karl Gustavi intervjuu ajakirjanik Krister Parisega. Olgu siin-
kohal lisatud, et staarajakirjaniku intervjueerimine on paras julgus-
tükk.

Laagripäevad olid tegusad ja uusi teadmisi pakkuvad. Meie kooli 
meedia mooduli õpilastel on vabariiklik koolimeedia laager kohustus-
lik õppetöö osa. 

MADLI LEHES ja GRETE LIIVAMÄGI (X b)

Elvas meediaalaseid 
teadmisi omandamas

21. novembril käisime õppeekskursioonil Imavere Piimandusmuuseumis ja Viljandis Ugala 
teatris vaatamas muusikali „Arabella“. 

Väljasõit oli samal ajal, kui tavaliselt algavad tunnid. Paljud lapsed olid kohal varem, sest 
taheti paremaid kohti saada. Tee oli libe ja kohale jõudmine keeruline, bussid hilinesid ja 
liiklus aeglane. Umbes kahetunnine tee möödus ruttu ja lõbusalt, bussisõit möödus ohutult.

Meie esimene sihtpunkt oli Imavere Piimandusmuuseum. Algul istusime kõik toolidel ja 
giid rääkis piimameiereide tekkest ja ajaloost. Saime teada, kuidas piimatoodetega kaubel-
di ja kuidas sai sel alal meistriks. Imaveret võib pidada Eesti piimapealinnaks. Ringkäigul 
nägime, kuidas ja millega valmistati juustu, kuidas käivitatakse kogu tööstus ja kuidas nägi 
välja meistri töötuba. Kuulsime, kui palju kontrolle pidi või läbima ja kui raske oli tegelikult 
oma kaupa müüa välismaale. Suur oli risk, et kaup ei sobinud millekski. 

Kõige rohkem oodati jäätise valmistamist. Selleks pidime ette panema kilest põlled ning 
pähe ühekordsed mütsid. Siis kallati kaussidesse koor, mida hakkasid kõik vaheldumisi 
vahtu lööma. Üle vahustada ei tohtinud, muidu saab jäätise asemel võid. Lõpuks lisati veel 
kondenspiim ja valmis ta oligi. Jäätis pidi olema kuus tundi sügavkülmas, mistõttu tehakse 
nii, et grupile pakutakse varasemate külastajate tehtud jäätist. Omatehtud jäätis oli võrratult 
hea. Muuseumist väljudes ootas meid üllatus – maha oli sadanud paks lumi. 

Teiseks sihtpunktiks oli Ugala teater. Seal vaatasime muusikali „Arabella“. Muusikal põhi-
nes samanimelisel raamatul. See oli tore etendus, mis rääkis hoolivusest ja armastusest, mis 
võidab kurjuse. Näitlejad mängisid hästi, palju oli laulu ja tantsu. Etendus meeldis kõikidele.

Järgnes pikk ja tore kojusõit. Kui Otepääle jõudsime, oli siingi juba lumi maas. Õppe-  käik 
oli tore ning huvitav. Samas oli see õpetlik: saime teada piimanduse ajaloost ning vaatasime 
muusikali.

SUSAN VAHRUŠEV (6.a), ENELIN TERAV (7.a), BÄRBEL MOROS (7.b)

Viljandi- ja Järvamaal tarkust ja teatrielamust saamas 

O tepää Gümnaasiumi 8. 
klassi tüdrukute heatege-
vusliku projekti ideeks oli 

kududa Ukraina ja 
Eesti värvides iseteh-
tud sokke-kindaid Za-
porižžja oblasti sisepõ-
genikele ja Eesti vaba-
tahtlikele päästjatele. 

Maakonna ajaleh-
te lugedes sain teada, 
et Ukraina koha-
lik omavalitsus koos-
töös ettevõtjatega on 
teinud ära suure töö 
sisepagulaste abis-
tamiseks, aga neil 
on jätkuvalt puudu 
esmavajalikust, sh 
soojadest riietest. 
Eelnevatel aasta-
tel on Naiskodukait-
se oma organisatsioo-
ni siseselt soki- ja kindakudumise 
kampaaniat ennegi korraldanud, 
seekord oli üleskutse edastatud aga 
laiemale ringile. 

Õpetajana tundus idee üleskut-

sega ühineda väljakutset pakkuv. 
Tekkis huvi, kas tüdrukud selle-
ga ikka haakuvad, kas nad oleksid 

valmis panustama oma aega kellegi 
jaoks, keda nad ei tunne. Lihtsalt. 
Niisama. Ilma midagi vastu saama-
ta. Jaatavaid vastuseid tuli aga klas-
sist palju! Leppisime kokku, et 

Jõulud saabuvad heategevusega
heategevusega saab tegeleda ainult vabataht-
likkuse alusel ja kedagi tagant sundima me 
ei hakka. Kui aga otsus tehtud, tuleb lõpuni 

vastu pidada. 
Paar tüdrukut kahtlesid, kas 

nende tehtud sokke ikka keegi 
tahab jalga panna, et nad pole just 
kõige paremad kudujad. Tänaseks 
on nemadki vardad kätte võtnud 
ja oma ebakindlusest üle saanud. 
Igaüks valis endale lihtsalt jõuko-
hase suurusnumbri, sokimodel-
lidena kasutati õdesid, vendi, 
emasid, isasid.

Täname õpetaja Ene Visterit, kes 
lisas meie varudesse mitu sokipaa-
ri omalt poolt. Samuti palju tänu 
kõikidele õpetajatele, kes korjan-
duskottidesse lõngakerasid tõid. 
Tänaseks reisivad meie kootud, 
autorite nimedega märgistatud 
25 soki- ja kindapaari Ukraina 

suunas. See mõte oli väärt teostamist ja käsi-
tööõpetajana olen tehtud tööga väga rahul. 
Me saime hakkama!

AVE KRUUSMAA, käsitööõpetaja
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Üks eriline koolitund

naprobleemidele. Jüssi tõi õpilastele uudistamiseks kaasa ka 
hülgenahka ja hülge jälgmisseadme.

Kogu koolipere sai teadmisi proovile panna viktoriinis 
“Soome lahe aasta 2014”, milleks tuli valmistuda korraldajate 
valmistatud plakatite põhjal. 

Geograafianädal andis nii korraldajatele endile kui ka kõiki-
dele osavõtjatele palju uusi teadmisi Läänemerest ja Soome 
lahest. Nädal kujunes mitmekülgseks tänu paljudele huvitava-
tele tegevustele.

KRISTIN AALEP, LAURA RÄÄTS, SILLERIIN LASTING (XI b)

30. septembril korraldasime prak-
tilise töö raames õhtuse maastiku-
mängu. Üritusel osalesid 7.-12. klassi 
õpilased, kes pidid läbima Otepää 
linnas kulgeva orienteerumistras-
si. Meie ettevõtmise eesmärk oli 
tutvustada lähemalt Otepää erine-
vaid sihtasutusi ja tuua noored õhtul 
aktiivselt liikuma. Kokku oli 7 kont-
rollpunkti, kus tuli teha erine-
vaid ülesandeid, mis lähtusid just 
antud paiga iseloomust. Näiteks AS 
UPM-Kymmene juures tuli toksida 
naela aja peale puupaku sisse. 

Meie eriline tänu kuulub lahkete-
le toetajatele: AS UPM-Kymmene, 
Otepää Tervisekeskus SA, Otepää 
Vallavalitsus, SA Otepää Turism 
ning Otepää Politsei. Nende toredad 
auhinnad aitasid kaasa meie ettevõt-
mise kordaminekul.

KEIT KALK, HELIN KÜLM ja MARIT 

MÕTS (XI klass)

Otepää Gümnaasium

Õ pilaste moeteemali-
ne konkurss „Kooli-
mood“ toimus tänavu 

28. novembril Valgas juba ka-
heksateistkümnendat korda 
ja selle teemaks oli „Rütm 
ja harmoonia“. Konkursist 
saavad osa võtta kolme va-
nusegrupi noored: 5.-9. klass, 
10.-12. klass ja 19-26 aasta-
sed. Moekonkurss on noorte-
le loojatele suurepärane või-
malus oma ideed ja oskused 
proovile panna.

Otepää Gümnaasium on 
osalenud sellel konkursil ka 
varasematel aastatel. Eelmisel 
aastal toodi koju peaauhind 
vanemas kooliastmes. Sellel 
aastal osalesin sellel mina 
kohustusliku loovtöö raames 

kollektsiooniga „Taevavär-
vid“. Minu rõivakollektsioon 
on õmmeldud põhiliselt kardi-
napoe näidiskangastest ja oli 
inspireeritud 18. sajandi moest.

Minu meeskonda kuulusid 
eakaaslased Greta-Maria Kivi, 
Laura Kriisa, Annela Jürgen-
son, Kaur Nukka ja Lisette 
Valdmets. Koos tegime lava-
lise liikumise ja iga modell sai 
ideid anda ja kaasa rääkida 
oma riietuse osas. Suur rõõm 
oli koju tuua 3. koht põhikoo-
li vanusegrupis.

Koolimood on väga inspi-
reeriv etendus ka kõikide 
pealtvaatajate jaoks.

MIA MELANIE SAAR 
(VIII a klass)

Kuidas ma oma 
loovtööga „Koolimoe” 
konkursil käisin

Silmapaistvad tulemused „Robotex`ilt

O tepää Gümnaasiumi 7. klassid said üllatuse osaliseks, kui 
neid külastasid noored näitlejad NO teatrist. Esitusele 
tuli etendus „Alkoholi mõjust noore inimese ajule“.  

Algas kõik tavalise range tunnina, kuhu sisse astusid ametni-
kud lastekaitsest ja väitsid, et neil on andmeid selle klassi õpilas-
te alkoholiprobleemidest. Õpilased ei aimanud, et tegemist on 
näitemänguga ja võtsid toimuvat tõsiselt. Arusaamine, et tege-
mist on millegi enama kui tunniga, tuli varsti ja õpilased tõmmati 
aktiivselt etendusse kaasa.  

Kui suure saladuskatte all sai ettevalmistusi tehtud ja 
tunniplaani muudetud, kõlas õpilaste suust nurin, et juba jälle 
tuleb mingi loeng, miks ma pean seda kuulama minema. Aga 
peale 45 minutit kestnud etendust olid kõik väga rahul ning küsi-
sid, millal jälle midagi nii vahvat näha ja kogeda saab. Tänusõ-
nad tuleb kindlasti öelda Tiit Ojasoole ja tema näitetrupile, kes 
on välja mõelnud ja lavastanud nii õpetliku loo, mis paneb mõtle-
ma ja puudutab iga vaataja südant.

Killukesi õpilaste tagasisidest etendusele:
*Mulle oli ikka üllatav see kõik, mida alkohol tegelikult teha 

võib, et eriti kannatab selle all mõistus ja aju. Et alkohol imeb 
isegi kartulist värvi ja mahlad välja, sama teeb ta ka inimesega. 
*See oli päris võimas etendus. Algul päris hirmus, aga tegelikult 

oli see nali, mida nad algul rääkisid. Seda võiks veel mitu korda 
kuulata ja vaadata.
*Näidend pani mind mõtlema, mida ma oma eluga teen, kui 

tarbin alkoholi.
*Sain teada, et ei tasu liiga 

noorelt juua ja ei tasu üldse 
väga juua.
*Etendus oli õpetlik ja 

arusaadav, näitas, kui kahju-
lik on alkohol tervisele. Olen 
näinud palju inimesi, kes 
tarbivad alkoholi, ja see vaate-
pilt ei ole meeldiv.

7.a klass ja klassijuhataja KATRIN URKE

A asta 2014 on kuulutatud rahvusvaheliseks 
Soome lahe aastaks, et sellega pöörata 
veel rohkem tähelepanu Soome lahele kui 

unikaalsele ja ohustatud veekogule. Soome lahe 
aasta on Eesti, Soome ja Venemaa ekspertide 
ühisprojekt, et teha ühiseid jõupingutusi meresei-
sundi parandamiseks. 11.b klassi õpilased Laura 
Rääts, Silleriin Lasting ja Kristin Aalep korral-
dasid  praktilise tööna õpetaja Ülle Kümmeli ju-
hendamisel 10.-14. novembrini geograafianädala 
“Soome lahe olevik ja tulevik”.

Nädala raames toimusid erinevad töötoad: 
“Soome lahe elustik” 5. klassidele, mille eesmärk 
oli suurendada õpilaste teadmisi Soome lahe elus-
tiku kohta. Õpilased määrasid erinevate mereasu-
kate liigid ning tegid väljalõigatud šabloonide-
ga tilgatrükki. Kõik tööd tulid väga erinevad ja 
huvitavad. Küsides viiendikelt, kas nad jäid rahule 
töötoaga „Soome lahe elustik“, saime vastuseks 
üksmeelse „Jaa!“ 8. klasside töötoaga “Märka 
merd” pöörati tähelepanu Soome lahe keskkon-
naprobleemidele, kus näidati ka teemakohaseid 
videoklippe. Pärast seda pidid õpilased koostama plakati.

Aktiivõppeprogrammi “Läänemeri” käigus õpetati 8 erine-
va õpikeskkonna kaudu, kuidas määrata kalaliike või puhas-
tada õlireostust. Õpituba muutis õppimise põnevaks, sest 
noored said omandatud teadmisi ka praktiseerida. „Mulle 
meeldis kõige rohkem õpikeskkond, kus sai proovida õlireos-
tuse puhastamist, sest oli põnev teada saada, kui raske selle 
puhastamine tegelikult on, ning seda sai praktiseerida väga 
huvitaval viisil,“ oli 8.a klassi õpilane Greta-Maria Kivi päevast 
vaimustuses.

Mereimetajate ekspert Mart Jüssi pidas kooliperele väga 
huvitava loengu koos slaidiprogrammiga Läänemere hüljes-
test. Samuti juhtis ta tähelepanu meie merega seotud keskkon-

18. sajandist inspireeritud kollektsioon „Taevavärvid”, mille 
autoriks Mia Melanie Saar

(ees paremal)

Otepää Gümnaasiumis toimus 
geograa�anädal

 Geograafianädala plakat (Foto: Silleriin Lasting)

Aktiivne ja meeleolukas õhtu

Auhindadega pärjatud noored 

O tepää Gümnaasiumi 6.a klassi õpilane Erik Sume saa-
vutas Robotex̀ il loovate konkursside raames toimu-
nud digitaaljoonistusvõistlusel II koha. Võistluse tee-

maks oli „Robotõpetaja“.

8. koha pälvis Jakob Pohla (6.b). Tööd valmisid loovuse tunnis 
õpetaja Ave Kruusmaa juhendamisel.

Robotex on Baltikumi suurim robotivõistlus, mis toimub 
Tallinna Tehnikaülikooli koordineerimisel ning koostöös 
Tartu Ülikooliga. Üritus leidis 29.-30. novembril aset juba 
neljateistkümnendat korda. 

Meediaklass
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Meie valla tubli kollektiiv pälvis autasu
Puka Vallavolikogus 

• 30. oktoobri 2014 volikogu istungil andis volikogu 
liige Andrus Looskari üle viie volikogu liikme poolt 
allkirjastatud avalduse, millest tulenevalt avaldati 
umbusaldust vallavanemale. Umbusalduse avaldamine 
vallavanemale ei leidnud volikogu istungil toetust.
• Kinnitati kergliiklustee trassi kulgemine Pukamõisa 

- rahvamaja-koolimaja-vallamaja-apteek-raudteejaam 
ning nõustuti vallapoolse omafinantseeringu, summas 
68 151,78 eurot, tasumisega.
• Kinnitati Puka valla 2014. aasta lisaeelarve. 
• Muudeti Puka valla 2003-2019 arengukava.

AMETLIK INFO

P uka Vallavalitsus esitas konkursile „Valga-
maa MTÜ ja Väärt Kodupaik 2014“ MTÜ 
Pritsumehe Marid, kes oma aktiivse ja jät-

kusuutliku tegevuse ning laiapõhjalise koostööga 
on aidanud kaasa nii vallas kui ka väljaspool valda 
käsitöö kui ka  rahvakultuuri traditsioonide eda-
sikandmisele. 

Puka Vallavalitsus eraldas kaks aastat tagasi 
neile Puka Keskkooli vanas õppekorpuses 
ruumid. Maride liikmed teostasid ruumides 
remondi ning hakkasid seal tegutsema.

Nad tegelevad erinevat liiki käsitööga. Austa-
takse nii vanaemade käsitööd, kui õpitakse ka 
uusi käsitöövõtteid ja tehnikaid. Koolitatakse ja 
kaasatakse huvilisi.

Heategevusüritused 

- 2012. aastal - Jaagu lasteaed ja kooli heate-
gevuslaadal osalemine.
- 2013 - Elva Lastekodule valmistati  heatege-

vuse korras tekikotid ja padjapüürid.
- Rõngu ja Puka lasteaiale valmistati heate-

gevuse korras nukkudele tekid ja toolikate. Puka 
lasteaiaga koostöö jätkub.

Eestlastele omane mardi- ja kadripäeva sandita-
mise komme ei ole välismaiste tavade saabumisel 
õnneks kuhugi kadunud. Lasteaedades-koolides 
räägitakse traditsioonidest ja lauldakse vanu laule 
ikka edasi. Nii ka Aakres.

Aakre lasteaia lapsed käivad igal aastal kadri-
päeval paiku koolilaste juures kadrisanti jook-
smas. See nõuab muidugi ettevalmistusi: kas-
vatajad tutvustavad kadripäeva rahvakombeid 
ja ilmaennustamist, harjutakse laule ja mõista-
tusi. Koos valmivad valged pabermaskid. Sellel 
kadripäeva hommikul olid lapsevanemad lastele 
kaasa pannud valged kostüümid. Nüüd veel ruttu 
maskid pähe ja läkski lahti! 

Koolilapsed olid veidi üllatunud kui kuulsid 
ukse taga kadrilaulu. Sisse astus suur kadripere: 
kadriemad ja oi kui palju pisikesi kadrilapsi. Ühel 
veel kadritittki süles. Kadrihani kontrollis kooli-
laste lugemisoskust, lapsed küsisid mõistatusi ja 
puistasid herneid, et siin majas karjaõnne jaguks. 
Tasuks said väikesed kadrid hulga magusat. Järg-
nesid lõbusad ringmängud saalis. 

Koolilapsed otsustasid, et mardi- ja kadrikar-
nevalil võib end kostümeerida kelleks iganes. Sest 

kes jõuaks kogu päeva kasuka ja 
läki-läkiga möllata. Lapsed val-
mistasid ette esinemised ja kau-
nistasid saali õhupallide, lippude 
ja meisterdustega. Ammu pole 
saal nii rõõmus ja värviküllane 
olnud.

Karnevalihommikul sai kooli-
majas kokku põrgata kuningan-
na, printsessi, haldja, klounide, 
tõelise piraadi Jack Sparrow`ga, 
erinevate loomade ning loomu-
likult kadri- ja mardisantidega. 
Mis tunne oli veeta terve kooli-
päev uues koolivormis? Lapsed 
arvasid, et päris vinge. Nalja sai 
palju kui kellelgi parukas peast 
kukkus.

Karnevali sissejuhatuseks laulis 
muusikaõpetaja Eda Luht mardilaulu ja õpetaja 
Merle Kiissa rääkis mardi- ja kadripäeva tradit-
sioonidest. Koolilapsed tutvustasid teistele enda 
tegelast ja esitasid tantse, mustkunsti trikke, luu-
letusi, mõistatusi jne. Ka lasteaialapsed tulid enne 

Kadripäev Aakre koolis ja lasteaias

Kodanikunädal Puka Keskkoolis

Kodanikupäev on tähtpäev Eesti Vabariigis, mida 
tähistatakse igal 26. novembril ja mis on ellu kut-
sutud teadvustamaks kodanikustaatust. Kodaniku-
päeva eesmärk on väärtustada meie oma riiki ning 
tublisid ja ühiskonnaprobleemides kaasamõtlevaid, 
kaasarääkivaid ja kaasategutsevaid inimesi.

Sel aastal kujunes kodanikupäev meie koolis aga 
kodanikunädalaks. Teisipäeval külastas kooli major 
Kalle Kõlli, kes pidas loengu teemal „Kodanikuks 
olemine.“ Loeng lõppes väga huvitava diskus-
siooniga tegusast kodanikust ning Eesti kaitseväe 
hetkeseisust.

Kolmapäeval osales 9. klassi 4liikmeline võist-
kond kodanikupäevale pühendatud viktoriinis. Kü-
simusi esitati väga erinevatelt elualadelt.

Neljapäeval andsid 6. klassi õpilased kaks näidis-
tundi. 1. tund oli algklassidele, kus 6ndikud andsid 
ülevaate teemadest, mida on ühiskonnaõpetuse 
tundides käsitletud: tutvustati Eesti parlamendi 
tööd, ministreid, Eesti Vabariigi presidente jne.

Tunni teises pooles valmis koos klassijuhatajate-
ga plakat teemal „Miks me armastame Eestit?“ See-
järel jagati oma teadmisi juba 9. klassi õpilastega 
ning neile oli koostatud ka üsna krõbe mälumäng. 
Mälumängus näitas head taset õpilane Karel Kuus.

Reede, nädala viimane päev. Hommikul saabus 
kooli kindral Ants Laaneots, kes rääkis Eesti jul-
geolekust ja olukorrast Venemaal ning Ukrainas. 
Loeng oli väga sisutihe ja hariv. Pilt Ukrainas toimu-
vast sai tunduvalt selgemaks.

Kodanikunädalale pandi punkt 9. klassi näidistun-
niga, kus õpilased kehastusid meie nelja tuntuma 
erakonna noorpoliitikuteks ning tutvustasid oma 
valimislubadusi eesseisvateks riigikogu valimis-
teks. 

Reformierakond jagas voldikuid, Isamaa Res-
Publica Liit kommi ja Sotsiaaldemokraadid ja Kesk- 
erakond lubasid kiiremas korras tõsta inimeste 
palkasid.

Oli tõeliselt tegusate kodanike nädal.

Õpetaja Merle erMel

Traditsioonilised üritused 

- Iga aastal tehakse  Puka vallale jõulukaardid  
asutustele saatmiseks, vajadusel ka kutsekaardid.
- Puka rahvamajas on korraldatud käsitöödest 

kaks näitust, koostöö rahvamajaga jätkub.
- Igale vallas sündinud lapsele kingitakse   

Maride poolt valmistatud  beebitekk koos õnnit-
luskaardiga.
- Osaletakse Puka valla suurematel üritustel 

(laat, vallapäevad, Võrtsjärve mängud jne).

Üritused, kus on tutvustatud oma tegevust ning 
esindatud Puka valda 
 
- Osalemine kahel aastal Valga Kunstikuu üri-

tuste raames korraldatud näitustel. 
- Osalemine Hummuli Looduspäeval, samas  

oli ka õpituba.
- Maride eestvedaja Anne Perlov on osa 

võtnud Tallinnas Täiskasvanud Õppijate Foo-
rumist kolmel aastal. Igal aastal on ta esinenud 
15-minutilise ettekandega, tutvustades MTÜ 
tegevust ja arenguplaane Puka vallas.
- Korraldati Pukas 2012. ja Aakres 2013. 

aastal Täiskasvanud Õppijate Foorum.
- On tutvustatud  MTÜ-d Pärnu maakonnas 

Paadremaa Külaseltsis ja osaletud Paadremaa 
kodukandipäeva üritustel. Suurt tähelepanu 
osutati nende käsitöönäitusele.
- Maride käsitööd tutvustati Tallinnas   laulu-

peol, Põltsamaa Lossipäeva käsitöö päeval, Tal-
linnas Raekojas Lõuna-Eesti käsitööpäeval.
- Hetkel on nende käsitöö eksponeeritud Tal-

linnas Disainikäsitöö Kambris turistidele tutvus-
tamiseks.
- Maridel käisid külas käsitööhuvilised külali-

sed Soomest, Leedust ja Mehhikost.
- On korraldatud väiksemaid õpitubasid oma 

ruumides (pajakinda valmistamine, tordikoolitus, 
süüteküünalde valmistamine, kinkekarpide val-
mistamine).

Kollektiivi, kus on tublid ja tegusad perenaised, 
tunnustas Valga Maavalitsus tänukirjaga vaba-
tahtliku töö eest käsitöö väärtustamisel.

SA Valgamaa Arenguagentuur ja Valgamaa 
Partnerluskogu tunnustas nende tööd tänukirja-
ga „Märka Tegusaid Ühendusi“ õpihimu hoidmi-
se eest 2014. aastal.

1. detsembril tähistas Puka koolipere ostuvaba 
päeva. See on rahvusvaheline liigtarbimise vastane 
protestipäev, mis sai alguse 1992. aastal Kanadas. 
Eestisse jõudis see kümme aastat hiljem. Sellel 
päeval kutsutakse üles inimesi vähem tarbima ja 
analüüsima oma tarbimisharjumusi.

Mõte ei ole selles, et inimesed loobuksid 
poes käimisest üheks päevaks, vaid et mõeldaks 
hoolega oma valikute üle ning tarbitakse kesk-
konnasäästlikult meie planeedi ressursse.

Päeva jooksul said õpilased osaleda ise valmis-
tatud poekoti konkursil, jõulukaartide meisterda-
mise õpitoas, ülekoolilisel viktoriinil ning vaadata 
näitust taaskasutatud materjalidest valmistatud 
asjadest. Samuti sai üle korratud kui tähtis on jäät-
mete sorteerimine ja uuesti kasutusse võtmine.

Puka Keskkooli loodusaineteõpetaja Kaire Soer

Ostuvaba päev 
Puka Keskkoolis

MTÜ Aakre külaselts kutsub:
27. detsembril kell 20.00

Aakre küla aastalõpupidu ansambliga KukePrillid.

 Stiil: pidulik peakate
 Üllatusesinejad

 Sissepääs 5 eurot (kuni 15-aastased tasuta)

Laudade broneerimine: Sirle tel. 53480229.    Sündmust rahastab sise-
ministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Meie valla tubli 
muusikaline kollektiiv

Segakoor U-Tuur tegutseb alates 2008. aastast. 
Osa on võetud üritustest  nii vallas kui ka väljaspool 
valda, osaleti  Tallinnas üldlaulupeol. Tänuväärsed 
olid esinemised hooldekodudes.

Käesoleval aastal toodi lavale  U-Tuuri ja meesan-
sambli ühisprojektiga menukas muusikal „Viimane 
Puka Pritsimees ehk Taskud…täis“.

U-Tuuri tegevust tunnustas Valga Maavalitsus tänu-
kirjaga vabatahtliku töö edendamise eest kultuuri-
valdkonnas ning SA Valgamaa Arenguagentuur ja 
Valgamaa Partnerluskogu tunnustas nende tööd 
tänukirjaga loovuse eest.

Muusikal 

“Viimane Puka pritsimees ehk Taskud ...täis”

7. detsembril kell 17.00 

Tsirguliina rahvamajas

Vaatuste vaheajal oksjon!

Pilet 5 eurot

magamaminekut esinemisi vaatama. Karnevali 
lõpetasid viktoriin kadripäevast ja ühised laulu-
mängud. Oli meeldejääv maskeraad!

Õpetaja liina laaSer
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Sangaste valla omastehooldajate 
aastalõpukohtumine

Kõik Sangaste valla OMASTEHOOLDAJAD on 
oodatud Sangaste Seltsimajas teisipäeval,

30.12.2014 algusega kell 16.00.
Kõneleme oma elust ja tegemistest ning 
valmistame koos midagi ilusat. Laua katame 
ühiselt. Üritus on tasuta.
Lisainfo 52 47 930 (Pille Sikk). 

Mis see keelel kipitab…

Meie kool pidas 174. sünnipäeva suure tordi 
valmistamisega, kooli  kallistamise, sünni-
päevalaulu laulmise ja tordisöömisega.

17. novembri hommikul esimese tunni 
ajal  valmistasid klasside esindajad küp-
sisetordi, mis hiljem liideti üheks suureks 
tordiks. Meie abilisteks olid lapsevanemad 
Maili Zimbrot, Lea Albrecht ja Terje Milter.  
Nende fantaasia abil kaunistati tort valge 
šokolaadi, puuviljade ja marjadega. Täh-
tedest moodustati kiri „Keeni kool 174“. 
Tort oli suur, ilus ja väga maitsev, seitsmen-
da tunni ajal asuti seda üheskoos sööma. 

Koolimaja kallistamisel aga jäi mõni 
meeter puudu, et ühendatud kätega teha 
ring ümber koolimaja. Kooli laul oli kõi-
kidel õpilastel hästi peas ja kõlas aulas 
võimsalt. 

Sünnipäevatervituse koos lillede ja kingi-
tusega tõi hoolekogu esimees Ly Käärik. 

Aitäh lapsevanematele, kes leidsid aega 

Keeni kooli 

JÕULUPÄEV

toimub 19. detsembril
kell 8.00-15.00 kooli ruumides.

Kavas õpilaste esinemised, erinevad 
ühistegevused, jõululaat, heategevus-

lik kohvik, ringi liigub jõuluvana.
Täpsem info kooli kodulehel.

Keeni kooli sünnipäev

S angaste lasteaed Kratilas tähistati oktoobris 
lasteaia 28. sünnipäeva. Peale põnevat 
laulu- ja mänguküllast hommikupoolikut 

ning suure küünlasäras maasikavahuse tordi söö-
mist pidasime liitrühma lastega maha ühe vahva 
vestluse. Need targad ja arukad mõtted on väärt 
kõigiga jagamiseks!

Kas meie lasteaed on noor või vana?

GETTER: Noor, sest ta on ilus!
OTT: Vana! Telliskive on ju maha kukku-

nud ja värv on ka vana. Ja tead üks selline 
augu moodi asi on ka seal all ääres.
LAURA- LISETTE: Vana, see on telliski-

vist.
MARI: Vana ikka, see on nagu 1000 

aastane! Ja minu õde käis ka siin juba 
ammu!
ELINA: Vana, sest ma olen siin juba kaua 

käinud.

Mida sulle meeldib lasteaias kõige 
rohkem teha?

HERMELIINE: Mängida nukkudega ja 
muinasjuttu kuulata.
OTT: Mängida ja süüa saab ka. Ja magada!
MADLI: Torti süüa ja printsessi mängida. Mulle 

meeldib õue ka minna!
TIÄRE-TERLE: Magada. Vahepeal tuleb emme 

varem järgi aga igal reedel ei tule. Ja kui ma siin 
kevadeni ära käin, siis ma saan varsti kooli!

Mis sulle meie lasteaias üldse ei meeldi?

Jumalateenistused 
EELK Sangaste 

Püha Andrease kirikus

  7. detsember kell 12.00 Teine advent.

14. detsember kell 12.00 Kolmas advent.

lastega koos torti valmistada! Aitäh hoolekogule!

Direktor DiAnA SArAPuu

...ja mida mitmed meist teada saada ehk tahaks. 
Püüame siis vallale esitatud küsimusi argiasjust 
laiemalt valgustada ja mõnda neist ka niimoodi 
ennetada. Teadmine on ju jõud.
Kas lasteaed ja kool kolivad ikka kohe Keeni 

kokku?

Ei juhtu niipea siin midagi sellist. Kui peetakse 
otstarbekaks ja tekivad võimalused ning tingi-
mused, siis ehk 2016 võiks taolist plaani  uuesti 
päevakorda võttes tõsisemalt arutada ja rahvalt 
ka arvamist küsida. Praegu kool jääb Keeni ja las-
teaed Sangastesse.

Kas lund ikka lükatakse ja kuna tuleb tali?

Lumi saab endiselt lükatud, kui maksud makstud 
ja vallakodanik ollakse. Teeäär peab ka võsast 
puhas olema, et traktor lepavõsas nagu kult 
rukkis rügama ja tulesid lõhkuma ei peaks. Takis-
tused ja tähtsad kohad peavad märgitud olema, 
et masinamehed ei pea õueorienteerumisega 
tegelema ja lumme kadunud kaevu asukohta 
mõistatama. Taoliselt kannatadasaanud asjad 
on omaniku enda riisiko, kui pole nendest teada 
antud ja nähtavalt ära märgitud.

Talv juba tuli ja ka lumi tuleb kindlasti! Kuud ja 
aastaarvu ei oska praegu öelda.

Kunas Sangaste teerist valmis saab ja uus sild 
avatakse?

Siis, kui tuled põlevad ja sillal asfaltkate peal. 
Aastalõpp peaks tooma uue öövalge ristmiku ja  
vastse betoonilõhnalise silla .

Miks Sangaste soojahind tõuseb ja miks mu 
korter külm on?

Ikka seepärast, mispärast hinnad mujalgi tõuse-
vad. Maksud kasvavad, kulud suurenevad jne. 
Hind on ka Sangastes juba ammu kahjumlik ja  
pikki aastaid muutmata olnud. Ei pea ju  puup-
liidimehed teps mitte torusoojameeste arveid 
doteerima. Ka uus hind pole just mitte see kal-
limate hulgast riigis.  Nüüd tuli aeg, kus enam  
vanamoodi- ja muu tegevuse arvelt ei saanud ja 
soojatootja SANVA esitas taotluse Konkurent-
siametile. See kontrollis hinnatõusu põhjenda-
tust ja andis ka  selleks loa. Ja uskuge mind: see 
asutus põhjendamata hindu läbi ei lase.

Soojahind on nüüd samal tasemel Keeni 
asulaga, kus inimesed juba paar aastat taolist 
hinda ka maksvad.

Korteri külma tunnevad inimesed erinevalt. 
Keegi armastab kõrbesisalikuna auravat palavust, 
keegi jälle jääkaruna jahedamat tuba. Maja peab 
ise suutma kokku leppida enamuse arvamusest 

lähtuvalt, sest küsimus on vaid soojasõlme soo-
jakraani kinnipoole-lahtipoole keeramises. Soo-
jatootjalt tuleb maja soojasõlme piisavalt kuum 
vesi nii, et kasvõi küta sauna ja sealt edasiminev 
on juba maja enda siseasi.  Igal majal on oma 
mõõtur, mis näitab sellist kogust, kuipalju sooja 
tegelikult  majas tarbitud on.  Rikke ajal  küll 
sooja ei saa, kuid ega  ka näit siis  ju  ei suurene! 
See mis tarvitatud, see ka mõõdetakse ja mitte 
enam!

Selline see meie elu on ja taolisi küsimusi ikka 
ka esitatakse. Lisaks näiteks ka  veel,  et miks 
koearad hulguvad ja vald midagi ei tee? Koerad 
hulguvad enamasti ikka omaniku süül. Et kas on 
märkamata jäänud looma aiast/ketist väljapääse-
mine või siis  on lihtsalt selline ükskõiksem suh-
tumine kaaskodanike arvamisse. Vald kutsub nii 
loomapüüdjaid, kui ka räägib omanikega, kui 
õnnestub need kindlaks teha. Rääkimisest on ka 
abi olnud ja vahel  ka  püüdmisest. Kindlasti on 
hulkuvate loomade küsimus üks keerulisemaid. 
Seadused eelistavad pigem loomade kõikeluba-
vuslikkust, kui et lastega pered enam paremini 
elaks. 

Hääd kaaskondlased! Rõõmsat jõulueelset aega 
iseendaga ja omadega!

KAiDO TAMbErg

KÄTRIIN: Aga mulle meeldib kõik!
MARI: Kui poisid segavad tüdrukute mängu ja 

tahavad ise meid mängida!
MARTIN: Ma ei tea, ma ennem mõtlen! Ikka 

ei tea!
ROBIN: Kaua ei taha väljas olla, tahan magama 

minna!

Mida sa oled meie lasteaias õppinud?

MARI: Prantsuse keelt, tähti ka! No M tähte ja 
L tähte!
HERMELIINE: Mina õppisin ükskord numb-

reid.
GETTER: Mina õppisin üle ääre mitte joonista-

ma aga ma vahel kustutan ära ka. Ja ma õppisin 

Täna räägime Sangaste lasteaed Kratilast

kõik numbrid ära ja veel S tähe!
ELVIS: Õppisin ühe jõululaulu, kus on kop- kop 

ja siis veel teised sõnad.

Missugune võiks olla üks hea lasteaed?

OTT: Soome lasteaed!
MIRKO: Selline, kus kõik on hea ja kõik kuula-

vad õpetaja sõna.
RONALD: Siin ikka!
GETTER: Selline, kus voodis võib 

rääkida!

Kui sa saaksid lasteaiale kingituse teha, 
siis mida sa kingiksid?

HERMELIINE: Tordi ja nõudepesumasi-
na .
MADLI: Huulepulga ja ilusaid asju! Ja 

seinale uued tähed.
GEORG: Viu- viu masina ja rongi klotsi-

dega.
TIÄRE-TERLE: Mina kingiksin kullast 

asju!

Kui sa suureks saad, kas sa tooksid oma 
lapsed siia lasteaeda?

Kõik kooris: JA!
KÄTRIIN: Lapsed tulevad ju nagunii!
MIKK: Nad ei saa ju üksi kodus olla!
GETTER: Siis ma saaksin oma lapsega koos siin 

mängimas käia!

Sangaste lasteaed Kratila direktor
MAirE MuruMAA

Sangaste valla jõulukingitused

Sangaste vald kingib kommipaki kõigile valla hinge-
kirjas olevatele vanaduspensionäridele. Pensionäride 
kingitusi jagatakse valla eakate jõulupeol 7. detsembril 
ja alates 8. detsembrist vallamajast selle lahtioleku 
aegadel.

Kommipakk kingitakse ka kõigile valla lastele alates 
sünnist kuni põhikooli lõpuni (st. 9. klass kaasa arva-
tud). Lasteaialapsed, Keeni Põhikooli õpilased ning 
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilased 
kuni 6. klassini saavad jõulukingi kätte oma jõulupidu-
del. Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli va-
nemate klasside õpilastel või nende vanematel tuleb 
lapse kommipakile ise Sangaste vallamajja järele tulla. 
Samuti tuleb vallamajja pakile järele tulla kõigil nendel 
vanematel, kelle lapsed õpivad mujal põhikoolides või 
kelle lapsed ei saanud jõulupidudele minna. 

Koduste laste jõulupidu otsustasime sel aastal pida-
da veidi teistmoodi. Kõik alla 7-aastased väikelapsed, 
kes ei käi lasteaias või kooli ettevalmistusrühmas, on 
oodatud koos vanematega Keeni Noortekeskusesse 
neljapäeval, 18. detsembril kell 18.00. Koos mängitak-
se, istutakse kohvilauas ja kohal on ka päkapikud. 

Jõulukingitusi jagatakse kuni 6. jaanuarini. Alates 7. 
jaanuarist pakke enam ei väljastata. 

Sotsiaaltöö spetsialist PiLLE SiKK

Sangaste valla sotsiaaltöö spetsialist on PUHKUSEL 
11.12.2014 – 22.12.2014 (k.a.). 
NB! Sel ajal ei väljastata ka sünni- või surmatunnis-
tusi! Vajadusel pöörduge Valga Maavalitsuse poole.
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Müün või annan üürile 4toalise 
korteri Otepääl. Tel: 529 1651

Ehitus-remonttööd. 5353 6160

Metsakorraldamine, hindamine, 
nõustamine alates 1993. a. 5165071, 
aarne.suu@metsakorraldus.ee.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Asutuste peod ja juubelid ansamb-
liga Kuppel. Tel. 5117 419

Ohtlike puude raie & puude hool-
dustööd. 56 866 157

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu, 51978500 

Ostan maad Otepää lähiümbruses 
(veekogu või soise pinnase lähedu-
ses). Tel. 59068972 või
rolf@engerosotepaa.ee

Otsin kaevu puhastajat. 56120586

Müüa 2-toaline renoveeritud kor-
ter Sangaste vallas Keeni külas. 
Hind 5000 eurot. Lisainfo 53540692

Signalisatsiooni paigaldus, tel. 
5135148

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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.

AINO RAHI

Mälestame head naabrit ja 
avaldame kaastunnet Enule

ja Ritale perega.

Liidi, Sirje, Väino, Riita, Ilse, Guido, 
Milvi, Kalju ja Eerik.

Valge päeva on varjanud
kivine sein.

Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Siiras kaastunne Enule ja Ritale 
perega kalli abikaasa, ema, ämma 

ja vanaema

AINO RAHI 
surma puhul.

Kallist sugulast jäävad leinama 
Aare ja Imbi peredega.

Südamlik kaastunne Reinule ja 
tema lähedastele kalli isa, abikaasa 

ja vanaisa

ILMAR LINDSAARE

kaotuse puhul.
Naabrid Helgi ja Raik

AINO RAHI 
12.06.1935-26.11.2014

Sügav kaastunne Enule ja Ritale 
perega

AINO RAHI

kaotuse puhul

Viigi, Tooni, Kai ja Ivar.

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

IV ja I kvartalis
12. detsembril
16. jaanuaril
13. veebruaril
13. märtsil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte 
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada 
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste 
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot 
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pangabussi peatused:

Rõngu 
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

Sangaste 
Rukkimaja parklas
kell 11.00–12.00

kell 13.00–16.30

IV ja I kvartalis
16. ja 30. detsembril
6. ja 20. jaanuaril
3. ja 17. veebruaril
3. ja 17. märtsil

IV ja I kvartalis
8., 15., 22. ja 29. detsembril
5., 12., 19. ja 26. jaanuaril
2., 9., 16. ja 23. veebruaril
2., 9., 16. ja 23. märtsil

Otepää 

Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Otepää vallavalitsuse 
hoones

kab. 321 / III korrus
on avatud

õigusbüroo.

Tel. 5050 126,

maieplaado@gmail.com

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

Tel. 5091575
Ants Erik

Autoklaaside 
vahetus Otepääl

Paigaldusele 
10aastane garantii.

Tel 56471168

Aitan Teid kinnisvaraga 
seotud küsimustes!

Võtan müüki Teie kinnisvara! 
Kinnisvara Otepääl ja 
mujal Lõuna-Eestis.

Kutseline maakler
Janek Moros, EKMK liige.

Tel. 529 4294
info@varaleidja.ee

Otepää Maxima X

kutsub tööle 

kassapidaja-müüjaid.
Kontakandmed: 
personal@Maxima.ee, 6023116. 

KOGUME
SEL AASTAL VIIMAST KORDA 

KASUTATUD VÕI UUSI RIIDEID, JALANÕUSID,

SPORDITARBEID, MÄNGUASJU JNE 

ALATES 8. - 20. DETSEMBRINI 2014 

MAXIMA ALLA ENDISESSE 

SPORTLANDI RUUMIDESSE.

TASUTA JAGAMINE SAMAS KOHAS

ALATES 11. DETSEMBRIST.

INFO: RITA PÄRNIK 56 638 474



5. detsember  201412 m i t m e s u g u s t

Valgamaa spordiveteranide aastalõpuüritus 

toimub 12.12.2014. a kell 18.30 

Valgas, Kungla 15. 

Info: 5152425.

Hei, kõik aktiivsed ja niisama suurepärased inimesed Val-
gamaal. Üle-Euroopalise kadunud laste telefoni raames 
on loodud vabatahtlike võrgustik, kuhu ootame aktiivseid 
vabatahtlikke, kes vajadusel aitaksid otsida kaduma läinud 
lapsi, ning teavitaksid neist oma piirkonna elanikke. 

Kui Sa tunned, et see on just Sulle sobilik ja soovid panus-
tada Valgamaa laste turvalisusesse, siis võta julgelt ühendust 
lisainformatsiooni saamiseks Valgamaa võrgustiku koordi-

Heategu teeb südamele pai!

22. novembri õhtul toimus Nõuni Rahvamajas III Valgamaa rahvamuusikapäev. Hea 
emotsiooniga peoõhtu läbivaks teemaks oli „Aja puudutus“ – oma etteastetega mõlgutati 
mõtteid ja meenutati igale kollektiivile südamelähedasi muusikuid, pillimeistreid ja rah-
vakunstnikke. Peo korraldajad Merle Soonberg ja Lille Tali leidsid, et on oluline meeles 
pidada silmapaistvaid ja andekaid rahvakultuuri edendajaid ning mitte unustada, kust on 
tulnud erinevad mänguvõtted, muusikapalad ja kirglik muusikaarmastus. 

Kontserdil astusid üles mitmed rahvamuusikakollektiivid Valgamaa eri paikadest: 
„Jauram“ Tõrvast, „Kirekind“ Valgast, „Pillipuu“, „Karupojad“ ja „Mõmmid“ Otepäält. 
Lauluansamblitest: „Koidu Tähed“ Sangastest, „Lõbusad Lesed“ Nõunist, „Helletajad“ 
Paluperast ning üksikpillimehed Ilmar Tiideberg, Varju Teder, Kalle Raidsalu, Kaido 
Reivelt, Kaile Mumm ja Merili Moosus.

Saab öelda, et tegemist oli tõesti meeleoluka ja sooja üritusega. Kohe peo alguses 
pakuti kõikidele külalistele maitsvat suppi ning peale kontserti ootas pidulisi kringel ja 
kohv. Kui kringel söödud, peeti maha simman, kus kõik osalejad said laule kaasa laulda 
ning külas käis isegi Kadrisant, kes tosinkond inimest saali keskele ühistantsudele ja 
-mängudele kutsus.

Pidu toetasid Valgamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Pillipuu ja Nõuni Rahvamaja. 
Samuti toetas Kultuurkapital MTÜ Pillipuud Teppo tüüpi lõõtsa ostmisel. Aitäh!

Kellel polnud seekord võimalik osaleda, saavad seda teha aga 2015. aastal, mil IV Val-
gamaa rahvamuusikapäev samuti Otepää-kandis toimuma saab.

Margit tali

Valgamaa rahvamuusikapäev 
toimus Nõunis

Keskkonnaministri 9. septembri 2014. a käskkirjaga nr 659 
on algatatud Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja tsoneeringu 
muutmine. Kaitseala kaitse-eeskirja avalikustamist viib läbi 
Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardi-
materjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Otepää kontoris, aga ka näiteks 
Otepää või Palupera vallavalitsustes 8.12.2014 -15.01.2015. 

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu, eelnõu seletuskirja ja kaardiga 
on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti kodulehe aadressil: http://keskkon-
naamet.ee/uudised-ja-artiklid/otepaa-looduspargi/

Avalik koosolek toimub 18. veebruaril 2015 a kell 15.00 Otepää Gümnaa-
siumi II korruse saalis. Oma seisukoht ja vajadusel parandusettepanekud kait-
se-eeskirja eelnõu kohta esitada kirjalikult Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võ-
ru regioonile (merle.palk@keskkonnaamet.ee või Kalevi 1a, Räpina 64503) 
hiljemalt 15.01.2015.

Kui selleks tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, 
arvestatakse, et kaitse-eeskirja eelnõuga ollakse nõus.

Peale avalikustamist esitatakse määruse eelnõu orienteeruvalt 2015. aasta 
juulis ministeeriumide vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldata-
vasti 2015. aasta septembris.

Lisainfo: Merle Palk, merle.palk@keskkonnaamet.ee.

Otepää Looduspargi kaitse-
eeskirja avalik väljapanek 
ja avalikustamise koosolek

naatori Zoja Teraga kas telefonil 5160593 või interneti teel 
aadressil: zoja.tera@gmail.com.

Üle-Euroopaline kadunud laste telefon – 116000.

Lasteabi telefon – 116111 vastab Sulle 24h ööpäevas
7 päeval nädalas.

Kodanikupäeval, 26. novembril korraldas politsei koos abipolitseinikega Lõuna-Eestis 
aktsiooni „Helkuriga sõbraks“, kuhu kaasas lisaks kohalikke elanikke andma oma panust 
kodukoha elanike nähtavaks tegemisel. Ennetusüritusel algas õhtuhämaruse saabudes 
kell 17. Lõime meiegi kaasa. Alustuseks rääkis politseinik Aarne Vihma meile helkuri, 
kui väikese valgusallika töövõimest, kandmisest ja vajalikkusest. Siis panime ka kingitud 
helkurpaelad käele ja suundusime pimedusse maanteele helkurkõnnile.

Kontrollige oma helkureid autotulede valgusvihus, mõni jopehelkur jäigi pimedaks. 
Ka autojuht, kes tuleb autost välja, et poodi minna, on jalakäija ja peab kandma helkurit. 
Pärast toimus veel väike loterii, kus auhindadeks toredad kingitused politseiembleemidega.

Parem rohkem helkureid, kui mitte üldse! Oleme helkuriga täitsa sõbrad. Aitäh, vahva 
ja õpetlik oli!

 Nõuni „helkurisõbrad“

Saime ja jäime helkuriga 
sõbraks!

1999. aastal liitusid Otepää linn ja Pühajärve vald uueks omavalitsuseks – Otepää vallaks. Tänavu möödub 
sellest 15 aastat. 

Selleks, et seda tähtpäeva väärikalt tähistada, korraldab Otepää vald 16. detsembril algusega kell 13.00 
Otepää Raekojas konverentsi, kus meenutatakse ühinemist ja sellele järgnevaid aastaid ning räägitakse
tulevikuplaanidest.

Konverentsile on oodatud kõik huvilised! 

Vajalik etteregistreerimine, palume ette registreerida kuni 12. detsembrini 2014 e-posti aadressil:  monika@otepaa.ee.

OTEPÄÄ vald – 15 aastat ühinenud omavalitsust(1999. aastal liitusid Otepää linn ja Pühajärve vald)

16.12.2014 Otepää Raekojas.

 Kell 13.00 – 13.05 seminari avamine (tervitussõnavõtud Otepää vallavanem Kalev Laul)

 Kell 13.05 -13.20 Valga maavanem Margus Lepik „Ühinemisest maakonna tasandilt vaadatuna“

 Kell 13.20- 13.45 – Otepää vallavolikogu liige, Aivar Nigol „Elust ühinenud omavalitsuses.“

 Kell 13.45 – 14.00 Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave (Pühajärve vallavanem ja Otepää  
 vallavanem aastal 1999) „Ühinemise reaalsus, kas ühineks uuesti?“

 Kell 14.00 – 14.15 Otepää vallavanem Kalev Laul „Otepää – piirkonna tõmbekeskus.“

 Kell 14.15 – 14.45 kohvipaus.

 Kell 14.45 – 15.15 Otepää Lihatööstuse Edgar juhataja Maie Niit „Ettevõtja kogemus ühinenud omavalitsuses“.

 Kell 15.15 – 15.45 siseminister Hanno Pevkur „Omavalitsuste ühinemisest.“

 Kell 15.45 – 16.15 Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal „25 aastat Otepää omavalitsuse sünnist ja 15 aastat  
 ühist omavalitsust.“

 Kell 16.15- 17.00 vallavanema ja volikogu esimehe vastuvõtt Raekoja saalis

OTEPÄÄ vald – 15 aastat ühinenud 
omavalitsust


